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ATA N° 50, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1998
(Sessão Extraordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Iram Saraiva
Repr. do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Secretário-Geral das Sessões: Dra Elenir Teodoro Gonçalves dos Santos
Com a presença dos Ministros Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Humberto Guimarães Souto e Valmir Campelo, dos Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de
Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e do Auditor Benjamin Zymler, bem como do Procurador-Geral,
Dr. Walton Alencar Rodrigues, o Presidente em exercício, Ministro Iram Saraiva, declarou aberta a Sessão
Extraordinária do Plenário, às doze horas e quinze minutos, havendo registrado a ausência do Ministro
Presidente Homero dos Santos e do Ministro Adhemar Paladini Ghisi, em missão oficial deste Tribunal,
bem como do Ministro Bento José Bugarin, em virtude de licença por motivo de doença em pessoa da
família (Regimento Interno artigos 28 a 31, 35, 66, incisos I a V, e 94, incisos I e V, e 112, inciso I, alíneas
a e b, II).
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 46, organizada em
03 de dezembro corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de /IN 888 a 896, e aprovado
os Acórdãos n's 186 a 188, que se inserem no Anexo I desta Ata, acompanhadas dos correspondentes
Relatórios e Votos e Propostas de Decisão, bem como de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento
Interno, artigos 19, 20, 31; inciso VI, 42 a 46, 66, incisos W a VIII, 77, § 1° a 7 0 e 9 0 , 80, incisos V e VI,
84 a 87 e 89):
Procs. n's 012.073/95-4 (c/ 41 volumes, anexos os TCs 650.327/97-7, 650.330/97-8 e
003.569/98-5), 325.086/95-8 (c/ 01 volume) e 750.108/96-7, relatados pelo Ministro Carlos Átila Álvares
da Silva;
Procs. n's 399.148/91-4, 925.720/98-4 e 925.722/98-7, relatados pelo Ministro
Humberto Guimarães Souto;
Proc. n° 600.262/96-0, relatado pelo Ministro Valmir Campelo; e
Proc. n° 350.044/96-1, relatado pelo Auditor Benjamin Zyrnler.
A requerimento dos respectivos Relatores, deferidos pela Presidência, ad referendum do
Plenário, foram incluídos na supracitada Pauta, nos termos do § 9° do artigo 77, do Regimento Interno, os
seguintes processos:
Proc. n° 003.379/97-3, relatado pelo Ministro Valmir Campelo; e
Proc. n° 013.086/97-9, relatado pelo Ministro-Substituto José Antonio Barreto de
Macedo.
Em virtude da ausência do Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, foi convocado,
oralmente, pelo Presidente, o Auditor Benjamin Zymler, para efeito de quorum
PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA
A requerimento dos respectivos Relatores, foram excluídos da Pauta n° 46/98 citada, nos
termos do artigo 78 do Regimento Interno, os seguintes processos:
Proc. n° 001.236/98-9 (Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo); e
Procs. n's 575.889/96-9, 021.055/94-7 e 002.138/98-0 (Ministro-Substituto Lincoln
Magalhães da Rocha).
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PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Faz parte desta Ata, em seu Anexo II, ante o disposto no parágrafo único do artigo 66 do
Regimento Interno, as Decisões n's 886 a 887, acompanhadas dos correspondentes Relatórios e Votos em
que se fundamentaram, adotadas nos processos n's 006.322/96-4 e 016.760/95-6, respectivamente,
relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta data.
ENCERRAMENTO
O Presidente, Ministro Homero dos Santos, deu por encerrada às treze horas e trinta
minutos, a Sessão Extraordinária, e, para constar eu, Elenir Teodoro Gonçalves dos Santos, Secretária do
Plenário, lavrei e subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do
Tribunal.

ãts ctsS DOS SANTOS
ELENIR TE0 RO GON
Secretária do Plenário

Aprovada em 15 de dezembro de 1998

D_s
HOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO I DA ATA N° 50, DE 10-12-1998
(Sessão Extraordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 888 a
896, proferidas pelo Tribunal Pleno em 10 de dezembro de 1998, e Acórdãos n's 186 a 188, aprovados
nesta data, acompanhados de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno, artigos 19, 20, 31,
inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7 0 e 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 86)
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GRUPO II- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC n° 399.148/91-4
NATUREZA: Recurso de Revisão
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itaipé/MG
RESPONSÁVEL: João Martins Sena
EMENTA: Tomada de Contas Especial. Omissão no dever de prestar
contas. Citação. Revelia. Contas Irregulares mediante Acórdão 323/94
- TCU — 1' Câmara. Recurso de revisão. Provimento parcial. Redução
do valor do débito imputado. Manutenção da irregularidade das
contas. Arquivamento por economia processual. Comunicação ao
interessado

Versam os autos sobre tomada de contas especial instaurada contra o Sr. João Martins Sena
em face da omissão no dever de prestar contas de recursos financeiros repassados por meio do Convênio
n° 373, de 02.01.87, celebrado entre o Ministério da Educação e a Prefeitura Municipal de Itaipé/MG,
tendo por objeto o desenvolvimento das ações do Programa Municipal de Educação Pré-Escolar (fls.
32/35).
Por intermédio do Acórdão n° 323/94 - TCU — ia Câmara, de 26.07.94, o Tribunal julgou
as contas irregulares e condenou o responsável ao recolhimento aos cofres da União das importâncias de
Cz$ 48.156,00 (quarenta e oito mil, cento e cinqüenta e seis cruzados), Cz$ 28.401,12 (vinte e oito mil,
quatrocentos e um cruzados e doze centavos) e Cz$ 23.364,00 (vinte e três mil, trezentos e sessenta e
quatro cruzados), devidamente acrescidas dos encargos calculados a partir das datas de 07.08.87, 15.12.87
e 01.02.88, respectivamente (fls. 73/74).
Notificado por três vezes, sendo a última por edital, o responsável encaminhou ao Tribunal
o expediente de fls. 85/88, e os documentos de fls. 89/131 como recurso de revisão "nos termos da Lei
Orgânica do TCU e do Regimento Interno". Alegando que não lhe foram assegurados o contraditório e a
ampla defesa, o Sr. João Marfins Sena, por intermédio do seu advogado, requer, em síntese, a nulidade do
processo administrativo, porque "não houve citação válida e regular para a decretação da revelia",roga
a esta Colenda Cortè "que proceda ao exame da documentação ora anexada" e pede o provimento do
recurso.
Em conformidade com o despacho de fls. 135, a SECEX/MG analisou referidos
documentos e propôs (fls. 137/139):
"5.1 conhecer dos elementos apresentados pelo responsável, a titulo de prestação de
contas, como Recurso de Revisão;
5.2 sobrestar a execução do Acórdão n° 323/94-TCU-1 a Câmara, Sessão de 26.07.94, Ata
n° 25/94 (fls. 73/4), até a reapreciação das presentes contas pelo Tribunal, após a obtenção do
pronunciamento da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Educação e do Desporto,
acompanhado da manifestação da Autoridade Ministerial competente, sobre os documentos ora
apresentados;
5.3 determinar a restituição dos autos à Secretaria de Controle Interno do Ministério da
Educação e do Desporto, para manifestação e emissão dos pareceres sobre a prestação de contas
consignada na referida documentação (fls. 89/ 131);
5.4 dar conhecimento da deliberação tomada ao responsável".
O Ministério Público, nos termos do previsto no art. 232 do Regimento Interno desta Corte
pronunciou-se (fls. 141/142):
"10. Considerado revel, nos termos do disposto no parágrafo 3° do artigo 12 da Lei n°
8.443/92, o processo prosseguiu, culminando com o julgamento das contas. Não há, deste modo, que se
falar em nulidade do Acórdão n° 323/94, eis que o referido julgamento obedeceu in totum à legislação
MIN-HGS-4571C:DOCUMENTOS1DOCS:39914891
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aplicável.
11. Quanto às alegações de mérito, concordamos com o posicionamento sugerido pela
SECEX/MG às fls. 138/9, item 5 e seguintes, ressalvando apenas, diante do pedido formulado
expressamente pelo recorrente, no sentido de que seja atribuído efeito suspensivo ao Acórdão guerreado,
que o recurso de revisão não tem efeito suspensivo (artigo 35 da Lei n° 8.443/92), de modo que a
irregularidade das contas permanece, bem como todos os efeitos a ela inerentes, pelo menos até que esta
Corte julgue o presente recurso";
Em atenção ao despacho de fls. 143, o processo foi restituído ao Controle Interno para
manifestação, diante dos novos documentos. Enviado para a Delegacia do MEC em Minas Gerais DEMEC/MG, aquela regional fez as seguintes considerações:
"- Os comprovantes de despesas estão de acordo com os valores informados no Balancete
Financeiro assinado pelo Prefeito Municipal. Foram apresentados dois balanceies.
a Nota de Empenho para a ação 'aquisição de material didático' especifica em seu
histórico material de consumo para escritório. Foram adquiridas 14 (quatorze) atas através da Nota de
Venda n° 003949, não se configurando portanto, como material didático.
para a ação 'capacitação de supervisor' foram efetuadas despesas desacobertadas de
nota fiscal. As notas de vendas ao consumidor apresentadas como comprovantes de despesas emitidas
pela 'Pensão Neves' constam refeições e pernoites. Tudo indica pela descrição das mesmas que foram
beneficiados o médico do posto de saúde, o chefe de máquinas, o oficial de justiça, o motorista, o
vidraceiro e uma funcionária da 24° Delegacia Regional de Ensino. Tais despesas estão em desacordo
com o projeto apresentado - pagamento de diárias ao supervisor que participou do curso de capacitação.
As datas das notas, quando possível de serem identificadas, referem-se aos meses de janeiro e setembro
de 1987. A Nota de Empenho foi emitida em 10/11/87, posterior à despesa realizada, e seu hístórico
consta fornecimento de marmitas a funcionários da 24° DRE, a serviço no Município.
na ação 'remuneração de professor' estavam previstos pagamentos de 03 (três)
professores, no entanto, foram realizadas despesas com 05 (cinco) professores e 01 (um) coordenador,
conforme Balancete Financeiro. Foram apresentadas folhas de pagamento de funcionários referentes aos
meses de agosto, outubro e dezembro de 1987 e janeiro de 1988. Constam das mesmas pagamentos de
qüinqüênios, gratificações e substituições. O Termo de Convênio assinado previa como obrigação do
MEC, entre outras, o pagamento do salário mínimo e 130 aos professores, no seu período de vigência, e
por parte da Prefeitura pagamento dos encargos sociais obrigatórios. Não apresentou Nota de
Empenho."
A DEMEC/MG concluiu pela "não aprovação das contas apresentadas, tendo em vista as
irregularidades cometidas na execução financeira e a utilização dos recursos em desacordo com o
projeto apresentado" (fls. 148/149).
Ao instruir novamente o processo, a Unidade Técnica considerou que o responsável não
logrou demonstrar a existência de vício processual que lhe houvesse prejudicado o direito de defesa e que
os novos documentos não comprovavam a regular aplicação dos recursos, razão pela qual propôs (fls.
151/153):
"a)com fundamento nos arts. 32, inciso III e 35, inciso III, da Lei n° 8.443/92, c/c o art.
236, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, conhecer do Recurso interposto, para, no mérito,
negar-lhe provimento; e,
b) mantendo a irregularidade das contas, reformular o fundamento da irregularidade
constante do Acórdão n° 323/94 - 2 ° Câmara - Ata n° 25/94, passando para arts. 1°, inciso I, e 16,
Inciso III, alínea 'b', da Lei n°8.443/92 c/c os arts. 19, 'caput', e 23, Inciso III, da aludida Lei".
O Ministério Público por sua vez, considerando que não se configuraram os requisitos de
que trata o art. 35 e incisos da Lei n° 8.443/92, manifestou-se pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
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Ao analisar todos os elementos que compõem os autos, verifico que a alegação do
responsável de que não foram observados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa
não pode prosperar ante as comprovadas citações do Tribunal em que o Sr. João Martins Sena apôs o seu
ciente (fls. 59 e 60).
Não tendo apresentado alegações de defesa nem recolhido o débito, o Sr. João Martins
Sena foi condenado pelo Acórdão 323/94 - TCU - i a Câmara. Decorridos mais de dezoito meses da
publicação do edital que o notificou dessa deliberação, o responsável apresentou os documentos de fls.
85/131 como recurso de revisão.
Quanto ao mérito, divirjo parcialmente dos pareceres emitidos; a documentação
apresentada como prestação de contas, ainda que tardia, comprova que parcela dos recursos transferidos
ao município foram utilizados para atender aos objetivos do Convênio aqui tratado.
Como assinalado pela CISET/MEC foram apresentados comprovantes de pagamentos, com
assinatura dos beneficiários, sendo cinco professores e um supervisor, em 04 meses (agosto, outubro e
dezembro/87 e janeiro/88).
Deve-se registrar que referido Convênio foi assinado em 02.01.1987, com prazo de vigência
de 12 meses; no entanto, os recursos somente foram repassados em agosto e dezembro/87, e fevereiro/88.
Considerando-se o regime altamente inflacionário da época, mesmo tendo em conta a suplementação de
verbas efetivada, não há com questionar a execução daquelas despesas. A título de esclarecimento, ressalto
que o valor do salário mínimo quando da assinatura do termo equivalia a CZ$ 804,00, enquanto que em
janeiro/88 correspondia a Cz$ 4.500,00, conforme Decreto n° 95.579/87, similar ao valor comprovado
para aquele mês.
Assim, entendo que o recurso deve ser provido parcialmente, deduzindo-se do total do
débito os valores a que se referem as despesas acima tratadas.
Com relação à irregularidade das contas, entendo que deve ser mantida, uma vez que não
foram apresentadas justificativas para a omissão inicial de prestar contas e tampouco podem ser aceitos os
demais comprovantes de despesas, pois não detêm qualquer correlação com as metas acordadas.
Desta forma, Voto no sentido de que este Tribunal adote a Decisão que submeto à
deliberação deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souz em 09 de dezembro
de 1998.

HUMBE
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Proc. TC - 399.148/91-4
Tomada de Contas Especial

Parecer
Trata-se de recurso de revisão (f 85/88) interposto pelo ex-Prefeito João Martins Sena, de
Itaipe/MG, contra o Acórdão n.° 323/94 - TCU - ia Câmara (Ata n.° 25/94), por meio do qual o Tribunal
julgou irregulares as suas contas, com fundamento nos arts. 1°, I, 16, III, a, 19, caput, e 23, III, da Lei n.°
8 443/92, em razão da omissão no dever de prestar contas, e condenou-o em débito (f 73/74).
2
contas

O responsável anexou, à peça recursal, os elementos de folhas 89/131, a título de prestação de

Ao examinar essa documentação, o órgão repassador dos recursos emitiu parecer conclusivo
opinando "pela não aprovação das contas apresentadas. tendo em vista as irregularidades cometidas na execução financeira
c a utilização dos recursos em desacordo com o projeto apresentado, sendo vedada a aplicação em finalidade diversa para a
qual foram concedidos. conforme IN SECIN/SEPLANN/PR/NO 004 de 15/07/83" (f 149).

Resta assente, portanto, que não foram trazidos aos autos elementos suficientes para alterar o
julgamento pela irregularidade das presentes contas.
5

À folha 152, a SECEX/MG na conclusão do seu parecer propõe:
"a)
com fundamento nos arts. 32. inciso III e 35. inciso III. da Lei n° 8.443/92, c/c art. 236. inciso III do
Regimento Interno desta Corte. conhecer do Recurso interposto. para. no mérito, negar-lhe provimento; e.
b)
mantendo a irregularidade das contas, reformular o fundamento da irregularidade constante do Acórdão
n.° 323/94 - 2' Cámara - Ata n.° 25/94. passando para arts. 1°, inciso I. e 16. inciso III. alínea "b".
da Lei n.°
8.443/92 c/c os arts. 19. "caput", e 23. inciso III da aludida Lei".

6.

O Ministério Público, com a devida vênia, considerando. que não se demonstrou erro de cálculo
nas contas; que não ficou comprovada falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha
W fundamentado a decisão recorrida; e que não foram apresentados documentos novos com eficácia sobre a
prova produzida (art 35 e incisos da Lei n.° 8.443/92), manifesta-se pelo não provimento do recurso.

Brasília, 04 de novembro de 1997

Maria Alzira Ferreira
Procuradora
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1.Processo n°: 399.148/91-4
2.Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão
3.Interessado: João Martins Sena
4.Entidade: Prefeitura Municipal de Itaipé/MG
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: Maria Alzira Ferreira
7.Unidade Técnica: SECEX/MG
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em
nome de João Martins Sena, ex-prefeito do Município de Itaipé/MG, em decorrência da sua omissão em
prestar contas de recursos financeiros recebidos mediante Convênio n° 373/87 firmado com o Ministério
da Educação.
Considerando que por meio do Acórdão n° 323/94 - TCU - 1 a Câmara, proferido na Sessão
de 26.07.1994, este Tribunal julgou irregulares as presentes contas e condenou o responsável ao
pagamento do débito decorrente;
Considerando que notificado do Acórdão supracitado, o responsável interpôs,
tempestivamente, recurso de revisão;
Considerando que foram apresentados documentos a título de prestação de contas;
Considerando que restou comprovada a utilização de apenas parte dos recursos no objeto
do Convênio;
Considerando que não foram apresentadas justificativas para a omissão inicial de prestar
contas.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
em:
8.1 - conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. João Martins Sena, com fulcro no art. 35,
inciso III, da Lei n° 8.443/92, para, dando-lhe provimento parcial, reformar o item 8.a do Acórdão n°
323/94,de forma que passe a constar com a seguinte redação:
a - julgar irregulares as presentes contas, com fundamento nos arts. 1°, inciso I, e 16, inciso III,
alínea "a" e "b" da Lei n° 8.443/92, c/c os arts. 19, "caput", e 23, inciso III, da aludida Lei Orgânica do
Tribunal, e em débito o Sr. João Martins Sena, condenando-o ao recolhimento aos cofres da União e à
respectiva comprovação perante esta Corte, no prazo de 15(quinze) dias, a contar da notificação, das
importâncias de Cz$ 48.156,00 (quarenta e oito mil, cento e cinqüenta e seis cruzados), de Cz$ 28.401,12
(vinte e oito mil, quatrocentos e um cruzados, doze centavos) e de Cz$ 23.364,00 ( vinte e três mil,
trezentos e sessenta e quatro cruzados), atualizadas monetariamente e acrescidas dos encargos legais
calculados a partir de 07.08.1987, de 15.12.1987 e de 01.02.1988, respectivamente, até a data do
recolhimento, deduzindo-se os valores relativos ao pagamento dos professores, correspondentes a Cz$
24.760,00, em 30.08.1987, Cz$ 16.660,00, em 30.10.1987, Cz$ 24.500,00, em 30.12.1987, e Cz$
27.600,00, em 30.01.1988;
8.2 - tornar insubsistentes os demais itens do referido Acórdão;
8.3 - determinar, desde logo, o arquivamento dos presentes autos por economia processual, nos
termos do art. 93 da Lei n° 8.443/92, condicionando a quitação do débito ao recolhimento do total da
dívida, na forma da legislação em vigor.
Ata n° 50/98 - Plenário.
Data da Sessão: 10/12/1998 - Extraordinária.
Especificação do quorum:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

e lenis •

-09-

' la
Secretat

c9. 6an".
do Plenátte

11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA
na Presidência

HUM TO GUIMARÃ OUTO
Ministro-Relator

Fui presente: WALTON ALENCAR DRIGUES
Procurador-G al
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Tribunal de Contas da União

GRUPO II - CLASSE I - PLENÁRIO
TC- 600.262/96-0
Natureza: Pedido de Reexame
Interessado: Ailton Araújo (ex-Prefeito)
Entidade: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN
Ementa: Pedido de Reexame interposto pelo interessado contra o
Acórdão n2 137/97 - Plenário, que lhe aplicou a multa prevista no
art. 58, III, da Lei n 2 8.443/92. Nulidade do Acórdão recorrido e
da Decisão n 2 372/97-TCU- Plenário. Conhecer do presente recurso
para, no mérito, considerá-lo prejudicado em face da perda de seu
objeto. Ciência da Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam, ao interessado.
Tratam os autos de Pedido de Reexame (fls. 01/23 do volume II) interposto pelo Sr. Ailton Araújo,
ex-Prefeito do Município de Lagoa de Velhos, Estado do Rio Grande do Norte, contra o Acórdão n 2
137/97-TCU-Plenário, que lhe aplicou a multa prevista no art. 58, III, da Lei n 2 8.443/92, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), em virtude das ocorrências verificadas e da omissão do gestor.
A instrução, a cargo da 10 2 SECEX, examinou a peça recursal nos seguintes termos:
02.

HISTÓRICO
2. O presente processo teve origem no relatório de auditoria realizada pela SECEX/RN, nas áreas de
Royalties do Petróleo (exercício de 1996) e de convênios federais (gestão de 05.10.94 a 31.05.96), da
Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN.
2.1 A equipe responsável pela auditoria consignou no relatório as dificuldades encontradas para o
cumprimento de sua missão, vez que não teve acesso à parte da documentação necessária e às
informações solicitadas, apesar de terem requerido formalmente, com o devido ciente do então Prefeito,
Sr. Ailton Araújo, os documentos respectivos.
2.2 Ante os fatos apurados, foi promovida a audiência daquele gestor (Ofício n 2 330/GS/96, de
31.07.96 - fl. 15, recebido pelo próprio Sr. Ailton Araújo, conforme AR à fl. 20), para apresentação
de razões de justificativa acerca das falhas apontadas no relatório, devidamente discriminadas no corpo
do referido ofício.
2.3 Tendo em vista o não-oferecimento das razões de justificativa no prazo inicialmente concedido, o
Sr. Secretário em Substituição promoveu a reiteração da audiência, em 13.02.97 (fl. 26 - vol. principal)
e, paralelamente, submeteu os autos ao eminente relator original, Ministro.José Antônio Barreto de
Macedo, com a proposta de que fosse dado conhecimento aos órgãos repassadores dos recursos referentes
aos convênios em situação irregular apontados pela equipe de auditoria.
2.4 Submetido o feito ao MP/TCU, aquele parquet especializado, em seu parecer, emitido em
31.03.97, registrou que a reiteração de audiência promovida pela SECEX/RN não continha amparo legal
e propôs ao Relator fosse aplicada ao Sr. Ailton Araújo a multa tratada nos incisos III e IV do art. 58
da Lei n2 8.443/92 (fls. 29 e 30).
2.5 O eminente Relator, em seu Voto condutor, afastou a aplicabilidade da multa estipulada no inciso
IV ao caso presente, mas acolheu as demais considerações do MP/TCU e propôs a apenação do
responsável com a multa do inciso III do dispositivo supramencionado, além de determinações de
medidas saneadoras junto à Prefeitura de Lagoa de Velhos e ao FNDE.
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2.6 O E. Plenário, acompanhando o Voto proposto pelo eminente Relator, prolatou, em Sessão de
25.06.97, a Decisão n 9- 372/97 e o Acórdão n 2 137/97.
PRELIMINAR
3. Insta registrar que, em 28.02.97, o Sr. Ailton Araújo apresentou a documentação de fls. 10/182
do anexo I, correspondente às razões de justificativa solicitadas pelo Ofício de Audiência Prévia n 2
330/GS/96, reiterado pelo Ofício n 2 42/GS/97, de 13.02.97. Estes elementos, segundo consta, não foram
apreciados pelo Tribunal ou pelo MP/TCU, até o momento presente.
3.1 Sobre este particular, cabe esclarecer que o ofício de reiteração acima mencionado abria mais 7
(sete) dias de prazo para que o responsável apresentasse as suas razões de justificativa. Como os
documentos foram protocolizados nesta Corte de Contas em 28.02.97 (fl. 10 do Anexo I), e o AR/MP
referente a este ofício, acostado à fl. 01 do vol. I, mostra que foi recebido em 18.02.98, depreende-se
que o recorrente apresentou suas razões de justificativa dentro do prazo estipulado por este Tribunal,
sendo, portanto, tempestivas.
3.2 Acentue-se, ainda, que o AR não se encontra assinado pessoalmente pelo responsável, mas como
mesmo compareceu aos autos, considera-se saneada esta falha processual.
3.3 Ressalte-se que tendo o responsável apresentado tempestivamente suas razões de justificativa teria
direito de vê-las analisadas e acolhidas, se demonstrassem a correta aplicação dos recursos.
3.4 No entanto, como os elementos apresentados pelo recorrente não foram analisados e como tal
análise é procedimento necessário ao eficaz prosseguimento do processo, vale ressaltar que a não
efetivação deste procedimento caracteriza "error in procedendo" o que toma nulo o Acórdão recorrido.
3.5 Cabe relevo comentar que, em que pese o efeito devolutivo pleno do recurso de reconsideração,
que justificaria a ação deste Tribunal no sentido de sanear a nulidade detectada, mesmo que não tenha
recorrente argüido a existência de tal nulidade, sequer seria necessária a interposição de recurso, pela
parte ou pelo MP/TCU, para que esta Corte se pronunciasse sobre a matéria, tendo em vista a natureza
técnico-administrativa de seus julgados e a busca da verdade material, inafastável no processo
administrativo. Note-se que, neste ponto, o processo no TCU se distancia da norma preceituada pelo art.
471 do Código do Processo Civil, o que evidencia a sua jurisdição permanentemente técnicoadministrativa, mesmo quando no exercício do julgamento das contas (ver tese defendida no Relatório
Voto que fundamentaram o Acórdão n 2 136/95 - TCU - Plenário).
Verifica-se, também, que a nulidade retromencionada não foi argüida pelo recorrente, de
3.5.1
maneira que o eventual conhecimento dessa nulidade não decorre do pedido ou da documentação trazida
pelo responsável, razão pela qual entende-se que a solução mais adequada seria a declaração de ofício
da nulidade processual suscitada e, em conseqüência, a insubsistência do Acórdão recorrido, com o
conseqüente retorno do processo à fase instrutória, restando desse modo prejudicado o acolhimento dos
elementos apresentados pelo recorrente como recurso em razão da perda do objeto.
3.6 No entanto, caso superior consideração entenda por oportuno não considerar a nulidade suscitada
resolva admitir o feito, cumpre analisar a seguir a peça recursal, em conjunto e em confronto com a
documentação enviada em atendimento a audiência prévia de que trata o Ofício SECEX/RN
330/SGS/96.
ANÁLISE DO EXPEDIENTE

3.

I - Admissibilidade
Verifica-se, quanto à adequação, que a peça recursal foi devidamente apresentada sob a forma de
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Pedido de Reexame, em conformidade com a disposição constante do art. 48, caput, da Lei n 2 8.443/92
c/c o art. 230 do Regimento Interno do TCU. Também se constata a legitimidade do interessado, de acordo
com o que estabelecem o art. 48, caput e parágrafo único, e o art. 33, da Lei n 9 8.443/92, c/c o art. 233
do Regimento Interno do TCU.
Observa-se o atendimento do requisito temporal estipulado no art. 33 c/c o art. 48, parágrafo
3.1
único, da Lei n2 8.443/92, conforme se constata da confrontação entre as datas constantes do AR/MP,
referente à notificação do acórdão condenatório, acostado à contracapa do volume principal, 18.07.97, e
da referente à interposição do recurso, 22.07.97.
Acentue-se que o AR supramencionado não se encontra assinado pessoalmente pelo responsável.
3.2
No entanto, esta falha processual não deverá trazer qualquer prejuízo à validade processual do presente
feito, já que a realidade fática demonstra ter o referido responsável tomado conhecimento da notificação.
Assim, superados os requisitos de admissibilidade, é de ser conhecido o Pedido de Reexame.
II - Mérito
Elementos oferecidos pelo recorrente
Irresignado com o Acórdão n 9 137/97-Plenário, o Sr. Ailton Araújo interpôs o Pedido de Reexame
(fls. 01/6 do volume I) que objetiva a desconsideração da multa que lhe foi aplicada e o arquivamento do
presente processo. Em suma, alega o recorrente o que se segue:
A omissão quanto ao atendimento ao Ofício n 9 330/GS/96, de 31.07.96, decorreu do fato de
4.1
encontrar-se o responsável em Brasília e de ter sido aquele documento encaminhado ao escritório de
contabilidade da Prefeitura, localizado em Natal/RN, cujo responsável, por descuido, deixou de dar ciência
ao Prefeito do teor da documentação. Daí só ter sido possível o encaminhamento dos elementos solicitados
à SECEX/RN, em 28.02.97, oportunidade em que requereu ajuntada daquela documentação aos autos (que
veio a constituir as fls. 10/182 do anexo I).
Assim, entende o recorrente que, com base no que dispõem o art. 51, LV, da CF, e os arts. 230
4.2
e 233 do Regimento Interno do TCU, necessário se faz que esta Corte de Contas reveja o decisum atacado,
vez que o não-atendimento do responsável, no tempo oportuno, ao chamamento do Tribunal, o que
motivou a referida decisão, ocorreu por motivos alheios a sua vontade.
Análise
De início, registre-se que realmente um dos fundamentos do acórdão atacado foi a omissão do
responsável, conforme constou dos considerandos do decisum:
"Considerando que, promovida a audiência do responsável, o mesmo não apresentou suas
razões de justificativa, o que caracteriza a sua revelia, nos termos do § 32 do art. 12 da Lei n 2
8.443192, não elidindo, em conseqüência, as ocorrências verificadas.
Considerando que a Procuradoria opina pela aplicação da multa ao responsável, com
fulcro no art. 58 da Lei n 2 8.443192, em virtude das ocorrências verificadas e da omissão do
gestor" (grifou-se)
O inciso IV do artigo 58 da Lei 8.443/92 prevê a aplicação de multa aos responsáveis que não
5.1
atenderem, no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência do Relator.
5.1.1 Destaque-se que não se pode imputar multa, pelo simples fato de o jurisdicionado não acudir à
Audiência Prévia, pois só mesmo situação já prevista na lei pode ensejar aplicação de sanção.
5.1.2 Ainda sobre esta questão, cabe acrescentar que o artigo 12, § 3 2 , da Lei Orgânica não impõe ao
responsável a obrigação de defender-se, e sim deixa caracterizado que, caso se omita, será o responsável
considerado revel e, nessa qualidade, arcará com o ônus decorrente da falta de sua efetiva colaboração para
o desenvolvimento normal do procedimento, porquanto será dado prosseguimento ao processo, com os
elementos que nele foram acostados.
5.1.3 Cabe acrescentar, por oportuno, que o caso em questão não se refere à revelia, já que o recorrente
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encaminhou, em 28.02.97, em atendimento ao Ofício SECEX/RN n 2 330/GS/96 (fl. 15 do vol. principal),
reiterado pelo Ofício n 2 042/GS, de 13.02.97 (fl. 26 vol. principal), o expediente acostado às fls. 10/13
do vol. I, acompanhado da documentação de fls. 14/182 do vol. I, que no entanto, apesar de serem
entregues tempestivamente, não foram analisados por esta Corte de Contas e neste ponto cabe razão ao
recorrente.
5.1.4 No entanto, é de se ressaltar que a aplicação da multa está fundamentada no art. 58, III, da Lei n 2
8.443/92, e os motivos determinantes são aqueles mencionados no primeiro "considerando" do Acórdão
n0 137/97 - TCU - Plenário (fl. 38 do vol. principal). Portanto, apesar do contido no segundo
"considerando", o fato que motivou a aplicação da multa não foi a omissão do responsável, mais sim as
irregularidades levantadas no Relatório de Auditoria, que não foram ilididas pelo responsável.
Portanto, à vista do expedido, entende-se que de fato o responsável foi prejudicado em razão de
5.2
não o ter as suas alegações analisadas.
Análise da documentação enviada em atendimento a Audiência Prévia de que trata o Ofício
SECEX/RN n 2 330/SGS/96.
Preliminarmente, o responsável apresenta justificativas pelo não cumprimento do prazo da
6.
audiência alegando dificuldades na coleta de informações, notadamente de cópia de alguns instrumentos
de convênio ali requeridos. Esclarece, ainda, que os fatos tidos como negativos ocorridos por ocasião da
realização da auditoria, se deram em função da viagem que o Prefeito teve que efetuar a Brasília, na mesma
época da auditoria, coincidindo, também, com a mudança do profissional responsável pela contabilidade
e controle interno da Prefeitura.
Informa a seguir, que está enviando cópia do Convênio n 2 2.905/94 - FAE, de 16.09.94, com o
6.1
respectivo plano de trabalho, juntando, também xerox dos procedimentos licitatórios IN 017 e 018/95,
referentes à construção das duas escolas objeto do Convênio n 0 4.947/94-FNDE (docs. às fls. 14/104 - vol.
I).
6.1.1 Encaminha, ainda, cópia do Convênio n 2 304/96-FNDE, com o respectivo plano de trabalho,
projeto básico da obra, processo licitatório e comprovantes respectivos das despesas realizadas (docs. de
fls. 141/170 - vol. I).
6.1.2 Informa que não existem documentos oriundos dos Royalties, existindo somente do Fundo Especial.
6.1.3 Quanto ao Convênio n 2 2.905/94-FAE, firmado em setembro de 1994 e com término previsto para
janeiro de 1995, esclarece que deve ter havido pequeno engano por parte dos auditores, quando
registraram que a meta do pacto não teria sido atingida porque o ônibus adquirido encontra-se paralisado
há mais de 12 anos (a equipe menciona 12 meses - ver fls. 03 do vol. principal), que a placa do veículo
é de particular e não havia tombamento, que o certificado de registro do veículo não se encontrava nos
arquivos da Prefeitura e que a Nota Fiscal de compra do veículo não estaria identificada com o número do
convênio.
6.1.4 Sobre este particular argumenta que tendo adquirido veículo usado através de procedimento
licitatório, não é comum efetuar-se vistoria nos veículos disponíveis. Nesse caso, vale o que é explicitado
nas propostas dos licitantes. O veículo entregue em cumprimento ao certame licitatório, apesar de
aparentemente conter as características do instrumento convocatório, guardava peculiaridades divergentes
do objeto. Além deste fato, dias após a sua chegada, o ônibus teve o motor danificado, o que provocou
o adiamento de sua transferência para a Prefeitura, inclusive emplacamento e tombamento.
a questão
de resolver
Acrescenta, finalizando, que, após diversas tentativas
6.1.4.1
adminstrativamente, sem lograr êxito, entregou o assunto a Assessoria Jurídica Municipal, para instalação
da ação judicial competente, inclusive, valendo-se da Nota Fiscal citada pelos auditores, que possui a
garantia sobre o bem adquirido.
Comprovação do emprego dos recursos referentes aos convênios objeto da verificação da equipe
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de auditoria desta Casa.

Convênio n2 4947/94 - FNDE
Segundo consta nos documentos juntados pelo recorrente, a Delegacia do Ministério da Educação
e do Desporto no Estado do Rio Grande do Norte concedeu, em 11.10.1995, por intermédio do Ofício n 2
949/95 - DEMEC/RN, prazo de mais 60 (sessenta) dias para a conclusão das duas unidades escolares
previstas na ação 04 do convênio (doc. às fls. 10/11 do vol. principal). No mesmo expediente a Delegacia
determinou o ressarcimento do valor de R$ 6.363,69 referente à construção de um muro na Escola
Municipal de Bom Descanso previsto na ação 03, bem como o valor de R$ 879,79 referente às cisternas
previstas na ação 06 do mencionado convênio, em razão das mesmas não terem sido construídas pois as
unidades escolares que seriam beneficiadas já possuiam cisternas.
No que tange a este item cabe salientar que o Sr. Aílton Araújo apresentou às fls. 176 do vol. I,
7.1
cópia do Ofício n2 08/96, endereçado à DEMEC/RN encaminhando cópia da Guia de Depósito datada de
19.01.96, no valor de R$ 1.190,10, concernente à devolução dos recursos destinados à construção de 4
(quatro) cisternas (doc. às fls. 177 - vol.I).
No que diz respeito à devolução do valor correspondente ao muro (R$ 6.363,69) o ex-Prefeito
7.2
informa que concluiu a construção do muro, juntamente com as duas escolas também objeto do convênio.
O recorrente juntou às suas alegações de defesa, cópia dos procedimentos licitatórios ngs 017/95
7.3
e 018/95, referentes à construção das duas escolas (doc. às fls. 22/104 do vol. I) ilidindo a pendência
mencionada na letra "f" do relatório de auditoria (fls. 04 do vol. Principal).
Quanto aos materiais permanentes constantes da Nota Fiscal n 2 463, de 14.03.95, emitida pela
7.4
Firma Canaze - Comercial Ltda., não localizados pela equipe de auditoria nas escolas municipai s , o exPrefeito informa que foram calculados pela DEMEC/RN e devolvidos os seus valores (doc. à fl,182 do
vol. I) e relativamente ao registro feito pela equipe de auditoria quanto ao estado precário das carteiras
escolares, o recorrente informa que as carteiras deterioradas foram substituídas pelas novas adquiridas com
recursos do convênio.
No que tange às justificativas acima, cabe esclarecer que o acórdão recorrido declarou sua
7.5
inexecução parcial, uma vez que:
- o término das construções ocorreu fora da vigência do convênio;
- não foram encontrados a TV, o vídeo-cassete, o fogão industrial e os bebedouros;
- havia carteiras deterioradas em depósito.
É possível afastar a primeira e a última falha. Aquela é meramente formal, enquanto essa é uma
7.5.1
decorrência natural do uso do mobiliário.
No entanto o mesmo não se pode afirmar da segunda e terceira irregularidades, uma vez que a
7.5.2
devolução dos recursos afasta o débito, nas não justifica o descaso do administrador no trato da coisa
pública.
Convênio n2 304/96 — FNDE
O ofício de Audiência Prévia solicitou quanto a este convênio que fosse remetida a esta Corte de
Contas o Termo de Convênio, plano de trabalho, projeto básico, processo licitatório e comprovantes de
despesas realizadas.
Em atendimento à Audiência foram juntados aos autos a cópia do Termo de Convênio n 2 304/96,
8.1
e os documentos de despesas realizadas (docs. às fls. 148/169), cuja análise procedida revelou que os
mesmos não demonstram a aplicação de todos os recursos recebidos, no montante de R$ 179.723,00, assim
discriminados:
- OB 169501, de 03.05.96, R$ 50.000,00;
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- OB 758564, de 29.03.96, R$ 23.666,00;
- OB 775301, de 01.04.96, R$ 106.057,00.
As notas fiscais comprovam a aplicação de apenas R$ 147.032,00 (Fl. 158):
8.1.1
- NF 93, de 03.04.96, R$ 26.032,00 (fl. 158);
- NF 94, de 03.04.96, R$ 121.000,00 (fl. 160).
Os recibos, por sua vez, comprovam a aplicação de apenas R$ 87.032,00:
8.1.2
R$ 23.666,00, de 03.04.96, NF 93, cheque 238.878 (fl. 157);
R$ 2.366,00, de 24.06.96, NF 93, caixa (fl. 166);
R$ 50.000,00, de 06.05.96, NF 94, cheque 238.881 (fl. 159);
R$ 3.750,00, de 26.06.96, NF 94, caixa (fl. 161);
- R$ 7.250,00, 09.08.96, NF 94, cheque 486433 (fl. 162).
Mesmo que aceito o cheque n 2 486433, do FPM (ti. 162), falta justificar o destino de R$
8.1.3
60.000,00 da NF 94. Provavelmente trata-se do cheque 238877, nesse valor, mas mesmo assim não há
como se definir a destinação dada à mencionada quantia.
Assim, na hipótese mais favorável ao recorrente, amparada pelas notas fiscais, ainda não haveria
8.1.4
explicação para o destino dado a R$ 32.691,00 e comprovar a aplicação da contrapartida do Município no
valor de R$ 17.972,30.Portanto não há como prover o recurso no que se refere a este convênio.
Convênio n2 1376/94 - FNS
Segundo os documentos apresentados, foi realizada licitação, na modalidade "convite" (Edital de
Licitação n 2 009/95, de 08.05.95) para aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de
Educação (doc. de fls. 105/109). Acudiram ao chamamento 03 (três) empresas, quais sejam:
FLS.(vol. I)
PROPOSTA
EMPRESA
110
R$
17.787,60
Comercial de Alimentos Silva Ltda.
115/116
R$ 17.880,92
E. A. A. Alcântara
121/122
R$ 17.826,18
C. Amaze Comercial Ltda.
Foi consignado na Ata às fls. 123 o resultado do certame, tendo como vencedora a Firma
9.1
Comercial de Alimentos Silva Ltda. Houve a adjudicação e homologação do procedimento (fl. 124).
Os demais documentos apresentados (Execução da Receita e Despesa - fl. 125, Relação dos
9.2
Pagamentos - fl. 126, Conciliação Bancária - fl. 127, Relatório de execução Físico Financeira - fl. 128,
Extrato Bancário - fls. 129/131 e Nota Fiscal n 2 441) apresentam a devida especificação do objeto, a
correspondência dos valores e a compatibilidade das datas, de forma que não há ressalvas quanto ao aspecto
formal dos mesmos.
A diligência junto à Secretaria Estadual da Fazenda acerca da legalidade da Nota Fiscal n 2 441,
9.3
foi atendida em 16.04.97 (fl. 03 do vol. I), tendo sido juntados os documentos de fls. 04/09 do vol. I,
onde é informado que a empresa emitente da nota fiscal não mais se encontra comercializando no endereço
constante da nota e que teve o seu cadastro de contribuinte cancelado em 30.09.96, portanto mais de 1 (um)
ano após a emissão da nota fiscal, fato que não caracteriza uma irregularidade.
Como a diligência acima não trouxe qualquer informação que pudesse invalidar o documento
9.4
fiscal e diante da adequação dos demais documentos examinados, depreende-se que não há qualquer
irregularidade na execução deste convênio.
Como se observa do contido no subitem 6.1.3, o recorrente deixou de apresentar, à época em
que enviou suas razões de justificativas, os documentos referentes ao fundo especial de que trata a Lei
7.525/86, em razão, principalmente, do erro contido no ofício de audiência prévia que solicitou o envio
dos documentos relativos aos recursos oriundos dos Royalties do petróleo, no exercício de 1996, quando
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o correto seria solicitar o envio dos documentos referentes ao Fundo Especial.
No entanto como o Acórdão n 2 137/97-P (fl. 38), ao aplicar multa ao responsável, não aludiu ao
10.1
Fundo, tudo quanto lhe diz respeito, no que concerne ao limite material do recurso, está superado.
Por fim, é relevante acrescentar que, embora tardiamente, o recorrente atendeu a Audiência
11
Prévia (Ofício n 2 330/GS/96, reiterado pelo Ofício 042/GS/97 - fls. 15/17 e 26), encaminhando o
expediente acostado às fls. 10/13 do vol. I, acompanhado da documentação de fls. 14/182 do vol. I, que,
apesar de serem entregues antes do julgamento do processo, que ocorreu na Sessão Plenária de 25.06.97,
não foram analisados por esta Corte de Contas na época oportuna.
Diante deste fato é oportuno frisar que o entendimento firmado por este Tribunal é no sentido que
11.1
o objetivo da tempestividade deve ser temperado pelos princípios do formalismo moderado e da verdade
material, entende-se que mesmo tendo apresentado suas razões de justificativa fora do prazo previsto no
primeiro Ofício de Audiência Prévia (cabe salientar que o recorrente apresentou as alegações dentro do
prazo previsto na reiteração da Audiência Prévia - Ofício n 2 043/GS/97 - fl. 27 do vol. principal),e que,
portanto, teria direito de ver suas justificativas analisadas e acolhidas, se demonstrarem a correta
aplicação dos recursos.
Por último cabe acrescentar que, na análise da documentação que acompanhou as razões de
12.
justificativa apresentada pelo recorrente, acostada às fls. 02/182, do anexo I, foi apurado o débito de R$
32.691,00, referente a não comprovação da aplicação deste valor no Convênio n 2 304/96 - FNDE (item
8 e seus subitens) .
No entanto, como houve a determinação ao Órgão concedente para que informasse a este
12.1
Tribunal acerca das prestações de contas dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Lagoa de
Velhos/RN, à conta do Convênio n 2 304/96, noticiando sobre a instauração de tomada de contas especial,
depreende-se que o débito acima levantado deve ser apurado por ocasião da adoção do procedimento
(subitem 8.2 - Decisão n 2 372/97 - TCU - Plenário).
Como se observa do contido no subitem 6.1.2, o recorrente deixou de apresentar, na época
em que enviou suas razões de justificativas, os documentos referentes ao Fundo Especial de que trata o art.
61 da Lei n 2 7.525/86, em razão, principalmente, do erro contido no ofício de audiência prévia que
solicitou o envio dos documentos relativos aos recursos oriundos dos royalties do petróleo (art. 81 da Lei
acima mencionada), no exercício de 1996, quando o correto seria solicitar o envio dos documentos
referentes ao Fundo Especial
Considerando que as verificações relativas aos recursos federais previstos na Lei n 2 7.525/86,
após a edição da IN/TCU n 2 6/94 (revogada pela IN/TCU n 2 12/96), passaram a ser executadas unicamente
por meio de auditorias, nos moldes previstos pela IN/TCU n 2 9, de 12.02.95, não sendo as prefeituras
municipais obrigadas a prestar contas a este Tribunal, a não apresentação dos documentos mantém
inconclusa a questão. Portanto, caso esta Corte de Contas resolva acatar a preliminar de nulidade,
necessário se faz realizar diligência à Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN, objetivando a
obtenção dos documentos faltantes, para que se possa concretizar a análise do presente processo.
CONCLUSÃO
13.

Diante dos fatos acima, submete-se os autos à consideração superior, propondo sucessivamente:
I- Em razão dos elementos constantes da preliminar de nulidade, propõe-se a adoção das
seguintes providências:
a) que o Ministro-Relator relate o feito, sugerindo que o Tribunal torne insubsistentes o
Acórdão n2 137/97-TCU-Plenário e a Decisão n 2 372/97-TCU-Penário, restituindo o
processo ao gabinete do Ministro-Relator da matéria inicial para que sejam adotadas as ,,
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medidas necessárias a um novo julgamento;
b) tendo em vista a nulidade do Acórdão acima mencionada, propõe-se o não conhecimento
da peça recursal de fls. 01/23 do vol. II, em face da perda de seu objeto;
II- Ao contrário, caso o Ministro-Relator entenda conveniente não acatar a preliminar de
nulidade, que sejam adotadas a seguinte propostas:
conhecer do presente Pedido de Reexame para, no mérito, dar a ele provimento parcial;
excluir a declaração de falhas quanto ao Convênio n 2 1.376/94;
excluir do segundo considerando a referencia à omissão do responsável quanto à
apresentação das razões de justificativa, o que implicou na caracterização da sua revelia
nos termos do § 3 2 do art. 12 da Lei n'-' 8.443/92;
sejam mantidos em seus exatos termos os demais itens do Acórdão n 2 137/97-TCUPlenário;
dar conhecimento da deliberação ao interessado."
A Sra. Secretária da 11:0- SECEX discorda da preliminar de nulidade do Acórdão n 2 137/97 -

03
Plenário em face dos argumentos a seguir expostos.
Observa-se que o prazo original de defesa, aberto pelo oficio de fl. 15 do volume principal,
"1.1.
findou em 28.08.96, tendo transcorrido in albis. Esse fato denota que as garantias processuais do Responsável
foram respeitadas. Uma vez reiterada a audiência prévia, por meio do oficio de fl. 26, e concedido novo prazo
de sete dias, a respectiva notificação foi recebida em 18.02.97, segundo consta do AR colacionado à fl. 1 do
vol. I. Assim, os elementos de defesa deveriam ter sido apresentados no período de 19 a 25.02.97, mas só o
foram em 28.02.97, conforme registrou o protocolo aposto à fl. 10 do volume I. Como o Responsável exerceu
sua faculdade de defesa intempestivamente, a declaração de revelia não ofende o devido processo legal.
1.2. Embora o procedimento realizado por esta Corte preordene-se à descoberta da verdade
material, entendo que esse principio não deve, como regra, prestar-se à flexibilização dos prazos porque eles
são imprescindíveis à orientação das atividades do Tribunal, na medida em que o seu transcurso impulsiona
o procedimento para etapas subseqüentes. Em outras palavras, para se preservar a necessidade de organização
e impulso do procedimento, só se pode relevar os critérios temporais excepcionalmente. Se essa providência
é excepcional, não é um elemento definidor do devido processo no âmbito desta Corte, o qual pode ser
considerado higido mesmo quando, cabível a flexibilização dos prazos, não tenha sido adotada."
Entendendo estar ultrapassada essa questão, manifestou-se de acordo com a proposta de
iP conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos aplicáveis à espécie, e de provimento parcial, com
a conseqüente redução da multa, porquanto o Responsável logrou elidir a falha concernente a um dos três
convênios eivados de irregularidade.
Destacou, ainda, algumas considerações sobre o mérito dos autos às fls. 21/24.
A douta Procuradoria, em parecer de seu ilustre Subprocurador-Geral, Dr. Lucas Rocha Furtado,
pronunciou-se, no essencial, nos termos a seguir transcritos:
"Concordamos integralmente com o pronunciamento oferecido pela Sra. Secretária da EP SECEX
(fls. 21/24 - vol I).
Vale ressaltar que a apresentação das razões de justificativa fora do prazo determinado, como bem
disse a Titular da 10 2 SECEX, apenas excepcionalmente e a critério do Tribunal descaracterizaria a revelia
do responsável, em face do princípio da verdade material que informa o processo nesta Casa.
Assim, a Decisão do Tribunal adotada sem a apreciação dos documentos por ele
extemporaneamente coligidos é, a nosso ver, plenamente válida, não havendo razões jurídicas para o
acolhimento da preliminar de nulidade.
Isso posto, manifesta-se este representante do Ministério Público de acordo com a proposta
contida no item II e alíneas, à fl. 20 do volume I, salvo quanto ao mencionado na alínea c, vez quea •

t

Min-VC_169 \C: \Trabalho \VOTOS\60026296.doc

- 18 -

Tribunal de Contas da União

9
TC-600.262/96-0

revelia está mantida."
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, há que se consignar a existência de duas questões preliminares a serem examinadas,
a de conhecimento e a de nulidade do Acórdão n 2 137/97 - Plenário (vol Principal, fl. 38).
Quanto à primeira, sou de opinião que este Tribunal deve conhecer do Pedido de Reexame
interposto pelo Sr. Ailton Araújo, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 48,
caput e parágrafo único, 32 e 33 da Lei n 2 8.44392, c/c o art. 233 do seu Regimento Interno.
No que tange à segunda, entendo que não pode ser superada ante as razões a seguir aduzidas.
De conformidade com o art. 81, II, do Regimento Interno do Tribunal, será parte essencial das
deliberações do Tribunal a fundamentação com que o Relator analisar as questões de fato e de direito.
No caso do acórdão recorrido, a fundamentação utilizada pelo Relator para analisar as questões
de fato e de direito baseou-se nos seguintes considerandos:
"Considerando que foi constatada a ausência de licitação (Conv. n 2 1376/94 - Fundo Nacional de
Saúde), a não localização de bens adquiridos e a execução parcial do objeto previsto no Convênio
n2 4974/94 - FNDE, bem assim o não atingimento do acordado no Convênio n 2 304/96, também celebrado
com o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação - FNDE;
Considerando que, promovida a audiência do responsável, o mesmo não apresentou suas razões
de justificativa, o que caracteriza a sua revelia, nos termos do § 3 2 do art. 12 da Lei n 2 8.443/92, não
elidindo, em conseqüência, as ocorrências verificadas;
Considerando que a Procuradoria opina pela aplicação de multa ao responsável, com fulcro no
art. 58 da Lei n 2 8.443/92, em virtude das ocorrências verificadas e da omissão do gestor".
Do acima exposto, releva notar que o art. 12, § 3 2 , da Lei n2 8.443/92, que serviu de fundamento
para o Acórdão n 2 137/97, ora recorrido, aplica-se, apenas, aos casos de julgamento de Tomada e
Prestação de Contas, onde, nos exatos termos da Lei Orgânica do Tribunal, surge a figura do responsável
revel, e não em processo de "Relatório de Auditoria".
Convém lembrar que o citado dispositivo encontra-se no Título II, Capítulo I, Seção II, da Lei
n2 8.443/92, que trata de "Decisões em Processo de Tomada e Prestação de Contas", portanto, a revelia
nele prevista refere-se apenas a processos de Tomada e Prestação de Contas.
Com relação à outra vertente da Lei, "Fiscalização de Atos e Contratos", o procedimento legal
a ser adotado é outro, ou seja, aquele previsto nos exatos termos do art. 43, II e parágrafo único, da Lei
n2 8.443/92, que cuida da fiscalização de atos e contratos e não do julgamento de contas, a saber:
"Art. 43. Ao proceder à fiscalização de que trata este Capítulo, o Relator ou o Tribunal:
II - se verificar a ocorrência de irregularidade quanto à legitimidade ou economicidade,
determinará a audiência do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, apresentar
razões de justificativa
Parágrafo único. Não elidido o fundamento da impugnação, o Tribunal aplicará ao responsável
a multa prevista no inciso III do art. 58 desta Lei."
Como se verifica, a fundamentação utilizada no Acórdão n 2 137/97-TCU-Plenário, para a análise
das questões de fato e de direito, foi inadequada, caracterizando assim "error in procedendo" e tornando
nulo o Acórdão recorrido. Nesse sentido, a declaração de revelia constante dos autos ofende o devido
processo legal.
Min-VC_169 \C: \Trabalho \VOTOS \60026296.doc
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Ademais, impende observar que a Constituição Federal em seu art. 5 9 , incisos, XXXIX, LIV e
16.
LV, dispõe:
"Art. 5 9
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação Legal;
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Segundo os dispositivos acima citados, ninguém poderá ser apenado sem a prévia cominação legal
e o devido processo, em que são assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Sobre o "Devido Processo Legal" deve-se entender como aquele em que todas as formalidades
são observadas, em que a autoridade competente ouve o acusado e lhe permite a ampla defesa, incluindo-se
o contraditório e a produção de todo tipo de prova - desde que obtida por meio lícito. Assim, sem o devido
processo ninguém será privado da liberdade ou de seus bens.
A imposição de multa ao responsável tem característica de privação de bens e, de conformidade
com os dispositivos constitucionais acima citados, a matéria referente à privação de bens beneficia-se
também dos princípios do direito processual. Portanto, embora por vezes se faça presente que o Estado
destitua alguém do domínio de determinado bem, é necessário que esta medida de extrema gravidade se
processe com as garantias próprios do "devido processo legal".
Ante as razões acima expendidas, entendo que a solução mais adequada ao deslinde dessa questão
é a declaração da nulidade do Acórdão recorrido e o retorno do processo à fase instrutória.
Quanto ao mérito, deixo de manifestar-me por restar prejudicado o acolhimento dos elementos
apresentados pelo recorrente, em face da perda do objeto do recurso.
Por todo o exposto e considerado, Voto no sentido do Tribunal adotar as deliberações, cujo teor
ora submeto à elevada apreciação deste Colegiado.
TCU., Sala das Sessões, em 09de dezembro

VAL IR CAM ELO
Ministro-Relator
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Processo n2 TC- 600.262/96-0
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame do Acórdão n 2 137/97-TCU-Plenário
Responsável: Ailton Araújo (ex-Prefeito)
Entidade: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN
Relator: Ministro Valmir Campeio
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado
Unidade Técnica: 10 2 SECEX
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria realizada pela
SECEX/RN nas áreas de Royalties do Petróleo e convênios federais da Prefeitura Municipal de Lagoa de
Velhos/RN, de responsabilidade de Ailton Araújo.
Considerando que restou comprovado nos autos a inobservância do devido processo legal, ante
a fundamentação indevida do Acórdão n 2 137/97-TCU-Plenário;
Considerando o que preceitua o art. 5 2 , incisos XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal;
Considerando o que determina o art. 81, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas
da União,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:
8.1 - com fundamento nos arts. 48, caput e parágrafo único, 32 e 33 da Lei n 2 8.44392, c/c o art.
233 do Regimento Interno, conhecer do Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Ailton Araújo, por
preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-lo prejudicado em face da perda de
seu objeto;
8.2 - tornar nulo o Acórdão n 2 137/97-TCU-Plenário, restituindo este processo ao Gabinete do
Ministro-Relator da matéria inicial, para a adoção das medidas necessárias a um novo julgamento do feito;
8.3 - dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, ao interessado.
Ata n° 50/98 Plenário.
-

Data da Sessão: 10/12/1998 - Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio (Relator) e os Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

CARLOS AFILA ÁLVARES DA SILVA
na Presidência

Fui presente:

gick04.,

ALTON ALENCAR RO fRIGUES
Procurador-Ge 1

VALMIR CAMPELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N2 888 /98 - PLENÁRIO
Processo n2 : TC-600.262/96-0
Classe de Assunto: (I) Pedido de Reexame da Decisão n 2 372/97-TCU-Plenário
Entidade: Prefeitura Municipal de Lagoa de Velhos/RN
Interessado: Ailton Araújo (ex-Prefeito)
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado
Unidade Técnica: 10 2 SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - com fundamento nos arts. 48, caput e parágrafo único, 32 e 33 da Lei n 2 8.44392, c/c o art.
233 do Regimento Interno, conhecer do Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Ailton Araújo, para, no
mérito, considerá-lo prejudicado em face da perda de seu objeto;
8.2 - tornar nula a Decisão n 2 372/97-TCU-Plenário, restituindo o processo ao Gabinete do MinistroRelator da matéria inicial, para a adoção das medidas necessárias a um novo julgamento do feito;
8.3 - dar ciência desta Decisão ao interessado.
Ata n° 50/98 Plenário.
-

Data da Sessão: 10/12/1998 - Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo (Relator) e os Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

CARLO ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
na Presidência

VAL IR CA PELO
Ministro-Relator

-
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GRUPO II- CLASSE V - PLENÁRIO
TC-012.073/95-4 (com 41 volumes)
NATUREZA: Acompanhamento. Processo de desestatização das
Centrais Geradoras do Sul do Brasil S.A. - Gerasul.
UNIDADES: Conselho Nacional de Desestatização - CND e Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.
RESPONSÁVEIS: Membros do CND e André Pinheiro de Lara
Resende, ex-Presidente do BNDES
ANEXOS:
TC-650.327/97-7, TC-650.330/97-8 e TC-003.569/98-5.
EMENTA: Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização.
Venda de ações remanescentes de empresa privatizada. Medida cautelar
adotada pelo Tribunal. Diligências. Esclarecimentos satisfatórios sobre
o assunto. Insubsistência do item 8.1.6 da Decisão n° 676/98 - TCU Plenário. Autorização ao BNDES para prosseguir no processo de
alienação. Comunicações.
Trata-se do acompanhamento do processo de desestatização das Centrais Geradoras do Sul
do Brasil S.A. - Gerasul, empresa constituída, para fins de privatização, a partir da cisão das Centrais
Elétricas do Sul do Brasil S.A. - Eletrosul, que foi incluída no Programa Nacional de Desestatização PND por meio do Decreto n° 1.503, de 25/05/1995. A Gerasul, por sua vez, foi incluída no PND mediante
6Decreto n° 2.654, de 02/07/1998.
Este Tribunal já aprovou os procedimentos adotados, com relação à desestatização da
empresa, relativos aos primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto estágios de que trata a Instrução
Normativa TCU n° 07/94, conforme Decisões Plenárias n's 396/98 (fl. 69) e 601/98 (fl. 220).
Na Sessão de 30/09/1998, o Tribunal, em razão de ter a 9' Secex verificado, por notícias
veiculadas pela imprensa, que as ações remanescentes da Gerasul depositadas no Fundo Nacional de
Desestatização - FND encontravam-se em vias de ser alienadas em oferta pública e que nenhuma
informação até então havia sido enviada ao TCU a respeito da operação, e considerando a possibilidade
de dano ao erário, adotou a Decisão n° 676/98 - Plenário, in verbis:
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos
"8.
5°e 41 da Lei n°8.443/92, DECIDE:
arts. 1°, incisos II e IV e ,¢
8.1 - determinar ao BNDES que, na qualidade de Gestor do Fundo Nacional de Desestatização:
encaminhe ao TCU, no prazo de cinco dias, cópia do edital de licitação das ações remanescentes
das Centrais Geradoras do Sul do Brasil S.A. - Gerasul, bem como o relatório detalhado, com
justificativas sobre a oportunidade, a forma de alienação das ações e todas as premissas que
embasaram a proposta de preço mínimo, consoante a Decisão n° 126/97-TCU - Plenário, de
02/04/1997, adotada no TC-016.583/96-5 (in Ata n°10/97, publicada no D.O.0 de 15/04/1997);
se abstenha de realizar a operação de alienação de ações da Gerasul em oferta pública até nova
deliberação deste Tribunal sobre a matéria;
nas próximas ofertas públicas de ações remanescentes de entidades privatizadas, e que continuem
depositadas no Fundo Nacional de Desestatização, encaminhe a este Tribunal, com antecedência
mínima de trinta dias da data fixada para a realização do leilão, cópia do respectivo edital de venda
acompanhado do relatório detalhado, nos termos da mencionada Decisão n° 126/97-TCU-Plenário,
de 02/04/1997; e
8.2 - encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam ao Sr.
Presidente do CND e ao Sr. Presidente do BNDES, para conhecimento e providências."
1
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Em cumprimento da determinação contida na alínea "a" do subitem 8.1, supra, o BNDES
encaminhou ao Tribunal os elementos de fls. 244/290, os quais foram assim analisados pela 9a Secex (fls.
291/298):
CC

•

Em atendimento ao item a) por meio do Oficio P-334/98, de 09 de Outubro de 1998, o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social encaminhou a este Tribunal a Nota
AD/DEODE-30/98, de 09.10.98, contendo esclarecimentos solicitados sobre a operação de venda da
participação remanescente da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND).
A aludida nota apresenta, em resumo, as seguintes informações sobre a cronologia da
operação:
Em 21.09.98, seis dias após o leilão de alienação do controle acionário da GERA SUL, os
4.1.
consultores contratados pelo BNDES para assessoramento no processo de desestatização,
apresentaram uma proposta de venda das ações remanescentes.
Já no dia seguinte, 22.09.98, o assunto foi submetido ao Conselho Nacional de
4.2.
Desestatização - CND, que aprovou, com modcações, a proposta dos consultores dando origem à
Resolução CND n° 14/98, na qual constam as seguintes condições de alienação:
(i) oferta em leilão especial no recinto da Bolsa de Valores de até 32.997.573.002 ações
ordinárias e de até 15.834.051.838 ações preferenciais da classe B de titularidade da União e do
Fundo Nacional de Desenvolvimento representativos de, respectivamente, 6,1 % e 2,9 % do capital
social da GERASUL.
(ir) O preço mínimo de alienação é de R$ 95.710.000,00, o que corresponde ao valor de
R$ 1,96 por lote de mil ações, sendo que o preço final será pago em duas parcelas, na qual a
primeira, correspondente a 15% do total, imediatamente após o leilão e a segunda, correspondente a
85% do total em até 8 meses após a realização do leilão, sem qualquer tipo de correção monetária.
O aviso às bolsas de valores, informando as condições da operação, foi encaminhado em
4.3.
24.09.98, por orientação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), iniciando-se a partir daí a
elaboração do respectivo edital. Concomitantemente, foram feitas consultas à CVM sobre que
formalidades deveriam ser cumpridas em operações dessa natureza.
Em 05.10.98, a CVM expediu seu pronunciamento formal habilitando o BNDES a publicar
4.4.
o edital correspondente nas condições inicialmente apresentadas àquele órgão normativo.
A referida nota do BNDES apresenta justificativas daquela instituição para o não
atendimento da determinação constante da Decisão n° 126/97 - TCU - Plenário, no sentido de ser
elaborado relatório circunstanciado contendo informações sobre a alienação, em especial quanto à
oportunidade e aos critérios para a definição do preço mínimo de venda.
DA OPORTUNIDADE DE VENDA
No tocante à oportunidade, o BNDES apresenta o entendimento dos consultores no sentido
haja vista as
de que 'não seria viável neste momento uma operação de venda pulverizada de ações,
condições atuais do mercado, sendo impossível prever qual o tempo necessário para a recuperação
das bolsas'. (grifo nosso)
Aditam os consultores que a base acionária da GERASUL já é dispersa não sendo a
pulverização um fator determinante para as decisões no âmbito do PND. Assim, entendem ser
'oportuno' buscar uma solução de curto prazo, mesmo que isso implique em vender as ações em um
bloco único e, neste sentido, identificaram a TRACTEBEL, adquirente do capital votante no leilão de
privatização de 15.09.98, como investidor interessado, o que asseguraria o êxito da operação.
Destacam a conveniência da venda a prazo para atrair outros interessados e evitar a interferência
de terceiros vendedores.
Em relação à perspectiva de unicamente a 11?ACTEBEL participar da oferta pública das
ações remanescentes do capital social da GERASUL cumpre destacar o descumprimento de um dos
objetivos fundamentais do Programa Nacional de Desestatização estabelecido pelo inciso VI, do art.
1°, da Lei n° 9.491/97. Trata-se da contribuição para o fortalecimento do mercado de capitais,
através do acréscimo da oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade do
capital das empresas que integrarem o PND.
2
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Em que pese a argumentação do BNDES às folhas 246 de que o capital da GERASUL
ficou pulverizado junto ao público em 30,3%, há que se notar que o conceito de pulverização
acionária deve estar associado à possibilidade de que, através de acordos entre acionistas ou
aquisição de ações no mercado de capitais, seja akançado o controle acionário da empresa ou, pelo
menos, a participação no conselho de administração, com a conseqüente influência nos negócios da
empresa.
No caso em análise, a TRACTEBEL adquiriu, no leilão de privatização, 50,01% das ações
ordinárias da GERASUL, ficando a União/FND com 13,64%, o BNDESPAR com 15,24% e outros
acionistas com 21,12%. Posteriormente, em 28.09.98, a TRACTEBEL adquiriu opções de compra e
venda de ações ordinárias da GERASUL lançadas pelo BNDESPAR representativas de 10% de seu
capital votante, além de ter realizado operação direta com a corretora Agenda para aquisição de
opções de compra e venda de ações GERA SUL ON representativas de 0,39% de seu capital votante.
Ademais, a TRACIEBEL, em 07.10.98, lançou, com sucesso, oferta de compra de ações ordinárias
da GERASUL, equivalentes a 3,45% de seu capital votante. Assim, a IRACIEBEL, neste momento,
detém praticamente 63,85% do capital votante da GERASUL.
Com a crescente concentração do capital votante da GERASUL nas mãos da
TRACTEBEL, há, em verdade, enfraquecimento do mercado de capitais tendo em vista que haverá
uma diminuição da oferta de valores mobiliários, prejudicando a liquidez destes papéis, e um
movimento inverso à democratização do capital da empresa.
A razão da inclusão do objetivo de aumento da oferta de valores mobiliários e
democratização da propriedade das empresas na Lei n° 9.491/97 vai além da simples intenção de
fomentar o segmento de mercado de capitais. A introdução da propriedade múltipla do capital em
conjunto com fortalecimento de um mercado de capitais público, como a bolsa de valores, amplia a
base de captação de capital para as empresas ao passo que permite aos investidores - pequenos ou
grandes - habilidade de adquirir e desfazer-se dos títulos conforme suas conveniências e diversificar
seus riscos mediante a composição de carteiras de ações, conforme ensinam Berle e Means (The
Modern Corporation and Private Property, 1991, p. 17).
O fomento do mercado de capitais pode ter grande influência no crescimento econômico
na medida em que redireciona o foco de captação da economia popular do mercado financeiro para
o produtivo. Mesmo no caso de venda de ações de empresas no âmbito do PND, quando não há
lançamento de novas ações, o mercado de capitais pode cumprir uma etapa importante na mudança
cultural de investimento e poupança na medida em que com o eventual aumento de negociações das
ações, seus preços são formados da maneira menos tendenciosa possível e a liquidez é assegurada.
Desta forma, é preocupante o fato de que, com a realização da operação em análise,
haverá mais concentração do capital votante da GERASUL com a provável aquisição do lote de
oferta pública pela IRACIEBEL, conforme exposto às fls. 6, da NOTA BNDES AD/DEODE n°
30/98: 'A estratégia da TRACTEBEL, de aquisição de grande parte das ações ordinárias atualmente
no mercado pode resultar em perda de liquidez para estes valores mobiliários, inviabilizando
operações futuras de oferta pública com ações ordinárias, que compõem a maioria do lote
remanescente em poder da União e do FND. Este fato, reforça os argumentos em favor da
orientação dos Consultores e da decisão do CND para realização imediata de leilão especial,...'
Há que se notar que a situação que, aos olhos do BNDES, afigura-se problemática em
função da suposta falta de liquidez do mercado foi e está sendo agravada pela concentração
inadequada, via BNDES e BNDESPAR, de aproximadamente 60% do capital votante nas mãos da
TRACTEBEL. Nesta linha de raciocínio, a oferta pública de mais 7,27% do capital pode vir a
agravar ainda mais a situação, contrariando novamente o inciso VI, do art. 1°, da Lei n°9.491/97.
Ademais, deve-se considerar a oportunidade de realização de uma oferta pública de ações
em que as condições de atendimento ao princípio constitucional da isonomia podem estar
ameaçadas tendo em vista que o mercado para as ações da GERASUL, segundo o BNDES, está sem
liquidez em razão da estratégia aquisitiva da TRACTEBEL. Alternativamente, o BNDES poderia
considerar a hipótese de uma venda pulverizada dessas ações remanescentes em um momento em
que as bolsas de valores - entenda-se economia mundial - estejam em recuperação. Procedendo
3
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desta forma, o BNDES estaria não só observando a Lei n°9.491/97, mas também contribuindo para
amenizar as distorções já causadas pela concentração do capital votante.
DA FIXAÇÃO DO PREÇO MÍNIMO
A Nota Técnica do BNDES informa que o preço fixado para a alienação das ações
17.
remanescentes guarda consonância com as diretrizes estabelecidas pelo CND para a fixação do
preço mínimo referente à totalidade das ações da GERASUL depositadas no FND.
O preço mínimo fixado para a totalidade das ações foi de R$ 1.080.503.450,63, o que
18.
corresponderia a um valor médio de R$ 3,5244778 por lote de ações. No leilão do controle
acionário arrecadou-se o valor mínimo estipulado em R$ 945.703.000,00, o que corresponde ao
valor de R$ 4,1643380 por lote de mil ações.
A resolução CND N° 14/98 que aprova as condições de venda das ações remanescentes
19.
estabelece o valor de R$ 1,96 por lote de mil ações, o que totalizaria uma arrecadação mínima de R$
95.710.000,00. Essa arrecadação somada aos valores obtidos no leilão referente ao controle
acionário (R$ 945.703.000,00) e referente à venda aos empregados (R$ 24.091.030,30- 1' tranche e
R$ 14.999.420,33 - 2° tranche) efetivamente totalizaria o valor de R$ 1.080.503.450,63.
Cumpre destacar que o valor mínimo estipulado para a oferta pública considerou a média
20.
das cotações das ações da GERASUL no mês de junho de 1997 (R$ 1,70 por lote de mil) acrescido
R$ 0,26 por lote de mil referente à subsídios a serem concedidos aos empregados no 2° tranche. O
valor de R$ 1,70 por lote de mil ações, considerado como base pelos consultores, refere-se a
transações pulverizadas em bolsa e não incorporam o eventual valor estratégico das ações. Além do
preço mínimo, a citada Resolução CND n° 14/98, em seu art. 2° estabelece as seguintes condições
para a oferta pública em questão:
a liquidação financeira da operação será realizada em duas parcelas, sendo 15 % (quinze por
cento) do total, imediatamente após o leilão e a segunda, correspondente a 85% (oitenta e cinco por
cento) do total, em até 8 (oito) meses após a realização do leilão;
- a alienação das ações será realizada sob condição resolutiva, ou seja, será condicionada à
integral quitação do preço final do leilão, de acordo com o disposto no inciso I deste artigo,
permanecendo as ações inalienáveis até o pagamento da segunda parcela do preço final do leilão;
poderá ser admitida a interferência de eventuais terceiros vendedores no leilão.'
Observamos que essa resolução do CND não estabelece a incidência de qualquer tipo de
21.
correção monetária ou juros sobre o valor da segunda parcela a vencer oito meses após a realização
do leilão. Tal fato contraria a recomendação inicial dos consultores no sentido de que a segunda
parcela fosse devida decorrido um ano da data do leilão incidindo sobre esta parcela correção pelo
IGPM calculado pelo FGV, com vistas a preservar o valor aquisitivo do preço mínimo.
O CND, ao reduzir o prazo de vencimento da segunda parcela para oito meses deixou de
22.
prever qualquer tipo de correção tendo em vista o disposto no art. 28 da lei N° 9.069, de 29 de junho
de 1995 que 'Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, estabelece as regras e
condições de emissão do REAL e os critérios para conversão das obrigações para o REAL, e dá
outras providências'.
Assim, da forma estipulada pelo CND, os valores a serem recebidos pela União nesta
23.
oferta pública, trazidos a valor presente, são inferiores ao preço mínimo fixado para a totalidade das
ações da GERA SUL.
A depender do índice fixado e da taxa de juros, a União poderá deixar de arrecadar
24.
do nas simulações
abaixo:
,
Taxa de juros
Diferença em relação ao
Valor Presente da
+
valor nominal da operação
operação(R$)
correção monetária
R$ 5.008.408,75
R$ 90.701.591,25
10 % a.a.
R$ 7.237.663,42
R$ 88.472.336,58
15 % a. a.
R$ 9.311.005,08
R$ 86.398.994,92
20 % a.a.
R$ 13.054.553,14
R$ 82.655.446,86
25 % a. a.
R$ 14.751.531,88
R$
80.958.468,12
30 % a.a.
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Os dados apresentados demonstram que o critério adotado pelo CND para a operação em
análise não se apresenta como o mais adequado.
Este critério é mais desvantajoso que aquele utilizado quando da desestatização do
sistema TELEBRÁS nos termos do item '2.2.4 - Forma de Pagamento e Liquidação Financeira' do
Edital MC/BNDES N° 01/98, parcialmente transcrito a seguir:
'O pagamento das AÇÕES ORDINÁRIAS será feito em moeda corrente do País, pelo
PARTICIPANTE vencedor ou por cada integrante de PARTICIPANTE(S) vencedor(es), à vista ou em
3 (três) parcelas, da seguinte forma: (a) a primeira à vista, equivalente a, no mínimo, 40% (quarenta
por cento) do preço ofertado; (b) o restante em duas parcelas anuais iguais, com vencimento,
respectivamente, em 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da transferência das
AÇÕES ORDINÁRIAS indicada no CRONOGRAMA.
As parcelas de pagamento a prazo serão atualizadas monetariamente pela variação do índice Geral
de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DL divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, acrescidas
de juros de 12% (doze por cento) ao ano sobre o valor atualizado, a contar da data da transferência
das AÇÕES ORDINÁRIAS prevista no CRONOGRAMA, até o seu pagamento' (grifo nosso)
É oportuno destacar que o Decreto 2.594, de 15.05..98, que regulamenta a Lei 9.491, em
da
relação à fixação do valor mínimo o ,¢ 4 0 do art. 30 determina que o preço das ações, quando
0 dá
oferta pública, poderá ser diferente daquele utilizado no bloco de controle, enquanto o sÇ 7
poderes ao CND para utilizar outros critérios de fixação do valor das ofertas em bolsa de valores
quando decorridos um ano após a alienação do bloco de controle.
CONCLUSÕES
As informações encaminhadas pelo BNDES em atendimento ao item 8.1 a) conduziram às
seguintes conclusões sobre a operação de venda das ações remanescentes da GERASUL:
Nas condições propostas e tendo em vista principalmente a situação atual do mercado
de capitais no Brasil, existe grande possibilidade de apenas a empresa TRACTEBEL, controladora
da GERASUL, participar do leilão, a exemplo do ocorrido na venda de opções de compra de ações
ordinárias executado pelo BNDESPAR, ocorrido em 07/10/98.
A venda em bloco único vai de encontro ao objetivo do Programa Nacional de
Desestatização no sentido de 'contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, através do
acréscimo da oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade do capital das
empresas que integram o Programa' (grifo nosso)
A decisão de dividir a liquidação financeira da operação em duas parcelas, sendo que
a segunda devera ser paga em até oito meses, sem qualquer tipo de correção monetária ou juros,
reduz o valor presente da arrecadação referente à venda das ações remanescentes para patamar
inferior ao preço mínimo anteriormente adotado na Resolução CND N° 09/98 e, sob nosso
entendimento, ofende ao princípio da eficiência e da economicidade que deve nortear as ações do
administrador público." (os grifos são da instrução).
Finalmente, propôs a 9' que fossem formuladas determinações ao CND no sentido de
reexame da operação para a venda das ações remanescentes da Gerasul.
Entretanto, à vista das conclusões da Unidade Técnica, considerei necessário obter do
BNDES esclarecimentos sobre a decisão de não incluir a cobrança de correção monetária e de juros na
segunda parcela da liquidação financeira da operação de venda das ações da Gerasul remanescentes no
FND, bem como sobre a fixação do prazo de oito meses para essa liquidação e não de um ano, conforme
sugerido pelos consultores. Dessa forma, determinei por despacho (fl. 299) diligência àquele Banco
solicitando essas informações.
Em resposta, o BNDES encaminhou o Oficio AT 182/98, de 13/11/1998 (fls . 316), com os
seguintes esclarecimentos, in verbis:
"1.
conforme já informado, as condições de alienação, em leilão público, da participação
remanescente da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), no capital da GERASUL,
foram propostas pelos Consultores contratados pelo BNDES levando-se em consideração os riscos
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de a venda não alcançar êxito, em função de o preço proposto ser significativamente superior às
cotações no mercado acionário. Nesse sentido, objetivando-se cumprir o 'duplo papel de ao mesmo
tempo, estimular a demanda no leilão e desestimular a interferência vendedora', a qual reduziria a
quantidade de ações a serem vendidas pelo Governo, concebeu-se o modelo de venda com o
pagamento em duas parcelas, parte à vista e o restante em 12 (doze) meses; e
submetida a proposta ao Conselho Nacional de Desestatização (CND), este optou por
2.
reduzir o prazo da realização.final do preço para 8 (oito) meses. Apesar de, em tal período, não ser
possível a incidência de correção monetária, por razões legais, a alternativa adotada pelo CND
afigura-se vantajosa para o Tesouro, pois a inflação esperada para 1999 é da ordem de apenas 2%,
ao passo que o seu custo de captação de recursos, no mercado, será certamente muito superior. Por
outro lado, a decisão não retira a atratividade do leilão, ficando preservadas as premissas dos
Consultores.
Esclareço, finalmente, que, em momento algum, foi cogitada a cobrança de acréscimos
sobre a segunda parcela do preço, a título de juros, pois, como já afirmado, o preço mínimo já e
suficientemente alto em relação às cotações das ações nas bolsas de valores. A incidência de juros
poderia, nas circunstâncias em questão, afastar potenciais interessados e, em conseqüência, reduzir
as chances de sucesso do leilão."
A 9' Secex, em instrução de fls. 320/326, analisa as informações enviadas pelo BNDES.
Transcrevo, a seguir, parte dessa instrução:

Das razões par venda parcelada.
Tais informações comprovam, de forma cabal, que o atual momento por que passa a
economia nacional não é propício para a alienação de ações em bolsa de valores. O êxito do leilão
em análise, conforme atesta o BNDES, estaria associado à concessão de vantagens para os possíveis
candidatos. Observamos que o duplo papel do parcelamento, informado na Nota, estaria vinculado à
piora nas condições do negócio para o vendedor, no caso a União.
O primeiro papel - de estimular a demanda do leilão- decorre do fato de o comprador ter,
no presente momento, uni desembolso inicial muito reduzido (15 %), ficando a segunda parcela para
um prazo maior. O nível de desembolso inicial fixado pelo CND é bastante inferior aos valores que
vêm sendo adotados em operações de desestatização, nas quais têm-se fixado pagamentos iniciais
variando entre 40 e 50 % do total da operação.
O segundo papel - de desestimular a interferência vendedora - mostra de forma clara o
quanto, nas condições propostas, o negócio é desinteressante para eventuais vendedores de ações da
GERA SUL. A interferência vendedora diz respeito à possibilidade de outros acionistas participarem
do leilão ofertando suas ações nas mesmas condições propostas pela União. Quando os consultores
informam que o parcelamento desestimula a interferência vendedora, pode-se entender que as
condições do negócio, com o parcelamento, deixariam de ser atrativas para outros possuidores de
ações da GERA SUL. Com isso, poder-se-ia levantar o seguinte questionamento: se para os outros
possuidores de ações da GERASUL não seria interessante o parcelamento, na forma proposta, por
que seria para a União?
A resposta para essa indagação não se encontra nos autos. O BNDES nas diversas vezes
em que foi instado a justificar as condições do negócio sempre menciona a diferença entre o preço
mínimo fixado e as cotações em bolsa, deixando de mencionar o valor patrimonial dessas ações e o
fato de a União, na qualidade de acionista majoritário da então ELE TROSUL, ter realizado, por
intermédio da ELETROBRAS, ao longo dos últimos 20 anos, diversos aportes de capital na empresa.
No momento em que se decide alienar as ações da União na GERASUL não se pode justificar
condições não atrativas para o vendedor, levando em conta que o mercado acionário encontra-se
retraído, face às dificuldades por que passa a economia nacional.
É oportuno mencionar que desde a data prevista inicialmente para o leilão, 9 de outubro,
as ações da GERASUL vem apresentando significativa melhoria nas suas cotações, o que corrobora
nosso entendimento de que as cotações da Bolsa de Valores estão muito defasadas em relação ao
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valor patrimonial (R$ 3,52 por lote de mil ações) e ao valor de avaliação efetuada pelos serviços de
consultoria contratados pelo BNDES (R$ 4,16 por lote de mil ações), propiciando forte tendência de
alta nas cotações à medida em que as decisões tomadas pelo governo para ajustar as contas
públicas se efetivem. O gráfico mostrado a seguir, apresenta a evolução das ações preferencias e
ordinárias da GERASUL, destacando na figura a data de realização da reunião do CND que
aprovou a venda das ações remanescentes da GERA SUL.
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Da alteração do prazo de pagamento da segunda parcela de 12 meses, conforme
2sugestão dos consultores, para 8 meses.
Sobre essa questão, o ofício do BNDES não traz a informação requerida, pois limita-se a
mencionar que, uma vez submetida a proposta dos consultores ao CND, o conselho optou por
reduzir o prazo de realização final do preço de doze para oito meses.
Adita que apesar de em tal período, não ser possível a incidência de correção monetária,
por razões legais, a alternativa do CND é 'vantajosa' para a União, pois a inflação esperada para
1999 é da ordem de 2%, ao passo que o custo de captação de recursos para o Tesouro no mercado
será muito superior.
Por derradeiro, o BNDES informa que 'em momento algum foi cogitada a cobrança de
acréscimos sobre a segunda parcela do preço, a título de juros, pois, como já afirmado, opreço
mínimo já é suficientemente alto em relação à cotações das ações na bolsas de valores. A
incidência de juros poderia, nas circunstâncias atuais, afastar potenciais interessados e, em
conseqüência, reduzir as chances de sucesso do leilão.'
Observamos que mais uma vez o BNDES volta a justificar decisões que retiram a
economicidade da operação para União baseando-se no quadro atual das bolsas de valores. A
afirmação de que não cogitou juros para não afastar eventuais interessados não é coerente com o
seu papel de gestor da desestatização que deveria buscar a maximização de recursos na venda de um
patrimônio público.
Se o momento atual não é propício para a alienação, melhor seria aguardar uma mudança
nas condições do mercado, a exemplo do que vem sendo feito no caso das ações remanescentes no
FND da CVRD e da Light Se os eventuais interessados deixarem de se interessar pela operação,
uma vez cobrado juros que possibilitariam manter condições justas para a União, entendemos ser
preferível não realizar a operação.
Na prática, a não cobrança de juros redunda em um preço menor do aquele fixado pelo
CND. Os investidores da Bolsa de Valores, ao avaliar um negócio realizado a prazo (ou a termo),
consideram para a sua decisão a taxa de juros que iriam obter ao aplicar os recursos no mercado
financeiro. Em geral, os investidores utilizam a taxa de juros do Certificado de Depósito
Interfinanceiros (CDU Em razão disto, as corretoras informam aos seus clientes a taxa do CDI para
auxiliar a decisão de investimentos.
Para ilustrar essa consideração, no dia 18/11/98, a corretora Coinvalores informava em
seu site na Internet (fis. 317/319) que a taxa anual do CDI eqüivale a 24,23 % ou 1,82 % ao mês.
Considerando essa taxa de juros e as condições da operação em análise para o investidor, o preço
de R$ 1,96 por lote de mil ações - pago parceladamente - eqüivaleria ao preço com pagamento à
vista de R$ 1,735 por lote de mil ações.
Conforme já abordado na instrução anterior, a incidência de juros no parcelamento de
pagamento por alienações foi adotado recentemente na privatização do sistema TELEBRÁS. Mais
recentemente, no caso da desestatização da Companhia Energética de Alagoas - CEAL, a Resolução
0
CND n° 19/98, de 13.11.98, fixou no art. 3 que o pagamento poderá ser realizado à vista ou em três
parcelas, da seguinte forma: (a) a primeira à vista, equivalente a, no mínimo, 40 % (quarenta por
cento) do preço ofertado; (b) o restante em duas parcelas anuais iguais, com vencimento,
respectivamente, em doze e vinte e quatro meses, a contar da data da transferência das ações, sendo
que as parcelas de pagamento a prazo serão atualizadas monetariamente pelo IGP-DI, acrescidas
de juros de 12 % ao ano sobre o valor atualizado, a contar da data da transferência das ações.
Por oportuno, cumpre relembrar que, no caso da avaliação econômica da GERA SUL,
tendo em vista a postergação do leilão de fevereiro para setembro de 1998, quando da
recomendação do preço mínimo (fls. 38 - Vol. XXXVIII), os consultores sugeriram uma atualização
para o valor da empresa, considerando a taxa de juros equivalente à taxa de desconto adotada.
Entendemos que, se o valor da empresa sofreu reajuste considerando a postergação do
leilão por seis meses, igualmente seria correto, atualizar a segunda parcela da operação em análise
que irá vencer oito meses após efetivado o leilão." (os destaques são da instrução).
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Ao concluir, propõe a 9a Secex (fls. 325/326), consoante o disposto no art. 70 da
Constituição Federal e nos arts. 1°, incisos II e IV e § 10; 5 0 e 41 da Lei n° 8.443/92:
1. que seja recomendado ao Conselho Nacional de Desestatização o reexame da operação
referente às ações remanescentes da Gerasul de forma que:
a realização da operação ocorra em momento mais oportuno para favorecer a
competição durante o leilão e à democratização da propriedade do capital votante da Gerasul, em
conformidade com os objetivos do Programa Nacional de Desestatização estabelecidos na Lei n°
9.491/97;
sejam modificados os critérios de parcelamento da liquidação financeira da operação,
alterando o prazo de recebimento da segunda parcela e incorporando a cobrança de juros e correção
monetária;
2. autorizar a realização do leilão, após o reexame da matéria pelo CND; e
3. encaminhar cópia da decisão que for aprovada pelo Tribunal, bem como do relatório e
voto que a fundamentarem, ao Sr. Presidente do CND e ao Sr. Presidente do BNDES, para conhecimento
e providências., o Relatório.
Tribunal de Contas da União

VOTO

II

Ressalto inicialmente que o BNDES interpôs recurso (pedido de reexame) contra a Decisão
n° 678/98-TCU — Plenário, transcrita no relatório precedente, especificamente contra a alínea "c" do
subitem 8.1.
Conforme sorteio realizado em 04/11/1998 (fl. 11, Vol. XLI), cabe ao Sr. Ministro José
Antônio Barreto de Macedo relatar o referido recurso. Todavia, considerando que o BNDES também
encaminhou ao Tribunal os elementos que lhe foram requeridos na alínea "a" do subitem 8.1 da referida
Decisão n° 678/98-TCU — Plenário e que foi adotada, pelo TCU, medida cautelar (alínea "b") no sentido
de que o Banco não procedesse à alienação das ações remanescentes da Gerasul até nova deliberação
desta Corte de Contas sobre a matéria, solicitei a Sua Excelência o encaminhamento do processo ao meu
Gabinete para que o Tribunal, antes da apreciação do recurso, pudesse apreciar a documentação enviada
pelo Banco e que já foi objeto de exame por parte da 9' Secex.
Portanto, encontram-se em exame nesta oportunidade os elementos encaminhados pelo
BNDES ao TCU, em cumprimento da determinação contida na alínea "a" do subitem 8.1 da referida
deliberação.
Verifica-se, da documentação encaminhada, que o Conselho Nacional de Desestatização —
CND, com base em recomendação dos consultores contratados pelo BNDES para assessoramento no
processo de desestatização da Gerasul, aprovou, conforme a Resolução CND n° 14/98 (fls. 261/262), as
condições gerais de alienação, em leilão especial, das ações da Gerasul remanescentes no FND.
A 9' Secex, ao analisar (fls. 291/298) essas condições gerais de alienação, ressalta que os
consultores, em apenas seis dias após o leilão do controle acionário da Gerasul, apresentaram (em
21/09/1998) proposta de venda das ações remanescentes da empresa e o CND, no dia seguinte
(22/09/1998), decidiu pela venda.
Observa-se que os consultores, no documento de fls. 256/260, procuram justificar a
oportunidade para a venda das ações e a forma de alienação sugerida (em bloco único) mostrando a
inviabilidade, no momento, de um dos objetivos que orientaram a modelagem de venda da Gerasul, que é
a pulverização do capital da empresa. Assim, ressaltam os consultores: "não seria viável neste momento
uma operação de venda pulverizada de ações, haja vista as condições atuais do mercado, sendo
impossível prever qual o tempo necessário para a recuperação das bolsas".
A Unidade Técnica entende que a venda das ações da Gerasul remanescentes no FND em
bloco único vai de encontro a um dos objetivos do PND, inserido no inciso VI do art. 10 da Lei n°
9.491/97, que é: "contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, através do acréscimo da
oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade do capital das empresas que
integrarem o Programa." Também, considerando a situação atual do mercado de ações, entende não ser o
momento adequado para a realização do leilão que, se levado a efeito nessas condições, propiciará a que
9
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somente participe do leilão a "Tractebel Sul S.A.", empresa q e
em decorrência de sua privatização. Assinale-se que a "Tractebel Sul S.A." é subsidiária integral da
sdiodle:'.anágcligue a liquidação financeira
empresa belga Tractebel S.A., com sede em Bruxelas. Além disso, considera
da operação em duas parcelas, sendo a segunda em oito meses, sem nenhuma previsão de correção
monetária ou de juros, irá reduzir o valor presente do preço mínimo fixado.
Quanto à melhor oportunidade de realização da operação, com as escusas por discordar do
entendimento da Unidade Técnica, considero que não compete a esta Corte de Contas opinar.
No que se refere à preocupação de que somente a controladora da empresa venha a
participar do leilão, registro que a Lei do PND citada (Lei n° 9.491/97) prevê que: "Art. 12. A alienação
de ações a pessoas fisicas ou jurídicas estrangeiras poderá atingir cem por cento do capital votante,
salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine percentual inferior."
Portanto, inexistentes os elementos objeto da ressalva desse dispositivo, não vejo, no presente caso,
nenhum impedimento legal para a aquisição, pela Tractebel, das ações ofertadas.
Além disso, registro que, embora a eficácia do leilão esteja condicionada à apresentação de
lances para a aquisição da totalidade das ações ofertadas, conforme dispõe o item 1.9 do "Aviso de
Leilão" (fls. 278/286), esse será realizado mediante a oferta de 19.142 (dezenove mil e cento e quarenta e
dois) lotes, no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, e compreendendo, cada lote,
2.551.020 (dois milhões e quinhentos e cinqüenta e um mil e vinte) ações, sendo 1.723.831 (um milhão e
setecentos e vinte e três mil e oitocentos e trinta uma) ações ordinárias e 827.189 (oitocentos e vinte sete
mil e cento e oitenta e nove) ações preferenciais nominativas classe B, de emissão da Gerasul, (itens 1.1 e
1.5 do Aviso, fls. 278 e 279). Nada impede, portanto, que outros licitantes apresentem ofertas para a
aquisição de um ou mais lotes de ações.
A 93 Secex questiona ainda a forma de liquidação fixada pelo CND. Entende a Unidade
Técnica que o pagamento em duas parcelas, sem previsão de correção ou cobrança de juros sobre a
segunda parcela (de 85% do total), a ser paga pelos adquirentes oito meses após a realização do leilão,
resultará em redução do valor real do preço mínimo fixado para a venda das ações remanescentes.
Assinala-se que a proposta originalmente oferecida pelos consultores previa o pagamento da segunda
parcela após um ano, acrescida porém da correção monetária calculada pelo IGPM da FGV. Certamente,
a essa parcela deveria ser acrescida também a cobrança dos juros correspondentes.
Todavia, como assinalei, o CND reduziu o prazo de pagamento dessa segunda parcela para
oito meses, excluindo porém a incidência de correção e juros. Por um lado, a exclusão de correção devese, neste caso — suponho — à proibição de sua cobrança, instituída pela Lei n° 9.069/95 em caso de
parcelamento de pagamento inferior a doze meses.
A dispensa de juros, por outro lado, pareceria à primeira vista resultar efetivamente em
perda do valor real das ações (em relação ao preço mínimo pago à vista, ressalve-se). A isso contrapõem
os representantes do BNDES que a condição estabelecida se ajusta à realidade presente dos mercados
financeiro e acionário, e que de outra forma seriam escassas as probabilidades de sucesso da operação.
Se efetivamente o mercado não oferece perspectiva de absorver uma venda à vista da
totalidade das ações a serem ofertadas e, ao contrário, obriga à venda em duas parcelas, pode-se de fato
argumentar que a quitação da segunda parcela em doze meses, com juros de 12% ao ano, equivaleria para
o Tesouro Nacional, nas atuais condições do mercado financeiro, ao recebimento do mesmo valor em
prazo de oito meses sem juros (isto é, com antecipação de quatro meses em relação à primeira hipótese).
Isso porque os elevados encargos financeiros, em que hoje incorre a União para rolar os títulos da dívida
pública, tornam virtualmente equivalentes as duas hipóteses.
Vê-se, sobretudo, que a questão suscita ampla margem de controvérsia, pois se desloca do
plano estritamente legal e regulamentar, para situar-se no campo da avaliação da forma mais vantajosa de
realizar a operação, à vista da dinâmica do mercado. Assim, considerando não ter sido indicada qualquer
norma legal ou regulamentar que disponha a respeito, não encontro fundamento inquestionável, com
vênias à Unidade Técnica, para que o Tribunal determine ou mesmo recomende ao CND a revisão dos
termos de pagamento das ações a serem leiloadas.
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Ante todo o exposto, acolho como satisfatórias as justificativas apresentadas pelo BNDES
em resposta às diligências efetuadas, e VOTO por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora submeto à
apreciação deste Plenário
Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 1998

Carlos Átila Álvares da Silva
Ministro Relator
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Processo n° 012.073/95-4, com 41 volumes. Anexos:TC-650.327/97-7, TC-650.330/97-8 e TC003.569/98-5.
Classe de Assunto: V — Acompanhamento. Processo de desestatização das Centrais Geradoras do Sul
do Brasil S.A. — Gerasul.
Responsáveis: Membros do CND e André Pinheiro de Lara Resende, Presidente do BNDES.
Unidades: Conselho Nacional de Desestatização — CND e Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social — BNDES.
Relator: Ministro Carlos Atila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 9' Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1°,
incisos II e IV e § 1°; 5 0 e 41 da Lei n° 8.443/92, DECIDE:
8.1 — tornar insubsistente a determinação contida no subitem 8.1, alínea "b", da Decisão n° 676/98TCU — Plenário e autorizar o BNDES a dar prosseguimento ao processo de alienação das ações da
Gerasul remanescentes no Fundo Nacional de Desestatização (FND);
8.2 — enviar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao Sr.
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, Presidente do CND, e ao Sr. Presidente do BNDES,
para conhecimento e providências; e
8.3 — encaminhar os presentes autos ao Sr. Ministro José Antônio Barreto de Macedo, Relator do
recurso (Vol. XLI) interposto pelo BNDES contra a determinação contida na alínea "c" do subitem 8.1 da
Decisão n° 678/98-TCU — Plenário, para as providências pertinentes.
Ata n° 50/98 - Plenário.
Data da Sessão: 10/12/1998 — Extraordinária Pública.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Atila Álvares da Silva
(Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.
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Ministro Relator
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GRUPO II- CLASSE V - PLENÁRIO
TC-325.086/95-8 (com 1 volume)
NATUREZA: Relatório de Inspeção
ENTIDADE: Telecomunicações de Goiás S.A. - Telegoiás
RESPONSÁVEL: Rui Brasil Cavalcante Júnior, Presidente
EMENTA: Relatório de Inspeção. Impropriedades verificadas na
contratação de serviços de edição de listas telefônicas. Audiência. Razões
de justificativa. Empresa privatizada. Perda do objeto das determinações
sugeridas. Juntada do processo às contas respectivas para exame em
conjunto e confronto.

Trata-se de inspeção realizada na Telecomunicações de Goiás S.A. - Telegoiás em
cumprimento à determinação contida na Decisão n° 204/96 - Plenário (TC-001.161/96-2), objetivando apurar
a situação do contrato de edição de listas telefônicas.
Como resultado dessa inspeção, foi considerada irregular a prorrogação, mediante o 3 0 Termo
Aditivo, do Contrato de Edição de Listas Telefônicas n° 45/85, sendo determinada a audiência do responsável
(fl. 03), efetivada mediante o oficio de fl. 04.
Nesse ínterim, a Associação Brasileira de Editoras de Listas - ABL e a Listel - Listas
Telefônicas S.A. requereram e tiveram deferidos os seus pedidos de ingresso nos autos, como interessadas (fls.
14 e 23), sendo-lhes facultado apresentar as razões que julgassem convenientes.
A Listel - Listas Telefônicas S.A. apresentou as suas razões às fls. 25/28, nas quais solicita que
seja reconhecida a legalidade dos termos aditivos que prorrogaram a vigência do Contrato n° 45/85 ou, então,
que seja sustado o andamento deste processo até decisão definitiva do TC-001.161/96-2, correlato.
A Secex/GO analisou os elementos apresentados na instrução de fls. 54/59 e chamou a atenção
para a Decisão n° 790/96 - Plenário (Ata n° 38/96), proferida no TC-001.161/96-2, onde o Tribunal firma o
entendimento sobre a obrigatoriedade de se proceder ao devido certame licitatório para a contratação de listas
telefônicas.
Por isso, propõe determinação para que a Telegoiás inicie, de imediato, procedimento
licitatório para a contratação de edição de listas telefônicas e, ainda, que seja fixado prazo para "adoção das
providências necessárias ao exato cumprimento do disposto no artigo 59 da Lei n°8.666/93, relativamente
ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 45/85, ..."
O Ministério Público manifesta-se de acordo com a Unidade Técnica (fl. 61) mas, ante a
privatização da entidade e a perda de objeto das determinações, propõe "que o presente processo seja juntado
à contas da Telegoiás, relativas ao exercício de 1994, objetivando averiguar a influência da questão aqui
tratada no mérito daquelas contas, dispensando-se de efetuar as determinações sugeridas."
É o Relatório.
VOTO
Registro inicialmente que relato este processo em razão do sorteio realizado (fl 18) por motivo
de afastamento do Sr. Ministro Fernando Gonçalves para tratamento de saúde.
Ante a privatização da Telecomunicações de Goiás S.A. as determinações sugeridas nestes
autos pela Secex/GO tornaram-se inócuas, tendo em vista que essa empresa não mais está sujeita ao controle
do Tribunal de Contas da União.
Isso não significa, contudo, que as questionadas prorrogações contratuais tenham sido
consideradas legais, ao contrário, no pedido de reexame interposto contra a Decisão n° 790/96 - Plenário (TC1
\\Min-ca_132\c\relatorios\32508695.doc

Tribunal de Contas da União

-35-

2•6111•..
Z34.7
fin
-" Y“'
1
41110.
Sxer

TC-325.086/95-8

001.161/96-2) foi mantido o entendimento sobre a obrigatoriedade de se proceder ao devido certame
licitatório para a contratação de listas telefônicas (Decisão n° 229/98 - Plenário, Ata n° 16/98)
Por isso, é adequada a proposição do Ministério Público, de juntada dos autos às contas
respectivas, para analisar a influência da questão aqui tratada no mérito daquelas contas.
Assim, acolho o parecer do MP/TCU e VOTO por que este Plenário adote a DECISÃO que
ora submeto à sua apreciação.
Sala das Sessões, em O 9 de dezembro de 1998.

Carlos tila Álvares da Silva
Ministro Relator
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DECISÃO N° 890 /98-TCU — PLENÁRIO
Processo n° TC-325.086/95-8 (com 1 volume)
Classe de Assunto: V - Relatório de Inspeção.
Responsável: Rui Brasil Cavalcante Júnior, Presidente.
Entidade: Telecomunicações de Goiás S.A. - Telegoiás.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico, Procurador.
Unidade Técnica: Secex/GO.
Decisão: o Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar ajuntada dos presentes autos às contas anuais da Telegoiás, exercício de 1994, para
exame em conjunto e confronto; e
8.2. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à Presidência
da Telegoiás e às entidades que ingressaram no processo como partes interessadas: Listel — Listas Telefônicas
S.A. e a ABL — Associação Brasileira de Editoras de Listas, para conhecimento.
Ata n° 50/98 - Plenário.
Data da Sessão: 10/12/1998 — Extraordinária Pública.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva
(Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.
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TC-750.108/96-7

NATUREZA: Relatório de Inspeção
ENTIDADE: Telecomunicações de Rondônia S.A. - Teleron
RESPONSÁVEL: Nelson Eduardo Gomes Marques, Presidente
.EMENTA: Relatório de Inspeção. Impropriedades verificadas na

contratação de serviços de edição de listas telefônicas. Audiência. Razões
de justificativa. Empresa privatizada. Perda do objeto das determinações
sugeridas. Juntada do processo às contas respectivas para exame em
conjunto e confronto.
Adoto como relatório o parecer do Ministério Público, da lavra do Procurador Dr. Marinus
Eduardo De Vries Marsico, que resume adequadamente os passos deste processo, in verbis:
"Cuidam os autos de inspeção realizada na empresa Telecomunicações de Rondônia S.A. Teleron - atendendo a comando inserto na Decisão n°204/96 - Plenário, objetivando apurar a situação
do contrato de edição de listas telefônicas.
Promovida a audiência do Sr. Presidente da empresa (t7. 250) e oferecidas as razões de
justificativa (fls. 251 a 254), a Secex/RO propôs a formulação de determinação à Teleron no sentido de
não mais aditar o contrato firmado com a Listel para edição de listas telefônicas, promovendo,
tempestivamente, licitação para tal intento, a par de sugerir ajuntada do processo às contas da estatal
relativas a 1996 para exame em conjunto e confronto.
Oficiando nos autos, aquiescemos a tais providências (fls. 262 e 263).
Antes, porém, do exame do processo pelo Sr. Relator ou por um dos Colegiados da Casa, a
Associação Brasileira de Editoras de Listas - ABL e a Listel - Listas Telefônicas S.A. formularam
pedidos para serem admitidas como interessadas no andamento do presente processo, tendo os pleitos
sido deferidos pelo Eminente Ministro-Relator José Antônio Barreto de Macedo (tl. 266) e pelo Exmo.
Sr. Ministro Carlos Átila Álvares da Silva (fl. 275).
Ato contínuo, a Listel, argüindo a suspensividade, por efeito de pedido de reexame que paira
sobre o TC-001. 161/96-2, que deu origem a este processo, peticionou (fls. 277 a 280) por que fosse
julgada improcedente a proposta da Secex/RO (que propugnava pela realização de processo licitatório
para edição de listas telefônicas), bem como fosse sustado o andamento deste processo até o julgamento
definitivo daquele.
Por meio da Decisão n° 229/98 - Plenário (Ata n° 16/98), embora tenha sido alterado o
subitem 8.1 da decisão recorrida, foi mantida a essência do entendimento do Tribunal, qual seja a
obrigatoriedade de se proceder ao devido certame licitatório para a contratação de listas telefônicas.
Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração opostos pelas mesmas empresas agora admitidas
como interessadas, o Tribunal, proferindo a Decisão n° 427/98 - Plenário (Ata 27/98) confirmou a
Decisão n°229/98.
Assim, não obstante o descabimento do pedido apresentado, como salienta a Secex/RO, a
matéria teve seu deslinde pelo TCU, nada mais havendo que impeça o prosseguimento deste feito.
Outrossim, uma vez que os requerimentos aduzidos acima nada acrescentaram aos autos,
entendemos, apesar de a nova análise promovida pela Unidade Técnica ter concluído pela cominação
de multa ao Sr. Presidente da Teleron, pela prevalência da proposta de encaminhamento dada na
instrução de fls. 260, com a qual anteriormente concordáramos (fls. 262 e 263).
Entretanto, face à recente privatização da empresa, em 15.07.98, juntamente com a quase
totalidade do conglomerado Telebrás, preconizamos agora, tão-somente, que o presente processo seja

1
\\Min-cal32\c\relatorios\75010896.doc

—38—

Tribunal de Contas da União

do Meu"
t3lenk
e ctatatia

TC - 750.108/96 - 7

S

juntado às contas da Teleron, relativas ao exercício de 1996, objetivando averiguar a influência da
questão aqui tratada no mérito daquelas contas, dispensando-se de efetuar as determinações sugeridas
tanto à Teleron como à Telebrás."
É o Relatório.
VOTO
Registro inicialmente que relato este processo em razão do sorteio realizado (fl. 270) por
motivo de afastamento do Sr. Ministro Fernando Gonçalves para tratamento de saúde.
A instrução da Secex/R0 (fls. 306/311), elaborada antes da privatização do Sistema Telebrás,
concluiu propondo (fl. 311) determinação à Teleron no sentido de que fosse suspensa a execução de contrato,
que estaria com prazo de vigência expirado, firmado entre aquela empresa e a Listel — Listas Telefônicas S.A.
e que fosse providenciada licitação com o objetivo de contratar a edição de listas telefónicas. Sugeriu, ainda,
que fosse determinada à Telebrás que orientasse as demais empresas do sistema para a necessidade de
promover licitação para a contratação desse serviço, nos termos da Lei n° 8.666/93. Propôs também, além
da juntada do processo às contas anuais da entidade, a aplicação de multa ao Presidente da Teleron por
execução de contrato que estaria irregular.
Conforme se verifica no relatório precedente, na análise procedida pelo Ministério Público ficou
esclarecido que a Telecomunicações de Rondônia S.A., uma vez privatizada, não mais está sujeita ao controle
do Tribunal de Contas da União, sendo, por isso, inócuas as determinações sugeridas pela Unidade Técnica.
É adequada, entretanto, a proposição de juntada do processo às contas anuais respectivas, do exercício de
1996, para exame em conjunto e em confronto.
Sobre a proposta de aplicação de multa ao Presidente da Teleron, entendo que a conveniência
ou não dessa apenação será melhor analisada no âmbito de toda a gestão do exercício correspondente.
Assim, acolho o parecer do MP/TCU e VOTO por que este Plenário adote a DECISÃO que
ora submeto à sua apreciação.
Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 1998.

Carlos ÁtIia Álvares da Silva
Ministro Relator

2
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Proc. TC-750.108/96-7
Relatório de Inspeção

PARECER
Cuidam os autos de inspeção realizada na empresa Telecomunicações de Rondônia S.A. Teleron - atendendo a comando inserto na Decisão n° 204/96 - Plenário, objetivando apurar a situação do
contrato de edição de listas telefônicas.
Promovida a audiência prévia do Sr. Presidente da empresa (fl. 250) e oferecidas as razões de
justificativa (fls. 251 a 254), a SECEX/RO propôs a formulação de determinação à Teleron no sentido de
não mais aditar o contrato firmado com a Listel para edição de listas telefônicas, promovendo,
tempestivamente, licitação para tal intento, a par de sugerir a juntada do processo às contas da estatal
relativas a 1996 para exame em conjunto e confronto.
Oficiando nos autos, aquiescemos a tais providências (fls. 262 e 263).
Antes, porém, do exame do processo pelo Sr. Relator ou por um dos Colegiados da Casa, a
Associação Brasileira de Editoras de Listas - ABL e a Listel - Listas Telefônicas S.A. formularam
pedidos para serem admitidas como interessadas no andamento do presente processo, tendo os pleitos
sido deferidos pelo Eminente Ministro-Relator José Antonio Barreto de Macedo (fl. 266) e pelo Exmo.
Sr. Ministro Carlos Átila Álvares da Silva (fl. 275).
Ato contínuo, a Listel, argüindo a suspensividade, por efeito de pedido de reexame, que paira
sobre o TC-001.161/96-2, que deu origem a este processo, peticionou (fls. 277 a 280) por que fosse
julgada improcedente a proposta da SECEX/RO (que propugnava pela realização de processo licitatório
para edição de listas telefônicas), bem como fosse sustado o andamento deste processo até o julgamento
definitivo daquele.
Por meio da Decisão n° 229/98 - Plenário (Ata n° 16/98), embora tenha sido alterado o
subitem 8.1 da decisão recorrida, foi mantida a essência do entendimento do Tribunal, qual seja a
obrigatoriedade de se proceder ao devido certame licitatório para a contratação de listas telefônicas.
Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração opostos pelas mesmas empresas agora admitidas
como interessadas, o Tribunal, proferindo a Decisão n° 427/98 - Plenário (Ata 27/98) confirmou a
Decisão n° 229/98.
Assim, não obstante o descabimento do pedido apresentado, como salienta a SECEX/RO, a
matéria teve seu deslinde pelo TCU, nada mais havendo que impeça o prosseguimento deste feito.
Outrossim, uma vez que os requerimentos aduzidos acima nada acrescentaram aos autos,
entendemos, apesar de a nova análise promovida pela Unidade Técnica ter concluído pela cominação de
multa ao Sr. Presidente da Teleron, pela prevalência da proposta de encaminhamento dada na instrução de
fls. 260, com a qual anteriormente concordáramos (fls. 262 e 263).
Entretanto, face à recente privatização da empresa, em 15.07.98, juntamente com a quase
totalidade do conglomerado Telebrás, preconizamos agora, tão-somente, que o presente processo seja
juntado ás contas da Teleron, relativas ao exercício de 1996, objetivando averiguar a influência da
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questão aqui tratada no mérito daquelas contas, dispensando-se de efetuar as determinações sugeridas
tanto à Teleron como à Telebrás.
Ministério Público, em 14 çe Outubro de 1998.

Marinus Ed rd De Vries Marsico
ocu dor
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Processo n° TC-750.108/96-7
Classe de Assunto: V - Relatório de Inspeção.
Responsável: Nelson Eduardo Gomes Marques, Presidente.
Entidade: Telecomunicações de Rondônia S.A. - Teleron.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico, Procurador.
Unidade Técnica: Secex/RO.
Decisão: o Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar a juntada dos presentes autos às contas anuais da Teleron, exercício de 1996, para
exame em conjunto e confronto; e
8.2. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à Presidência
da Teleron e às entidades que ingressaram no processo como partes interessadas: Listel — Listas Telefônicas
S.A. e a ABL — Associação Brasileira de Editoras de Listas, para conhecimento.
Ata n° 50/98 - Plenário.
Data da Sessão: 10/12/1998 — Extraordinária Pública.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva
(Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

Pres
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CARLOS Á LA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO II- CLASSE V - PLENÁRIO
TC - 925.720/98-4
NATUREZA: Relatório de Levantamento de Auditoria
ENTIDADE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
DNER - Obra na BR 101/RS - trecho Osório-São José do Norte
RESPONSÁVEL: Maurício Hasenclever Borges
EMENTA: Relatório de levantamento de auditoria. Obra na BR
101/RS - trecho Osório-São José do Norte (PT
16.088.0537.1204.0120). Ocorrência idêntica à constante do TC
625.263/97-9, objeto da Decisão n° 069/98 - Plenário. Não
observância da referida Decisão. Aplicação de Multa. Autorização
para cobrança judicial. Fixação de prazo para o exato cumprimento da
lei no caso dos dois contratos específicos. Remessa de cópia da
Decisão, Relatório e Voto ao Diretor-Geral do DNER.

Trata o presente processo de relatório de auditoria realizada em cumprimento à Decisão n°
512/98 - Plenário, de 05.08.1998, que determinou a realização de levantamentos de auditoria em diversas
obras, para atendimento ao art. 79, incisos I e 11 da Lei n° 9.692, de 27.07.1998 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 1999).
No presente caso, os trabalhos de levantamento foram realizados nas Obras da BR 101/RS
- trecho Osório - São José do Norte, cujo valor estimado para conclusão monta em R$ 46.897.449,00.
Em seu exame a SECEX/RS constatou a inexistência de definição do índice de reajuste a
ser utilizado nos contratos celebrados com as empresas Construtora Sultepa S.A. e Ivaí - Engenharia de
Obras S. A., contrariando a Decisão n° 069/98 - Plenário, de 04.03.98, que determinou ao DNER a
indicação expressa dos índices de reajustamento em todos os editais e contratos a serem publicados ou
celebrados pela Autarquia.
Assim, propõe que o Tribunal determine ao DNER que "adote medidas no sentido de que
os índices a serem utilizados para reajuste dos contratos firmados com as empresas Construtora Sultepa
S.A. e Ivaí - Engenharia de Obras S. A. sejam expressamente identificados, consoante os termos
preconizados pela Decisão n° 069/98 - TCU - Plenário, observando que a citada decisão estende a
obrigatoriedade desse procedimento a todos os editais de licitação e contratos que venham a ser
publicados ou celebrados por essa Autarquia."
É o Relatório.

VOTO
A ocorrência em tela é idêntica à constatada no TC 625.263/97-9, ou seja a falta de
definição expressa dos índices de reajuste de contratos celebrados entre o DNER e firmas do ramo da
construção civil.
Ao deliberar sobre a questão, em 04.03.1998, o Tribunal prolatou a Decisão n° 069/98 Plenário, que reproduzo a seguir:
"8.1 -fixar, com fundamento no art. 71, IX da Constituição Federal, bem como no art. 45
da Lei n° 8.443/92 c/c no art. 195 do Regimento Interno deste Tribunal, o prazo de 15 (quinze) dias para
que o Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER adote providências com
MIN-HGS-455 \ C:DOCUMENTOS DOCS-92572098
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vistas ao exato cumprimento da lei (arts 40, XI, e 55, III, da Lei n° 8.666/93), com relação aos
contratos: PG 157/96-00, firmado com a empresa M MARTINS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.,
Pro/Dis-I0-017/96, com a empresa BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA., e Pro/Dis-10-018/96, com a
CONSTRUTORA SULTEPA LTDA, referentes a obras e serviços de engenharia na BR-386/RS - trecho
Tabaí/Ccmoas, devendo indicar expressamente, no texto desses contratos, caso esses instrumentos ainda
estejam em vigor, os índices a serem utilizados para reajustamento contratual;
8.2 - determinar ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de RodagemDNER a adoção de medidas no sentido de que os índices a serem utilizados para reajuste contratual
sejam expressamente identificados em todos os editais de licitação e contratos que venham a ser
publicados ou celebrados pela Autarquia;
8.3 - autorizar o envio de cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a
fundamentaram, à Direção-Geral do DNER para conhecimento e adoção de providências com vistas ao
cumprimento das determinações ora formuladas, cujos resultados deverão ser comunicados ao Tribunal
no prazo de 30 (trinta) dias."
Compulsando os autos, percebe-se que os contratos PG 062/98-00 e PG-078/98-00 foram
celebrados, com a Ivaí Engenharia e Construtora Sultepa S/A, em 08 e 24 de junho de 1998,
respectivamente, datas que são posteriores em 03 meses à Decisão n° 069/98 — Plenário, o que denota o
não atendimento ao subitem 8.2 da mesma.
Acrescente-se que não há registro de qualquer notificação acerca das providências
adotadas pela entidade com vistas ao cumprimento da determinação do referido subitem 8.2, embora o
subitem 8.3 da Decisão tivesse estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para o que o DNER efetuasse a
referida comunicação a este Tribunal.
Entendo que o conjunto dos fatos constantes dos autos retrata um quadro de descaso para
com o atendimento da Decisão deste Tribunal, razão pela qual estou propondo a aplicação da sanção
prevista no art. 58, § 10 da Lei n° 8.443/92, que dispõe:
Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de até

, aos responsáveis por:

§ /0 Ficará sujeito à multa prevista no caput deste artigo aquele que deixar de dar
cumprimento à decisão do Tribunal, salvo motivo justificado.
Adicionalmente, faz-se necessário sanear a ocorrência específica, fixando prazo para que o
Diretor-Geral do DNER adote providências objetivando a indicação expressa, no texto dos contratos, dos
índices a serem utilizados para efeito de reajustamento contratual;
Diante do exposto, Voto por que o Tribunal adote o Acórdão e a Decisão que ora submeto
à consideração deste Egrégio Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 9 de dezembro
de 1998.

HUMBERTO GUI~S. SOUTO
Ministro-Relatbr
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ACÓRDÃO N° 188/98 - TCU - PLENÁRIO
1.Processo n°: TC 925.720/98-4
2.Classe de Assunto: V - Relatório de Levantamento de Auditoria
3.Responsável: Maurício Hasenclever Borges
4.Entidade: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (BR 101/RS — Osório-São José do Norte)
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: SECEX/RS
8.Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Relatório de Levantamento de Auditoria;
Considerando que este Tribunal, em 04.03.1998, prolatou a Decisão n° 069/98 — Plenário,
cujo subitem 8.2 determinou ao responsável a adoção de medidas no sentido de que os índices a serem
utilizados para reajuste contratual sejam expressamente identificados em todos os editais de licitação e
contratos que venham a ser publicados ou celebrados pela Autarquia;
Considerando que a equipe que efetuou o presente levantamento de auditoria constatou que
os contratos PG 062/98-00 e PG-078/98-00 foram celebrados com a Ivaí Engenharia e Construtora
Sultepa S/A, em 08 e 24 de junho de 1998, respectivamente, datas que são posteriores, em 03 meses, à
Decisão n° 069/98 — Plenário, o que denota o não atendimento ao subitem 8.2 da mesma;
Considerando que não há registro de qualquer notificação acerca das providências adotadas
pela entidade com vistas ao cumprimento da determinação contida no referido subitem 8.2, embora o
subitem 8.3 da Decisão tivesse estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para o que o DNER efetuasse a
referida comunicação a este Tribunal.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fundamento no art. 1 0 , inciso IX, da Lei n° 8.443/92, em:
8.1. aplicar ao Sr. Maurício Hasenclever Borges, Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem — DNER, a multa prevista no art. 58, § 1°, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 220, § 1° do
Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da notificação, para que efetue e comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 165,
inciso III, alínea "a", do Regimento Interno deste Tribunal, o recolhimento da divida aos Cofres do
Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora a partir do dia seguinte ao do
término do prazo estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor;
8.2. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da mencionada Lei n° 8.443/92, a cobrança
judicial da divida, caso não atendida a notificação.
Ata n° 50/98 - Plenário.
Data da Sessão: 10/12/1998 — Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

CARLOS ÁTIILA ÁLVARES DA SILVA
na Presidência
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1.Processo n°: TC 925.720/98-4
2.Classe de Assunto: V - Relatório de Levantamento de Auditoria
3.Responsável: Maurício Hasenclever Borges
4.Entidade: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (BR 101/RS — Osório-São José do Norte)
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: SECEX/RS
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. fixar, com fundamento no art. 71, IX, da Constituição Federal, bem como no art. 45 da Lei n°
8.443/92 c/c o art. 195 do Regimento Interno deste Tribunal, o prazo de 15 (quinze dias) para que o
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER adote providências com vistas
ao exato cumprimento da lei (arts. 40, XI, e 55, III, da Lei n° 8.666/93), com relação aos contratos: PG
062/98-00, firmado com a empresa IVAÍ ENGENHARIA DE OBRAS S.A. e PG 072/98-00, firmado
com a empresa CONSTRUTORA SUTELPA S.A., referentes a obras e serviços de engenharia na BR
101/RS - trechos Divisa SC/RS, subtrechos Estreito-São José do Norte e Tavares-Bojuru,
respectivamente, devendo indicar expressamente, no texto desses contratos, os índices a serem utilizados
para reajustamento contratual;
8.2. encaminhar cópia da presente Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentaram
ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem — DNER.
Ata n° 50/98 - Plenário.
Data da Sessão: 10/12/1998 — Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

CARLOS Á TIA ÁLAVARES DA SILVA
na Presidência

, HUM ERTO GUIMARÃES SJÜTO
Ministro-Relator

—46—
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

eiene

Sect etát1a

Ineet*

GRUPO II- CLASSE V - PLENÁRIO
TC — 925.722/98-7
NATUREZA: Relatório de Levantamento de Auditoria
ENTIDADE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
DNER — Obra na BR 386/RS — trecho Lajeado-Canoas
RESPONSÁVEL: Maurício Hasenclever Borges
EMENTA: Relatório de levantamento de auditoria. Obra na BR
386/RS — trecho Lajeado — Canoas (PT 16.088.0537.1296.0028).
Cumprimento parcial do subitem 8.1 da Decisão n° 069/98 — Plenário.
Determinação ao Diretor-Geral do DNER para que informe a este
Tribunal os motivos da inobservância da Decisão em sua plenitude.
Envio de cópia da Decisão, Relatório e Voto ao Diretor-Geral do
DNER.

Trata o presente processo de relatório de levantamento de auditoria realizado em razão da
Decisão n° 512/98 — Plenário, de 05.08.1998, que determinou a realização trabalhos em diversas obras,
para atendimento ao art. 79, inciso II da Lei n° 9.692, de 27.07.1998 (Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 1999).
No presente caso, os trabalhos de levantamento foram realizados nas Obras da BR 3861RS
— trecho Lajeado — Canoas', etapa do empreendimento correspondente ao Programa de Trabalho em
exame, também auditada no exercício de 1997.
Naquela oportunidade foi constatado pela equipe de auditores que os contratos firmados
para a execução das obras e serviços não expressavam claramente os índices de reajuste que seriam
utilizados, pois as cláusulas que disciplinavam os reajustes estabeleciam apenas que "os preços
contratuais poderão ser reajustados pelos índices setoriais...", sem constar especificação expressa de qual
ou quais índices seriam esses.
Após apreciar a questão, o Tribunal prolatou em 04.03.1998 a Decisão n° 069/98 —
Plenário, cujo subitem 8.1 transcrevo abaixo:
"8.1. -fixar, com fundamento no art. 71, IX, da Constituição Federal, bem como no art. 45
da Lei n° 8.443/92 c/c no art. 195 do Regimento Interno deste Tribunal, o prazo de 15 (quinze) dias para
que o Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER adote providências com
vistas ao exato cumprimento da lei (arts 40, A7, e 55, Hl, da Lei n° 8.666/93), com relação aos contratos:
PG 157/96-00, firmado com a empresa M MARTINS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., Pro/Dis- I 0017/96, com a empresa BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA., e Pro/Dis-10-018/96, com a
CONSTRUTORA SUL TEPA LTDA, referentes a obras e serviços de engenharia na BR-386/RS - trecho
Tabai/Canoas, devendo indicar expressamente, no texto desses contratos, caso esses instrumentos ainda
estejam em vigor, os índices a serem utilizados para reajustamento contratual;"
Em seu exame a SECEX/RS constatou que, embora os contratos relativos às empresas
BOLOGNESI ENGENHARIA e CONSTRUTORA SULTEPA tenham sido objeto de aditamento
(respectivamente em 28.05.1998 e 28.04.1998), que definiram os respectivos índices de reajuste, persiste
a ausência de definição do índice de reajuste a ser utilizado nos contratos celebrados com a empresa M.

•

A etapa do empreendimento correspondente ao Programa de Trabalho em exame refere-se, efetivamente, ao subtrecho
Tabaí/Canoas, uma vez que o subtrecho Tabanajeado foi incluído no Programa de Descentralização de Rodovias, estando
atualmente sob jurisdição do DAER — Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, vinculado ao Governo do Estado do
Rio Grande do Sul.
MIN-HGS-455 \C DOCUMENTOS \DOCS-92572298
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Martins Engenharia e Comércio Ltda., contrariando o item 8.1 da Decisão n° 069/98 — Plenário, de
04.03.1998.
Assim, a Unidade Técnica propõe que o Tribunal determine ao DNER que "adote medidas
com vistas a que os índices a serem utilizados para reajuste do contrato firmado com a empresa M
Martins Engenharia e Comércio Ltda. sejam expressamente identificados, consoante os termos
preconizados pela Decisão n°069/98 — TCU — Plenário,...".
É o Relatório.
VOTO

Em razão do cumprimento parcial da determinação contida no subitem 8.1 da Decisão
n° 069/98 entendo que o este Tribunal não deva penalizar, de imediato, o Diretor-Geral do DNER, e sim
dirigir-lhe determinação para que, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da sanção prevista no art.
58, § 1°, informe as razões da persistência da indefinição do índice de reajuste relativo ao contrato com a
construtora M. MARTINS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e a conseqüente inobservância do
subitem 8.1 da Decisão 069/98 — TCU — Plenário, em relação ao contrato.
Diante do exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
consideração deste Egrégio Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 09 de dezembro
de 1998.

HUMBERt0IMARÃES
inistro-Relator
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1.Processo n°: TC 925.722/98-7
2.Classe de Assunto: V - Relatório de Levantamento de Auditoria
3.Responsável: Maurício Hasenclever Borges
4.Entidade: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (BR 386/RS — Lajeado - Canoas)
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: SECEX/RS
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar ao Diretor-Geral do DNER que, no prazo de 15 dias, sob pena da aplicação da
sanção prevista no art. 58, § 1° da Lei n° 8.443/92, informe a este Tribunal os motivos da persistência da
indefinição do índice de reajuste referente ao Contrato PG 157/96-00, celebrado com a empresa M.
MARTINS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, referente a obras e serviços de engenharia na BR386/RS, trecho Tabaí/Canoas, deixando de dar cumprimento integral ao subitem 8.1 da Decisão TCU n°
069/98 - Plenário;
8.2. enviar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentaram ao DiretorGeral do DNER.
Ata n° 50/98 - plenário.
Data da Sessão: 10/12/1998 — Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Humberto Guimarães
Souto (Relator), Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin
Zymler.

CARLOS Á ILA ÁLAVARES DA SILVA
na Presidência

RTO GUIMARÃES OUTO
Ministro-Relator
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GRUPO I CLASSE V - PLENÁRIO
TC - 003.379/97-3
Natureza: Relatório de Auditoria Operacional
Entidade: Secretaria de Educação Fundamental-SEF/ Ministério
da Educação e do Desporto-MEC
Responsável: Antônio Emílio Sendim Marques
Ementa: Auditoria Operacional no Projeto de Educação Básica
para o Nordeste - PROJETO NORDESTE, de responsabilidade
da Secretaria de Educação Fundamental do MEC. Avaliação
qualitativa, face à inexistência de dados que permitam análise dos
efeitos do Projeto na realidade regional. Recomendações.
Determinado remessa de cópia a Ministro de Estado, órgãos
federais e estaduais envolvidos no Projeto, bem como a Comissões
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Juntada do
processo às contas da Secretaria de Educação Fundamental do
Ministério da Educação e do Desporto relativas a 1977.
Trata-se do Relatório de Auditoria Operacional no Projeto de Educação Básica para o Nordeste Projeto Nordeste, realizada por determinação da Decisão Plenária n° 721/96, adotada na Sessão de 6 de
novembro de 1996, que apreciou o Projeto de Capacitação em Avaliação de Programas Públicos,
destinado a servidores deste Tribunal e que tem por objetivo disseminar no TCU metodologia
de avaliação de programas governamentais. Considerada a importância do trabalho, adoto como teor do
meu Relatório a avaliação produzida pela equipe de auditoria (fls. 24/72) nos seguintes termos:
"ABREVIAÇÕES UTILIZADAS
BIRD - Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento
DGPN - Direção Geral do Projeto Nordeste
DEMEC - Delegacia Estadual do Ministério da Educação e do Desporto
FAE - Fundação de Assistência ao Estudante (extinto)
FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
MEC - Ministério da Educação e do Desporto
NEB II - Second Northeast Education Basic Project (Segundo Projeto de Educação Básica para o
Nordeste)
NEB III - Third Northeast Education Basic Project (Terceiro Projeto de Educação Básica para o
Nordeste)
Programa
Nacional do Livro Didático
PNLD PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
SAEB - Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Básico
SEE - Secretaria Estadual de Educação
SEF - Secretaria de Educação Fundamental do MEC
SIED - Sistema Integrado de Informações Educacionais
SIIG - Sistema Integrado de Informações Gerenciais
SPA - Sistema de Planejamento e Acompanhamento
I - INTRODUÇÃO
O Projeto de Capacitação em Avaliação de Programas Públicos

e

15A in-vc-169/C: \Trabalho \ VOTOS \337997.doc

4

—50—

b-":612")(5(09

tyP ,

`

60 snenáll°
gentg "u; `-'
V 540W".

Tribunal de Contas da União

2

TC-003.379/97-3

A presente Avaliação do Projeto de Educação Básica para o Nordeste se insere dentro da iniciativa
mais ampla do Projeto de Capacitação em Avaliação de Programas Públicos, iniciado no 10 semestre de
1996, que tem por objetivo disseminar no TCU a metodologia e a cultura da avaliação de programas.
Esse Projeto de Capacitação contou, no exercício de 1996, com a assessoria técnica da Fundação
Getúlio Vargas. Em sua fase inicial, foi ministrado um treinamento a um grupo de 25 técnicos do TCU
pela Virginia Polytechnic Institute and State University, em Washington, e realizou-se uma série de
visitas técnicas a instituições públicas e privadas dos Estados Unidos responsáveis pela realização de
avaliações de programa em áreas de interesse do Tribunal.
Em Sessão de 6 de novembro de 1996, o Plenário aprovou, por meio da Decisão n° 721, Plano
Especial de Auditoria com nove avaliações-piloto (auditorias operacionais), a serem realizadas pelas
3 a, 4a , 5a , 6a , 7a , 8a e 9 Secex e Saudi, dentre as quais se inclui o presente trabalho. Essas avaliações-piloto
tiveram início simultâneo em março deste ano.
A estratégia de implementação da metodologia de avaliação de programas prevê a concomitância
de ações de treinamento, normatização e execução de avaliações-piloto. De acordo com essa diretriz, ao
longo do 1° semestre deste ano, foram realizados, com o apoio do Instituto Serzedello Corrêa, três
cursos de treinamento dirigidos para as equipes das avaliações-piloto, sobre os seguintes temas:
- Planejamento de pesquisa e técnicas de coleta de dados;
- Metodologia de avaliação de programas; e
- Estatística e análise de dados.
Além desses cursos, no período que antecedeu o levantamento de informações preliminares
sobre os projetos-piloto, foi apresentado e discutido com as equipes o "Roteiro de apoio à coleta
preliminar de informações", elaborado pela SAUDI, além de outros textos sobre avaliação, traduzidos
e adaptados do original em inglês.
Atualmente o Manual de Auditoria de Desempenho, onde é tratada auditoria operacional e
avaliação de programas, encontra-se em fase final de revisão pela Saudi, devendo ser aprovado até o final
deste exercício pela Presidência do Tribunal.
Como demonstração de reconhecimento da importância de se dar continuidade e mesmo
aprofundar esse Projeto de Capacitação no âmbito do Tribunal, o Plenário, em Sessão Extraordinária de
caráter reservado de 17 de setembro de 1997, decidiu autorizar a realização de curso de especialização em
Avaliação de Políticas Públicas, a nível de pós-graduação, no Instituto Serzedello Corrêa, a ser
ministrado pela Escola de Políticas Públicas e Governo da Universidade Federal do Rio de Janeiro EPPG/UFRJ.
Objetivo, Escopo e Metodologia da Avaliação

Inicialmente, conforme descrito no Relatório de Planejamento - Plano de Avaliação, o objetivo
deste trabalho era avaliar o impacto educacional do Projeto Nordeste. A avaliação se desdobraria em duas
partes: uma análise da evolução das estatísticas educacionais nos estados do Nordeste, tentativa de
tratamento quantitativo dos resultados do Projeto; e estudos de caso em escolas que receberam tratamento
do Projeto, que se caracteriza por uma abordagem mais qualitativa.
No entanto, no curso do trabalho, mais precisamente no início da fase de execução, percebeu-se a
impossibilidade de se realizar, de maneira satisfatória, uma avaliação de impacto estritamente nos moldes
pretendidos no Plano de Avaliação.
Muitas das ações do Projeto Nordeste estão mescladas com as ações ordinárias dos estados,
principalmente aquelas em relação às quais se deveria esperar um maior impacto nos índices
educacionais, como capacitação de professores. Além disso, as ações do Projeto nem sempre são
identificadas quando chegam até seus beneficiários - alunos, professores e diretores de escolas. De mod.,oAo,
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que, em muitos casos, não é possível discernir o impacto devido às ações do Projeto daquele devido às
ações do estado.
Desse modo, estudos de caso em algumas escolas que tivessem recebido tratamento do Projeto
Nordeste seriam muito mais trabalhosos e demorados do que se pensou inicialmente e as eventuais
extrapolações que se pretendesse fazer sobre as relações de causa e efeito entre as ações do Projeto
Nordeste e os resultados observados seriam mais frágeis e inconsistentes que o desejável.
Além disso, as ações do Projeto não são articuladas de modo a garantir o atingimento de objetivos
comuns. Elas são executadas de forma independente, como se não existisse relação entre os diversos
componentes. Uma escola pode estar sendo reformada e ter seus professores em processo de capacitação
sem que tenha ocorrido qualquer coordenação entre as duas ações.
Por tudo isso, decidiu-se reorientar essa segunda parte da avaliação para uma análise individual da
execução dos componentes, com ênfase nos objetivos específicos de cada um deles, mantendo-se a
abordagem qualitativa e procurando-se destacar em que a atuação do Projeto Nordeste se diferencia das
ações ordinárias do MEC e dos estados, quais seus pontos positivos, em termos de novas técnicas e
procedimentos, quais as principais dificuldades enfrentadas e quais os principais pontos fracos que
precisam ser melhorados para se atingir os objetivos propostos.
Tendo em vista essa mudança de enfoque da avaliação, preferiu-se visitar um maior número de
estados, limitando o trabalho às secretarias estaduais de educação, ao invés de restringir o trabalho a dois
estados, visitando-se um maior número de escolas - da rede estadual e municipal, da capital e do interior,
da zona urbana e da zona rural - e de secretarias municipais de educação, como se pensou inicialmente.
Ademais, os estados do Nordeste, a despeito de compartilharem alguns traços socioculturais e
certas dificuldades climáticas e econômicas, possuem características diferenciadas. Os problemas podem
ser parecidos, mas não são iguais. E, sobretudo, a estrutura, a organização e a capacidade dos aparelhos
estatais não é a mesma. Isso significa que a execução do Projeto Nordeste varia muito de um estado para
outro. Portanto, quanto maior o número de estados visitados, maiores as chances de se ter uma visão mais
completa e menos distorcida das qualidades, das dificuldades e dos problemas do Projeto.
Essa segunda parte do trabalho, registrada no capítulo IV, de caráter qualitativo e com enfoque nos
processos mais do que nos resultados, baseou-se em observações de atividades, análise de documentos e
relatórios e, sobretudo, em entrevistas com os coordenadores do Projeto e de seus componentes, na
DGPN, no Banco Mundial e nas secretarias de educação dos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio
Grande do Norte, Ceará e Maranhão, com os responsáveis pela execução dos componentes nos estados,
com os supervisores de obras contratados pela DGPN nos estados, com técnicos da Demec encarregados
do acompanhamento do Projeto Nordeste. Também foram entrevistados técnicos e dirigentes do FNDE,
Unicef, Pnud, SEF/MEC, Undime e professores universitários envolvidos com o Programa de Pesquisa e
Operacionalização de Políticas Educacionais - PPO.
A primeira parte, uma tentativa de abordagem quantitativa dos impactos do Projeto, fundamentouse no tratamento de estatísticas educacionais - taxas de evasão, repetência e promoção e número de
matrículas - existentes no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - Inep/MEC. Como os
dados de matrícula apresentavam falhas para vários anos em alguns estados e as taxas de evasão,
repetência e promoção não estavam discriminadas por estado, estando disponíveis apenas até 1995,
recorreu-se também às secretarias de educação dos estados do Nordeste e ao Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada - Ipea/MPO, entretanto, os dados aí obtidos apresentavam problemas de consistência
e tiveram que ser deixados de lado.
Em virtude de não existirem dados estatísticos, especialmente sobre evasão, repetência e
promoção, atualizados e discriminados por estado e como o Projeto Nordeste começou a funcionar
efetivamente apenas a partir de 1995, não se podendo esperar que tenha produzido resultados
significativos em tão reduzido espaço de tempo, essa tentativa de análise quantitativa do impacto, contida
no capítulo III, apesar de necessária, mostrou-se pouco conclusiva. Entretanto, as hipóteses formuladas d,/
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pela Equipe permitirão melhores avaliações no futuro, quando dados mais atualizados e completos
estiverem disponíveis e o Projeto tiver um maior tempo de maturação.
Como a idéia inicial era realizar uma avaliação de impacto, o trabalho se concentrou nos
Subprojetos Estaduais, especialmente nos componentes de maior peso para os estados: instalações
escolares, capacitação, material de ensino e aprendizagem, gestão e informática. Os componentes do
Subprojeto Nacional - censo educacional, avaliação da aprendizagem (SAEB), censo do professor etc. foram analisados superficialmente, apesar de sua importância e da contribuição do Projeto Nordeste para
o seu aperfeiçoamento, em função das limitações de tempo e de pessoal da Equipe.
Durante todo o trabalho, desde a definição do plano de avaliação até a elaboração das conclusões,
manteve-se um estreito diálogo com a equipe responsável pelo Projeto, especialmente com o
Coordenador Técnico e com o Diretor Geral da DGPN e com o Gerente do Projeto no Banco Mundial.
Houve grande interesse pelo trabalho em ambas as instituições e grande receptividade pelas conclusões e
recomendações do relatório. Como demonstração dessa interação, foi encaminhado à DGPN e ao Banco
Mundial uma "versão preliminar" das principais conclusões do trabalho, para dar oportunidade aos
dirigentes do Projeto Nordeste de se manifestarem formalmente sobre os diversos pontos abordados pela
Equipe de Avaliação.
Os comentários da DGPN são analisados no capítulo IV. O Banco Mundial, entretanto, não pôde
se manifestar, pois seu Gerente do Projeto foi transferido para Washington e encontrava-se comprometido
com as definições finais do Projeto Fundescola.

II - O PROJETO NORDESTE
Denominação
Projeto Nordeste é a designação genérica dada a dois acordos de empréstimos firmados entre a
República Federativa do Brasil e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - Birdl , cujo
executor é o Ministério da Educação, visando a atender o ensino fundamental da região Nordeste e com
duração prevista para 5 anos.
Um desses acordos é o Segundo Projeto de Educação Básica2 para o Nordeste (Second Northeast
Basic Education Project- NEB II), correspondente ao Empréstimo n° 3.604BR, assinado em 25.08.93, no
valor de US$ 212 milhões, englobando os estados do Ceará, Maranhão, Pernambuco e Sergipe.
O outro é o Terceiro Projeto de Educação Básica para o Nordeste (Third Northeast Basic
Education Project - NEB III), referente ao Empréstimo n° 3.663/BR, assinado em 25.03.94, na
importância de US$ 206,6 milhões. Abrange os demais estados do Nordeste, a saber: Alagoas, Bahia,
Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte.
A assinatura de dois empréstimos deveu-se ao fato de a negociação com os estados participantes
ter-se dado de maneira distinta, tendo a concordância quanto aos termos do acordo ocorrido em
momentos diferenciados.
Associação
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - Bird,
1 Banco Mundial: instituição integrada pelo
Internacional de Desenvolvimento - AID e Corporação Financeira Internacional - CFI. O Bird empresta seus recursos diretamente aos
governos federais, embora, no Brasil, financie também governos estaduais. AAJD direciona seus recursos, a reduzido custo, para
países classificados como de renda baixa. O Brasil não se beneficia desse tipo de financiamento. Já a CFI financia diretamente o setor
privado dos países membros, independentemente do porte da empresa, sem necessidade de aval dos governos nacionais. Existem,
ainda, dois outros órgãos componentes do Grupo Banco Mundial (sem tradução oficial): Internacional Centre for Settlement of
Multilateral Guarantee Agency Investiment Disputes - ICSID (responsável pela solucão de litígios decorrentes dos empréstimos) e
MIGA (Agência de Garantia Multilateral).
educação básica, que abrange educação infantil, ensino
2 Apesar de os textos dos Acordos se referirem muitas vezes à expressão
1a
fundamental e ensino médio e tecnológico, o Projeto Nordeste atende apenas de a 4' séries do ensino fundamental, com exceção do
componente instalações escolares.
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O primeiro empréstimo do Banco Mundial, na área de educação, específico para a região
27
Nordeste, foi o Edurural (n° 1.867/BR), também conhecido como NEB I. Tratava-se de um programa de
melhoria e expansão da educação no meio rural, que, de certa forma, serviu de base crítica para a
formulação dos NEBs II e III.
O Projeto Nordeste conta ainda com recursos provenientes do Ministério da Educação e do
Desporto - MEC (FNDE - Salário Educação) e dos Estados do Nordeste, que representam a contrapartida
obrigatória do país, no montante de US$ 318 milhões, o que eleva o valor total carreado ao Projeto a um
patamar próximo dos US$ 750 milhões e, se considerarmos conjuntamente NEB II e III, o torna o maior
empréstimo em execução dentro da carteira brasileira do Banco Mundial.
Breve Histórico

Uma rápida retrospectiva sobre o comportamento dos empréstimos do Banco Mundial revela que
nas décadas de 40 a 60 estes voltavam-se, principalmente, para as áreas de infra-estrutura e energia, pois a
preocupação era centrada nos setores diretamente relacionados com o crescimento econômico
A partir da década de setenta passou-se a financiar, também, projetos na área social, tendo o setor
agrícola recebido atenção especial.
Com o redirecionamento de foco nos anos setenta/oitenta, o volume de recursos de empréstimos
concedidos pelo Banco para a área de educação cresceu de forma considerável, como observa-se na
Tabela 1 3 . O Bird começou a encarar a educação como fator determinante do crescimento econômico,
uma vez que por intermédio dela se formaria mão-de-obra qualificada para o setor produtivo. Esse novo
enfoque influenciou mudanças importantes no Brasil, como, por exemplo, a reforma educacional de 1971,
que instituiu a obrigatoriedade do ensino técnico.
Tabela 1
Brasil - Empréstimos Contratados no Setor Social com o Bird'
1949-89
(US$ mil)

Posição: Abril/89
Educação3
N° de
empréstimos

Valor

1970-79

3

59.958,2

1980-89

4

166.500,0

1949-89

7

226.458,2

Períodos 2
1949-59
1960-69

Fontes: Bird, Detail Statemente of Loans, abril, 1989.
SEAIN/SEPLAN-PR
Notas:
/1
In Gonzales, Manuel José Forero e outros, O Brasil e o Banco Mundial. Um diagnóstico das Relações Econômicas:1949-1989.
Ipea/Iplan, Brasília, 1990.
sAid"
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1 -Dos valores dos empréstimos contratados, foram excluídos os
cancelamentos. A distribuição desses valores, nos períodos
considerados, teve como referência as datas de assinatura dos
respectivos projetos.
2 - Ano calendário.
3 - Do valor e do número total de empréstimos, foram excluídos
aqueles já aprovados, mas ainda não assinados.
A educação primária começou a receber atenção do Banco no final da década de 70, e mais ainda
nos anos 80, como se percebe da análise dos empréstimos do Bird destinados a esse nível de ensino (vide
Tabela 2). Foi tida também como forma de garantir as condições essenciais para o desenvolvimento
sustentável do país, consubstanciadas nas políticas de combate à pobreza, de contenção demográfica e de
aumento da produtividade das populações mais carentes.
Atualmente, os relatórios do Banco Mundial têm considerado o suporte à educação a principal
estratégia de assistência ao Brasil. O Banco pretende implementar parceria com o governo brasileiro,
visando à cobertura universal da educação primária até o ano 2007. Priorizará as regiões Nordeste,
Centro-Oeste e Norte, com ações voltadas ao desenvolvimento infantil, à educação básica e,
possivelmente, à educação secundária. O esforço do governo para alcançar os resultados acordados será
apoiado através de incremento do tempo de aula e da qualidade do ensino e, ainda, do aumento de
oportunidades de acesso para a população mais pobre.
A título de ilustração, observa-se na Tabela 2, os financiamentos contratados pelo Brasil junto ao
34.
Bird para a área educacional.
Tabela 2 - Financiamentos Contratados para a Área Educacional

Objetivo

Execução

755/BR

Destinado a área de educação, teve como objetivo
assegurar a melhoria e a expansão do ensino técnico de
2° grau, industrial e agrícola.

1971 a 1978

1067/BR

Cooperação técnica às Secretarias Estaduais de
Educação do Norte e Nordeste, visando ao
desenvolvimento de sistema de planejamento e de
gestão capaz de possibilitar a implantação da reforma
educativa n° 5.692/71

1974 a 1979

N° do
Empréstimo

•

1867/BR

1980 a 1987

2366/BR

Consistia em ações tendentes a promover a melhoria e
o acesso ao ensino primário, estando voltado para 400
municípios da zona rural nordestina. Era denominado
de Edurural (primeiro empréstimo do Banco Mundial,
na área de educação especificamente para a região
Nordeste)

1983 a 1990

2412/BR

Tratava da continuação do 1° Acordo (n° 755/BR).

1984 a 1992

Tinha por finalidade desenvolver a educação básica (1°
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6) 3604/BR e
3663/BR.
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1993 a 1998

Segundo e Terceiro Projetos de Educação Básica para
o Nordeste (NEBs II e III), respectivamente. É
conhecido como Projeto Nordeste
Fonte: Fonseca, Marília, O Financiamento do Banco Mundial à Educação Brasileira: Cooperação ou
Endividamento? Tese de Doutorado defendida na Universidade Paris V, 1993.
Breve Histórico
Os passos iniciais para a celebração do Projeto Nordeste datam do início dos anos 80. Foram
despendidos cerca de 10 anos para que se assinassem os acordos. Nesse longo período, realizaram-se
vários estudos, diagnósticos e levantamentos de informações. As despesas dessa fase de identificação e de
negociação correram por conta do Ministério e dos Estados.
O Projeto Nordeste esteve inserido formal e fisicamente na estrutura da Secretaria de Educação
Fundamental até 1995. Nesse período apresentou um nível de execução muito baixo. Essa inserção do
Projeto no Ministério tencionava, entre outras coisas, dotar o MEC de competência técnica para trabalhar
com empréstimos internacionais. Esperava-se que os servidores do quadro do Ministério assimilassem os
procedimentos estabelecidos pelo Banco Mundial e compartilhassem do conhecimento trazido e
desenvolvido - graças ao próprio Projeto - pelos consultores.
Contudo, essa experiência não se mostrou uma boa solução, pois, como informaram servidores da
SEF que a vivenciaram, aquela Secretaria não tinha condições de desincumbir-se de sua atribuição
original - de caráter normativo e orientador - e, ainda, dar cumprimento às atividades de caráter
operacional requeridas para a execução do Projeto.
Em relação ao NEB H, da data da assinatura do acordo, julho de 1993, ao final de 1994,
ingressaram no país apenas US$ 21,4 milhões do total do empréstimo e foram pagos cerca US$ 650 mil,
correspondente a 0,31% do valor do empréstimo, a título de comissão de compromisso 4 . Quanto ao NEB
III, de março a dezembro de 1994, ingressaram somente US$ 16,1 milhões e a comissão de compromisso
paga montou em US$ 260 mil, o que representou 0,13 % do valor do empréstimo.
Técnicos do Ministério da Educação envolvidos com o Projeto, à época, apontaram os seguintes
fatores como responsáveis pela baixa implementação:
- alterações nas equipes responsáveis pela execução nos estados, em decorrência das
eleições de 1994;
falta de infra-estrutura em alguns estados, para dar prosseguimento ao Projeto;
dificuldades locais para a realização de licitações internacionais;
- mudanças na administração e falta de treinamento para os técnicos responsáveis em
nível federal;
ausência de rotinas de controle eficazes;
falta de compromisso de alguns dirigentes em nível local para com o bom andamento do
Projeto;

•

Comissão de Compromisso consitui um encargo entre 0,75% a 0,25% que incide sobre o saldo não desembolsado do empréstimo.
Para os agentes financiadores a comissão representa a cobertura de eventuais perdas decorrentes da colocação de recursos à
disposição do mutuário. Para este, à medida que a execução atrasa, a comissão passa a ser uma penalidade.
4
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- falta de agilidade operacional da unidade responsável pelo Projeto no MEC, em
decorrência, dentre outras coisas, das demais atribuições da SEF.
Em 1995, durante a visita do Presidente do Banco Mundial, Mr. James D. Wolfensohn, ao Brasil,
foi formada uma comissão conjunta Bird/Brasil, visando diagnosticar os problemas que impediam uma
melhor efetividade dos projetos em execução financiados pelo Banco, especialmente no Nordeste. O
relatório desse grupo fez recomendações tendentes à solução dos problemas e ao aumento da eficiência
das ações do Banco.
Hoje, o Projeto Nordeste apresenta um dos melhores desempenhos financeiros entre os
empréstimos do Banco Mundial - estando entre os três melhores do mundo'. Pode-se dizer que isso devese em grande medida às providências adotadas em virtude do diagnóstico anteriormente mencionado,
entre as quais a criação de uma estrutura específica para administrar o Projeto, a atual Direção Geral do
Projeto Nordeste - DGPN, o maior grau de autonomia da representação do Banco no Brasil e o fato
inédito da vinda ao Brasil, para compor a Missão Residente, do Gerente do Projeto no Banco, Mr. Robin
Horn, economista especializado em educação, que contribuiu para o estabelecimento de importante
parceria entre a DGPN e o Banco Mundial.
Objetivos

A forma legal que consubstancia os dois empréstimos é bastante semelhante, diferenciando-se
somente em relação às Unidades da Federação abrangidas.
Os objetivos do Projeto foram assim definidos no texto dos Acordos: aumentar a aprendizagem,
reduzir a repetência e evasão e aumentar os índices de conclusão nos Estados Participantes, através de
melhoria na qualidade do Ensino Básico estadual e municipal e na eficiência do gerenciamento
educacional.
O Projeto foi dividido em cinco partes principais, quais sejam: a) Melhoria das capacidades de
gerenciamento educacional das Secretarias Estaduais de Educação; b) Melhoria da qualidade do Ensino
Básico nas escolas estaduais e municipais, através do fornecimento de livros, materiais didáticos e
assistência técnica; c) Aperfeiçoamento do pessoal de Ensino Básico através do fornecimento de
assistência técnica; d) Execução dos Subprojetos estaduais e municipais; e) Fornecimento de bolsas de
estudo pelo MEC.
Componentes

A estrutura programática do Projeto Nordeste é composta por um Subprojeto Nacional e por
Subprojetos Estaduais. O primeiro financia ações relacionadas ao fortalecimento da capacidade do MEC
de coordenar políticas educacionais e de atendimento ao Ensino Fundamental, sendo composto pelos
seguintes componentes (e subcomponentes).
1 - Avaliação Educacional - desenvolvimento Institucional, de recursos humanos e do
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Básico - SAEB;
2 - Análise e Implementação de Políticas - estudos e políticas educacionais, sistema de
cadastramento, avaliação e disseminação de políticas educacionais; e educação à
distância;
3 - Planejamento e Gestão Educacional - treinamento para funcionários, reforma do
sistema de estatística educacional e informatização da gestão educacional;
s In Carta Consulta para SEAIN/COFWX/MPO (sobre o Fundo de Fortalecimento da Escola - FUNDESCOLA). MEC/FNDE.
Brasília, junho de 1997.
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4 - Reformulação do Programa Nacional do Livro Didático - PNLD e do Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;
Desenvolvimento de Programas de Capacitação à Distância;
Programa de Informação e Comunicação do Projeto;
Por sua vez, os Subprojetos Estaduais compõem-se de ações do Projeto Nordeste em parceria
46.
com os estados, visando à melhoria da gestão educacional; à provisão de materiais de ensino
aprendizagem; à capacitação de recursos humanos; à ampliação, adequação e aparelhamento das
instalações escolares; e ao suporte a inovações pedagógicas. Essas ações, por sua vez, caracterizam os
cinco componentes abaixo:
1 - Gestão Educacional - mudança no perfil da gestão dos sistemas públicos de ensino e
das escolas de ensino fundamental, por intermédio de: fortalecimento da capacidade de
planejamento, gerenciamento de recursos humanos, sistema integrado de informações
gerenciais, unidade de suporte ao Projeto e acompanhamento da rede pública escolar;
2 - Material de Ensino e Aprendizagem - fornecimento de livros didáticos, leitura
suplementar e outros materiais didáticos;
3 - Capacitação de Recursos Humanos - capacitação de professores, de diretores, de
técnicos e de especialistas;
4 - Instalações Escolares ou Rede Física - construção de escolas, ampliação de salas de
aula, reforma de escolas e fornecimento de equipamento/mobiliário escolar;
5 - Inovações Pedagógicas - apoio a experiências pedagógicas inovadoras.
Principais alterações ao longo da execução
Os acordos de empréstimo sofreram modificações durante a execução, designadas de emendas, a
47.
fim de adequá-los às novas necessidades operacionais. Essas alterações foram propostas pela gerência do
Projeto ao Banco Mundial, para análise e aprovação.
As emendas procedidas alteraram o desenho inicial do Projeto principalmente quanto à forma de
48.
execução. O Projeto adquiriu certas características de Fundo, podendo os recursos programados serem
remanejados de um estado menos eficiente na execução para outro mais ágil na realização das despesas, o
que deu mais flexibilidade e otimizou a utilização dos recursos, contribuindo para um melhor
desempenho fisico-financeiro do Projeto.
Como exemplo, pode-se mencionar que a segunda emenda ao empréstimo n° 3.604/BR (NEB II)
49.
gerou os seguintes frutos: elaboração do Sistema de Planejamento e Acompanhamento - SPA e do
Sistema Integrado de Informações Gerenciais - SIIG (em desenvolvimento); a sistematização do Manual
Operacional do Projeto Nordeste e a nova descrição dos objetivos do Projeto, que enfatizou a questão da
qualidade e da eficiência da gestão educacional.
Organização Administrativa da Direção Geral do Projeto Nordeste - DGPN e das Unidades
Estaduais Especiais de Suporte ao Projeto - UEESP.
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A DGPN, vinculada ao Ministério da Educação, é a responsável pela coordenação geral do
50.
Projeto. Apresenta o seguinte organograma:

Direção Geral

Assessoria de
Comunicação Social

Coordenação
Técnica

Coordação
en
do
Projeto BRA-951013

Coordenação
Operacional

Coordenação, Programação e Acompanhamento de Projetos

Coordenação de
Informática

Coordenação do
Subprojeto
Nacional

Coordenação de
Projetos Especiais

Coordenação de
Instalações
Escolares

Coord. de Recursos
Humanos e Inovações Pedagógicas

Coordenação de
Gestão
Educacional

Coordenação de
Material de Ensino
Aprendizagem

Na maioria dos estados foi implantada, no âmbito das respectivas Secretarias de Educação, uma
Unidade responsável pela coordenação e execução do Projeto, assim como pela articulação com os
municípios. Os estados de Pernambuco e Ceará administram o Projeto de maneira diferenciada, estando
as ações do mesmo disseminadas na Secretaria de Educação nos diversos setores afins aos conteúdos dos
componentes do subprojeto estadual.
A DGPN, apesar de estar formalmente vinculada à Secretaria de Educação Fundamental SEF/MEC, devido a sua atuação na área de educação básica, reporta-se diretamente ao Gabinete do
Ministro da Educação. Nos termos da Portaria n° 946, de 03.08.95, do Ministro da Educação e do
Desporto, a SEF é o órgão gestor do Projeto Nordeste, cabendo, no entanto, ao Diretor do Departamento
de Ensino Fundamental (na verdade, a DGPN), Sr. Antônio Emílio Sendim Marques, ordenar despesas no
âmbito desse Projeto, conforme a Portaria supracitada combinada com a de n° 2/SEF, de 19.05.95.
A DGPN encontra-se funcionando em prédio separado da sede do MEC. Além disso, conta com a
interveniência do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD para atender suas
necessidades administrativas, inclusive contratação de pessoal, o que tem contribuído para um bo
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padrão de gestão. O quadro de funcionários do Projeto é composto quase exclusivamente de consultores e
pessoal de apoio administrativo contratados por meio do PNUD 6 .
A existência de uma unidade específica para cuidar do Projeto desperta certa polêmica, pois
argumenta-se que, se, por um lado, esse tipo de gerencimento do Projeto tem demonstrado bons
resultados em termos de execução, por outro, pode o Ministério - quando do término deste tipo de
programa especial - não se beneficiar dos investimentos feitos na área de gestão, principalmente quanto à
apropriação de competência técnica.
A mesma discussão ocorre em relação às unidades estaduais de suporte ao projeto. Enquanto
alguns defendem que somente com uma gerência exclusiva os estados são capazes de executar as ações
do projeto, outros acreditam que estruturas à parte configuram-se em "quistos" dentro das Secretarias de
Educação, provocando, além do problema mencionado no parágrafo anterior, a fragmentação e a
desintegração das atividades e, por vezes, a supressão hierárquica.
Forma de Execução
As ações desenvolvidas pelo Projeto Nordeste são financiadas, no nível central, pelo FNDE e
Banco Mundial. Os executores são os nove Estados da Região e órgãos do MEC. A execução do Projeto
exige a obediência a procedimentos e instrumentos padronizados oriundos dos financiadores.
Uma das exigências refere-se à programação das ações a serem financiadas, que se inicia com a
elaboração do Plano Plurianual de Ação - PPA, que identifica todas as demandas de financiamento do
Projeto no seu período de execução, independentemente da fonte financiadora. Após a aprovação do PPA,
o executor recebe o teto dos recursos disponíveis para cada componente/subcomponente, no ano, e a
partir daí elabora os respectivos Planos de Trabalho Anuais - PTA, que detalham as ações a serem
executadas a cada ano e onde são descritos e especificados os recursos necessários e os respectivos
custos.
Então, para execução de cada componente, são celebrados convênios específicos. Para celebração
de um convênio é necessário que o órgão tenha certificado pelo menos 50% dos recursos conveniados
anteriormente, inclusive contrapartida estadual, além de ter que estar adimplente no Siafi, Sicap e Cadin 7 .
Além disso, para contratação de serviços de pessoas fisicas e jurídicas, é preciso apresentar um
termo de referência (term of reference - TOR), especificando os objetivos do serviço, o perfil necessário
do contratado, o produto final e o tempo de duração.
Desempenho Físico-Financeiro
Os Gráficos A, BeCe as Tabelas 3 e 4 ilustram o desempenho financeiro do Projeto desde 1993,
com informações sobre os recursos programados, conveniados, liberados e certificados pelos órgãos
executores na implementação das ações.
O período originalmente previsto nos Acordos de Empréstimo para conclusão do Projeto é de 5
anos: 30 de junho de 1998 para o NEB II (n° 3.604/BR) e 31 de dezembro de 1998 para o NEB III (n°
3.663/BR). A DGPN e o Banco Mundial já anunciaram que, diferentemente dos acordos anteriores, esses
prazos serão cumpridos. Uma análise da evolução da execução fisico-financeira do Projeto, como se verá
a seguir, indica que essa perspectiva é realista.
A questão da contratação de assistência técnica do PNUD foi tratada no TC n ° 010.642/96-0 - auditoria realizada em cumprimento
às Decisões Plenárias do TCU nos 066/95 e 109/96, visando ao exame de convênios/acordos firmados com organismos internacionais,
com ênfase nas questões relativas à contratação de consultores e empresas de consultoria, bem como à contratação indireta de pessoal
ara serviços de apoio administrativo por esses organismos (em tramitação).
Sistema Integrado de Administração Financeira, Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores e Sistema Informativo dos créditos
não quitados dos órgãos e entidades federais.
6

r
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Desempenho Financeiro

A partir de 1995, o desempenho financeiro do Projeto apresenta uma acentuada melhora. Observa62.
se que nos três primeiros anos (1993/1995) foram liberados US$ 76.1 milhões, ou seja, apenas 10,3 % do
montante do Acordo (empréstimo + contrapartida = US$ 736.6 milhões) e 20 % do programado para esse
mesmo período. Contudo, segundo posição fornecida pelo Projeto Nordeste em 31/10/97, já foram
liberados US$ 396.4 milhões, correspondentes a 53,8 % do total acordado e a 58% do programado até o
exercício de 1997, que, no entanto, ainda não terminou. Desses recursos, US$ 370,7 milhões (93,5%) já
foram certificados, isto é, tiveram sua execução comprovado pelos órgãos executores.
Tabela 3
Total Geral dos Recursos (por ano) - Valores acumulados
US$ 1.000
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
Ano
Certificados
Liberados
Conveniados
Programados
1.697
4.595
74.474
93
11.847
20.345
68.832
219.607
94
61.029
76.072
345.022
380.684
95
224.048
265.210
511.683
542.403
96
370.707
396.370
661.333
683.757
97
783.559
736.597
98
Fonte: Projeto Nordeste/MEC
Obs: 1997 = foram considerados convênios ainda a serem assinados
1998 = previsto orçamentariamente (MEC + Estados)
Total de recursos conveniados considera saldos não executados

Gráfico A - Total Geral dos Recursos
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Observa-se no gráfico B (distribuição dos gastos por fonte) que, inicialmente, os recursos do Bird
representavam 57 % do montante programado para o Projeto e a contrapartida proveniente dos Estados e
do MEC, correspondia a 23 % e 20 %, respectivamente. Contudo, com a reprogramação derivada de
emenda no Projeto, a participação dos estados diminuiu para cerca de 10 %, sendo compensada por um
aumento na do MEC.
Com relação ao valor total de recursos conveniados até 1997 - US$ 661.3 milhões -, depreende-se
da tabela 3 que 59,9 % já foram liberados para utilização, ou seja, US$ 396,4 milhões. Percebe-se,
também, que a partir de 1995 o percentual de recursos conveniados começou a elevar-se
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consideravelmente. Em 1994 o total acumulado dos convênios era de US$ 68.8 milhões, já em 1995
passou para US$ 345 milhões, em 1996 montou em US$ 511,7 milhões e em 1997 alcançou US$ 661,3
milhões. Os recursos liberados, do mesmo modo, cresceram progressivamente, saltando de um montante
de US$ 20,3 milhões em 1994 para US$ 396,4 em 1997.
Gráfico B - Distribuição dos Gastos por Fonte - programado 93/8 (US$ 1,000.00)
MEC(FNDE)
20%
(149.887)
BIRD
57%
(418.600)

STADOS
23%
(168.110)

Fonte: Projeto Nordeste.
Observação: Esta era a distribuição inicial dos recursos por fonte.
Após emenda feita no Projeto, a contrapartida dos
estados diminuiu para aproximadamente 10% e a
participação do MEC aumentou.
Quanto aos componentes do Projeto, são bastante informativos os gráficos A e C, a partir dos
65.
quais se podem estabelecer comparações entre os comportamentos dos recursos empregados desde a
programação até a certificação.
Tabela 4

Total Geral dos Recursos por Componente
USS 1.000

Recursos
Liberados
13.736
82.143
32.358
232.150
1.810
34.173
396.370

Recursos
Recursos
Programados Conveniados
Componente
33.242
40.318
Melhoria da Gestão Educacional
113.522
234.800
Material Educacional
33.305
58.127
Capacitação de RH
434.836
382.712
Melhoria da Rede Física
2.886
9.000
Inovações Pedagógicas
43.542
11.640
Nacional
661.333
736.597
Total

Recursos
Certificados
13.049
82.143
31.565
218.420
1.053
24.477
370.707

Fonte: Projeto Nordeste

Gráfico C - Recurso Total por Componente
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Observa-se claramente pela Tabela 4 (Gráfico C), que o componente Rede Física é o de
maior nível de liberação de recursos. O montante liberado para esse componente representou quase o
triplo do segundo componente de maior desempenho, o de Material de Ensino e Aprendizagem, e foi 7
vezes superior ao de Capacitação de Recursos Humanos.
Desempenho Físico
Sobre a expressão quantitativa das ações implementadas, destacam-se, no âmbito dos respectivos
componentes, as seguintes realizações:
Gestão Educacional - desenvolvimento de sistemas informatizados: Sistema de Planejamento e
Acompanhamento - SPA (recentemente concluído e com implementação efetiva prevista para o exercício
de 1998); Sistema Integrado de Informações Gerenciais - SIIG (em desenvolvimento - a implantação
deverá se estender para além do período de vigência do Projeto Nordeste); execução dos projetos de rede
lógica e fisica; treinamentos em informática para técnicos e usuários; e apoio às escolas na elaboração do
Plano de Desenvolvimento Escolar - PDE.
Material de Ensino e Aprendizagem - aquisição de 4.045 conjuntos de material de ensino e
aquisição de livros didáticos, conforme discriminado na Tabela 5, além da aquisição de 9.188.500 livros
de leitura suplementar, adquiridos em 1995 e distribuídos em 1996.
Tabela 5 - Aquisição de Livros Didáticos
N° de Livros Distribuídos

Ano

N ° de Livros Adquiridos 8

1994

31.448.324

1995

16.608.676

31.225.603

1996

14.115.214

14.007.385

1997

21.000.000*

16.939.226

Total

83.172.214

62.172.214

Fonte: Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE, em 27/02/97
*valor aproximado
Inovações Pedagógicas - Apoio a aproximadamente 70 experiências pedagógicas inovadoras,
entre as quais: oficinas pedagógicas e aceleração escolar. Merece destaque o programa Escola Ativa,
experiência inspirada em modelo colombiano (Escuela Nueva), implantada a partir de 1997 em 8 estados
abrangidos pelo Projeto, voltado para as especificidades das escolas rurais. Os recursos são relativamente
pouco expressivos se comparados com os de outros componentes.
Capacitação de Recursos Humanos - até outubro de 1997 foram treinados 214.596 professores e
49.764 diretores, técnicos e especialistas em educação. Além disso, 49.449 professores participaram de
programas de capacitação continuada. Adquiriram-se, ainda, mais de 26 mil unidades de material didático
g

Os livros adquiridos em um ano são distribuídos no ano subseqüente
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para capacitação e 12 conjuntos de audio-visual, tendo sido implantadas, também, 19 oficinas
pedagógicas.
Instalações Escolares - desde o início do Projeto foram recuperadas 21.247 salas de aula,
ampliadas 347, construídas 501 e equipadas 6.950. Além disso, foram equipados 39.895 cantos de leitura
e ampliados e equipados 3 centros regionais escolares.
Foram atendidas, prioritariamente, todas as escolas dos municípios integrantes do Programa
Comunidade Solidária em sua primeira etapa, com exceção das capitais. A utilização do
Microplanejamento (instrumento de estudo de demanda para construção de escolas) também é
merecedora de registro.
Em relação ao Subprojeto Nacional podem ser destacados o desenvolvimento do novo Sistema
Nacional de Avaliação do Ensino Básico - SAEB; o Censo do Professor nos Estados do Nordeste e Pará;
a informatização das Delegacias Estaduais do Ministério da Educação - Demecs; o desenvolvimento e
implantação de módulos do Sistema Integrado de Informações Educacionais - SIED; o Sistema de
Cadastramento, Avaliação e Disseminação de Inovações Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais - INEP; a aquisição de novos equipamentos para a TV Escola e apoio à produção
de programas educativos e pesquisas educacionais.
As Limitações da Análise sobre o Desempenho Físico-Financeiro
Uma simples verificação dos quantitativos de ações implementadas ou do volume de recursos
aplicados pelos estados não dá a verdadeira noção sobre o alcance dos objetivos propostos pelo Projeto
Nordeste. Em educação, e mais especificamente em atividades como as que compõem os componentes do
Projeto, as inferências baseadas somente em dados fisico-financeiros são bastante limitadas.
Embora o desempenho fisico-financeiro seja um aspecto fundamental para o atingimento dos
objetivos, não é suficiente. Uma série de aspectos devem ser considerados na avaliação de resultados de
um programa, tais como qualidade das ações, influência de fatores exógenos, intervalo necessário para
que os frutos das intervenções se manifestem, entre outros, como se verá nos capítulos seguintes.
O Fundescola - Fundo de Desenvolvimento da Escola
Fundescola é o novo acordo, em negociação, entre a República Federativa do Brasil e o Banco
Mundial, destinado ao atendimento do ensino fundamental (1' a 8' séries), abrangendo todos os estados
das regiões Norte e Nordeste, e os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, da região
Centro-Oeste, com prazo de execução previsto para cinco anos. Os estados do Nordeste somente tomarão
parte do Fundescola após o encerramento do Projeto Nordeste.
O objetivo do novo Projeto é elevar o desempenho dos Sistemas Educacionais, ampliando a
capacidade de atendimento à população em idade escolar, preferencialmente na faixa entre 7 e 14 anos,
atuando no aperfeiçoamento das condições de ensino, melhorando sua qualidade, produtividade e
eficiência.
O Fundescola será financiado com recursos do FNDE e do Banco Mundial e está sendo
79
estruturado de forma a complementar as ações que vêm sendo desenvolvidas pelo MEC, como o Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e o repasse de
recursos diretamente às escolas O valor total do Projeto foi estimado em US$ 1,3 bilhão, tendo US$ 650
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milhões origem em financiamento externo junto ao Banco Mundial e os outros US$ 650 milhões em
recursos de contrapartida a serem aportados pelo MEC, através do FNDE.

III- AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DO IMPACTO DO PROJETO NORDESTE
Informações estatísticas relacionadas ao Projeto

O Projeto, como se sabe, tem por objetivo aumentar a aprendizagem estudantil, reduzir a
repetência e evasão e aumentar os índices de conclusão nos Estados Participantes.
O principal órgão responsável pela produção de informações, estatísticas e sondagens sistemáticas
relacionadas a esses objetivos é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP,
autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto. Para isso, esse Instituto viabiliza
diversos instrumentos de ação, a exemplo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica SAEB, e do Censo Educacional.
O SAEB, que fornece informações sobre a aprendizagem estudantil, realiza a aplicação de
questionários e testes de desempenho dos alunos, a nível nacional. Esses testes são aplicados em amostras
aleatórias, representativas do País e de cada umas das 27 Unidades da Federação, que tem por
característica principal uma natureza probabilística. A partir dos dados dos questionários e dos resultados
de proficiência e de aproveitamento curricular, são efetuados diversos tipos de análises, destinadas a
acompanhar a evolução do desempenho dos alunos e os diversos fatores incidentes na qualidade do
ensino ministrado, como os referentes às características da escola, do diretor, do professor e dos hábitos
de estudo e condições socioculturais dos alunos.
O Censo Educacional, por sua vez, é a fonte básica de informações sobre as taxas de repetência,
evasão e conclusão, entre outras, abrangendo três pesquisas distintas, representadas pelos Censo Escolar,
Censo do Ensino Superior e Censo sobre o Financiamento da Educação. Cada uma dessas pesquisas
utiliza metodologia própria, sendo operacionalizadas pela Diretoria de Informações e Estatísticas
Educacionais - SEEC, do INEP.
Das três pesquisas, interessa-nos particularmente, nesta Avaliação, o Censo Escolar, que levanta
as informações relativas à educação básica, em seus diferentes níveis - educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio - e modalidades - ensino regular, educação especial e educação de jovens e
adultos.
Realizado anualmente, esse Censo coleta dados junto a todos os estabelecimentos de ensino, das
redes pública e particular, através do preenchimento de questionário padronizado. Para a mobilização da
sociedade e, em especial, da comunidade escolar, foi instituído, em 1995, o Dia Nacional do Censo
Escolar, celebrado na última quarta-feira de março de cada ano. Esse levantamento tem um caráter
compulsório, fixado pelo Decreto n°73.177, de 20 de novembro de 1973.
Dificuldades para a medição direta do impacto do Projeto sobre a aprendizagem

O impacto do Projeto sobre o aumento da aprendizagem estudantil apresenta algumas dificuldades
operacionais para ser precisado diretamente. Não houve, como seria o ideal para esse tipo de análise, uma
medição específica do desempenho dos alunos antes que o Projeto tivesse produzido seus efeitos, para
uma posterior comparação dos valores obtidos com os resultados de outras medições realizadas depois de
sua implementação e até mesmo de sua conclusão.
Essa medição inicial, aliás, deveria ser desde o início especificamente concebida com o objetivo
de aferir os efeitos do Projeto em sua população-alvo, permitindo estabelecer uma relação de causalidade
o mais possível imune à incidência de variáveis exógenas, de modo a isolar os efeitos legitimamente
atribuíveis ao Projeto.
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Mas não houve uma avaliação "ex-ante" desse tipo, de forma que a opção que nos resta é a de
buscar, nos dados do SAEB, as informações necessárias a aferir possíveis mudanças nos níveis de
aprendizagem estudantil a partir da implementação do Projeto. O SAEB poderia se constituir numa boa
fonte de informações para essa análise, já que realiza levantamento de dados a cada dois anos desde 1990.
Assim, já com três levantamentos realizados (1990, 93 e 95) e um em execução (1997), seria possível
acompanhar a evolução dos níveis de conhecimento e habilidade demonstrados pelos alunos.
Ocorre, entretanto, que ao longo desses anos houve mudanças metodológicas que vieram a
impedir a comparação de resultados entre as aplicações do SAEB. Em 90 e 93, os levantamentos tiveram
as mesmas características e seguiram os mesmos procedimentos: foram realizados para a rede pública do
ensino fundamental, sendo avaliadas a 1a, a 2a, a 3', a 5 a e a 7a séries. A partir de 95, porém, a
preocupação com a comparabilidade dos dados das diversas séries entre si foi incorporada aos
procedimentos, passando-se a utilizar metodologias e técnicas específicas para esse fim. A aplicação foi
estendida para todas as redes de ensino - pública (federal, estadual e municipal) e privada - abrangeu-se o
ensino médio e a avaliação passou a se concentrar nas séries finais de cada ciclo de estudos (4' e 8a séries
do ensino fundamental e 3' série do ensino médio). Além disso, foram incorporadas novas técnicas de
construção e análise de itens, avançando-se dos modelos clássicos de testes à "teoria de resposta ao item"
e ao modelo de amostragem matricial de itens.
O aperfeiçoamento trazido por essas significativas mudanças teve, porém, o seu custo: os dados
dos levantamentos anteriores a 95 não são comparáveis aos de 95 e posteriores, já que não tem um mesmo
denominador comum, um mesmo substrato metodológico. Dessa forma, sua utilização para a observação
dos impactos do Projeto sobre a aprendizagem estudantil fica comprometida, já que as informações
disponibilizadas pelo SAEB sobre a população-alvo antes e após a implementação do Projeto não são
passíveis de comparação nos moldes necessários para as análises pretendidas.
Restaria a possibilidade de, com os dados mais recentes do SAEB, desenvolver uma medição de
efeitos baseada no modelo "somente depois", que dispensa a existência de um pré-teste: poderiam ser
contrastados os resultados obtidos pelo grupo focal do Projeto (os alunos da região Nordeste) com os
obtidos por um grupo de comparação, que operaria como referencial (por exemplo, os alunos das demais
regiões). Apesar de as análises não terem a mesma solidez do modelo "antes-depois", poderiam
proporcionar indícios razoáveis da existência ou não de impactos do Projeto nos níveis de aprendizagem
estudantil, observando-se mudanças no desempenho relativo dos alunos dos Estados do Nordeste em
comparação com os de outros Estados. 9
Há, porém, um fator que faz com que essas análises possam ser dispensadas sem prejuízos
significativos para esta Avaliação: os demais objetivos do Projeto estão fortemente inter-relacionados, e a
medição dos impactos do Projeto na aprendizagem pode ser feita indiretamente através deles. De fato, se
a taxa de evasão for mantida constante ou se reduzir, o comportamento da taxa de repetência estará
correlacionado a mudanças do desempenho dos alunos: um acréscimo significativo no nível de
aprendizagem estudantil trará uma justa expectativa de queda nas taxas de repetência, e vice-versa.
Dessa forma, e considerando que os dados disponíveis relativos à repetência e evasão não
encontram os mesmos problemas de comparabilidade que os relacionados à aprendizagem, torna-se mais
viável buscar naquelas duas taxas os indícios de impactos do Projeto, o que passaremos a fazer nos itens
seguintes.
Breve revisão conceitual sobre os indicadores educacionais

A comparação de grupos de alunos de um mesmo Estado (por exemplo, os das escolas que sofreram uma atuação mais intensa do
Projeto com os das escolas em que essa atuação não teve a mesma intensidade) é inviável de ser feita baseando-se nos resultados do
SAEB, dada sua natureza amostral, que procura representar probabilisticamente o Estado como um todo. A representação de grupos
isolados dentro de um mesmo Estado exigiria uma definição de amostra e tratamento de dados de forma diversa da atualmente feita.
9

•

Min-vc-I69/C: \Trabalho\ VOTOS \337997.doc

- 66 cg. &rito*
la do Plenário
eleStretnr.

Tribunal de Contas da União

18

TC-003.379/97-3

Antes de se proceder à análise do comportamento das taxas de repetência e evasão, é oportuno
realizar uma breve revisão conceituai acerca dos indicadores educacionais, dadas as distinções do
significado técnico desses conceitos e a acepção que eles normalmente adquirem em um uso mais
corriqueiro. As palavras reprovação e repetência, aprovação e promoção, abandono e evasão são às vezes
tomadas como sinônimas, apesar de suas diferenças de significado.
De início, é preciso relembrar a dinâmica que ocorre nas escolas em um mesmo ano letivo, sem
considerar a transição dos alunos de um ano para outro. Tem-se, esquematicamente, a seguinte situação:

Vê-se que, da matrícula inicial liquida (matrícula inicial + admissões - transferências), os alunos
que chegarem ao final do ano letivo ainda na escola (os que não a abandonarem) ou serão aprovados ou
serão reprovados. Aprovação e reprovação são, portanto, os resultados possíveis de serem obtidos por um
aluno ao final de um ano letivo.
Já na passagem de um ano para outro, podem acontecer três situações que são a base para o
cálculo das chamadas taxas de transição: um determinado aluno pode passar a cursar a série seguinte à
que cursava no ano letivo anterior: ocorre a promoção ou pode voltar a cursar a mesma série que cursava
no ano anterior: caso de repetência ou pode não mais continuar freqüentando a escola, não chegando
sequer a renovar sua matrícula: ocorrendo a evasão. E não necessariamente um aluno aprovado será
também promovido. Pode acontecer que, por diversos motivos, ele continue a cursar a mesma série em
que foi aprovado no ano anterior, como por exemplo: os pais acharem que apesar da aprovação o filho
não foi bem; a escola recomendar aos pais que, apesar da aprovação, o aluno precisa de reforço, sendo
aconselhável cursar novamente a mesma série; a falta de escolas, principalmente na zona rural, que faz
com que o aluno, mesmo aprovado, permaneça na mesma série, por não ter nas proximidades uma escol
que ofereça a série seguinte à que ele está cursando.
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Esquematicamente, são possíveis as seguintes combinações entre os resultados obtidos por um
98.
aluno ao final de um ano letivo, e sua transição para o ano seguinte .

•

Uma das dificuldades para se chegar a taxas de transição precisas é saber exatamente qual dessas
várias combinações possíveis de fato aconteceu com cada um dos alunos. Não há condições práticas de
ser realizado um controle individual de cada aluno. Há situações que fogem ao conhecimento das escolas.
Pode ocorrer, por exemplo, que ao final de um ano letivo um determinado aluno peça transferência para
outra escola, que pode estar situada, inclusive, em outro estado. Caso ele venha a se evadir, a escola que
emitiu a transferência não terá essa informação, porque não mais tem controle sobre a situação do aluno;
a escola que receberia a transferência, por sua vez, também não terá essa informação,. já que o aluno
sequer lá compareceu para efetivar uma nova matrícula.
Um outro exemplo de situação que foge ao conhecimento das escolas pode ser dado em relação à
repetência: um aluno que ao final da ia série do ensino fundamental tenha sido reprovado, e que não
queira, com isso, macular seu currículo, pode simplesmente deixar a escola (e na visão dessa escola ele
seria visto como "evadido", já que não renovou sua matrícula nem solicitou transferência) e realizar uma
nova matrícula em outra escola, já que para matricular-se na i a série do ensino fundamental não é
necessário, obviamente, um documento de transferência (e, na visão dessa outra escola, o aluno seria
computado entre as matrículas novas, e não como repetente que, de fato, ele é). Essa dificuldade de
identificar precisamente a movimentação de cada aluno dentro do sistema escolar fez com que as
estatísticas educacionais, em um primeiro momento, superestimassem as taxas de evasão e subestimassem
a repetência, especialmente na 1a série, como será visto no item seguinte.
101. As taxas de transição, portanto, ao contrário das informações relacionadas a matrículas, não são
coletadas diretamente a nível de escola; precisam ser estimadas. Para isso, há diversos modelos
matemáticos, todos baseados em algumas premissas, que nem sempre se mostram muito acertadas. Por
essa razão, antes da análise dos impactos do Projeto Nordeste sobre os resultados educacionais, é preciso
discorrer sobre a revisão das estatísticas educacionais no Brasil, já que elas serão tomadas como base para
a observação dos efeitos do Projeto.
Revisão das estatísticas educacionais e o sub-registro do número de repetentes
•
Min-vc-I69/C: \Trabalho\ VOTOS \337997.doc

•

—68—

.e

Tribunal de Contas da União

C

(511"
lentr •-0 Plen
uto
do
Swetária
21. •

20

TC-003.379/97-3

Os dados estatísticos começaram a ser regularmente coletados no Brasil em 1931, com a criação
do Ministério da Educação e da Saúde. O primeiro censo data de 1932, e desde então é realizado
anualmente.
Já na década de 40, Teixeira de Freitas, um dos fundadores do IBGE e primeiro diretor do setor de
estatística do então Ministério da Educação e da Saúde, chamava a atenção para o fato de que havia
inconsistências nos dados coletados, existindo um sub-registro do número de repetentes.
A nível internacional, muitos modelos começaram a ser propostos, visando a uma estimação mais
precisa dos indicadores educacionais. No Brasil, Philip Fletcher e Sérgio Costa Ribeiro l° apresentaram
uma metodologia, que chamaram de "Profluxo", para estimar as taxas de transição entre séries, utilizando
não os dados do censo educacional, devido às situações que fogem ao controle das escolas, mas sim as
informações provenientes de pesquisas domiciliares, como a Pesquisa Nacional de Amostra de
Domicílios - PNAD, a exemplo de idade, qual a série e curso atualmente freqüentados, ou qual a última
série e curso freqüentados com êxito, entre outras. A partir dessas informações, e baseando-se em
algumas premissas adicionais - como, por exemplo, a de que o aluno só entra no sistema pela série e, se
sair do sistema, não retorna - é feito o cálculo de todas as taxas de transição entre as séries.
Os resultados do Profluxo, entretanto, divergiam significativamente dos dados oficiais,
divergência essa que acabou fazendo com que fossem reabertas as discussões sobre a correção das
estatísticas educacionais no Brasil.
Em 1991, por solicitação do MEC, o pesquisador Ruben Klein, do Laboratório Nacional de
Computação Científica - LNCC/CNPq, desenvolveu um trabalho visando a esclarecer as diferenças entre
as estatísticas oficiais e o Profluxo. Como resultado, o referido pesquisador demonstrou que as estatísticas
oficiais estavam equivocadas devido a um erro conceituai na definição de repetente, que até então era
tomado como sinônimo de reprovado.
Klein e Ribeiro descreveram três tipos de repetentes": o primeiro tipo é o repetente reprovado,
que era o reconhecido oficialmente pelo sistema educacional. O segundo é o repetente afastado por
abandono durante o ano letivo. Como não havia sido oficialmente reprovado, ao retornar à escola no ano
seguinte acabava sendo computado como aluno novo, e não como repetente. E o terceiro tipo é o
repetente aprovado, aquele que, como já comentado anteriormente, por motivos diversos acaba cursando
no ano seguinte a mesma série que cursava no ano letivo anterior, apesar da sua aprovação. Esses dois
últimos tipos de repetentes acabavam não sendo considerados pelas estatísticas oficiais como tal, já que,
para todos os efeitos, o aluno não havia sido reprovado ao final do ano anterior, e esses conceitos repetência e reprovação - eram tomados como sinônimos.
A metodologia utilizada por Ruben Klein em seu modelo 12 utiliza somente dados de matrículas e
de aprovados, introduzindo conceitos de repetência máxima e repetência mínima possíveis e estimando,
com algumas premissas adicionais, todas as taxas de transição entre as séries.
Com a explicação da causa do sub-registro de repetentes, os Censos Educacionais passaram a ser
conceitualmente corrigidos a partir de 1994. Em 1995, passou-se a reconhecer oficialmente as estatísticas
corrigidas.
O trabalho de revisão das estatísticas passadas, entretanto, vem sendo desenvolvido de forma
gradual, ainda não estando disponíveis todos os dados que seriam necessários à realização dos estudos de
impacto do Projeto Nordeste na forma como inicialmente previsto no Plano de Avaliação. Já estão
disponíveis, por exemplo, todas as taxas de transição agregadas a nível de Brasil, até o exercício de 1995,
mas essas taxas ainda não foram divulgadas a nível de região e estado. Dessa forma, nas análises

Fletcher, P. R. e Ribeiro, S. C. Projeto Fluxo dos Alunos de Primeiro Grau - Profluxo. Mimeo. 1988.
Klein, R. e Ribeiro, S. C. O Censo Educacional e o Modelo de Fluxo: O Problema da Repetência. Revista Brasileira de Estatística,
52(197/198), pp. 5-45.
12 Descrita no trabalho "Produção e Utilização de Indicadores Educacionais (r versão preliminar)", Mimeo,1995. t/
II
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seguintes desta avaliação, serão feitas as adaptações necessárias a vencer essa restrição de disponibilidade
de dados recentes e adequados à observação dos impactos do Projeto
Correção das taxas de evasão

As tabelas e gráficos seguintes apresentam as taxas de evasão total sem correção e corrigidas,
estimadas por Ruben Klein, para as primeiras quatro séries do ensino fundamental, que é a populaçãoalvo do Projeto Nordeste. Apesar de estarem calculadas a nível nacional e somente até o ano de 1995, são
suficientes para as análises feitas a seguir.
Observa-se, pelas taxas não corrigidas (Tabela 6), que a evasão vem diminuindo ao longo dos
anos, passando, na ia série do ensino fundamental, de 26% em 1981 para 13% em 1995. Nota-se,
também, que a evasão na 1a série do ensino fundamental é significativamente maior que nas demais
séries.
TABELA 6 - Taxas de evasão total sem correção (%)

Brasil - Ensino Fundamental - 1981-95

ANO

•

ia

Série

2a Série

3a Série

4' Série

1981

26,0

9,0

9,3

4,8

1982

28,0

10,3

10,3

6,5

1983

27,0

9,6

10,6

6,8

1984

29,0

11,3

11,0

7,2

1985

23,0

13,7

10,0

4,5

1986

19,0

15,7

10,3

5,2

1987

17,0

15,4

9,8

3,4

1988

19,0

15,3

9,6

2,0

1989

16,0

13,8

8,2

-0,3

1990

12,0

13,4

7,5

-0,2

1991

11,0

13,7

7,5

-1,0

1992

11,0

13,1

7,8

-1,0

1993

14,0

8,9

7,2

0,1

1994

14,0

7,0

5,9

-1,7

1995

13,0

5,6

6,0

-2,0

Fonte: MEC/Inep/Seec
Essas taxas sem correção, contudo, divergem em muito das corrigidas, apresentadas na Tabela 7,
113
da página seguinte.
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TABELA 7 - Taxas de evasão total corrigidas (/o)
Brasil - Ensino Fundamental - 1981-95

•

ANO

ia Série

r Série

3' Série

4' Série

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

5,9
6,6
6,5
6,7
6,2
6,3
5,9
6,0
5,4
4,6
4,5
4,5
3,7
2,8
2,6

8,0
9,0
9,2
9,5
8,9
8,7
8,0
7,8
6,4
6,4
6,1
6,0
5,1
3,8
3,7

10,9
13,3
13,0
14,1
11,2
12,8
10,8
9,7
8,5
9,0
7,9
7,5
7,2
5,5
5,2

Fonte: MEC/Inep/Seec, com estimativas feitas por Ruben Klein (LNCC/CNPq)
114. Nota-se, de imediato, que as taxas de evasão corrigidas são bem menores que as sem correção,
também apresentando um decrescimento ao longo dos anos, mostrado no gráfico abaixo. Esse declínio
vem ocorrendo de forma razoavelmente regular, sem momentos de inflexões acentuadas na linha da
evolução temporal dessa taxa
Gráfico D - Evolução das taxas de evasão corrigidas
Brasil - Ensino Fundamental - 1981/95
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115. Outro aspecto importante a ser verificado é que, ao contrário do que apontam as taxas não
corrigidas, a evasão na primeira série do ensino fundamental é muito pouco significativa (ao contrário da
repetência, como será visto posteriormente), situando-se em torno de 1% em 1995, quando a taxa não
corrigida está em torno de 13% no mesmo período. Outra diferença importante é que as taxas corrigidas
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apontam um comportamento exatamente inverso do apontado pelas não corrigidas no que diz respeito à
série em que a evasão é maior: verifica-se que as taxas corrigidas são baixas na 1a série, crescendo ao
longo das séries para atingir os níveis mais elevados na 4' série.
116. Essas diferenças consideráveis mostradas pela correção das taxas acabam tendo profundas
implicações no diagnóstico do sistema educacional. A idéia de que a evasão ocorre principalmente por
falta de interesse dos alunos e das famílias cede lugar, como sugerido pelas taxas corrigidas, à de que os
alunos ficam na escola o máximo possível, até que sejam "expulsos" pela idade sem terem avançado
muito nos estudos.
O próprio MEC, em trabalho que retrata a evolução recente do sistema educacional brasileiro I3 ,
117
afirma que "estudos indicam que a repetência constitui um dos problemas mais graves do quadro
educacional do País, uma vez que os alunos passam em média 5 anos na escola, antes de se evadirem, e
levam cerca de 11,2 anos para concluírem as 8 séries de escolaridade obrigatória. Isso mostra que a
sociedade brasileira valoriza a educação como requisito fundamental de integração social e inserção no
mundo do trabalho. No entanto, a grande maioria da população estudantil acaba desistindo da escola,
desestimulada em razão das altas taxas de repetência e pressionada por fatores socioeconômicos, que
obrigam parte dos alunos ao trabalho precoce".
Essa nova realidade mostrada pelas taxas corrigidas acaba refletindo-se também no
direcionamento desta avaliação do Projeto Nordeste. A evasão, sendo decrescente ao longo dos anos e
pouco significativa, faz com que o principal indicador dos baixos resultados educacionais seja, na
verdade, a repetência, que deve passar a ser o foco de nossas análises. Passemos, então, a verificar mais
detidamente os possíveis efeitos das ações patrocinadas pelo Projeto sobre as taxas de repetência, sendo
necessário, porém, tecer preliminarmente algumas considerações sobre a correção dessas taxas.
Correção das taxas de repetência

O sub-registro do número de repetentes, comentado em itens anteriores, fica bastante evidente ao
observarem-se as diferenças entre as taxas de repetência corrigidas e sem correção, mostradas nas tabelas
3 e 4 da página seguinte.
Nota-se que enquanto as taxas não corrigidas apontam uma repetência na primeira série do ensino
fundamental da ordem de 23%, em 1995, as taxas corrigidas, mostradas na página seguinte, desvelam
uma realidade bem mais grave, com a repetência atingindo a ordem de 44%, nesse mesmo ano. Aliás,
observa-se que as taxas corrigidas mantêm-se em cerca do dobro das taxas sem correção, ao longo de
todos os anos considerados. A evolução das taxas de repetência corrigidas é mostrada no gráfico a seguir.
Gráfico D - Evolução das Taxas de Repetência Corrigidas
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Ministério da Educação e do Desporto. Desenvolvimento da Educação no Brasil. Brasília, 1996, pág. 26.
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TABELA 3 - Taxas de repetência total sem correção (/o)
Brasil - Ensino Fundamental - 1981-95
ANO

1' Série

2 Série

3' Série

4' Série

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

30
28
28
29
21
23
22
21
22
23
23
23
24
23
23

21
21
22
21
20
20
20
19
19
18
18
18
21
21
20

17
17
17
16
17
18
17
17
17
17
16
16
16
15
14

13
13
14
13
14
15
14
14
14
14
12
12
12
12
11

Fonte: MEC/Inep/Seec

TABELA 4 - Taxas de repetência total corrigidas (/o)
Brasil - Ensino Fundamental - 1981-95
ANO

ia Série

r Série

3' Série

4' Série

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

57
59
58
55
51
51
49
51
48
46
46
46
47
46
44

28
30
31
32
34
36
36
36
34
34
34
35
35
33
31

22
24
25
25
25
27
27
27
26
26
25
26
26
25
24

18
20
21
22
23
23
23
24
23
23
22
22
21
20
20

Fonte:
MEC/INEP/SEEC
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Mas, se essas taxas globais, por um lado, mostram uma visão de cenário importante para o
contexto deste trabalho, por outro nada revelam da tendência dessas estatísticas educacionais no Nordeste,
e da mudança nessas tendências porventura existentes a partir da implantação do Projeto Nordeste.
Dessa forma, é preciso trabalhar com indicadores alternativos para verificar o alcance do objetivo
do Projeto de reduzir a repetência de sua população-alvo, uma vez que a observação direta do
comportamento das taxas de repetência específicas da região Nordeste, como seria mais natural, fica
dificil de ser feita. Isso porque, em primeiro lugar, não se dispõe, ainda, de taxas corrigidas a nível de
estado/região, uma vez que a revisão das estatísticas vem sendo feita de forma gradual, conforme
comentado anteriormente. Depois, porque mesmo que essas estatísticas já estivessem disponíveis nesse
nível, é preciso considerar que o último Censo Educacional divulgado oficialmente é o de 1996. O Censo
97 teve seus dados preliminares tornados público há pouco, por meio da Portaria n° 926, de 14.08.97, do
MEC, abrindo-se prazo para que as secretarias estaduais de educação procedam às retificações
necessárias; pretende-se que até o final deste ano de 97 sejam divulgados os resultados oficiais. Quanto
aos dados preliminares, eles estão muito agregados, em termos de matrícula total por município de cada
estado, não sendo de utilidade para nosso trabalho. Assim, neste momento só são oficiais as taxas de
repetência relativas ao ano de 1995, fornecidas pelo Censo de 96, e a nível de Brasil.
Todavia, para uma avaliação do Projeto Nordeste são necessários dados mais recentes, já que uma
implementação mais efetiva de suas ações só veio a se dar de fato justamente a partir de 1995, e durante
essa implementação acabam ocorrendo efeitos negativos, não procurados, mas que são típicos das
atividades desenvolvidas. Por exemplo: durante uma reforma, não raramente os turnos de funcionamento
da escola precisam ser adaptados; ou há junção de turmas diferentes em uma mesma sala de aula,
enquanto outra está sendo reformada; ou até mesmo a escola passa a funcionar temporariamente em
imóveis alugados, que quase nunca possuem espaço adequado às atividades letivas, etc. Com a
capacitação de professores também há alguns contratempos: com o afastamento do titular, a escola
precisa encontrar substitutos para a continuidade das aulas, o que acaba quebrando o ritmo normal de
estudos dos alunos, pela adaptação necessária destes ao novo professor, e vice-versa.
Todos esses efeitos negativos, entretanto, devem ser compensados pelo beneficio futuro que,
espera-se, as ações trarão, como o ambiente mais agradável e adequado de uma escola reformada, a maior
motivação e conhecimento de um professor bem capacitado, e assim por diante. Nesse curto lapso
temporal em que as ações são executadas, contudo, o impacto das ações tende a ser negativo, e as taxas
coletadas nesse período não refletirão o beneficio futuro esperado.
Essas razões explicam a dificuldade de se trabalhar diretamente com as taxas de repetência, pela
indisponibilidade de dados recentes e específicos da Região Nordeste, o que impõe a definição de um
indicador alternativo, que mesmo refletindo apenas indiretamente o comportamento da repetência, seja
imune às limitações comentadas. Como indicador alternativo, usaremos a distribuição percentual de
matrículas por série, a seguir explicada.
Distribuição de matriculas por série

A principal vantagem do uso da distribuição de matrículas por série como indicador para a
avaliação do Projeto Nordeste, neste momento, é a de se trabalhar com dados de matrículas, já
oficialmente divulgados até o ano de 1996 e disponíveis a nível de cada Estado, para cada série do ensino
fundamental, já que esses dados não precisam passar pelo demorado processo de tratamento necessário
para que sejam estimadas as taxas de transição.
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Em um fluxo escolar ideal, onde os alunos completassem as quatro séries do ensino fundamental
sem repetirem, as matrículas deveriam se distribuir de modo mais ou menos uniforme entre as séries ao
longo dos anos. Essa distribuição homogênea, em torno de 25% dos alunos em cada série, contudo, acaba
não acontecendo. As altas taxas de repetência, maiores nas primeiras séries, aliadas a uma taxa de evasão
relativamente pouco significativa, mas maior nas últimas séries, faz com que haja uma retenção dos
alunos ao longo dos anos, tornando o número de matrículas proporcionalmente muito grande nas
primeiras séries (por exemplo: no estado do Piauí, em 1991, a distribuição de matrículas nas quatro
primeiras séries do ensino fundamental era de 51,47% na 1'; 22,23% na 2'; 14,68% na 3' e 11,63% na 4,
como pode ser visto no Anexo I deste relatório). É esse ciclo de retenção que acaba "expulsando" os
alunos da escola, após passarem vários anos em uma mesma série, com suas expectativas de promoção e
aprendizagem sempre frustradas.
Caso o Projeto Nordeste esteja de fato alcançando o objetivo de melhorar a aprendizagem e
reduzir a repetência de sua população-alvo, a retenção desses alunos deverá ser conseqüentemente menor,
e o fluxo entre as séries tenderá a uma maior regularidade, com uma distribuição mais uniforme do total
de matrículas entre as séries.
Impactos do Projeto na Distribuição de Matriculas por Série

A distribuição de matrículas por série, para os Estados do Nordeste, nos anos de 1989 a 1996,
encontra-se no Anexo I deste relatório.
Nota-se que há um crescimento contínuo do número total de matrículas ao longo desses anos. À
exceção do Estado do Ceará, a taxa desse crescimento é relativamente constante, sem momentos de
grandes saltos numéricos. O comportamento atípico do Ceará, que apresenta um crescimento acentuado
das matrículas no ano de 1996, não tem, contudo, uma relação direta com as ações do Projeto Nordeste,
sendo devido principalmente à extinção, naquele Estado, das classes de alfabetização, com o ingresso dos
alunos correspondentes na primeira série do ensino fundamental (uma variável exógena).
Quanto à distribuição das matrículas, observa-se, na evolução temporal desse indicador, uma leve
tendência de regularização do fluxo de alunos entre as séries, mas não ficam evidentes impactos do
Projeto nessa tendência, uma vez que a melhoria observada vem ocorrendo de forma gradual ao longo de
todo o período analisado, não se notando nitidamente mudanças significativas após a implantação do
Projeto.
Sob o ponto de vista da regularização do fluxo de alunos entre as séries, portanto, o Projeto não
apresenta impactos claramente perceptíveis.
Essa conclusão, porém, precisa ser tomada com a devida cautela. O fato de não terem sido
observados resultados relevantes a nível de aluno, objetivo final das ações, apesar das metas físicas terem
sido satisfatoriamente atingidas, não significa necessariamente um insucesso do Projeto. Algumas
questões precisam ser levadas em consideração nesse julgamento. Primeiro, as ações ainda estão em
andamento, e não se pode ignorar os aspectos relacionados ao tempo de maturação necessário para que
elas possam surtir os efeitos pretendidos e até mesmo o transtorno que algumas dessas ações acabam
causando durante sua implementação, como já comentado anteriormente, a exemplo das reformas e
ampliações de escolas. Depois, porque pode, na verdade, estar ocorrendo um descompasso entre os
objetivos pretendidos e o que de fato as ações definidas podem proporcionar.
Esse último aspecto merece uma atenção especial, como se comentará no capítulo seguinte. Mas é
importante ressaltá-lo, já que, estando os objetivos superestimados, uma análise de confronto meramente
quantitativo entre os objetivos previstos e os resultados efetivamente observados pode concluir
precipitadamente pelo insucesso de um programa, sem mesmo entrar no mérito da qualidade do seu plano
de ações e de sua implementação, quando, na verdade, os objetivos propostos é que estão muito além das
potencialidades das ações definidas.
t(2
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De uma forma geral, os projetos educacionais têm partido da premissa de que fornecendo-se
insumos necessários ao processo de ensino-aprendizagem, as melhorias de desempenho dos alunos virão
a seguir. É por isso que normalmente são estabelecidos os mesmos objetivos básicos (redução da
repetência, aumento do aprendizado dos alunos, etc.), independentemente da composição de insumos
fornecida por cada projeto.
Essa premissa, entretanto, precisa ser relativizada. O fornecimento de insumos escolares não
necessariamente levará a mudanças positivas no desempenho dos alunos. Isso não quer dizer que os
insumos fornecidos não sejam necessários; a construção de uma escola, por exemplo, quando existe
déficit de vagas, é uma ação que tem seu valor, que precisa ser feita. Mas o fornecimento desse, ou de
alguns outros insumos, como normalmente se faz, é uma ação bastante limitada no que se refere ao
alcance de objetivos tão amplos como os que, via de regra, são propostos pela maioria dos projetos
educacionais.
É preciso levar em conta que o desempenho escolar é em grande parte dependente do processo
educacional que ocorre em cada escola, processo esse também condicionado por diversos fatores
institucionais, culturais, políticos e econômicos, fora do alcance das ações restritas de um projeto. O
arranjo particular que esses fatores assumem em cada escola influencia significativamente o processo de
aprendizagem que ali ocorre.
Por todos esses motivos, pesquisas tem demonstrado que o impacto de ações que, a exemplo do
Projeto Nordeste, não tem um tratamento focado no papel da escola individualmente, em toda sua
complexidade, é geralmente limitado. É preciso, como reconhecido em pesquisa patrocinada pelo próprio
Projeto 14 , direcionar os esforços para fortalecer a escola e aumentar as possibilidades de sucesso dos
alunos.
São essas as razões que fazem com que uma avaliação meramente quantitativa do tipo "objetivos
propostos X alcançados" não seja suficiente, talvez nem mesmo adequada, para uma apreciação crítica do
Projeto Nordeste. Assim sendo, procuramos desenvolver, no capítulo seguinte, uma avaliação mais
qualitativa do Projeto, abordando cada um de seus componentes
IV - AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA CONCEPÇÃO E DE PROCESSOS
DO PROJETO NORDESTE
Nesse capítulo, são feitas considerações sobre a concepção do Projeto, especialmente com relação
aos seus objetivos, sobre a atitude do MEC e do Banco Mundial, sobre algumas providências adotadas
pelo MEC que contribuíram para que o Projeto tivesse uma significativa evolução em seu desempenho e,
mais detidamente, sobre a execução dos principais componentes dos Subprojetos Estaduais, procurando
destacar suas virtudes, seus problemas e as principais dificuldades para uma melhor implementação,
fazendo-se recomendações pertinentes ao final do Relatório.
ASPECTOS GERAIS
Concepção

Projeto Nordeste. Banco Mundial. IJNICEF. Chamada à Ação: Combatendo o Fracasso Escolar no Nordeste. Brasília, Março de
1997.

14
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Os objetivos definidos para o Projeto Nordeste - diminuir as taxas de repetência e evasão,
melhorar o nível de aprendizagem dos alunos e aperfeiçoar a capacidade de gestão das secretarias
estaduais de educação - são "ambiciosos" 15 e imprecisos:
141.

ambiciosos, ao pretender mudar radicalmente o perfil da educação no Nordeste, do ponto de
vista de desempenho dos alunos e de gestão das secretarias de educação, objetivos que estavam
além do seu alcance, seja pelo pequeno tempo de duração do Projeto, seja pelo seu significado
limitado, apesar de importante, dentro do universo de ações governamentais no setor
educacional;

111

imprecisos, porque não foram quantificados nem foram definidos instrumentos para sua
mensuração.
142. As ações são "dispersivas" e desarticuladas entre si:
dispersivas, pois o Projeto atua em várias frentes - rede fisica, capacitação de professores, livro
didático, inovações pedagógicas, gestão educacional, além das ações do Subprojeto Nacional -,
dificultando sua operacional ização, controle e avaliação;
desarticuladas porque as ações não são programadas e executadas de modo a se garantir o
atingimento de um objetivo comum. Na verdade, as ações são executadas de forma
completamente independente, com objetivos próprios e completos em si mesmos, como se não
houvesse nenhuma relação de umas com as outras. O único ponto que as une é o fato de se
sujeitarem a um conjunto de regras comuns quanto à elaboração de planos de trabalho,
convênios, termos de referência, licitações e contratos.
As estratégias são "utópicas" 16 - o sucesso do Projeto depende, entre outros aspectos, de uma boa
articulação entre os estados e municípios, de uma efetiva integração na programação e execução das
ações, tarefa especialmente complicada, em razão da natureza dos sistemas de ensino e da forte
politização das relações mesmo entre as secretarias de educação. Nesse sentido, como não existiam
critérios técnicos para a escolha dos municípios beneficiários, o atendimento aos municípios ficou muito
dependente da boa vontade das secretarias estaduais de educação. Os municípios com melhor
relacionamento com o governo estadual e maior poder de barganha são privilegiados, em maior ou menor
grau, variando de estado para estado. O fato é que, mesmo com alguns parâmetros técnicos impostos pelo
projeto, como o microplanejamento, não se tem uma ação direcionada para os municípios e áreas mais
necessitados.
As ações e estratégias definidas não são suficientes para o alcance dos objetivos traçados. No caso
de alguns componentes isso se torna ainda mais evidente. Até hoje não se sabe ao certo o que se pretende
com os programas de capacitação de professores, nem como essa capacitação está relacionada com a
diminuição dos índices de repetência, por exemplo.
Não foram definidos objetivos educacionais mensuráveis, o que dificulta a avaliação de impacto
do Projeto e impede um monitoramento de resultados das ações. Em razão da natureza do Projeto e do
caráter inovador de algumas ações, é importante não apenas que se faça uma avaliação de seus resultados
ao final, mas também que se desenvolva um sistema de monitoramento permanente, que permita a
reorientação das ações de modo a garantir um melhor alcance de seus objetivos.
Atitude do Banco e do MEC em Relação ao Projeto

15 Xavier, Antonio Carlos e Gomes, Cândido Alberto, Projeto Nordeste/Educação: Problemas e Desafios, Banco Mundial, fevereiro
de 1996.
16 Idem.
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146. O Banco Mundial e o MEC/DGPN colocam uma ênfase excessiva no desempenho fisicofinanceiro do Projeto e descuidam da consecução dos objetivos educacionais. Por vezes, tal ênfase
implica a realização de ações ainda não suficientemente amadurecidas. Essa postura se explica, em parte,
pela própria concepção do Projeto, que dificulta o acompanhamento dos objetivos educacionais, e pela
característica do empréstimo junto ao Banco Mundial, que impõe o pagamento de taxas de compromisso
pelos saldos não desembolsados
Providências Adotadas pelo MEC que Vieram a Melhorar o Desempenho do Projeto
147 A partir de 1995, com a criação da DGPN, foi montada uma estrutura operacional capaz de
atender às necessidades do NEB (o que não vinha ocorrendo no período anterior)
contratação de técnicos/consultores responsáveis exclusivamente pela execução do Projeto
(aspecto facilitado pela participação do PNUD);
instalação da DGPN em espaço próprio e suficiente para abrigar a equipe técnica;
aquisição de equipamentos - computadores, impressoras, fotocopiadoras, mobiliário, telefones,
fax etc.;
Efetiva assistência aos estados - através de viagens de pessoal técnico aos estados, realização de
reuniões de trabalho e seminários com os coordenadores estaduais e com os responsáveis por cada
componente, promoção de cursos em áreas específicas - para que aprendessem a trabalhar com os
procedimentos/normas específicos do Projeto: elaboração dos planos de trabalho plurianual e anual,
convênios, termos de referência, editais de licitação, contratos, prestação de contas etc.
DGPN procura identificar as áreas onde os estados encontram maiores dificuldades para que lhes
seja prestada uma maior assistência: informática - elaboração de Plano Diretor de Informática - PDI
(quase todos os estados), realização de licitações internacionais, especificação técnica e supervisão das
obras.
Maior adequação de certos componentes à realidade dos estados. Exemplo: ampliação da atuação
do componente rede fisica para escolas de 1a a 8' séries, e não apenas de 1a a 4' série, uma vez que a
maioria das escolas atendem a todo o ensino fundamenta1. 17
Racionalização das normas e procedimentos, especialmente das relacionadas à elaboração dos
termos de referência.
Estímulo à participação dos estados na definição de alguns dos componentes/ações. Exemplo:
elaboração dos PDIs e concepção do Sistema Integrado de Informações Gerenciais - SIIG.
Desempenho dos Estados
Os progressos observados junto aos estados na execução dos componentes são lentos e muitos dos
procedimentos técnicos ainda não foram absorvidos. Por exemplo: a qualidade das obras melhorou, mas
em muitos estados ainda é muito ruim; o Microplanejamento, embora seja realizado por todos os estados,
não é utilizado quando eles constroem ou ampliam escolas com recursos próprios ou do FNDE; precisouse de muito tempo para definir os parâmetros do SIIG, cujo desenvolvimento está sendo contratado
apenas agora. De modo que, se a atuação do Projeto Nordeste fosse interrompida agora, os resultados do
Projeto junto às secretarias estaduais de educação se perderiam, as obras não melhorariam de qualidade
1 7 Os estados entendem que todas as ações do Projeto deveriam se estender às escolas e aos alunos de 5' a 8' série, dando-se um
atendimento completo para todo o ensino fundamental. Essa solicitação parece ter sido considerada na elaboração do novo projeto, o
Fundescola.
•
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ou voltariam a ser tão ruins quanto eram, o Microplanejamento não seria mais utilizado, todo o esforço
despendido no SIIG seria desperdiçado.
153.1 No entanto, esse progresso, mesmo que lento, deve ser destacado, pois ele não ocorreria se não
fosse a atuação do Projeto. Sua lentidão se deve, em boa parte, a problemas estruturais existentes nas
próprias secretarias de educação. O Projeto teve ainda muito pouco tempo de implementação - de fato,
apenas a partir de 1995 - para produzir mudanças significativas na gestão, na maneira de trabalhar das
secretarias, e que com um maior tempo de atuação junto aos estados - que pode ter continuidade com o
Fundescola - pode-se conseguir um progresso mais acelerado na execução das ações e uma assimilação
mais efetiva das técnicas, procedimentos e padrões de qualidade por parte das secretarias de educação.
Nesse sentido, uma observação secundária, mas importante em razão do histórico do Projeto, é de
que os estados, principalmente a partir do momento em que foram destacadas equipes especificas e
estáveis para executá-lo, progrediram substancialmente no conhecimento de como trabalhar com um
projeto, especialmente com um projeto do Banco Mundial. Isso talvez não fosse de maior importância se
não houvesse a intenção, prestes a se concretizar, de se fazer um novo acordo de empréstimo com o
Banco Mundial dando continuidade ao atendimento dos estados da região Nordeste. Por isso, é
importante que se assegure a continuidade entre o Projeto Nordeste e o Fundescola, para que não se
precise recomeçar todo um trabalho já desenvolvido de preparação do pessoal que vai executar o novo
Projeto.
Todos os estados reconhecem a importância do Projeto para a região Nordeste do ponto de vista
financeiro e quase todos reconhecem também que essa importância não se limita ao aspecto financeiro,
mas se estende à questão da "assistência técnica".
EXECUÇÃO DOS COMPONENTES
Instalações Escolares
O Projeto Nordeste tem procurado implantar um melhor padrão de qualidade para as obras - e, em
alguma medida, tem conseguido, com maior sucesso em alguns estados e menor em outros. Dois aspectos
fundamentais para a consecução desse objetivo são:
a maior exigência quanto às especificações técnicas - desde a definição de um tamanho mínimo
da sala de aula, exigência de iluminação e de ventilação adequadas, até especificação de
insumos e serviços de melhor qualidade;
a equipe de supervisores constantemente presente nos estados e independente da estrutura das
SEEs, obrigando a própria fiscalização dos estados a ser mais "atenta" e as empreiteiras a
corrigir os serviços mal executados.
157. A atuação do Projeto permitiu um aumento substancial na quantidade de obras realizadas,
especialmente de reformas - o que era necessário, dada a situação muito precária de grande parte das
escolas da rede pública, e que não poderia ter sido feito apenas com os recursos dos estados, que, salvo
uma ou outra exceção, encontram-se em situação financeira muito dificil
158 No entanto, esse mesmo aumento quantitativo gerou uma sobrecarga de trabalho para a qual os
estados não estavam preparados, gerando problemas no levantamento de necessidades, quanto às
reformas, e na fiscalização das obras, que são os principais problemas para que os estados consigam
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realizar obras de melhor qualidade 18 . Nesse sentido os principais problemas relacionados a essas ações
são os seguintes:
Levantamento de necessidades:
é precário, feito em alguns casos sem que o técnico responsável sequer vá à escola, e
incompleto, não sendo levantadas todas as necessidades, obrigando que novas reformas
sejam realizadas para deixar a escola em adequadas condições de uso;
as especificações dos serviços e insumos são imprecisas, dificultando a fiscalização do
trabalho das empreiteiras, que acabam executando serviços e utilizando insumos de
qualidade muito inferior ao que se pretendia contratar,
existe uma cultura - que permeia boa parte das pessoas e instituições de alguma forma
relacionadas com a escola, que vai desde a diretora até a empreiteira, e que não se limita
à questão das obras - de que as instalações escolares não precisam ter boa qualidade, de
que podem ser improvisadas e mal feitas, porque serão utilizadas por um público,
crianças das classes sociais mais baixas, que não sabe reconhecer e dar valor à
qualidade;
não existe um procedimento de consulta das diretoras e, quando se trata de escola da
rede municipal, das secretarias municipais de educação no levantamento das
necessidades da escola;
existe um grande desconhecimento das secretarias de educação em relação à situação
das escolas da rede. Nesse sentido, como se comentará adiante, o Microplanejamento é
mal aproveitado, pois se faz o levantamento da situação das instalações físicas sem que
essa informação sirva de subsídio para orientar a realização das reformas;
fiscalização:
é falha - analisa sem maiores cuidados os serviços realizados, atestando, em alguns
casos serviços que não foram executados; inconsistente - pois não utiliza os recursos
disponíveis para que as empreiteiras corrijam os serviços mal executados e para que
aquelas reiteradamente inadimplentes sejam eliminadas de novas licitações, e por vezes
conivente com as empreiteiras;
as empreiteiras são constantemente tentadas a ludibriar a administração pública com o
intuito de levar vantagens financeiras, o que exigiria uma fiscalização mais atuante e
rigorosa;
não existe uma sistemática definida para engajar as diretoras na supervisão das obras,
orientando e fornecendo-lhes, por exemplo, a planilha das obras, com as especificações
dos serviços, insumos e preços contratados
159. Os prédios escolares, em geral, além de se encontrarem em péssimo estado de conservação, nem
sempre dispõem de espaços adequados à realização de atividades próprias da escola, como cantinas, sala
de professores, sala de reuniões, quadras esportivas Quando da realização das reformas, esse era um dos
aspectos mais reclamados pelas diretoras e pela comunidade escolar. No entanto, as secretarias de
educação pareciam não ter entendido ou não estar devidamente informadas de que se poderia incluir, na
18 Não que antes elas fossem melhores. Ao contrário, antes da orientação e da cobrança da DGPN eram ainda piores. Na maioria dos
estados existem problemas estruturais que dificultam sobremaneira um levantamento de necessidades adequado e uma fiscalização
efetiva das obras: reduzido quadro de engenheiros e arquitetos e, sobretudo, pessoal desqualificado e mal remunerado.
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mesma licitação da reforma, a construção de novos espaços escolares (que não salas de aula). Muitas
vezes se gastavam centenas de milhares de reais para reformar a escola, mas ela continuava sem um
refeitório, ou sem uma quadra de esportes, por exemplo.
160. O mau estado de conservação dos prédios escolares deve-se a dois problemas principais: falta de
manutenção e depredação. A depredação depende de fatores muitas vezes alheios ao âmbito de influência
das secretarias e mesmo das escolas. Em alguns casos, uma diretora mais habilidosa, que provoca a
participação e o envolvimento da comunidade com a escola, consegue reduzir consideravelmente os
níveis de depredação.
160.1 Mas o fator mais importante para a conservação da escola é a manutenção constante. A
manutenção, além de mais barata, evita todos os problemas que a reforma apresenta: complexo
levantamento de necessidades, transtornos na rotina escolar, fiscalização por parte da secretaria de
unidades muitas vezes distante etc. Nesse sentido, mesmo que se precise reformar as escolas que ainda se
encontram em estado ruim, faz-se necessário incentivar e cobrar a manutenção descentralizada das
escolas.
161. Uma questão que precisa ser resolvida é a duplicidade de ações entre o Projeto Nordeste e o
FNDE. Embora ocorra em pequeno número, revela uma falha no controle das ações desenvolvidas no
âmbito do MEC. É preciso que exista um sistema automático de identificação e checagem para se saber se
as ações propostas pelos estados e municípios ao FNDE já não estão sendo financiadas pelo Projeto
Nordeste (ou o Fundescola, no futuro) e vice-versa.
Microplanejamento

O Microplanejamento 19 é fundamental como critério técnico para orientar a decisão dos gestores
sobre onde se deve construir e ampliar escolas. Nesse sentido é um dos principais aportes tecnológicos do
Projeto para os estados do Nordeste, onde, em geral, as salas de aula são construídas muito mais para
atender a solicitações políticas do que para suprir uma necessidade de vagas 20 . Algumas vezes, contudo,
as definições políticas ocorrem por falta de um instrumento de convencimento técnico dos próprios
agentes políticos. Em alguns estados, foi dito a nós que os prefeitos cedem sem grandes contestações
quando a secretaria apresenta os argumentos técnicos do microplanejamento.
No entanto, a maioria dos estados ainda não dá sinais de ter assimilado a cultura do
microplanejamento, pois ele não é utilizado quando se trata de construir ou ampliar escolas com recursos
do próprio estado ou do FNDE. Como o microplanejamento é um processo relativamente demorado, nos
estados maiores a escolha dos municípios onde se fará primeiro o levantamento acaba sendo uma decisão
motivada por fatores políticos.
O próprio MEC acaba sendo responsável, em parte, pela lentidão na adoção mais efetiva do
microplanejamento ao não exigir que as construções e ampliações financiadas com os recursos do FNDE
sejam também baseadas no microplanejamento. Como o Projeto Nordeste e mesmo o Fundescola são
ações com duração limitada no tempo, os estados não se sentem suficientemente "estimulados" a adotar o
microplanejamento como prática rotineira da secretaria.
Nesse sentido, alguns problemas existentes na operacionalização do microplanejamento também
dificultam uma adoção mais sistemática por parte dos estados:
19 '

E uma metodologia de planejamento que visa identificar precisamente em que áreas e em que quantidade é (ou será) necessário
construir novas salas de aula, por meio de detalhado levantamento dos prédios escolares existentes, das barreiras fisicas e geográficas
lue dificultam ou impedem o acesso das crianças escola e da população em idade escolar de cada área de determinado município.
2 Apesar de existir algo como 8% da população em idade escolar fora da escola no Nordeste, em muitas áreas existe superávit de
vagas, isto é, escolas vazias ou subutilizadas, na maioria das vezes porque foram construídas em localidades onde não eram
necessárias.
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O mais grave deles talvez seja a não consideração das escolas da rede privada - escolas
particulares, confessionais, filantrópicas e comunitárias - nos levantamentos atualmente
realizados pelos estados. A conseqüência disso é que toda a clientela atendida pela rede privada
acaba aparecendo no resultado do microplanejamento como déficit de vagas, indicando a
necessidade de construção de salas de aula que, na verdade, não são necessárias. Essa distorção
nos resultados é mais grave sobretudo nas capitais e nos municípios maiores, onde o percentual
de crianças atendidas pela rede privada é mais expressivo;
Outro problema é a não atualização dos levantamentos realizados com informação das novas
salas de aula construídas. Isso faz com que em pouco tempo o microplanejamento deixe de
retratar a realidade dos municípios e perca sua utilidade como instrumento de planejamento,
obrigando que um novo levantamento completo seja realizado. O microplanejamento requer um
maior investimento de recursos humanos e de tempo justamente em seu início, quando os
levantamentos são efetuados. A atualização das informações é a parte mais simples e menos
dispendiosa, mas que, se não for feita, inviabiliza a utilização do instrumento;
Um aspecto secundário, mas que poderia aprimorar o microplanejamento, seria o
estabelecimento de um ranking de prioridades, que considerasse áreas de maior demanda,
zonas de maior crescimento populacional e regiões socialmente menos atendidas, por exemplo.
A importância desse rankeamento está no fato de que, pelo menos em um primeiro momento, a
necessidade de novas construções ultrapassa a capacidade dos estados, que, se devidamente
orientados por um instrumento técnico, poderiam definir uma melhor aplicação dos recursos
necessariamente limitados.
Conforme já mencionado, não existe um instrumento que permita o tratamento das informações
sobre a situação fisica dos prédios escolares. Atualmente, da maneira como ocorre, despende-se um
tempo considerável para se saber qual o estado das paredes, da pintura, das instalações elétricas e
hidráulicas, do piso, das carteiras, sem que, no entanto, essas informações sejam aproveitadas pelos
estados em todo o seu potencial.
O microplanejamento também é subaproveitado no seu aspecto de recursos humanos e material de
ensino e aprendizagem. Com um pequeno esforço adicional, o levantamento poderia incluir também esses
aspectos da vida escolar, aumentando o conhecimento das secretarias de educação sobre as escolas da
rede e facilitando o planejamento de suas ações.

tè'
Capacitação de Professores

De acordo com avaliação realizada pela Coordenação de Capacitação da DGPN, são três as fases
críticas da capacitação de professores realizada pelos estados: elaboração do plano de curso - onde
deveriam ser definidos os objetivos do curso e os resultados esperados; seleção dos multiplicadores - que,
em geral, é inadequada; e acompanhamento e avaliação dos resultados - para se saber se os objetivos
pretendidos estão sendo alcançados.
Relacionado à elaboração do plano de curso, deve-se sublinhar o problema do levantamento de
necessidades, em geral, precário e sem sistematização, baseado apenas nas queixas dos professores,
diretores e delegados regionais das SEEs que chegam até a secretaria. O levantamento de necessidades
também é genérico demais, pois procura identificar os problemas que afetam a todos os professores do
estado, quando as dificuldades são muito diferenciadas, dependendo da formação do professor, da escola
e da localidade onde ele atua, de sua experiência etc.
Essa característica do levantamento de necessidade é influenciada pela própria concepção das
capacitações, que, em geral, tem um caráter massivo, procuram atender igualmente uma grande
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quantidade de professores, em alguns casos até todos os professores do estado, e padronizado, igual para
todos os professores, sejam eles leigos ou graduados, de escolas da zona urbana da capital ou da zona
rural dos municípios mais problemáticos, isto é, sem respeitar seus diferentes níveis de formação,
qualificação, experiência e, conseqüentemente, as suas diferentes necessidades. Nesse caso, se a
capacitação for dirigida a um, não vai atender ao outro; se for dirigida a ambos, o mais provável é que não
atenda a nenhum.
Um outro ponto crítico é a seleção dos professores que serão capacitados. Em geral, as
capacitações realizadas não são capazes de atender a todos os professores da rede, no entanto, não
existem critérios técnicos definidos para a seleção dos professores. Não existe nenhum procedimento
sistematizado nas secretarias para identificar aqueles que mais necessitariam da capacitação. As
indicações normalmente são feitas pelos diretores das escolas ou pelos delegados regionais e são
influenciadas por critérios que não se relacionam com a necessidade de capacitação, como:
disponibilidade para viagem, amizade, oportunidade de conhecer a capital e receber diárias, soma de
pontos para progressão na carreira, etc.
Aqui, como já se mencionou no início, a ausência de critérios técnicos na seleção dos beneficiados
acaba por prejudicar os professores da rede municipal, que, em regra, são os que mais necessitam de
apoio, uma vez que as SEEs tendem a dar prioridade aos professores de sua rede, mesmo quando são
obrigadas a atender parte dos professores dos municípios.
Em geral, os programas de capacitação realizados pelos estados são pontuais, cursos de uma
semana de duração realizados em determinada época do ano. Em alguns casos, eles ocorrem em mais
semanas espalhadas ao longo do ano. No entanto, em ambos os casos, falta um acompanhamento do
professor depois que ele volta para sala de aula e, mais do que isso, falta uma assistência mais permanente
e personalizada aos professores para que eles possam trabalhar as dificuldades que surgem no cotidiano
de sua atividade docente e que não podem ser tratadas, todas, em um curso de 40 horas ao longo de uma
única semana.
173.1 Nesse sentido, o programa de capacitação que melhor parece cumprir essa função consiste nas
chamadas "oficinas pedagógicas" - claro, desde que bem equipadas e, sobretudo, com orientadores
adequadamente selecionados e preparados.
É importante enfatizar a necessidade de se fazer um monitoramento de todas as etapas das
capacitações realizadas e uma avaliação de seus resultados até mesmo em sala de aula, para se saber se as
ações desenvolvidas estão produzindo os resultados desejados, se podem ser aperfeiçoadas ou se devem
ser reorientadas.
Uma questão que se levanta é a da oportunidade de se concentrar tantos esforços sobre a
capacitação, quando os resultados das pesquisas, inclusive do PP0 21 , indicam que o grande problema dos
professores é a má formação, quando não a ausência de formação, e que os programas de capacitação não
são suficientes para saná-lo. Por que então não investir na formação dos professores? Tanto na melhora
dos cursos existentes quanto na formação/titulação dos atuais professores, especialmente dos leigos.
Considerando as exigências mínimas de formação de docentes fixadas na nova LDB, essa ação se torna
ainda mais significativa e certamente encontraria respaldo no MEC e nos estados e municípios.
De qualquer modo, o investimento, seja em capacitação, seja em formação, precisa atentar para a
questão da situação funcional dos professores, principalmente para os da rede municipal, para que se
otimize a aplicação dos recursos disponíveis. Os professores contratados sem concurso público após 5 de
outubro de 1983 (5 anos antes da promulgação da Constituição) não gozam de estabilidade e terão que ser
aprovados em novo concurso público para se integrarem ao quadro de servidores do município (ou,
eventualmente, do estado). Além disso, um número significativo de professores encontra-se próximo de

•

Projeto Nordeste. Banco Mundial. UNICEF. Chamada à Ação: Combatendo o Fracasso Escolar no Nordeste. Brasília, Março dpi
1997, pág. 44.
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se aposentar. O investimento em professores que se encontram nessas situações corre o risco de não
propiciar um beneficio mais duradouro.
Um ponto que precisa ser melhor discutido, para que os investimentos sejam mais adequadamente
direcionados, é o papel que cabe às secretarias estaduais de educação nesse processo de formação e
capacitação de professores. É certo que elas devem ter a sua capacidade de diagnosticar os problemas e de
identificar as soluções para esses problemas reforçada. Mas será que cabe também as SEEs fornecer elas
próprias essas soluções? Será que todas as SEEs têm condições de dar conta desse recado? Deve se
estimular que as SEEs criem ou aperfeiçoem seus centros de capacitação ou formação? Essa não é uma
atividade desenvolvida mais pela sua visibilidade política do que por uma necessidade técnica? Essas são
questões que precisam ser respondidas antes que se decida quem vai fazer o que nessa área.
Gestão e Informática
Esse é um componente do qual depende, em boa medida, o melhor desempenho dos demais. Nesse
sentido, ele deveria ter sido iniciado até mesmo antes dos outros. No entanto, foi o componente sobre o
qual mais se demorou para definir uma orientação e acertar o passo, em parte em razão da
impossibilidade de se implantar o que havia sido definido quando da elaboração do Acordo.
O Projeto Nordeste representou um papel decisivo na informatização, ainda em andamento, da
maioria das secretarias de educação:
aquisição de equipamentos - microcomputadores e impressoras - e softwares básicos windows, word, excel, access;
treinamento dos servidores das SEEs;
montagem de rede em cada SEE;
elaboração dos PDIs;
desenvolvimento do SIIG (ainda em andamento);
desenvolvimento do SPA (em fase de implantação; que, apesar do fim próximo do NEB,
poderá ser utilizado no Fundescola e, espera-se, no FNDE 22);
180. A idéia inicial do Projeto era de que cada estado desenvolvesse o seu próprio sistema de
informações educacionais. No entanto, em razão de dificuldades operacionais, apenas o Ceará conseguiu
contratar o desenvolvimento de seu sistema, o SIGE. Decidiu-se, então, desenvolver um único sistema
que atendesse aos demais estados, que demandaria um trabalho de ajuste com cada um, mas, em
compensação, garantiria que todos teriam seu sistema e traria uma expressiva economia. A definição da
base conceitual desse sistema, o SIIG, envolveu a participação de todos os estados em todos os seus
momentos, o que garantiu um efetivo comprometimento dos estados com o sistema, mas, em
contrapartida, essa definição demorou quase dois anos para ser concluída. Agora, está em andamento a
licitação para o projeto lógico do sistema. As estimativas mais otimistas não permitem concluir que o
SIIG será implantado nos estados antes do encerramento do Projeto Nordeste, o que não necessariamente
22 Segundo as últimas informações, não mais, pois o FNDE está desenvolvendo o seu próprio sistema. Isso, se de fato se confirmar,
revela a grande falta de articulação/comunicação que existe entre as unidades do MEC, no caso, especificamente entre o FNDE e o
Projeto Nordeste. Não faz sentido o Projeto Nordeste - que tem duração prevista de cinco anos - desenvolver um sistema
informatizado de programação e acompanhamento de execução - que demorou dois anos para ser iniciado, mais dois para ser
desenvolvido e implantado - se ele não puder ter uma utilidade no futuro, se ele não puder continuar a ser utilizado depois do término
do Projeto. Isto é, o seu desenvolvimento só se justificaria se fosse repassado, com os ajustes pertinentes, ao FNDE. E verdade que o
Fundescola irá aproveitar o SPA, mas, quando ele começou a ser desenvolvido, não se sabia desse novo Projeto, e, além disso,
também o Fundescola é um Projeto com duração limitada.
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compromete seu desenvolvimento, mas exige a adoção de medidas com vistas a assegurar a continuidade
do contrato com a empresa vencedora da licitação após o término do Projeto.
180 1 Outro ponto importante com relação ao SIIG, é que ele pode vir a ser implementado nos estados
que fazem parte do Fundescola, após alguns ajustes, com um custo substancialmente menor e em um
espaço de tempo mais curto do que o desenvolvimento de um novo sistema, uma vez que os direitos de
propriedade do SIIG serão do MEC.
Os estados, contudo, enfrentam uma dificílima realidade quanto à disponibilidade de pessoal na
área de informática, seja em termos de pessoal devidamente qualificado, seja em termos de pessoal em
número suficiente para atender às necessidades da secretaria, especialmente após a implantação do SIIG.
As SEEs apresentam alguns problemas estruturais, difíceis de serem superados a curto prazo, que
acabam por comprometer um melhor desempenho do Projeto nos estados:
os servidores não possuem perfil gerencial - são normalmente professores, com formação
pedagógica, que em determinado momento de sua carreira foram lotados na secretaria;
quadro de pessoal envelhecido, sem renovação - a maioria dos técnicos/professores que
trabalham nas secretarias têm mais de vinte anos de serviço, estão próximos da aposentadoria
ou, em alguns casos, já se aposentaram e foram recontratados pelo Projeto ou para ocupar um
DAS
existe grande dificuldade de contratar pessoal competente e com perfil adequado.
* em parte, porque o quadro de servidores das SEEs é inchado, mais em alguns estados do
que em outros; mas, em razão da estabilidade, não podem ser demitidos;
* os salários são muito baixos, incapazes de atrair bons profissionais; como existe um
excesso de funcionários, qualquer pequeno aumento tem um impacto grande sobre a
folha de pagamento; além disso, os estados, em geral, enfrentam um situação financeira
dificil
183. Algumas secretarias têm suas unidades instaladas em diversos prédios distintos, a maioria em
prédios alugados, inclusive casas residenciais adaptadas, o que gera problemas de diversas ordens:
perda de tempo em razão da necessidade de freqüentes deslocamentos;
dificuldade de articulação entre setores da Secretaria (reuniões, trâmite de documentos etc.);
dificuldade para implantação de redes;
necessidade de se investir na implantação de redes em prédios alheios.
Livro Didático e Material de Ensino-Aprendizagem
184. A contribuição mais importante do Projeto Nordeste nessa área foi o início do atual processo de
avaliação pedagógica do Programa Nacional do Livro Didático - PNLD, que já se encontra em seu
segundo ano de implantação e em aperfeiçoamento. Embora a avaliação do livro didático fosse uma idéia
presente no MEC, objeto de recomendação do próprio TCU em relatório de auditoria operacional no
PNLD em 1992/3 23 , só passou a ser efetivamente executada a partir das aquisições de livros didáticos
pelo NEB por exigência do Banco Mundial, tendo, a partir daí, a FAE decidido realizar avaliação de todo (2/
o PNLD.

v.

23

Decisão n° 392/93-Plenário, Ata 40/93.
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O Projeto Nordeste também foi responsável pela definição de um melhor padrão de qualidade
gráfica do livro didático, que veio a ser adotado também pelo PNLD.
Um dos pontos críticos da distribuição do livro didático é a ausência de um procedimento
sistematizado de monitoramento das entregas, a falta de articulação entre o FNDE e as SEEs e a
inexistência de definições de responsabilidades das partes envolvidas - fruto de uma excessiva
centralização do PNLD na FAE nos anos anteriores. No entanto, a partir de uma iniciativa do Projeto, a
FAE/FNDE passou a se preocupar com a questão e começou a realizar, com a participação das SEEs e
das Demecs, uma supervisão da distribuição do livro. Atualmente, segundo informações obtidas junto à
Gerência do Livro Didático do FNDE, esses procedimentos estão sendo sistematizados, a função de cada
agente está sendo definida e será realizado um seminário com a participação de todos os envolvidos, entre
os dias 14 e 16 de outubro, para divulgar a nova sistemática de monitoramento, onde será apresentado o
manual Operação Livro na Escola, homologado pela Portaria n° 235-FNDE, de 06/10/97, que prescreve
uma série de instruções operacionais às equipes técnicas do FNDE, das Demecs e secretarias estaduais de
educação.
Para que se garanta a efetividade do programa do livro didático, é necessário não apenas monitorar
sua distribuição, mas também sua utilização pelos professores e alunos. Deve-se ainda procurar identificar
as dificuldades que os professores têm para trabalhar com o livro e procurar os meios adequados para
lidar com essas dificuldades.
O Projeto Nordeste proporcionou um aumento expressivo nos quantitativos adquiridos de livros
didáticos e paradidáticos, proporcionando um melhor atendimento às crianças do Nordeste.
O Projeto Nordeste, por exigência do Banco Mundial, iniciou um procedimento de licitação para
aquisição do livro didático, que normalmente é feito através de negociação direta com as editoras. Essa
licitação teve o mérito de reduzir significativamente o preço dos livros adquiridos. No entanto, em razão
das regras adotadas e de peculiaridades das licitações efetuadas, teve por conseqüência a redução do
número de títulos disponíveis para escolha dos professores para dois, em algumas disciplinas, e para um,
em outras. Além disso, houve um problema de adequação de alguns livros que ganharam a licitação à
realidade dos alunos da região Nordeste. Tudo isso teve por resultado um baixo aproveitamento dos livros
adquiridos.
Um ponto que, apesar de não ter produzido resultados práticos, merece ser mencionado, é o
concurso realizado para a seleção de novos livros didáticos que seriam adotados pelo Projeto. Depois de
selecionados os títulos, os professores seriam consultados e se realizaria um procedimento licitatório para
escolha das gráficas que fariam a impressão. Em razão de dificuldades de ordem operacional, só se
realizou a primeira etapa desse processo, o concurso dos novos livros. Esse procedimento, superadas as
dificuldades operacionais, se mostra como uma alternativa viável para superar a delicada posição do
FNDE quando das negociações de preço com as editoras nacionais de livros didáticos que dominam as
aquisições do PNLD.
Programa de Pesquisa e Operacionalização de Políticas Educacionais - PPO

O principal objetivo do PPO foi estabelecer um elo de ligação entre os estudos feitos pelos
pesquisadores na área de educação e os decisores das políticas educacionais. Contudo, pelo que se pode
observar da visita aos estados, o PPO despertou pouco entusiasmo nas secretarias de educação e é
desconhecido da maioria de seus técnicos. Para que fosse bem sucedido em seu intento, precisaria engajar
no processo, desde o início, os decisores, isto é, os secretários estaduais de educação. No entanto, apenas
os secretários da Bahia e do Ceará participaram do grupo consultivo do PPO.
Estas são algumas das críticas feitas pelos estados e que, de certa maneira, comprometeram a sua 4
aceitação pelas SEEs:
Ale/

Min-vc-169/C: \Trabalho\ VOTOS \337997.doc

—86—
Tribunal de Contas da União

TC-003.379/97-3

leP

o0-

éltrev" „
(9- anwe
leni:
Sectotátta do Plonátto

o

38

o livro Chamada à Ação: Combatendo o Fracasso Escolar no Nordeste e as pesquisas
divulgadas na série Lições & Práticas pretendem ter uma originalidade que não têm. Na
verdade, a maioria dos resultados apresentados já era conhecida de todos os que lidam com
educação no Brasil;
o próprio título "Chamada à Ação" transmite a idéia de desprezo pelos esforços que vêm sendo
feitos pelos estados;
o PPO se apresenta como se fosse a solução, finalmente encontrada, para todos os problemas
educacionais do país, em geral, e do Nordeste, em particular. Isso, além de não ser verdade,
tende a gerar uma sensação de frustração, como se o PPO não tivesse atingido seu objetivo;
o PPO e seus produtos - Chamada à Ação e Lições & Práticas - tendem a ser mais úteis para os
secretários municipais de educação, que têm um maior desconhecimento dos problemas
existentes e carecem de maiores orientações para desenvolver suas ações.
193. Um dos melhores resultados do PPO foi o Programa de Apoio aos Secretários Municipais de
Educação - Prasem, que possibilitou treinar cerca de 1.700 novos secretários municipais do Nordeste - a
maioria assumiu em 10 de janeiro de 1997 - em um programa mínimo extremamente pertinente e
necessário ao desempenho de suas funções. Todos os estados e os participantes elogiaram a iniciativa,
mas entendem que ela precisa ter continuidade e deve tomar um rumo próprio em cada estado, se
aprofundando de acordo com as características e o potencial de cada um.
Comentários da DGPN às Principais Conclusões da Equipe de Avaliação

Com o intuito de aprofundar o diálogo entre esta Equipe e os principais responsáveis pela
execução do Projeto Nordeste, de antecipar os resultados do trabalho e de permitir que observações
adicionais relevantes sobre as diversas questões abordadas no Relatório fossem feitas, foi encaminhada
uma "versão preliminar" das "Principais Conclusões da Avaliação Realizada pelo TCU' ao Diretor Geral
do Projeto do MEC, Dr. Antonio Emílio Sendim Marques, e ao Gerente do Projeto do Banco Mundial,
Mr. Robin Horn.
Em resposta, a DGPN encaminhou o documento "Comentários Preliminares ao Relatório do TCU
sobre o Projeto Nordeste" [Apêndice], tecendo considerações sobre a estrutura e característica do
relatório, sobre algumas das observações e recomendações contidas nessa versão preliminar e sobre a
avaliação global do Projeto feita pela Equipe. Algumas das sugestões apresentadas puderam ser
incorporadas neste Relatório, outras, contudo, demandavam pesquisas adicionais impossíveis de serem
feitas nesse momento do trabalho, mas servirão de referência para futuras avaliações de programa.
É necessário observar que a "versão preliminar" encaminhada à DGPN e ao Banco Mundial
continha apenas a parte do Relatório relativa à avaliação qualitativa do Projeto. Não fazia parte desse
documento os capítulos referentes à descrição do Projeto, com o respectivo exame de seu desempenho
fisico-financeiro, e à Análise Quantitativa dos Impactos do Projeto, por não estarem concluídos à época e
por apresentarem resultados menos conclusivos, dispensando maiores recomendações por parte da
Equipe. Como se verá abaixo, algumas das observações da DGPN se referem justamente à ausência
desses elementos.
A seguir, serão analisados os principais pontos desse documento da DGPN.
> Maior contextualização da preparação, desenho e implementação do Projeto
A DGPN ressalta a importância de se fazer uma análise do contexto social, econômico e político e
das políticas do Banco Mundial vigentes à época da negociação do Projeto e de suas alterações ao longo
dos últimos anos, para uma avaliação mais completa do Projeto.

e
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199. Embora se reconheça a importância dessa contextualização, em função de limitações de tempo e
de pessoal, ela fugia ao escopo desta Avaliação. Se, por um lado, ela traria uma maior compreensão sobre
a razão de ser de determinadas características do desenho e da concepção do Projeto, deve-se dizer que,
por outro lado, ela não muda os problemas presentes nesse desenho e nessa concepção do Projeto, já
apontados em outros trabalhos e ressaltados neste Relatório.
Maior cobertura do Subprojeto Nacional
A DGPN entende que o Subprojeto Nacional deveria merecer maior atenção, por sua importância
para o desenvolvimento das políticas do MEC e pelo impacto das mudanças ocorridas no âmbito do
SAEB - avaliação do rendimento dos alunos - e do censo escolar, por exemplo.
Concordamos inteiramente, e essa limitação já havia sido registrada pela Equipe na própria versão
preliminar encaminhada à DGPN. Como já se disse, o nível de profundidade e abrangência de uma
avaliação está diretamente ligado aos recursos humanos e materiais, inclusive o tempo, que se dispõe para
realizar o trabalho. Dadas nossas condições, optamos inicialmente por avaliar o impacto dos Subprojetos
Estaduais. A inclusão do Subprojeto Nacional contribuiria para uma avaliação mais completa do Projeto
Nordeste como um todo, mas não compromete a avaliação dos Subprojetos Estaduais.
Maior ênfase nos resultados
Apesar das dificuldades de se avaliar o impacto de projetos educacionais isso não deveria inibir,
diz a DGPN, tentativas de verificar os ganhos educacionais por eles promovidos. A despeito da
prematuridade do Projeto Nordeste, poderiam ser formuladas hipóteses para a avaliação de seu impacto.
Foi justamente isso que se tentou fazer no capítulo referente à análise quantitativa dos impactos do
Projeto. Capítulo que, como já se disse, não foi encaminhado à DGPN. Essa análise se mostrou pouco
conclusiva por dois motivos principais: a não disponibilidade de dados mais atualizados e o pouco tempo
de efetiva implantação do Projeto. No entanto, as hipóteses formuladas permitirão melhores avaliações no
futuro, quando dados mais completos e atuais forem acessíveis e quando o Projeto tiver uma maior
maturação.
Maior destaque para as providências Brasil/Banco adotadas para a melhoria do desempenho do
Projeto
Os esforços desenvolvidos pelo MEC deveriam, segundo a DGPN, merecer maior detalhamento,
especialmente a reestruturação da unidade central de gerenciamento do Projeto e a celebração de Termos
Aditivos aos Contratos de Empréstimo. Outro aspecto relevante é a parceria construída entre a DGPN e o
Gerente do Projeto no Banco Mundial, beneficiada pela designação inédita de um gerente como membro
da Missão Residente do Banco.
Algumas dessas providências já haviam sido melhor detalhadas na parte descritiva do Projeto
Nordeste. Quanto à parceria da Direção Geral do Projeto com o Gerente do Projeto do Banco, sua
importância é do conhecimento da Equipe e ela está sendo devidamente registrada no Relatório.
Maior caracterização das iniciativas da DGPN
A DGPN entende que algumas iniciativas importantes para a melhoria de desempenho do Projeto como contratação de supervisores de obras; realização de estudos e treinamentos sobre a utilização do
livro didático; realização de auditorias conjuntas com os órgãos de controle interno - não foram
devidamente caracterizadas.
A Equipe procurou chamar a atenção para as iniciativas mais relevantes do Projeto, nesse sentido,
a contratação dos supervisores de obras foi uma das mais ressaltadas, assim como a avaliação do livro
didático e a implementação do microplanejamento. É possível, contudo, que alguns aspectos importantes
tenham escapado ao crivo da Equipe. Seria necessário, contudo, uma análise complementar impossível de
ser feita nesse momento do trabalho para que novos pontos fossem incluídos.
Menor tendência a generalizações
208. Embora reconheça a ocorrência de muitos dos problemas apontados, a DGPN recomenda uma
maior cautela nas tentativas de generalização de alguns problemas, como a inexistência de procedimento

Min-vc-I69/C: \Trabalho\ VOTOS \337997.doc

—88—

Ovar
Secreta

Tribunal de Contas da União

P1~

40

TC-003.379/97-3

•

a

sistematizado para identificar os que mais precisam da capacitação ou de que as informações do
microplanejamento referente à situação de conservação dos prédios não são aproveitadas pelos estados.
As conclusões da Equipe baseiam-se em visitas, entrevistas e observações efetuadas em seis
estados do Nordeste - Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão - dos nove
que fazem parte do Projeto. Uma amostra suficientemente representativa para que se tenha uma idéia do
que acontece no Projeto Nordeste de maneira geral. É possível, contudo, que existam exceções para os
problemas observados, o que não invalida a avaliação geral que se pretendeu fazer. Ademais, sempre que
se identificava uma exceção, procurava-se dar a devida atenção, até para que servisse de exemplo para
outros estados, como no caso das oficinas pedagógicas, que parecem ser uma experiência de capacitação
de professores mais bem sucedida.
Quantificação do desempenho do Projeto
A DGPN pondera que o Relatório poderia incluir alguns indicadores de desempenho que
demostrassem o estágio de implementação do Projeto, indicando o significativo avanço obtido a partir de
1995.
A análise do desempenho fisico-financeiro do Projeto faz parte do capítulo referente à sua
descrição, que, como já se mencionou, não foi encaminhado à DGPN, mas que faz o devido registro
quanto à sua evolução, inclusive quanto à inédita perspectiva de encerrar o Projeto dentro do prazo
originalmente previsto no Acordo de Empréstimo, sem prorrogações.
Quanto ao fato apontado no Relatório da Equipe do TCU de que parte substancial dos problemas
do Projeto, que ainda persistem, está relacionada à sua concepção, a DGPN considera importante destacar
que os ajustes efetuados no Projeto foram feitos dentro dos limites dos Acordos de Empréstimo. Apesar
de se ter consciência das características do desenho do Projeto, a sua reestruturação integral traria ainda
maiores prejuízos à sua implementação.
Por fim, a DGPN lembra que o Relatório destaca que as lições aprendidas com a formulação e
execução do Projeto Nordeste estão sendo adequadamente incorporadas ao Projeto Fundescola. E que este
Projeto deverá se beneficiar de um novo contexto, onde a importância do ensino fundamental é cada vez
mais reconhecida e no qual este trabalho inédito do TCU representa "um importante passo, que vem se
juntar a outros, dentro de uma visão de tratamento sistemático e articulado de um tema, tão dificil como
importante, que é o de garantir educação primária de qualidade a todos em nosso país."
O PROJETO NORDESTE E O FNDE
Grande parte das ações financiadas pelo Projeto Nordeste são também financiadas pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - construção, ampliação e reforma de escolas,
capacitação de professores. As diferenças estão nos procedimentos - elaboração de planos de trabalho,
convênios, termos de referência - e no fato de o Projeto Nordeste trabalhar com equipes específicas nos
estados e realizar um acompanhamento mais sistemático das ações desenvolvidas, além de concentrar seu
atendimento em apenas uma região, enquanto o FNDE atende a todo o país.
As diferenças quanto aos resultados obtidos, no entanto, são mais contrastantes. Se as obras
financiadas pelo Projeto Nordeste ainda deixam muito a desejar, aquelas financiadas pelo FNDE
apresentam um nível substancialmente maior de desvio, desperdício e má utilização de recursos. A razão
disso reside sobretudo no maior nível de exigência e detalhamento do Projeto Nordeste e no
acompanhamento e supervisão das ações desenvolvidas pelos estados.
Nada impede, entretanto, que essas características, em grande parte introduzidas por exigência do
Banco Mundial, venham a ser adotadas também pelo FNDE. Na medida do possível, é desejável que os
procedimentos adotados para execução dos empréstimos internacionais e para o FNDE sejam
padronizados. Se os procedimentos adotados pelo Projeto Nordeste são mais criteriosos e adequados, não

IY
Min-vc-169/C: \Trabalho\ VOTOS \337997.doc

—89—

atsx:Pet
s"
tifflo
do 'Plou
eleSnekcjia CY

Tribunal de Contas da União

41

TC-003.379/97-3

tP

existe razão para que o FNDE não os adote. A duplicidade de procedimentos gera uma burocracia
desnecessária e dificulta o entendimento dos estados e municípios que recebem recursos das duas fontes.
217. A seguir são relacionados alguns procedimentos adotados pelo Projeto Nordeste que poderiam ser
absorvidos pelo FNDE, tendo em vista uma melhor execução de seus programas:
Exigência do Microplanejamento para que escolas sejam construídas ou ampliadas
Apesar de existir algo como 5% da população de 7 a 14 fora da escola, em certas
localidades existe superávit de vagas, porque muitas escolas foram construídas em
locais onde não eram necessárias. Por isso, é fundamental que, antes de se construir ou
ampliar uma escola, se saiba exatamente onde está o déficit de vagas
Por outro lado, os estados e municípios têm certa resistência em adotar o
microplanejamento, uma vez que ele restringe o grau de intervenção política da escolha.
Por isso, para que o microplanejamento passe a fazer parte da prática de planejamento
das secretarias, não basta que o Projeto Nordeste, limitado a uma região do país e com
duração de apenas 5 anos, o exija. É preciso que o FNDE também o adote.
No caso dos estados atendidos pelo Projeto Nordeste, e futuramente pelo Fundescola, a
não exigência do microplanejamento por parte do FNDE se torna ainda mais grave O
estado, para atender às exigências do Projeto, realiza o microplanejamento muitas vezes
apenas naqueles municípios que lhe interessa e utiliza os recursos do FNDE para
construir e ampliar escolas onde bem entender.
Se necessário, pode-se estabelecer um período de transição até que todos os estados,
com a assistência técnica do FNDE, tenham tempo de completar o microplanejamento.
Mas mesmo a necessidade de se definir um período de transição deve ser bem
ponderada, pois é melhor não construir um nova escola do que construir uma onde ela
não é necessária.
Supervisão sistemática das obras. As obras financiadas pelo Projeto Nordeste
melhoraram substancialmente de qualidade depois que foram contratados engenheiros e
arquitetos, em cada estado, para supervisionar as construções, ampliações e reformas de
escolas executadas pelos estados Esta é uma área especialmente problemática, que, por
isso mesmo, exige um controle mais assíduo e rigoroso
O FNDE financia obras espalhadas por todo o país e as Demecs não possuem pessoal
qualificado para realizar essa supervisão com a profundidade que se faz necessária.
Portanto, essa supervisão encontra algumas dificuldades operacionais para ser
implementada e terá algum custo adicional. Mas, considerando os beneficios que dela
devem advir, certamente trata-se de uma despesa altamente compensadora.
Segundo dados do Projeto Nordeste, cujos supervisores visitam ao menos uma vez todas
as obras financiadas, o custo médio por obra visitada foi de apenas R$ 189.
Um outro ponto importante para o maior sucesso do Projeto Nordeste é o maior nível de
exigência quanto às especificações e ao detalhamento das obras a serem financiadas.

•

Também merece atenção a assistência que o Projeto Nordeste dá aos estados, seja com
relação às normas e procedimentos específicos do Projeto, seja com relação aos,i
instrumentos técnicos adotados.
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Um problema que não foi tratado no Projeto Nordeste, mas parece estar sendo discutido no
Fundescola e precisa ser pensado também no caso do FNDE, é a adoção de critérios precisos na seleção
dos estados, municípios e escolas que serão beneficiados. O FNDE tem um papel suplementar e
compensatório na utilização dos recursos federais destinados ao ensino básico. Se não existirem critérios
adequados definindo quem será o destinatário de seus recursos, o FNDE não terá como cumprir sua
função de diminuir as desigualdades existentes no sistema educacional e de garantir um padrão mínimo
de atendimento para todas as crianças que freqüentam a escola.
Poder-se-ia adotar um padrão mínimo de funcionamento da escola, critério a ser aplicado pelo
Fundescola, previsto no art. 211 24 da Constituição Federal e no art. 75 da nova Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional 25 , como uma referência a ser garantida pelo governo federal através do FNDE, isto
é, o Fundo financiaria as ações específicas nas escolas que se encontrassem abaixo do padrão com o
objetivo de garantir o alcance desse referencial. A partir do momento em que todas as escolas atingissem
esse padrão, ele seria definido em um novo nível, dando-se continuidade ao processo de atendimento
especial às escolas que se encontrarem abaixo do novo padrão. Desse modo, garante-se uma constante
melhoria no funcionamento das escolas, diminuindo-se gradualmente as desigualdades existentes.
A liberação de recursos e a análise das prestações de contas do Projeto Nordeste são de
responsabilidade do FNDE. No entanto, na visita aos estados, os supervisores contratados pelo Projeto
Nordeste informaram que existem casos de duplicidade de ação entre o Projeto e o FNDE, especialmente
no caso de financiamento de obras em escolas municipais, que são atendidas pelo estado, quando se trata
de recursos do Projeto, e pelos municípios, que celebram convênios diretamente com o FNDE. Embora
essas ocorrências sejam em pequeno número, elas indicam a inexistência de um sistema de controle que
impeça a duplicidade de ações. Esse sistema de controle é necessário para se maximizar a utilização dos
recursos e para garantir coerência às ações do MEC, que se desdobram pelo FNDE e pelo Projeto
Nordeste.
Por fim, o FNDE deveria realizar, como fez recentemente com os Programas Nacional de
Alimentação Escolar, TV Escola e Dinheiro na Escola, avaliações mais sistemáticas e freqüentes de seus
programas, para garantir que os objetivos pretendidos estejam sendo atingidos e permitir a adoção
tempestiva de providências tendentes a corrigir e aperfeiçoar as ações desenvolvidas.

V - CONCLUSÃO
Além das dificuldades metodológicas, da inexistência de estatísticas educacionais atualizadas e
completas, o Projeto Nordeste apresenta problemas de concepção, relacionados especialmente à definição
dos objetivos e dispersão das ações, que dificultam uma avaliação de impacto conforme pretendido
inicialmente pela Equipe, o que obrigou uma reorientação nas linhas gerais do trabalho, que se voltou em
parte para uma avaliação qualitativa de processos.
Em razão dessas limitações, a abordagem quantitativa dos impactos do Projeto, apesar de
necessária, mostrou-se inconclusiva. Entretanto, as hipóteses formuladas pela Equipe permitirão melhores
avaliações no futuro, quando dados mais atualizados e completos estiverem disponíveis e o Projeto tiver
um maior tempo de maturação.
O Projeto teve uma longa gestação, iniciada no início dos anos 80 e concluída apenas em 1993, ao
longo da qual ficou sujeito às então freqüentes mudanças na direção do MEC e dos governos estaduais,
não existindo ainda àquela época um consenso mínimo sobre a prioridade que se deveria dar à educação
fundamental. Seus parâmetros foram constantemente modificados e, ao se dar início à execução do
Projeto, não se tinha uma equipe devidamente preparada para lidar com suas normas e procedimentos
específicos. A conseqüência foi o baixíssimo nível de execução de 1993 - quando foi assinado o NEB IIi
-y
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Com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 14, D.O.U. de 13/09/96.
Lei n° 9.394, de 20/12/96.
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até o início de 1995 e o pagamento das comissões de compromisso pelo saldo de recursos programados,
mas não desembolsados.
A partir de 1995, o MEC adotou uma série de medidas que possibilitaram um notável avanço na
execução físico-financeira do Projeto, considerado então pelo Banco Mundial como "muito
insatisfatório", para passar a ser um dos melhores projetos educacionais em execução no mundo. Dentre
essas medidas, destaca-se a reorganização da unidade central de gerenciamento do Projeto - a atual
DGPN - que passou a contar com uma estrutura adequada ao cumprimento de suas atividades: equipe
técnica capacitada, instalações próprias e equipamentos. Também teve importância decisiva na melhoria
de desempenho do Projeto a redefinição de diversos pontos do Acordo de Empréstimo, especialmente
quanto à forma de execução, que se tornou mais flexível e otimizada, entre outros motivos, pela
possibilidade de remanejamento de recursos de um estado menos eficiente na execução para outro mais
ágil na realização das despesas, e a instalação do Gerente do Projeto junto à Missão Residente do Banco.
Desde então tem ocorrido também uma gradual, mas sensível melhoria na qualidade da execução
da maioria dos componentes - desde o livro didático até instalações escolares. Essa melhoria, conforme já
dk se salientou, tem sido lenta, especialmente quanto àqueles componentes que dependem de uma atuação
mais direta dos estados, em razão de sua maior dificuldade em contar com quadros qualificados e
motivados. Entretanto, deve-se ressaltar que o Projeto Nordeste tem pouco tempo de efetiva implantação menos de 3 anos - e que, com a continuidade das ações, até mesmo com o Fundescola, essas melhorias
tendem a se acelerar e a serem mais profundamente assimiladas pelos estados.
Quando comparada com a atuação convencional do MEC, através do FNDE, tem-se uma idéia
ainda mais forte do ganho de qualidade representado pelo Projeto Nordeste. Basta ter em vista a
introdução do microplanejamento, a supervisão das obras, a avaliação do livro didático - iniciada de fato
apenas após exigência do Banco Mundial -, o nível de exigência quanto ao detalhamento e especificação
das ações a serem financiadas, para se perceber a diferença substancial que existe entre o Projeto
Nordeste e o FNDE.
Nada impede, contudo, que essas qualidades do Projeto Nordeste venham a ser incorporadas pelo
FNDE. Na verdade, para que algumas delas, como o microplanejamento, se façam realmente sentir, não
basta que estejam presentes nas normas e procedimentos de projetos financiados por organismos
internacionais, que são sempre limitados no tempo e no espaço. É preciso que o MEC as adote como parte
de suas diretrizes, válidas para todas as suas unidades.
O Projeto peca, contudo, em parte devido a seus problemas de concepção, por não realizar
monitoramentos e avaliações dos resultados educacionais. O bom desempenho fisico-financeiro é
condição necessária para que os objetivos educacionais sejam atingidos, mas não suficiente. Para
assegurar o atingimento dos objetivos é preciso realizar acompanhamentos periódicos das ações
desenvolvidas, permitindo correções de rumo e aperfeiçoamento de processos. Deve-se reconhecer,
entretanto, que esta tem sido também uma preocupação dos dirigentes do Projeto no MEC e no Banco
Mundial, e que já na elaboração do Fundescola tem se procurado definir objetivos mensuráveis e
instrumentos de aferição dos resultados.
Em razão do atual estágio de evolução do Projeto Nordeste, que deve se encerrar até o final de
1998, as recomendações propostas neste Relatório visam, sobretudo, a adoção de medidas corretivas
quando da elaboração e execução de novos projetos educacionais pelo MEC e uma maior reflexão quanto
ao aperfeiçoamento das ações desenvolvidas pelo FNDE, que podem ganhar muito em eficiência e
efetividade se assimilarem algumas práticas adotadas no âmbito do Projeto Nordeste.
Face ao estágio de conclusão das negociações do Fundescola e à perspectiva de sua implantação já
a partir do próximo ano, teve-se a preocupação, durante o próprio curso do trabalho, de se discutir os
principais pontos desta avaliação com as equipes da Direção Geral do Projeto e do Banco Mundial que
estão à frente das negociações do Fundescola, para que eventuais providências pudessem ser
tempestivamente adotadas.
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Proposta de Encaminhamento
Ante o exposto, submetemos o presente Relatório à consideração superior, propondo que:
A - sejam feitas as seguintes recomendações aos órgãos e entidades envolvidos com a
execução do Projeto Nordeste:
I - Ao Ministério da Educação e do Desporto, que, quando da elaboração de novos projetos
educacionais, financiados ou não por organismos internacionais, defina:
objetivos educacionais realistas e mensuráveis e métodos adequados para sua
aferição;
sistemas de monitoramento para verificar o alcance dos objetivos desde o seu início,
de modo a permitir a correção e o aperfeiçoamento das ações desenvolvidas;
ações e componentes menos dispersivos, que possam ser mais facilmente articulados
visando à consecução de objetivos comuns.
II - À Direção Geral do Projeto Nordeste:
a) quanto ao componente instalações escolares, que:
em relação aos levantamentos de necessidades para reforma de escolas,
sistematize procedimentos de consulta aos diretores escolares e, no caso de
escolas da rede municipal, também às secretarias municipais de educação;
defina procedimentos para engajar os diretores das escolas na supervisão das
obras de ampliação e, principalmente, de reforma, orientando e fornecendo-lhes,
por exemplo, a planilha das obras, com especificações dos serviços, insumos e
preços contratados;
oriente as secretarias de educação no sentido de que, nos levantamentos de
necessidades de obras nas escolas, considere também a oportunidade da
construção de novos espaços, como refeitórios, salas de reunião, salas de
professores, quadras esportivas e outros que dêem mais funcionalidade ao
ambiente escolar;
favoreça a adoção de mecanismos que permitam uma melhor manutenção das
escolas, preferencialmente pelas próprias escolas, a exemplo da descentralização
de recursos diretamente para as unidades escolares;
b) com relação ao microplanejamento, que:
1. oriente as secretarias de educação no sentido de:
incluir nos levantamentos dados sobre a população escolar que é atendida
pela rede privada, para que não apareça no resultado do
microplanejamento um falso déficit de vagas, indicando a necessidade de
construção de salas de aula onde, na realidade, já existem escolas,
sugerindo-se, para isso, a inclusão no software do microplanejamento de
campo específico para que se informe o número ou o percentual da
população escolar atendida pela rede privada;
atualizar permanentemente os levantamentos já efetuados, com
informações sobre as novas salas de aula construídas, mesmo que ainda
não se tenha concluído o levantamento para todo o estado, sob pena de
que em pouco tempo o microplanejamento deixe de retratar a realidade e
perca sua utilidade como instrumento de planejamento, obrigando que
um novo levantamento completo seja realizado;

14it
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2. estude a conveniência de estabelecer um ranking de prioridades, face à
impossibilidade de se atender imediatamente toda a demanda por novas escolas,
com base em critérios que considerem, por exemplo, áreas de maior demanda,
zonas de maior crescimento populacional e regiões socialmente menos
atendidas;
3 quanto às informações sobre a situação física dos prédios escolares, implante
instrumentos que permitam que elas sejam adequadamente tratadas pelas
secretarias de educação e assim tenham utilidade, ou que se deixe de fazer esse
levantamento, pois atualmente despende-se um tempo considerável sem que as
informações coletadas sejam devidamente aproveitadas;
4. estude a conveniência de utilizar o microplanejamento nos seu aspecto de
recursos humanos e material de ensino e aprendizagem, pois com um pequeno
esforço adicional se aumentará consideravelmente o conhecimento das
secretarias de educação sobre as escolas da rede, facilitando o planejamento de
suas ações;
c) com relação à capacitação de professores, que:
defina critérios técnicos para o levantamento de necessidades, para a montagem
do programa dos cursos, para a seleção dos professores que serão capacitados e
para a eventual seleção de multiplicadores;
realize, conjuntamente com os estados, monitoramentos periódicos de todas as
etapas dos programas de capacitação e avaliações sistemáticas de seus
resultados, para saber se as ações desenvolvidas estão produzindo os fins
desejados, se podem ser melhoradas ou se devem ser reorientadas, procurando
incentivar a adoção de modelos que tenham se mostrado mais efetivos;
considere a conveniência de financiar programas de formação de professores,
tanto a melhoria de cursos existentes destinados aos futuros professores, como
na formação/titulação dos atuais, especialmente dos leigos;
atente para a situação funcional dos professores a serem capacitados e,
eventualmente, formados, isto é, para a estabilidade e para a perspectiva de
aposentadoria desses servidores, fatores que podem comprometer um beneficio
mais duradouro do investimento a ser realizado;
procure discutir, conjuntamente com os secretarias estaduais de educação e com
as universidades, qual deve ser o papel de cada um no processo de formação e
capacitação dos professores, diretores e técnicos educacionais;
d) com relação à gestão e informática, que:
1. em futuros projetos, dê atenção especial, desde o seu início, aos aspectos de
gestão necessários para garantir um bom desempenho, como capacitação de
gerentes e técnicos dos estados e municípios, implantação de sistema de
programação e acompanhamento e informatização das secretarias;
2 adote as providências necessárias com vistas a assegurar a continuidade do
desenvolvimento do SIIG após o encerramento do Projeto Nordeste;
e) com relação ao Programa de Pesquisa e Operacionalização de Políticas Públicas PPO, que dê ou incentive a continuidade do Programa de Apoio aos Secretários
Municipais de Educação - Prasem nos estados abrangidos pelo Projeto Nordeste e
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pelo Fundescola, aprofundando a discussão dos assuntos educacionais,
administrativos, financeiros e orçamentários de interesse dos municípios.
III - Ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que:
adote providências no sentido de impedir a duplicidade de ações com outros projetos
do MEC, preferencialmente através de um sistema que cheque automaticamente se as
ações propostas nos convênios e planos de trabalho pelos estados e municípios ao
FNDE já não estão sendo financiadas por outro projeto e vice-versa;
estude a conveniência de passar a exigir estudos de microplanejamento por parte dos
municípios e estados que pleiteiam financiamento para a construção de novas salas
de aula, definindo, se necessário, um período de transição para que os potenciais
beneficiários se adaptem à nova exigência;
fortaleça a supervisão das obras financiadas com seus recursos nas unidades da
federação, estudando a conveniência de se contratar técnicos especializados engenheiros e arquitetos, sobretudo - nos estados com maior número de obras,
com relação ao livro didático, que aprofunde os estudos para verificar a viabilidade e
assegurar as vantagens da realização de concurso para a adoção dos títulos e de
licitação para impressão dos livros, em razão de sua inportância para tirar o FNDE da
delicada posição em que se encontra diante das editoras na negociação de preços dos
livros didáticos a serem adquiridos para o Programa Nacional do Livro Didático PNLD;
procure uniformizar, no âmbito do MEC, especialmente com relação ao Projeto
Nordeste e ao Fundescola, os procedimentos definidos para a celebração e execução
de convênios, principalmente no que se refere à elaboração de planos de trabalho e
exigência de termos de referência, aperfeiçoando, se necessário, a assistência técnica
prestada aos estados e municípios para um melhor cumprimento das normas do
Fundo,
O estude a oportunidade de aperfeiçoar os critérios existentes para definir os estados,
municípios e escolas a serem beneficiados prioritariamente com os recursos do
Fundo, tendo em vista sua função suplementar e compensatória no combate às
desigualdades existentes no ensino básico, adotando-se um padrão mínimo de
funcionamento da escola como parâmetro de referência a ser atingido por todas as
escolas públicas, devendo o FNDE atender preferencialmente às escolas que se
encontrarem abaixo desse padrão;

•

g) realize sistematicamente avaliações de seus programas, para verificar se os objetivos
pretendidos estão sendo atingidos e se é necessário corrigir ou aperfeiçoar as ações
desenvolvidas.
B - seja encaminhada cópia deste Relatório de Avaliação, bem como do Relatório e Voto
do Ministro-Relator e da Decisão que resultar, aos seguintes órgãos e entidades:
I - Direção Geral do Projeto Nordeste do Ministério da Educação e do Desporto DGPN/MEC,
II - Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação e do Desporto SEF/MEC,
III - Secretaria de Controle Interno do Ministério da Educação e do Desporto CISET/MEC;
IV - Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação - FNDE;
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V - Secretarias de educação dos estados do Nordeste - Bahia, Sergipe, Alagoas,
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão; e
VI - Comissões de Educação do Senado Federal e de Educação, Cultura e Desporto
da Câmara dos Deputados;
C - seja determinada ajuntada destes autos às contas da SEF/MEC, exercício de 1997, para
subsidiar seu exame "
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, destaco a importância do presente Relatório de Auditoria como uma das experiências
na nova sistemática adotada pelo Tribunal objetivando a avaliação dos programas de governo.
Vale lembrar que, em razão desse novo enfoque nos trabalhos de fiscalização desta Casa, foi
realizado treinamento de 24 servidores de diferentes Unidades deste Tribunal, na cidade de Washington,
Estados Unidos da América, sob a coordenação do Ministro Bento José Bugarin.
A partir do treinamento referido, coube à Secretaria de Auditoria e Inspeções - SAUDI o preparo
da estratégia de implementação e disseminação das técnicas de avaliação de programas, de modo a que
essa nova abordagem fosse incorporada às atividades de controle exercido pelo TCU.
Em termos práticos ficou estabelecido formalmente, em novembro de 1996, a realização de nove
(9) projetos-piloto, com a colaboração técnica da SAUDI, nas áreas de saúde, educação, meio
ambiente, defesa, infra-estrutura e receita.
No conjunto de esforços para realização dos trabalhos referidos, foi necessário cursos de
treinamento concomitante ao desenvolvimento dos projetos-piloto propriamente ditos. Isto em razão da
necessidade de se homogeneizar conceitos e estabelecer métodos adequados à avaliação pretendida. Um
dos resultados dessa experiência foi a elaboração do Manual de Auditoria de Desempenho, o qual foi
aprovado pela Presidência do Tribunal mediante a Portaria n° GP/222, de 28.04.1998.
Louve-se a preocupação da Presidência desta Corte em dar continuidade ao processo de
treinamento e preparo dos recursos humanos, formalizando acordo de cooperação técnica com o Reino
Unido e que já produz resultados concretos, haja vista a presença atualmente de técnicos ingleses
prestando assessoria ao estafe desta Corte objetivando a transferência de técnicas em auditoria de
desempenho, conforme atestei pessoalmente, em companhia do ilustre Ministro Humberto Souto, na
reunião realizada no dia 3.12.98 com os técnicos visitantes, da SAUDI e da 6 SECEX.
No mérito do presente Relatório, permito-me considerar que a área examinada pela Equipe de
Auditoria, a educação, reveste-se de importância singular, dado que a evolução tecnológica em curso
exige trabalhadores qualificados e polivalentes, submetidos a processos contínuos de absorção de
conhecimento.
O acirramento da competição internacional exige dos países sintonia com as mudanças em
andamento, traduzindo necessidade de permanentes investimentos na melhoria da educação.
O investimento no elemento humano torna-se, assim, a chave para o alcance do desenvolvimento
científico e tecnológico desejável. Todavia, o desempenho do sistema educacional brasileiro apresenta-se
como fator de grande preocupação, em razão da baixa escolaridade e a pouca qualificação da nossa mãode-obra. Ademais as tentativas de qualificação e requalificação profissional esbarram na ausência de
formação educacional básica da maioria dos trabalhadores.
O investimento na educação fundamental apresenta-se, pois, como instrumento capaz de provocar
mudanças nesse quadro desfavorável, não se podendo olvidar, contudo, que a transformação desejada a
partir da utilização desse meio demanda um certo período de maturação para apresentar resultados
satisfatórios, além de necessitar de monitoramento e aperfeiçoamento contínuos.
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O enfrentamento desse quadro adverso também exige a satisfação de uma condição básica,
indicada pelos nossos técnicos em seu bem elaborado relatório: a necessidade de continuidade das ações
desenvolvidas no âmbito do Projeto Nordeste. Temos consciência que as ações desenvolvidas no âmbito
de um projeto dessa natureza não são suficientes para reversão da situação que ora se apresenta, tendo em
vista sua limitada amplitude e o condicionamento do processo educacional a fatores institucionais,
culturais, políticos e econômicos, muitas vezes fora do alcance das ações restritas de um projeto.
Contudo, são ações necessárias e, portanto, precisam ser realizadas para que ocorra a almejada
mudança do perfil educacional da região, que se refletirá na melhoria do nível de aprendizagem, na
redução das taxas de repetência e evasão escolar, aumento dos índices de conclusão, entre outros
aspectos.
Evidencio a iniciativa da Equipe de Auditoria no sentido de alertar a gerência do Programa sobre a
necessidade de acompanhamento das ações desenvolvidas, visando correções de rumo, aperfeiçoamento
de processo, além da identificação de fatores que impediram a plena consecução dos objetivos traçados.
Destaco, ainda, o encaminhamento aos dirigentes do Projeto Nordeste de uma versão preliminar
das principais conclusões do trabalho, com vistas a dar oportunidade de se manifestarem formalmente
sobre os diversos pontos abordados pelos Analistas deste Tribunal. Essa medida permite que, no
desenvolvimento de trabalho de caráter orientativo, haja interação entre a equipe avaliadora e os
responsáveis pelo projeto.
Embora o projeto em exame já se encontre em adiantado estágio de execução, tendo seu término
previsto para o final do corrente ano, entende-se que as recomendações propostas devam ser consideradas
quando da execução de novos projetos educacionais pelo MEC, como, por exemplo, o FUNDESCOLA,
acordo a ser assinado entre o governo brasileiro e o Banco Mundial para desenvolvimento de novo
projeto para a área educacional.
No caso em questão, houve a preocupação de se discutir os principais pontos da avaliação com a
Direção Geral do Projeto e representantes do Banco Mundial que estão à frente das negociações do
FUNDESCOLA, para que eventuais providências pudessem ser tempestivamente adotadas, visando à
correção de problemas observados no âmbito do Projeto Nordeste.
Pelo que expus, e acolhendo as propostas elaboradas pela equipe de auditoria, bem como a
ressalva complementar do titular da 6 SECEX, VOTO no sentido que o Tribunal adote a Decisão que
ora submeto à deliberação desse Colegiado.
TCU., Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 1998.

VALMIR CANÍPELO
Ministro-Relator
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1. Processo n° TC-003.379/97-3
Classe de Assunto: (V) Relatório de Auditoria Operacional
Responsável: Antônio Emílio Sendim Marques
Unidade: Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação e do Desporto — SEF/MEC
Vinculação: Ministério da Educação e do Desporto
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 6a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 Recomendar:
8.1.1 ao Ministério da Educação e do Desporto que, quando da elaboração de novos projetos
educacionais, financiados ou não por organismos internacionais, defina:
objetivos educacionais realistas e mensuráveis e métodos adequados para sua aferição;
sistemas de monitoramento para verificar o alcance dos objetivos desde o seu início, de modo a
permitir a correção e o aperfeiçoamento das ações desenvolvidas;
ações e componentes menos dispersivos, que possam ser mais facilmente articulados visando à
consecução de objetivos comuns.
8.1.2 à Direção Geral do Projeto Nordeste:
8.1.2.1 - quanto às instalações escolares
em relação aos levantamentos de necessidades para reforma de escolas, sistematize procedimentos
de consulta aos diretores escolares e, no caso de escolas da rede municipal, também às secretarias
municipais de educação;
defina procedimentos para engajar os diretores das escolas na supervisão das obras de ampliação
e, principalmente, de reforma, orientando-os e fornecendo-lhes, por exemplo, a planilha das obras, com
especificações dos serviços, insumos e preços contratados;
oriente as secretarias de educação no sentido de que, nos levantamentos de necessidades de obras
nas escolas, considerem também, a oportunidade da construção de novos espaços, como refeitórios, salas
de reunião, salas de professores, quadras esportivas e outros que dêem mais funcionalidade ao ambiente
escolar;
favoreça a adoção de mecanismos que permitam uma melhor manutenção. das escolas,
preferencialmente pelas próprias escolas, a exemplo da descentralização de recursos diretamente para
as unidades escolares;
8.1.2.2 - com relação ao microplanejamento
a) que oriente as secretarias de educação no sentido de:
a.1 - incluir nos levantamentos dados sobre a população escolar que é atendida pela rede privada,
para que não apareça no resultado do microplanejamento um falso deficit de vagas, indicando
a necessidade de construção de salas de aula onde, na realidade, já existem escolas, sugerindo-se, para
isso, a inclusão no software do microplanejamento de campo específico para que se informe o número ou
o percentual da população escolar atendida pela rede privada;
a.2 - atualizar permanentemente os levantamentos já efetuados, com informações sobre as novas salas
de aula construídas, mesmo que ainda não se tenha concluído o levantamento para todo o Estado, sob
pena de que em pouco tempo o microplanejamento deixe de retratar a realidade e perca sua utilidade
como instrumento de planejamento, obrigando que um novo levantamento completo seja realizado;
b) estude a conveniência de estabelecer um ranking de prioridades, face à impossibilidade
de se atender imediatamente toda a demanda por novas escolas, com base em critérios que considerem,
por exemplo, áreas de maior demanda, zonas de maior crescimento populacional e regiões socialmente
menos atendidas;
c) quanto às informações sobre a situação fisica dos prédios escolares, implante instrumentos que
permitam que elas sejam adequadamente tratadas pelas secretarias de educação e assim tenham utilidade,
ou que se deixe de fazer esse levantamento, pois atualmente despende-se um tempo considerável sem que
as informações coletadas sejam devidamente aproveitadas;
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d) estude a conveniência de utilizar o microplanejamento no seu aspecto
e material de ensino e aprendizagem, pois com um pequeno esforço adicional se aumentará
consideravelmente o conhecimento das secretarias de educação sobre as escolas da rede, facilitando
o planejamento de suas ações;
8.1.2.3 - com relação à capacitação de professores
defina critérios técnicos para o levantamento de necessidades, para a montagem do programa dos
cursos, para a seleção dos professores que serão capacitados e para a eventual seleção de multiplicadores;
realize, conjuntamente com os Estados, monitoramentos periódicos de todas as etapas dos
programas de capacitação e avaliações sistemáticas de seus resultados, para saber se as ações
desenvolvidas estão produzindo os fins desejados, se podem ser melhoradas ou se devem ser reorientadas,
procurando incentivar a adoção de modelos que tenham se mostrado mais efetivos;
considere a conveniência de financiar programas de formação de professores, quanto à melhoria
de cursos existentes destinados aos futuros professores, como na formação/titulação dos atuais,
especialmente dos leigos;
atente para a situação funcional dos professores a serem capacitados e, eventualmente, formados,
isto é, para a estabilidade e para a perspectiva de aposentadoria desses servidores, fatores que podem
comprometer um beneficio mais duradouro do investimento a ser realizado;
procure discutir, conjuntamente com as Secretarias Estaduais de Educação e com
as Universidades, qual deve ser o papel de cada um no processo de formação e capacitação dos
professores, diretores e técnicos educacionais;
8.1.2.4 - com relação à gestão e informática
que em futuros projetos, dê atenção especial, desde o seu início, aos aspectos de gestão
necessários para garantir um bom desempenho, como capacitação de gerentes e técnicos dos Estados
e Municípios, implantação de sistema de programação e acompanhamento e informatização das
Secretarias;
que adote as providências necessárias com vistas a assegurar a continuidade do desenvolvimento
do SIIG após o encerramento do Projeto Nordeste;
8.1.2.5 - em relação ao programa de pesquisa e operacionalização de políticas públicas - ppo
a) que dê ou incentive a continuidade do Programa de Apoio aos Secretários Municipais de Educação
— Prasem, nos Estados abrangidos pelo Projeto Nordeste e pelo FUNDESCOLA, aprofundando a
discussão dos assuntos educacionais, administrativos, financeiros e orçamentários de interesse dos
municípios.
8.1.3 Ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que:
adote providências no sentido de impedir a duplicidade de ações com outros projetos do MEC,
preferencialmente através de um sistema que cheque automaticamente se as ações propostas nos
convênios e planos de trabalho pelos Estados e Municípios ao FNDE já não estão sendo financiadas por
outro projeto e vice-versa;
estude a conveniência de passar a exigir estudos de microplanejamento por parte dos Municípios e
Estados que pleiteiam financiamento para a construção de novas salas de aula, definindo, se necessário,
um período de transição para que os potenciais beneficiários se adaptem à nova exigência;
fortaleça a supervisão das obras financiadas com seus recursos nas unidades da federação,
estudando a conveniência de se contratar técnicos especializados - engenheiros e arquitetos, sobretudo nos Estados com maior número de obras;
com relação ao livro didático, que aprofunde os estudos para verificar a viabilidade e assegurar as
vantagens da realização de concurso para a adoção dos títulos e de licitação para impressão dos livros, em
razão de sua importância para tirar o FNDE da delicada posição em que se encontra diante das editoras na
negociação de preços dos livros didáticos a serem adquiridos para o Programa Nacional do Livro Didático
- PNLD;
procure uniformizar, no âmbito do MEC, especialmente com relação ao Projeto Nordeste e ao
FUNDESCOLA, os procedimentos definidos para a celebração e execução de convênios, principalmente
no que se refere à elaboração de planos de trabalho e exigência de termos de referência, aperfeiçoando, se
necessário, a assistência técnica prestada aos Estados e Municípios para um melhor cumprimento das
normas do Fundo;
—9 8—
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O estude a oportunidade de aperfeiçoar os critérios existentes para definir os t`tae -dos, Municípios e
escolas a serem beneficiados prioritariamente com os recursos do Fundo, tendo em vista sua função
suplementar e compensatória no combate às desigualdades existentes no ensino básico, adotando-se um
padrão mínimo de funcionamento da escola como parâmetro de referência a ser atingido por todas as
escolas públicas, devendo o FNDE atender preferencialmente às escolas que se encontrarem abaixo desse
padrão;
g) realize sistematicamente avaliações de seus programas, para verificar se os objetivos pretendidos
estão sendo atingidos e se é necessário corrigir ou aperfeiçoar as ações desenvolvidas.
8.2 determinar à 6 SECEX remeter cópia do Relatório de Auditoria e seu Anexo, desta Decisão, bem
como do Relatório e Voto que a fundamentam, a:
Ministro da Educação e do Desporto;
Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação e do Desporto - SEF/MEC;
Direção Geral do Projeto Nordeste do Ministério da Educação e do Desporto - DGPN/MEC;
Secretaria de Controle Interno do Ministério da Educação e do Desporto - CISET/MEC;
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE;
Secretarias de Educação dos Estados: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande
do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão;
Comissões de Educação do Senado Federal e de Educação, Cultura e Desporto da Câmara dos
Deputados;
8.3 juntar estes autos às contas da Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação
e do Desporto, exercício de 1997, para subsidiar seu exame.
Ata n° 50/98 - Plenário.
Data da Sessão: 10/12/1998 — Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Humberto Guimarães
Souto, Valmir Campelo (Relator) e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin
Zymler.

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
na Presidência

VAL IR CAMELO
Ministro-Relator
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TC-013.086/97-9
Natureza: Representação.
Entidade: Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro.
Interessada: Denise Levy, Juíza de Direito da 36 Vara Cível da
Comarca da Cidade do Rio de Janeiro.
EMENTA: Representação encaminhada a esta Corte de Contas por
Juíza de Direito, oriunda de contestação judicial do Sindicato dos
Administradores do Rio de Janeiro em que se anuncia acumulação
ilícita de cargos públicos. Diligências. Conhecimento da
Representação. Perda de objeto ante a cessação do fato gerador.
Ciência aos interessados. Arquivamento dos autos.

RELATÓRIO
Por intermédio do Oficio n. 1537/97 (fls. 03), a Dra. Denise Levy, Juíza de Direito da 36'
Vara Cível da Comarca da Cidade do Rio de Janeiro, encaminha a este Tribunal cópia de peças da ação
ordinária n. 97.001.037046-5, em que o Sindicato dos Administradores do Rio de Janeiro, por meio de
contestação, declara que o Sr. Wagner Huckleberry Siqueira estaria acumulando dois cargos públicos,
visto ser titular das presidências do Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro (IPERJ) e do
Conselho Regional de Administração daquela unidade federativa (CRA/RJ).
Mediante os Oficios de fls. 24, 25, 113, 114 e 144, a SECEX/RJ promoveu diligências às
entidades supramencionadas, objetivando obter, entre outras informações, a data da posse, a carga horária
semanal e o horário diário de trabalho do Sr. Wagner Siqueira nas duas instituições.
Em instrução de fls. 195/201, a Unidade Técnica sintetiza as informações prestadas pelas
entidades, assinalando, de início, que a posse do Sr. Wagner Huckleberry Siqueira na presidência do
IPERJ ocorreu em 06/02/95 e no CRA/RJ em 02/01/1997, para o biênio 97/98.
No tocante à carga horária semanal e ao horário diário de trabalho, o CRA/RJ informou que o
"Sr. Wagner (...) não cumpre jornada de trabalho, uma vez que não é servidor do Conselho Regional de
Administração/RJ, não tendo, via de conseqüência, carga horária semanal ou jornada de trabalho diária.
Cumpre esclarecer, por oportuno, que as reuniões plenárias ocorrem todas as quartas-feiras, a partir das
18:00 horas, ocasião em que são discutidos e julgados os processos", fls. 95. Quanto às informações
fornecidas pelo IPERJ, conforme anota a instrução, o Presidente do Instituto está submetido à carga de 40
horas semanais de trabalho, com expediente de 2a a 6' feira, das nove às dezoito horas, com uma hora de
almoço.
À luz dos dados coligidos, assinala a instrução não parecer ser viável a cabal execução do
extenso rol de competências cometidas ao Presidente do CRA/RJ, descritas em 25 alíneas do art. 42 do
Regimento Interno da Entidade (fls. 155/157), "apenas em reuniões feitas uma vez por semana, a partir
das dezoito horas".
Outrossim, entende haver incompatibilidade de horário, visto não ser possível sair do
expediente no IPERJ às 18 horas e estar, no mesmo horário, no CRA/RJ, para o inicio das reuniões
plenárias. É que o percurso do IPERJ ao CRA/RJ, naquele horário, consumiria cerca de 45 minutos de
carro e, se feito por metrô, de 20 a 25 minutos, desconsiderando o tempo gasto de locomoção das
entidades até as respectivas estações.
A Unidade Técnica tece, ainda, outras considerações, registrando, no essencial, que (fls. 200):
a) "aos Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional aplica-se o disposto nos incisos II
e XVII do artigo 37 da Constituição Federal, estando os mesmos obrigados à realização de concurso
Vnin-jam_443 jam_443 \jam\ 1998 \01308697.doc - 5d
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público para preenchimento de seus cargos/empregos, ficando conseqüentemente vedados a ascensão
funcional e o acúmulo de cargos";
é entendimento do Tribunal não ser possível a titularidade simultânea de dois cargos
públicos não acumuláveis, mesmo estando o servidor licenciado de um deles e sem perceber vencimentos;
"o Tribunal de Contas da União e a Delegacia Federal de Controle do Ministério da
Fazenda mantém sua jurisdição sobre os Conselhos Profissionais de Fiscalização de Entidades Liberais".
Ante o que expôs, a SECEX/RJ propõe, in verbis (fls. 201):
8.
"1 - determinar ao Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro - r Região/RJ que
adote as providências a seu cargo, com vistas ao cumprimento da vedação constitucional, na forma
da legislação em vigor, em especial o Decreto n. 99.177/90 (alterado pelo de n. 99.210/90), ante a
acumulação ilícita, pelo Sr. Wagner Huckleberry Siqueira, da titularidade simultânea das
presidências do Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro e desse Conselho, comunicando
a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência, as medidas adotadas;
2 - encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à
Secretaria de Administração Federal e à Delegacia Federal de Controle no Ministério da Fazenda,
com vistas ao exercício das competências conferidas pelo parágrafo único do artigo 2° do Decreto n.
99.177/90 (com a redação dada pelo Decreto n. 99.210/90) e o art. 3° do mesmo diploma
regulamentar, respectivamente;
3 - dar ciência do que vier a ser decidido à Exma. Sra. Juíza de Direito Dra. Denise Levy (fl.
03), ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ao Sindicato dos Administradores no Estado
do Rio de Janeiro e ao Sr. Wagner Huckleberry Siqueira."
Ouvido por iniciativa deste Relator, o Ministério Público manifesta sua anuência à proposta
9.
oferecida pela Unidade Técnica (fls. 202-v).
É o relatório.
10.
VOTO

Compulsando as peças que compõem os presentes autos, verifico que o Sr. Wagner
Huckleberry Siqueira não mais ocupa a presidência do Instituto de Previdência do Estado do Rio de
Janeiro, pois o Oficio GP n. 046, de 17/02/98 (fls. 26), encaminhado pelo IPERJ à SECEX/RJ, em
resposta à diligência formulada pela Unidade Técnica, tem por signatário o Sr. Carlos Dias Ferreira, como
titular daquele Instituto. De igual modo, nos posteriores Oficios GP n. 072, de 20/02/98, e n. 406, de
02/07/98, respectivamente às fls. 115 e 175, assina como Presidente do lPERJ o Sr. Carlos Dias Ferreira.
Não consta no feito, contudo, a data de exoneração do Sr. Wagner Siqueira da presidência do
IPERJ, havendo apenas a data de sua posse - 06/02/95. Conseqüentemente, não há registro do exato
período em que teria havido a anunciada acumulação de cargos.
À luz das informações disponíveis no processo, acompanho a mesma linha do entendimento
consignado na Decisão Plenária n. 321/96, que, ao apreciar caso semelhante, considerou que houve perda
de objeto em face da cessação do alegado fato gerador e determinou o arquivamento dos autos.
Ante o exposto, divergindo dos pareceres, voto por que seja adotada a decisão que ora
submeto à apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala de Sessões, em 09 de dezembro de 1998.

o- ci-c74)
JOS,. dN TONIO B. DE MACEDO
Relator
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Processo TC n. 013.086/97-9.
Classe de Assunto: VII - Representação acerca de acumulação ilícita de cargos públicos.
Entidade: Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro.
Interessada: Denise Levy, Juíza de Direito da 36a Vara Cível da Comarca da Cidade do Rio de
Janeiro/RJ.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues.
Unidade Técnica: SECEX/RJ.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente Representação e, tendo em vista que não mais subsiste a alegada
acumulação ilícita de cargos públicos que lhe deu causa, determinar o arquivamento dos autos, ante a
perda de objeto;
8.2 - dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam à Exma. Sra.
Juíza de Direito Dra. Denise Levy, ao Sindicato dos Administradores no Estado do Rio de Janeiro e ao Sr.
Wagner Huckleberry Siqueira.
Ata n° 50198 - Plenário.

Data da Sessão: 1 0'12/1998 - Extraordinária Pública.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator) e Lincoln Magalhães da Rocha.

c_o_cper
CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
na Presidência

.

JOSÉ ANTO 10 BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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GRUPO I — CLASSE VII— Plenário
TC-350.044/96-1
Natureza: Representação
Interessada: Sunset Viagens e Turismo Ltda.
Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do
Maranhão — SEBRAE/MA
Ementa: Representação formulada pela empresa Sunset Viagens e
Turismo Ltda. contra supostas irregularidades na Tomada de Preços
n° 3/95 do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do
Maranhão — SEBRAE/MA, que teve por objeto a contratação de
empresas para fornecimento de passagens aéreas e rodoviárias.
Diligências à Entidade. Resposta do responsável insuficiente para
afastar as irregularidades no procedimento. Existência de vícios
insanáveis no procedimento licitatório. Execução do contrato
sobrestada por iniciativa da Entidade. Determinações ao SEBRAE/MA
e à SECEX/MA.

Trata o presente feito de representação formulada pela empresa Sunset Viagens e Turismo Ltda. (fls.
1/4), nos termos do § 1° do art. 113 da Lei n° 8.666/93, contra atos da Comissão Permanente de Licitação —
CPL do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Maranhão — SEBRAE/MA, no julgamento das
propostas referentes à Tomada de Preços n° 3/95, que teve por objeto a contratação de empresas para
fornecimento de passagens aéreas nacionais e interestaduais e passagens rodoviárias interestaduais e
intermunicipais.
Alegou a empresa que a proposta da empresa Casa 711 — Câmbio e Turismo, considerada vencedora
do certame, não foi a de menor preço, uma vez que teria sido ofertado um desconto de 3,77 pontos
percentuais sobre a comissão recebida das companhias aéreas, resultando desconto líquido de
aproximadamente 0,33% sobre o valor total dos serviços, enquanto que a proposta da representante ofertou
um desconto de 3,73% sobre o valor total.
Apresentou como irregularidade, ainda, o fato de constar do objeto da proposta da empresa acima
indicada o edital da licitação e não a contratação de empresas para fornecimento de passagens. Relatou que
foi solicitado à CPL cópia da proposta da licitante vencedora, da ata de reunião de julgamento e vista dos
autos, sendo todos negados. Alegou que, inicialmente, a empresa Casa 711 teria sido inabilitada e,
posteriormente, teria interposto recurso, ao qual foi dado provimento, sem que a ora representante tivesse sido
comunicada do apelo. Requereu, por fim, seja conhecida a representação, para, no mérito, "reconhecer a
SUNSET VIAGENS E TURISMO LTDA., como vencedora da TOMADA DE PREÇOS N° 003/95
(SEBRAE/MA), ou alternativamente, para ANULAR a presente licitação" .
Por meio do Oficio n° 178/96 (fl. 8), a SECEX/MA solicitou esclarecimentos ao Diretor
Superintendente do SEBRAE/MA a respeito dos fatos suscitados pela empresa Sunset Viagens e Turismo
Ltda.
A Entidade acima, preliminarmente, alegou (fls. 9/11 e documentos de fls. 12/33) que não cabe ao
Tribunal de Contas da União anular a licitação ou declarar a empresa vencedora, mas, tão-somente, determinar
prazo ao SEBRAE/MA para que, se for o caso, adotar as providências cabíveis. Esclareceu, ainda, que a
Tomada de Preços encontra-se sobrestada ante a existência de inúmeros problemas administrativos, além de
estar tramitando, perante a 6a Vara Cível da Comarca de São Luís — MA, ação proposta pela empresa
CARAVELAS TURISMO LTDA com objetivo de invalidar o processo licitatório.
Em relação ao mérito da presente representação, informou o SEBRAE/MA que mesmo a proposta
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da empresa Sunset não poderia ter sido admitida, tendo em vista que esta não ofereceu desconto para
passagens rodoviárias, o que implicaria, ao ver da Entidade, desobediência ao disposto no subitem 5.3 do
Edital (fl. 21). Afirmou, ainda, que a licitação e o contrato estão sendo objeto de análise interna. Solicitou, por
fim, dilação no prazo, por mais trinta dias, para atendimento da diligência supra.
Decorrido o prazo requerido, sem que a Entidade tivesse enviado informações, a Unidade Técnica
diligenciou ao SEBRAE/MA a respeito das providências adotadas. Por meio do Oficio DIRAF n° 142/97 (fl.
36), foi respondida a diligência retro, sendo informado ao Tribunal que, tendo em vista ação judicial em trâmite
na ia instância da Justiça do Estado do Maranhão, foi paralisado "todo e qualquer desdobramento da Tomada
de Preços n° 003/95" . Remeteu o SEBRAE/MA, ainda, cópia do processo licitatório sob comento (fls.
37/414).
O Sr. Analista, mediante instrução de fls. 415/421, propôs, com anuência do Sr. Diretor da 2a Divisão
Técnica (fl. 422) e do Sr. Secretário de Controle Externo (fl. 423), seja determinado ao SEBRAE/MA que
adote as providências necessárias para a anulação da TP n° 3/95, em conformidade com o art. 49 da Lei n°
8.666/93 e observe, nas licitações futuras, regulamentos uniformes que preservem os princípios da igualdade,
da publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo.
Argumentou o Informante, preliminarmente, que o Tribunal vem firmando orientação no sentido de
que o SEBRAE não está sujeito aos dispositivos da Lei n° 8.666/93, mas, tão-somente, aos princípios gerais
aplicáveis à matéria e ao disposto em seus regulamentos. Entretanto, ressalta que a Entidade estabeleceu que
o procedimento em tela seria regido pela referida Lei Federal. Neste contexto, analisou separadamente os
pontos inquinados pela representante.
Resumo, a seguir, as principais razões, para cada item, trazidas pelo Sr. Analista. Em relação à
adjudicação de proposta à empresa que não teria cotado o menor preço, asseverou o Informante:
"(..omissis...) o SEBRAE/MA não adotou critério claro e uniforme para a comparação das propostas
apresentadas. Para apuração do desconto proposto pela representante, o SEBRAE/MA multiplicou o
percentual ofertado, de '42% (quarenta e doispontos percentuais)', pela taxa da comissão paga às agências
de viagem pelas companhias aéreas, que era de 8,88% do valor das passagens, obtendo o desconto de 3,55.
Idêntica conversão foi aplicada aos descontos propostos pelas licitantes Caravelas Turismo Ltda. e Babaçu
Viagens e Turismo Ltda. (grifamos). Para a licitante Casa 711 Câmbio e Turismo Ltda., entretanto, foi
adotado procedimento diferente, já que o desconto de '3,77 (três virgula setenta e sete pontos percentuais)'
por ela oferecido foi simplesmente transcrito para o Mapa de Apuração de Licitação', dispensando-se, pois,
a operação de conversão já descrita.
É relevante notar que todas as empresas habilitadas, com exceção da Babaçu, expressaram os
descontos constantes de suas respectivas propostas empregando a mesma terminologia, pontos percentuais,
o que torna injustificada a distinção de tratamento dispensada às licitantes pelo SEBRAE/MA. Além disso,
o edital da Tomada de Preços não estabeleceu com clareza e objetividade os critérios de apuração de
desconto que foram utilizados no julgamento das propostas.
(..omissis...)
Pelas razões expostas, entendemos que o SEBRAE deixou de observar os princípios da igualdade,
do julgamento objetivo da licitação e da vincula ção ao instrumento convocatório, contrariando o disposto
no art. 3° da Lei n°8.666/93."
Afastou de pronto a SECEX/MA, por absolutamente improcedente, a alegação de que o objeto
proposto pela empresa vencedora foi diverso do previsto no edital. Quanto à negação do pedido de cópia da
proposta vencedora, concluiu que "o SEBRAE/MA obstruiu o direito de vista dos autos assegurado pelo art.
109, sç 5°, da Lei 8666/93". Foi verificado, ainda, que o SEBRAE/MA reiteradamente deixou de comunicar
aos licitantes a respeito dos recursos impetrados ao longo do procedimento.
Além dos pontos questionados pela representante, a Unidade Técnica levantou outras possíveis
irregularidades ocorridas no certame, tais como: a) supressão, sem a devida publicidade, da exigência contida
no subitem 4.3.11 do edital, atinente à instalação na agência de aparelho ticked printer para emissão de

DTN98

—10 5—

•

O

Tribunal de Contas da União

,1.0%111
20190
re C9 . (-)C
en" . •t■ado ?"Il
Secteta

bilhetes; b)negativa de pedido de cópia de documentos formulado pela empresa Caravelas.
Encaminhado o processo ao meu Gabinete, determinei, excepcionalmente, fosse diligenciado à
empresa Casa 711 Câmbio e Turismo Ltda., vencedora do certame, para que se pronunciasse a respeito dos
fatos tratados no feito (fl. 424).
Às fls. 427/429, a empresa realçou que constou explicitamente da proposta oferecida a expressão
pontos percentuais, que não se confunde com o termo percentagem. Assim sendo, sua oferta foi efetivamente
a mais vantajosa ao SEBRAE/MA.
Em instrução complementar de fls. 443/444, o Sr. Analista, com a concordância do Sr. Diretor da
2' Divisão Técnica e do Sr. Secretário de Controle Externo (fl. 445), mantém a proposta anterior, no sentido
de determinar-se ao SEBRAE/MA a adoção das medidas pertinentes à anulação do certame. Reproduzo, a
seguir, o exame efetuado pelo Sr. Analista a respeito das alegações da empresa retromencionada:
" Assegura a Casa 711 que sua proposta foi a mais vantajosa para o SEBRAE/MA, uma vez que o
desconto oferecido, por estar expresso em PONTOS PERCENTUAIS, deveria receber interpretação diferente
da aplicada ao desconto da Sunset, ou seja, ser abatido diretamente da taxa percentual de comissão paga
pelas concessionárias (como de/aio o fez a Comissão de Licitação), chegando-se ao seguinte resultado:
Comissão paga pelas companhias aéreas:
8,88% (oito vírgula oitenta e oito por cento)
- 3,77% (três vírgula setenta e sete pontos percentuais)
Desconto da Casa 711:
Resultado (comissão líquida após o desconto): ... 5,11% (cinco virgula onze por cento)
É de se notar a ênfase dada pela Casa 711 à distinção terminológica entre PONTOS

PERCENTUAIS e POR CENTO, com base na qual sustenta tese que pode ser resumida nos seguintes termos:
o seu desconto (3,77%), como foi expresso em PONTOS PERCENTUAIS, deveria ser deduzido
diretamente da taxa percentual de comissionamento paga pelas concessionárias (8,88%);
o desconto da Sunset (42%), entretanto, deveria, primeiro, ser multiplicado pela referida taxa de
comissionamento (8,88%) para obtenção dos PONTOS PERCENTUAIS (3,73%), os quais, só então, seriam
submetidos à operação descrita na alínea "a", supra.
A partir desse entendimento, a Casa 711 elabora exemplo hipotético em que procura demonstrar,
no tocante às pas.sagens aéreas, as vantagens decorrentes do desconto que ofereceu ao SEBRAE/MA (3,77%)
em relação ao da Sunset, este tomado no exemplo referido como 3,73% (ou seja 42% de 8,88%) sobre o
valor da fatura, conforme reproduzido no quadro abaixo:
DISCRIMINAÇÃO
ã.

.g»

Valor sem desconto da fatura
Desconto oferecido
Valor a ser efetivamente pago pelo SEBRAE/MA

PROPOSTA DA CASA 711

1.000,00
37,70 (3,77%)
962,30

PROPOSTA DA SUNSET

1.000,00
37,30 (3,73%)
962,70

Desse modo, julgando ter ficado patente a vantagem de sua proposta sobre a da representante, a
Casa 711 apela ao Tribunal para que tome medidas no sentido de reabilitar o contrato firmado com o
SEBRAE/MA.
No que concerne à distinção de significado entre os termos POR CENTO e PONTOS
PERCENTUAIS, o primeiro servindo para designar determinada porcentagem e o segundo para mensurar
diferença entre duas porcentagens, não se pode negar razão à Casa 711, embora deva-se ressalvar que na
linguagem usual essas duas expressões são freqüentemente tomadas como sinônimas, estando a distinção
muito mais afeita aos ambientes técnico-profissionais, especialmente de economistas, matemáticos,
estatísticos etc.
De qualquer modo, a nosso ver, o que atinge a regularidade dos atos adotados pelo SEBRAE/MA
situa-se em outro ponto, qual seja a não uniformidade de critério de julgamento das propostas.
Ainda que na resposta encaminhada a este Tribunal a Casa 711 tenha omitido o fato, a Sunset,
assim com uma terceira licitante (Caravelas Turismo Ltda.), também se valeu do termo PONTOS
DTA/98
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PERCENTUAIS para expressar o desconto oferecido, como foi registrado no tópico 8.1.2 da instrução
anterior (lis. 417). Diante disso, como justificar objetivamente a conversão descrita no item 5-"b", supra,
para o desconto das demais licitantes e não para o da vencedora? O próprio edital da Tomada de Preços
não estabeleceu mecanismos adequados para esclarecer tal impasse, de modo que o certame ficou, em nossa
visão, comprometido pela interpretação divergente aplicada pelo SEBRAE/MA às propostas apresentadas.
Afora isso, foram detectadas outras irregularidades capazes de determinar a nulidade do
procedimento licitatório, relativas à violação de princípios legais destinados a conferir condições de
igualdade aos licitantes e a promover o caráter competitivo do certame (itens 8.3 e 9.2 da instrução anterior,
às fls. 419/420).
É o Relatório.
PROPOSTA DE DECISÃO

•

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve o presente expediente ser recebido como
Representação de que trata o § 10 do art. 119 da Lei n° 8.666/93.
Preliminarmente, impende destacar que a licitação objeto da presente representação, por disposição
02.
expressa do preâmbulo do Edital, obedeceu às regras insculpidas na Lei n° 8.666/93 (fl. 47). Dessa forma, não
cabe discussão a respeito da obrigatoriedade do SEBRAE/MA seguir o referido texto legal, apesar de o
Tribunal, por meio da Decisão n° 907/97 - Plenário, ter firmado orientação no sentido de que as Entidades
integrantes do 'Sistema S' não estão mais sujeitas aos estritos termos da Lei de Licitações, mas, tão-somente,
às regras gerais e aos próprios regulamentos.
Examino, a seguir, separadamente, os pontos questionados pela empresa Sunset Viagens e
03.
Turismo Ltda., bem como outras falhas ocorridas no certame, não incluídas na representação supra. Em
síntese, as falhas apontadas pela representante são: a) equivoco da Comissão Permanente de Licitação ao
examinar a proposta da Casa 711 Câmbio e Turismo Ltda.; b) menção errônea do objeto licitado pela empresa
vencedora; c) recusa do SEBRAE/MA em fornecer cópia de peças do procedimento licitatório; d) recurso da
empresa contra decisão que a inabilitara, sem dar conhecimento aos demais participantes.
Erro no exame da proposta da empresa Casa 711 Câmbio e Turismo Ltda.
Alegou a representante que a proposta da empresa considerada vencedora ofereceria um desconto
líquido nas passagens de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) sobre o valor da fatura dos serviços.
Obteve este resultado descontando o índice apresentado - 3,77 (três vírgula setenta e sete) pontos percentuais
- da comissão recebida das companhias aéreas - 8,88% (oito vírgula oitenta e oito por cento). Por outro lado,
a proposta de desconto da representante foi de 3,73% (três vírgula setenta e três por cento) sobre a fatura dos
serviços, obtidos do desconto dado de 42% (quarenta e dois por cento) sobre o comissionamento recebido
das empresas aéreas, que é o mesmo para todas as agências de turismo participantes do certame (8,88%).
Em relação a este específico argumento, entendo que não assiste razão à signatária da presente
Representação. Como bem demonstrado pela Unidade Técnica, acolhendo os argumentos apresentados pela
Casa Câmbio 711, tecnicamente há diferença conceitual entre a expressão 'ponto percentual' e o termo
'percentagem'. Embora na linguagem comum possam ser confundidos, ao se examinar a proposta de uma
empresa licitante, há de se entender os termos e expressões utilizadas na sua acepção técnica, ainda mais
quando o edital não é explícito a respeito da forma como deverão ser apresentadas as propostas, como é o
caso sob exame.
É de verificar que o Edital não foi claro a respeito da forma de apresentação das propostas, deixando
a critério dos participantes a melhor forma de fazê-lo. No entanto, ao analisar as ofertas, a CPL adotou
critérios diversos para interpretar a expressão pontos percentuais. Importa reconhecer, entretanto, que a
solução adotada pela CPL foi razoável. A uma, pela leitura literal das propostas. As empresas Caravelas e
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Sunset apresentaram suas ofertas com o símbolo de percentual (%) ao lado do número, sem embargo de
citarem por extenso a expressão pontos percentuais, o que é plenamente justificável em razão da similitude
de significados dos termos utilizados. A duas, tendo em vista que o entendimento das propostas das empresas
acima como sendo pontos percentuais levaria ao absurdo de ambas ofertas serem negativas, pois o desconto
oferecido seria maior que a própria comissão recebida das companhias aéreas (8,88%). Aqui vale a máxima
de que o direito não pode levar ao absurdo
Resta, entretanto, a indagação a respeito do motivo pelo qual a mencionada Comissão não deu a
07.
mesma interpretação à proposta da empresa considerada vencedora do certame. A resposta simplória seria pelo
fato de que a empresa expressamente referiu-se a pontos percentuais e, em nenhum momento, colocou ou
mencionou a expressão ou mesmo o símbolo de percentual.
Entendo, dessa forma, que o fato acima tratado, isoladamente, não ensejaria, a princípio, a nulidade
08
do procedimento.
Menção errônea do objeto licitado pela empresa vencedora
Dispõe o item 1 do edital da Tomada de Preços n° 3/95 (fl. 19), in verbis:
"A licitação tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas
nacionais e internacionais e passagens rodoviárias interestaduais e intermunicipais, em regime de
fornecimento contínuo.
A proposta da empresa Casa 711 Câmbio e Turismo (fl. 348) indica como objeto da proposta "o Edital
de Tomada de Preços IV' 003/95" . Por conseguinte, ainda que de forma reflexa, a empresa evidentemente
estabeleceu como objeto o mesmo constante da Tomada de Preços referida. Dessa forma, entendo
improcedente o ponto inquinado pela Representante.
Recusa do SEBRAE/MA em fornecer cópias de peças do procedimento

g\\

Em relação a este item, o SEBRAE/MA justificou a negativa em fornecer cópias, bem como de obter
vistas do processo, uma vez que, na reunião de abertura das propostas, a representante da licitante estava
presente, tendo podido, naquela oportunidade, ter vista de todo o procedimento.
O art. 37, caput, da Constituição Federal define a publicidade como princípio a ser seguido por toda
a Administração Pública. Excepciona-se da regra geral apenas os atos que o livre acesso importe sua
desnaturação ou implique violação a direitos e garantias fundamentais, como os referentes à privacidade.
Também o art. 3° da Lei n° 8.666/93 estabelece como princípio a ser seguido nas licitações a publicidade.
Ademais, para o exercício dos direitos inerentes aos licitantes, estabelecidos pelo próprio estatuto das
licitações, é imperioso que os participantes tenham livre acesso aos atos praticados durante o certame. É o que
dispõe, por exemplo, o § 5° do art. 109 do mencionado Diploma Legal:
" 5° Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem
que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado."
Dessa forma, entendo que foi ferido frontalmente o princípio básico da publicidade, cuja observância
só é excepcionada nas situações em que o segredo seja imprescindível para o interesse público. Verifica-se,
portanto, a existência de vício insuperável a macular todo o procedimento.
Recurso da empresa contra decisão que a inabilitara, sem dar conhecimento aos demais participantes

law

Alegou a representante que a empresa Casa Câmbio 711 teria sido inabilitada e, posteriormente,
mediante provimento a recurso administrativo, novamente habilitada, sem que as demais licitantes tenham
tomado ciência do recurso interposto, bem como da decisão proferida. O SEBRAE/MA em sua resposta ao
Tribunal silenciou quanto a este aspecto e a empresa vencedora limitou-se a afirmar que nada tinha a declarar
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a respeito, "apenas pedindo que esse TCU peça cópia total do processo licitatório para constatar se o que
a ,S'unset afirma é ou não verídico. "(fl. 428).
Cumpre esclarecer que o SEBRAE/MA enviou cópia dos autos do certame sob comento. Verifica-se
à fl. 300 que a CPL decidiu habilitar as empresas Casa 711 Câmbio e Turismo, Sunset Viagens e Turismo
Ltda., Caravelas Turismo Ltda. e Babaçu Viagens e Turismo Ltda. Não há nos autos decisão inabilitando a
firma vencedora do certame. O que houve foi impugnação pelas empresas Caravelas e Turismo João Baluz
contra eventual habilitação da empresa Casa 711 Câmbio e Turismo, que, ao final, foi considerada
improcedente. Acolheu a CPL manifestação da Assessoria Jurídica, segundo a qual as tentativas supra, por
terem sido feitas verbalmente, não teriam a feição de recurso.
É de destacar que não houve decisão da CPL no sentido de inabilitar a empresa vencedora. A referida
Comissão, tendo em vista a impugnação acima mencionada, somente decidiu pela habilitação da citada firma
após a decisão sobre os pedidos de impugnação. Por conseguinte, entendo improcedente a alegação supra.
Entretanto, em outros recursos interpostos durante o procedimento licitatório não foi observada a
obrigatoriedade de dar ciência aos demais interessados. Como destacado pela Unidade Técnica: "É o caso dos
recursos opostos pela empresa Taguatur Turismo Ltda. à sessão de habilitação (fls. 269/270), pela empresa
Caravelas Turismo Ltda. à habilitação da firma Sunset, somente a esta comunicado (Jh. 274/277), bem como
pela própria Sunset contra a sessão de julgamento das propostas (fls. 364/367)."
Entendo que também a falha acima apontada reveste-se de caráter essencial, não suscetível a
convalidação, pois consistiu óbice insuperável para que os demais participantes do certame pudessem exercer
direito subjetivo de interpor recursos contra decisões da CPL que tivessem repercussão em seus interesses de
licitantes.
Outras irregularidades no procedimento

Estabelecia o item 4.3.11 que as empresas interessadas em participar do certame deveriam apresentar
declaração de que tivessem instalado um ticket printer para emissão de passagens e de que possuem, pelo
menos, três terminais de vídeo, sob pena de não serem cadastradas no SEBRAE/MA e, conseqüentemente,
não tomar parte na licitação.
Entretanto, a Entidade, ao acolher impugnação ao edital proposta pela empresa Casa 711 Câmbio
e Turismo, retirou as exigências acima do edital, comunicando a alteração apenas aos participantes, via fax,
sem divulgá-la a estranhos ao certame, em desobediência ao disposto no § 4° do art. 21 da Lei n° 8.666/93,
que determina nova divulgação do edital, pela mesma forma que se deu o texto original, sempre que houver
modificação nas regras editalícias que possam alterar a formulação das propostas. In casu, houve alteração
de ponto importante do edital, referente à habilitação para participar do certame, que deveria ter sido divulgada
ao público externo, com a conseqüente reabertura dos prazos inicialmente estabelecidos. Dessa forma,
eventuais interessados em participar do procedimento podem ter deixado de apresentar propostas, por falta
de ampla publicidade da modificação do edital. Fato este que, em tese, restringe o caráter competitivo do
certame, por ausência de um número maior de participantes.
Ademais, in casu, percebe-se que, apesar da simplicidade do objeto - fornecimento de passagens
aéreas e rodoviárias -, apenas quatro empresas foram habilitadas. Dessa forma, pode-se inferir que a alteração
acima, se amplamente divulgada, poderia ter ensejado a participação de número maior de empresas.
Propostas de encaminhamento

*

Neste momento, impende destacar que o SEBRAE/MA, por meio do Oficio DIRAF n° 142/97 (fl.
36), informou que "paralisou todo e qualquer desdobramento da Tomada de Preços n° 003/95, já que se
encontra `sub judice '." Ademais, o Sr. Secretário de Controle Externo esclareceu, pelo despacho de 10.11.98
(fl. 445), que, após contato telefónico com a Entidade, foi comunicado que o procedimento continua
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paralisado. Por conseguinte, as determinações a seguir colocadas mostram-se, nesta oportunidade,
perfeitamente eficazes.
Ficou evidenciado, pelas razões acima expendidas, que a Tomada de Preços n° 3/95 apresentou falhas
insanáveis que entendo não podem ser objeto de convalidação. O conjunto de irregularidades apuradas —
restrição do caráter competitivo, ausência de publicidade adequada, óbices intransponíveis ao exercício de
faculdades procedimentais dos licitantes — enseja a atuação desta Corte no sentido de determinar-se, nos
termos do art. 45 da Lei n° 8.443/92, ao SEBRAE/MA que adote as medidas cabíveis para o exato
cumprimento dos termos editalícios, que, na hipótese, exigia obediência estrita à Lei n° 8.666/93.
Em tese, os fatos acima apontados deveriam acarretar audiência prévia dos responsáveis. Entretanto,
afasto esta possibilidade, tendo em vista reconhecer, de pronto, a boa-fé dos dirigentes da Entidade,
evidenciada no sobrestamento do procedimento, até que as eventuais irregularidades sejam devidamente
apuradas. Fato este essencial para que a atuação deste Tribunal possa ser efetiva e eficaz.
Cumpre destacar, ainda, que as contas do SEBRAE/MA, relativas ao exercício de 1995, foram
julgadas regulares, com quitação plena, pela 2 Câmara (Relação n° 89/97, Ata n° 39/97). Deixo, no momento,
de fazer qualquer proposição referente a eventual repercussão dos fatos levantados neste processo em relação
às contas já julgadas, tendo em vista entender não restar comprovada a existência de culpa dos gestores
principais da Entidade pelos fatos ora apontados. Ademais, a determinação a ser feita ao SEBRAE/MA não
tem repercussão direta na gestão do órgão no mencionado exercício.
Entendo pertinente, ainda, determinar à SECEX/MA que acompanhe o cumprimento das
determinações endereçadas ao SEBRAE/MA.
Ante o exposto, acompanho o parecer da Unidade Técnica e proponho ao Tribunal que adote a
deliberação que ora submeto à consideração deste E. Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 1998

BE AMIN ZYIMLER
Relator
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DECISÃO N2 896 /98-TCU- Plenário
Processo ri2 TC-350.044/96-1
Classe de Assunto: VII — Representação
Interessado: Sunset Viagens e Turismo Ltda.
Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Maranhão — SEBRAE/MA
Relator: Auditor Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/MA
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar, nos termos do art. 45 da Lei n° 8.443/92, ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Maranhão — SEBRAE/MA que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, adote as
providências necessárias à anulação da Tomada de Preços n° 03/95, em conformidade com o disposto no art.
49 da Lei n° 8.666/93, tendo em vista a existência de vícios insanáveis no procedimento, consubstanciados
na restrição ao caráter competitivo pela não divulgação de alteração do edital com a consequente reabertura
dos prazos para apresentação de propostas, afrontando os princípios da igualdade e da publicidade (art. 37,
caput, da CF, arts. 3°c 21, § 4 0
, da Lei n° 8.666/93), na ausência de adequada publicidade dos atos praticados
durante o certame (art. 3 0
da Lei n° 8.666/93) e no impedimento aos licitantes para o exercício de faculdades
procedimentais (art. 109 da Lei n° 8.666/93);
8.2. determinar à SECEX/MA que acompanhe o cumprimento da determinação contida no subitem
anterior.
8.3. comunicar a presente Decisão, bem como o Relatório e Voto que a fundamentam, à empresa Sunset
Viagens e Turismo Ltda. e ao SEBRAE/MA.
Ata n° 50/98 - Plenário.
Data da Sessão: 10/12/1998 — Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.
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BE AMIN Z LER
Relator

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ANEXO II DA ATA N° 50, DE 10-12-1998
(Sessão Extraordinária do Plenário)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 886 a
887, adotadas nos processos n's 006.322/96-4 e 016.760/95-6, respectivamente, relatados na Sessão
Extraordinária de Caráter Reservado realizada nesta data (Parágrafo Único do artigo 66 do Regimento
Interno)
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GRUPO II - CLASSE VII - Plenário
TC 006.322/96-4 (Sigiloso)
Natureza: Denúncia
Entidade: Prefeitura Municipal de Acopiara/CE
Interessado: identidade preservada, nos termos da Resolução n° 77/96
Ementa:
— Denúncia acerca de possíveis irregularidades na aplicação de
recursos federais. Conhecimento. Inspeção, audiências e diligências.
Procedência parcial da denúncia. Determinação ao FNDE para
instauração de TCE. Cancelamento da chancela de Sigiloso dos autos.
Encaminhamento de cópia do processo ao FNDE e de cópia da
Decisão proferida, bem assim do Relatório e Voto que a fundamentam,
ao denunciante. Arquivamento dos autos.
RELATÓRIO
Versam os autos sobre denúncia relativa a possíveis irregularidades praticadas pelo Sr.
Antônio Almeida Neto, ex-Prefeito do Município de Acopiara/CE, na aplicação dos recursos federais
recebidos da extinta Fundação de Assistência ao Estudante FAE/Merenda Escolar e do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas/DNOCS.
Após inspeção realizada pela SECEX/CE naquela Prefeitura, foram detectadas as seguintes
irregularidades quanto ao (fls. 87/88):
Convênio FAE/Prefeitura Municipal de Acopiara/CE — no valor de R$ 176.787,00
2.1
recebidos em 24/10/95 para despesas com merenda escolar: a) aquisição de alimentos no valor de R$
32.850,00 da firma F.A. Almeida Material de Construção sem o devido certame licitatório; b) transferência
das importâncias de R$ 100.000,00 (em 01/12/95), 35.000,00 (em 04/12/95) e 10.000,00 (em 05/12/95)
da conta do Convênio para destino desconhecido, retornando tais valores, àquela conta, em 29/12/95, sem
atualização monetária; e c) transferência do valor de R$ 145.000,00, em 29/12/95, sem identificação do
beneficiário;
Convênio n" PGE 23/95 entre DNOCS/PM Acopiara - no valor de R$ 621.915,11,
2.2
recebido em 10/01/96, objetivando a implantação de redes de eletrificação rural: a) transferência de R$
85.000,00 (de 17/01 a 11/03/96), R$ 85.000,00 (de 15/03 a 10/04/96), R$ 66.000,00 (de 10/04 a
22/04/96) e R$ 46.000,00 (de 22/04 a 14/05/96) para destino desconhecido, retornando tais valores, à
conta específica daquele Convênio, sem atualização monetária; b) fracionamento do certame licitatório, em
06 cartas convite, ficando os valores propostos pelos licitantes pouco abaixo do limite legal, vigente à
época, com infringência ao art. 23, § 5°, da Lei n° 8.666/93 e c) apesar da mencionada transgressão legal,
o DNOCS, embasado no parecer de sua Procuradoria Geral, autorizou o repasse dos aludidos recursos (a
Cláusula 3', inciso I, alínea "c" do Termo conveniado estipulou que o repasse dos recursos estavam
condicionados ao exame e aprovação, pelo DNOCS, do procedimento licitatório ).
Promovida sua audiência (fls. 202/203), o responsável apresentou razões de justificativa que
foram consideradas satisfatórias pela Unidade Técnica, com exceção de quem seria o beneficiário final dos
recursos no valor de R$ 145.000,00, transferidos da c/c n° 10.136-6/PM Acopiara/Merenda Escolar,
Banco do Brasil, Ag. Acopiara, já que aquele gestor informou ter sido o Armazém Centro Sul de Cereais
Ltda, enquanto que a Gerente de Atendimentos Especiais daquele Banco esclareceu, com documentos
comprobatórios (fl. 100), que o destinatário da mencionada transferência foi a própria Prefeitura em
comento, na c/c n° 10.136-2.
Questiona a SECEX/CE o pagamento, àquele Armazém, dos gêneros alimentícios
3.1
adquiridos (NF n° 000175 - R$ 76.275,00; NF n° 000176 - R$ 43.429,00 e NF n° 000177 - R$ 25.296,00,
todas de Venda para Entrega Futura - fls. 74/75/76) "... posto que não houve como se demonstrar o
pagamento da referida despesa ao verdadeiro credor", já que " limitou-se a informar (fls. 223) [o exPrefeito] que houve uma falha operacional na transferência do valor..." para a conta da Prefeitura em vez
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para a do real beneficiário (fls. 216/219 e fl. 226).
Com o intuito de clarear em definitivo a questão pendente, a Unidade Técnica fez novas
4.
diligências (fls. 220, 228 e 237):
- ao ex-Prefeito, solicitando: I- identificação, com comprovação documental, do verdadeiro
4.1
destinatário dos aludidos recursos, uma vez que, segundo informações do Banco do Brasil S.A., o
beneficiário teria sido a própria Prefeitura de Acopiara/CE e não o Armazém, Centro Sul de Cereais Ltda;
II - o meio utilizado para o pagamento daquela importância à mencionada empresa (cheque, transferência
entre contas, etc); e III - esclarecimentos quanto à afirmativa supra referente à falha operacional que teria
ocorrido, "... quando as Notas Fiscais de Venda para Entrega Futura foram emitidas em 02.01.96 e o art.
62 dda Lei n° 4.320/64 proíbe o pagamento sem a prévia liquidação"; e
- ao Banco do Brasil, pedindo "qual o destinatário do valor de R$ 145.000,00...,
4.2
transferido (a débito) em 29.12.95, desta feita da conta corrente n° 10.136-2, de titularidade da Prefeitura
Municipal de Acopiara, Agência Acopiara/CE, conforme extrato de fls. 224".
Em atendimento à diligência efetuada, afirma o responsável (fl.230), in verbis:
5.
"a) Em 29.12.95 foi autorizado ao Banco do Brasil S/A, ag. Acopiara, proceder a
transferência de R$ 145.000,00... em favor de Armazém Centro Sul de Cereais Ltda;
Ocorre, porém, que o Banco do Brasil operou equivocadamente transferindo para a
conta n° 10.136-2;
Verificada a incorreção bancária e em conseqüência do dia e do horário, 30.12.95 ser
feriado bancário, a Prefeitura optou em pagar referida Empresa por caixa, o fazendo em 02.01.96;
A transferência de correção em 29.12.95 (item b) foi feita para o caixa da tesouraria da
Prefeitura que por sua vez realizou o pagamento em 02.01.96".
Por sua vez, o Banco do Brasil informa que o beneficiário da questionada transferência foi
6.
realmente a PM de Acopiara (fl. 238/2340).
A Unidade Técnica, após a análise dos esclarecimentos prestados e com o endosso do
7.
douto Ministério Público, propõe a conversão destes autos em Tomada de Contas Especial, com vistas à
citação do ex-Prefeito, pelos motivos abaixo descritos (fls. 241/245):
- os recursos não poderiam ter sido "transferidos" para o caixa da Prefeitura, uma vez que
7.1
"transferências" ocorrem entre contas;
- o responsável não enviou nenhum documento que comprovasse a transferência dos
7.2
recursos para o caixa da PM de Acopiara;
- cabe ao gestor provar não ser sua a responsabilidade pelas infrações que lhe são
7.3
imputadas na aplicação de recursos públicos (Súmula STF MS 20.335.8-DF);
- a liquidação da despesa dos aludidos recursos não merece credibilidade, visto que nas
7.4
NFs constam a assinatura do Chefe do Almoxarifado atestando que o material foi recebido em 02/01/96
(data da emissão das notas), quando aqueles documentos fiscais representam operações de venda para
entrega futura; e
- em que pese a afirmativa do ex-Prefeito de que a importância em questão, após ter sido
7.5
transferida para a conta corrente da Prefeitura, foi entregue ao credor em espécie, não apresentou nenhum
documento comprobatório (cheque) da questionada transferência.
É o Relatório.
8.

VOTO
Inicialmente, registro que relato estes autos com fundamento no art. 18 da Resolução
n° 64/96 - TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao
Senhor Ministro Fernando Gonçalves.
Conforme se constata dos autos, o responsável não logrou comprovar a aplicação da parcela
2.
de R$ 145.000,00 dos recursos federais recebidos na consecução do objeto conveniado (Convênio
FAE/Prefeitura Municipal de Acopiara, despesas com merenda escolar), uma vez que não apresentou
C: \MIN-FG \MICR0.01 \Relatorios\00632296.doc-pb-RCMLO
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qualquer documento comprobatório do suposto pagamento à empresa Armazém Centro Sul de Cereais
Ltda.
Destarte, caracterizado está o débito, impondo-se, portanto, a instauração da competente
3.
TCE. Entretanto, divirjo da proposta para a conversão, desde já, destes em autos em TCE, por entender
pertinente que o Tribunal determine ao FNDE (entidade que substituiu a extinta FAE, órgão repassador
dos recursos) que a instaure, se ainda não o tiver feito, uma vez que cabe ao órgão concedente dos
recursos a fiscalização e aprovação da aplicação dos recursos repassados à qualquer título, comunicando a
esta Corte de Contas as providências adotadas para esse fim, encaminhando-se, àquela entidade, cópia
integral destes autos, com vistas a subsidiar os trabalhos
Isto posto, diante das razões expendidas pela Unidade Técnica, Voto por que o Tribunal
4
adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 1998.

•
JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

Tendo em vista que o responsável não logrou comprovar o destino dado à importância de R$
145.000,00, apesar da audiência regularmente processada e das diligências efetuadas, conforme enfatizado
na instrução de fls. 241/242, o Ministério Público manifesta-se em conformidade com a proposta de
conversão do presente processo em tomada de contas especial para fins de citação do gestor, nos termos
preconizados pela Unidade Técnica
Ministério Público, em 17 de junho de 1998

PAUL SOA S BUGARIN
Subprocu ador-Geral
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DECISÃO N°

886 /98-TCU - Plenário

Processo n° TC 006.322/96-4 (Sigiloso)
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: identidade preservada nos termos da Resolução n° 77/96
Entidade: Prefeitura Municipal de Acopiara/CE
Relator: Ministro José Antônio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin
Unidade Técnica: SECEX/CE
Decisão: O Tribunal Pleno, com fulcro nos arts. 19, inciso I, alínea "q" e 212, § 1° do Regimento
Interno/TCU c/c o art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
8.2. determinar ao FNDE que instaure, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência, se ainda não o
fez, a competente Tomada de Contas Especial relativamente à quantia de R$ 145.000,00, parte dos
recursos recebidos, em 24/10/95, por meio do Convênio FAE/Prefeitura Municipal de Acopiara/CE,
objetivando a aquisição de gêneros alimentícios para o Programa de Merenda Escolar, tendo em vista que
o responsável, Sr. Antônio Almeida Neto, ex-Prefeito, não logrou comprovar a existência de nexo da
aplicação da referida quantia na consecução do objeto conveniado, informando a este Tribunal sobre a
providência adotada;
8.3 encaminhar ao FNDE cópia integral destes autos, com vistas a subsidiar o cumprimento da
determinação objeto do subitem anterior;
8.4 encaminhar cópia desta Decisão, bem assim do Relatório e Voto que a fundamentam, ao
denunciante;
8.5 cancelar a chancela de Sigiloso aposta aos autos; e
8.6 arquivar o presente processo.
Ata n° 49/98 - Plenário.

Data da Sessão: 10/12/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator) e Lincoln Magalhães da Rocha.
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Grupo II - Classe VII — Plenário — (Sigiloso)
TC- 016.760/95-6
Natureza: Denúncia
Entidade: Município de Lago Verde/MA
Responsável: Luís Revil Ferreira
Denunciante: identidade preservada (art. 55 da Lei n° 8.443/92 c/c art.
35, § 4°, inciso II, da Resolução n° 77/96)
Ementa: Denúncia formulada contra o ex-Prefeito de Lago Verde
sobre a não construção das escolas objeto do Convênio n° 986/92.
Diligências. Solicitação de redução de metas. Prestação de contas
aprovada pelo órgão repassador. Verificação in loco procedida pela
DEMEC comprova a construção da escola. Vencedor da licitação não
está cadastrado na Receita Federal e na Junta Comercial do Maranhão.
Coincidência de endereços dos licitantes. Falta de conciliação entre
despesas e movimentação bancária. Cheques emitidos beneficiam a
própria Prefeitura Municipal de Lago Verde/MA e não a empresa
vencedora da licitação . Não-comprovação da aplicação dos recursos
recebidos. Conhecimento e procedência da denúncia formulada.
Conversão do processo em tomada de contas especial e citação do
responsável. Ciência da Decisão aos denunciantes e ao responsável.
Retirada da chancela de sigiloso.

Trata-se de denúncia formulada contra o Sr. Luís Revil Ferreira, ex-Prefeito do Município de Lago
Verde/MA acerca da não-aplicação dos recursos recebidos à conta do Convênio n° 986/92, celebrado entre
Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação — FNDE — e aquela edilidade.
9.
A SECEX/MA, em instrução preliminar, após o despacho do eminente Ministro Bento José Bugarin
(fl. 2), entendeu que os requisitos do art. 213 do Regimento Interno não foram plenamente atendidos, em
razão da ausência de endereço dos denunciantes. Entretanto, dada a qualificação dos mesmos e em razão da
relevância da matéria, propôs a zelosa Unidade Técnica o acolhimento da presente denúncia.
Diligenciado o responsável (Oficio SECEX/MA n° 1.050, de 18.12.95 — fls. 11/12), foram
encaminhados os documentos de fls. 13/54, dentre os quais consta a prestação de contas oferecida ao FNDE.
Às fls. 56/67, constam os extratos bancários das contas 11.981-4 e 16.289-2, de titularidade da
Prefeitura Municipal de Lago Verde, remetidos pelo Banco do Brasil em resposta ao Oficio SECEX/MA n°
1.051, de 18.12.95.
O Oficio n° 57/96/AUD/FNDE (fl. 69) enviou cópia da prestação de contas do responsável, analisada
aprovada pelo órgão repassador.
Com base nos documentos trazidos, pode-se verificar que a mencionada avença, celebrada em 3.7.92
(conforme consta do extrato publicado no diário Oficial da União de 8.7.92, à fl. 113), tinha por objeto a
construção de duas unidades escolares de 185, 23 m 2 cada, nos povoados de Copaíba e Siloé, no valor total
de Cr$ 92.240.000,00 (noventa e dois milhões, duzentos e quarenta mil cruzeiros). A vigência do convênio
era de cento e oitenta dias, a contar da data da publicação.
Os recursos foram depositados na conta n° 16.289-2 (extrato de fl. 61), Agência n° 528-2, do Banco
do Brasil, em 15.7.92.
Em 20.7.92, o responsável solicitou a exclusão de uma das escolas, em virtude da insuficiência de
recursos. A Delegacia do Ministério da Educação no Maranhão — DEMEC — acatou o pleito (fls. 127/132)
o objeto do Convênio n° 986/92 ficou restrito à construção de uma unidade escolar no povoado de Copaíba
(fl. 34) .
TM MF/98
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Em 22.7.92, os recursos do convênio foram transferidos para a conta n° 16.220-5 (extrato de fl. 28)
e sacados por meio dos cheques n° 219.163, no valor de Cr$ 13.240.000,00 (treze milhões, duzentos e
quarenta mil cruzeiros), e n° 219.164, de Cr$ 79.000.000,00 (setenta e nove milhões de cruzeiros).
De acordo com a documentação apresentada, teriam sido feitos dois pagamentos à empresa Maquine
— Comércio, Indústria e Construções. O primeiro, no valor de Cr$ 92.240.000 (noventa e dois milhões,
duzentos e quarenta mil cruzeiros), em 22.7.92, conforme Nota Fiscal n° 288 (fl. 40), com recursos do
convênio, e o outro, no valor de Cr$ 73.792.000,00 (setenta e três milhões, setecentos e noventa e dois mil
cruzeiros), em 30.7.92, com recursos próprios da municipalidade, de acordo com a Nota Fiscal n° 294 (fl. 37).
Em 15.2.93, a DEMEC encaminhou telex (fl. 112) à Prefeitura Municipal com vistas a obter
esclarecimento sobre a divergência verificada entre o extrato bancário e os pagamentos efetuados. Apesar da
falta de manifestação da entidade, o órgão repassador aprovou a prestação de contas, uma vez que seus
técnicos, em visita ao Município, teriam certificado a construção da aludida unidade escolar (fl. 118).
Para subsidiar a análise da presente denúncia, a Unidade Técnica solicitou à Superintendência local
do Banco do Brasil cópia dos cheques n° 219.163 e 219.164. As cópias (fls. 138/141) coligidas aos autos
revelam que os cheques emitidos beneficiaram a própria Prefeitura Municipal de Lago Verde.
A SECEX/MA diligenciou à Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA (fl. 143) - e à Secretaria
Municipal de Fazenda de São Luís (fl. 144) para obter informações sobre as empresas que teriam participado
da licitação: CAAL — Comércio e Construções, Maquine — Comércio, Indústria e Construções e CAVO —
Construtora Auxiliar de Viação e Obras Ltda.
Em resposta, , a JUCEMA informou não constar de seus arquivos nada sobre as empresas CAAL e
Maquine. Quanto à empresa CAVO, informou pertencer aos sócios Manoel Quinino da Silva Neto e Maria
Vitória Amorim Rodrigues. De acordo com a Junta Comercial, o endereço da empresa seria avenida Vitorino
Freire, 18, naquela capital.
Não consta dos autos a manifestação da Secretaria Municipal de Fazenda.
Consulta realizada pela Unidade Técnica ao sistema de CGC revelou que a empresa CAVO teve seu
registro cancelado por não ter iniciado suas atividades e que a firma individual Carlos Alberto de Araújo Lima,
nome de fantasia CAAL Comércio e Construções, possui registro válido. Por fim, a suposta vencedora da
licitação, a empresa Maquine, não consta do Cadastro Geral de Contribuintes.
Diante desses elementos, a instrução de fls. 157/159 propôs a aceitação das alegações do responsável
quanto à execução do objeto pactuado, em face da autorização para a redução das metas, e a realização de
audiência do Sr. Luís Revil Ferreira para apresentar justificativas sobre a contratação da empresa Maquine —
Comércio, Indústria e Construções, não-cadastrada na Junta Comercial e na Receita Federal e situada,
conforme consta nas notas fiscais de fls. 37 e 39, no endereço residencial dos sócios da empresa CAVO —
Construtora Auxiliar de Aviação e Obras Ltda.
sl8Eoum
.c
AAuorizada por este Relator, foi encaminhado ao responsável o Oficio n° 307 (fl. 163), da
Nas razões de justificativa de fls. 168/171, o responsável pretendeu demonstrar que o insucesso das
pesquisas na Junta Comercial e na base de dados da Receita Federal poderia ter ocorrido em virtude do lapso
de tempo entre a licitação e as consultas. Alegou que a licitação foi realizada na modalidade convite, o que
excluiria qualquer responsabilidade sobre a possível ausência de inscrição no CGC e na Junta Comercial.
Outrossim, a pesquisa junto à JUCEMA, em relação à empresa Maquine, teria sido prejudicada por ter sido
realizada a partir do nome de fantasia.
Acrescentou o responsável:
"Com relação ao comentário relativo à coincidência de endereços entre os proprietários da firma
CAVO (fis. 148) serem os mesmos da firma vencedora nas notas fiscais às fls. 95/98, temos, ainda
as seguintes considerações:
a) o endereço da.firma CAVO, ou seja, a pessoa jurídica que participou do processo licitatório,
foi confirmado às fls. 148 como, à Avenida Vitorino Freire n° 18, São Luís/MA, sendo o
mesmo endereço constante da sua proposta de serviços junto ao processo licitatório, fls. 51
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(Av.Vitorino Freire n°18, São Luís/MA);
o endereço da firma vencedora do processo licitatório constou da sua proposta às fls. 49,
como sendo à rua 14, quadra N, casa 31, Rio Anil - São Luís/MA, inclusive, os recibos em que
firmou os recebimentos relativos à realização da obra às fls. 38 e 41, confirmaram esse
endereço, à rua 14, quadra N, casa 31, Rio Anil - São Luís/MA;
todas essas empresas que participam do processo licitatório não estão localizadas no
município de Lago Verde, o que dificultaria, a obtenção de diligências sobre as mesmas, tudo
isto, ainda conta com a ausência de pessoal especializado na legislação específica sobre os
procedimentos licitatórios, permitindo, assim, a ocorrência de falhas às quais existem muito
mais por 'ignorância' do que pela intenção de afrontar os dispositivos do diploma Legal das
licitações e Contratos Administrativos (Lei n°8.666/93);
ainda na época da licitação não ocorreu qualquer suspeita que levasse à Comissão de Licitação
a proceder à Investigação sob os endereços dos sócios das firmas licitantes."
A diligente SECEX/MA propôs, preliminarmente, a realização de nova audiência, uma vez que a
21.
audiência anterior havia mencionado a Lei n° 8.666/93, ao licitação em análise ocorreu sob a égide do Decretolei n° 2.300/86.
As novas razões de justificativa, em síntese, repetiram as argumentações anteriormente
22.
desenvolvidas.
A instrução de fls. 182/183 refuta a alegação de intempestividade da pesquisa realizada na JUCEMA,
23.
uma vez que os arquivos da entidade contemplam dados históricos.
Quanto à possibilidade de dispensa da documentação de habilitação, entendeu a instrução a cargo
24.
do Sr. Francisco de Assis Martins Lima, Diretor da 2a Divisão Técnica, que não seria possível dispensar a
comprovação de regularidade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social. Além disso, pugnou o Sr. Diretor
que a dispensa de habilitação "pressupõe, necessariamente, o conhecimento, ao menos razoável, do futuro
contratado (por exemplo: existência de cadastro junto ao.,1 órgão- licitante), sob pena de ser posto em risco
o interesse público."
Ponderou a instrução que deve ser mantido o entendimento quanto à inexistência da empresa
25.
Maquine, uma vez que, embora o responsável tenha dito que a pesquisa realizada não logrou êxito por ter sido
feita com base no nome de fantasia, não trouxe aos autos a verdadeira razão social. Ademais, o nome que
consta dos documentos fiscais é Maquine - Comércio, Indústria e Construções. Logo, é de presumir ser esta
a razão social da empresa em tela.
Por fim, asseverou o Sr. Diretor da 2 Divisão que o pouco cuidado tomado na fase da habilitação
26.
deu ensejo à não-verificação da coincidência de endereços dos sócios da empresa CAVO e o constante da nota
fiscal da empresa Maquine.
Concluiu a instrução com as seguintes propostas:
27.
rejeição das razões de justificativas apresentadas pelo responsável;
aplicação de multa, com base no art. 220 do Regimento Interno, ao Sr. Luís Revil Ferreira;
retirada da chancela de sigiloso dos presentes autos;
encaminhamento de cópia da Decisão que vier a ser proferida, bem como do Relatório. e Voto
que a fundamentarem, ao denunciante e ao responsável.
O titular da SECEX/MA, divergindo da instrução, asseverou que o objeto do convênio foi executado
28.
e que as falhas apuradas no processo decorreram da legislação das licitações, que permitia a dispensa de
habilitação dos licitantes, na modalidade carta-convite. Assim, propôs o conhecimento da presente denúncia
para, no mérito, julgá-la improcedente.
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PROPOSTA DE DECISÃO

Os elementos constantes dos autos indicam claramente que o responsável não logrou comprovar a
boa e regular aplicação dos recursos recebidos à conta do Convênio n° 986/92, celebrado entre a União, por
intermédio do FNDE, e o Município de Lago Verde/MA.
São apresentados documentos de uma suposta licitação realizada entre pequenas empresas, nãocadastradas na Administração, domiciliadas na capital do Estado. Uma delas, a empresa vencedora do certame,
não possui registro no Cadastro Geral de Contribuintes e na Junta Comercial. Verificou-se, posteriormente,
que o endereço da empresa vencedora da licitação, constante das notas fiscais apresentadas, é o mesmo dos
proprietários da empresa CAVO (Quadra L, casa 1, Conjunto IPASE, São Luís, Maranhão), que também
participou do certame.
Não deve prosperar a alegação do responsável de que o nome Maquine — Comércio, Indústria e
Construções é um nome de fantasia. A um, porque, como bem colocou o Diretor da 2a Divisão da
SECEX/MA, o responsável não trouxe elementos para confirmar sua informação. A dois, porque consta, em
todos os documentos apresentados, inclusive no contrato celebrado entre o Município e a empresa, apenas
a designação Maquine — Comércio, Indústria e Construções.
Ademais, não há conciliação entre o extrato bancário e os pagamentos realizados. Os cheques n°
219.163 e n° 219.164, no valor total dos recursos recebidos, beneficiaram a própria Prefeitura Municipal, e
não a empresa que teria realizado a obra, como seria de esperar.
Portanto, não ficou comprovada a aplicação dos recursos recebidos, embora não seja questionada
a existência de unidade escolar situada no povoado de Copaíba. Mas a demonstração da existência do objeto
pactuado não é suficiente. É preciso comprovar a relação entre a execução ou aquisição do objeto pactuado
e os recursos recebidos, o que não ocorreu no caso vertente.
Portanto, é de conhecer a presente denúncia e dar a ela provimento, com a conversão deste processo
em tomada de contas especial, a fim de promover a competente citação do responsável.
Diante do exposto, proponho que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste
Plenário.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em iode dezembro de 1998
(Ast,
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DECISÃO N 2 887 /98 - TCU - Plenário
Processo n2 TC-016.760/95-6
Classe de Assunto: VII – Denúncia
Denunciante: identidade preservada (art. 55 da Lei n° 8.443/92, c/c art. 35, § 4°, inciso II, da Resolução n°
77/96)
Responsável: Luís Revil Ferreira
Entidade: Município de Lago Verde/MA
Relator: Auditor Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/MA
O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer a presente denúncia, com fundamento no art. 213, caput, do Regimento Interno, para,
no mérito, julgá-la procedente;
8.2 – converter o presente processo em tomada de contas especial, com base no art. 47 da Lei n°
8.443/92, e determinar, desde logo, a citação do Sr. Luís Revil Ferreira para apresentar alegações de defesa
ou recolher aos cofres do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação a quantia de Cr$
92.240.000,00 (noventa e dois milhões, duzentos e quarenta mil cruzeiros), acrescida dos encargos legais,
contados a partir de 15.7.92, até a data do efetivo recolhimento;
8.3 - enviar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Proposta de Decisão que a fundamentaram
ao responsável, Sr. Luís Revil Ferreira, e ao denunciante;
8.4 - retirar a chancela de sigiloso aposta aos autos.
Ata n° 49/98 - Plenário.
Data da Sessão: 10/12/1998 – Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

ARAIVA
nte em exercício

13-E4-JAMIN ZM LER
Relator

—

do Plookte
'eleSneiCtelátla

*

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

-122ÍNDICE DOS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA E CONSTANTES
DA ATA N° 50, DE 10-12-1998
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO

*

ok

TC N°

RELATOR

UNIDADE
TÉCNICA

003.379/97-3

Min. VC

006.322/96-4

ACÓRDÃO

DECISÃO

PÁG.

6 SECEX

894

049/099

Min.-Subst. JABM

SECEX/CE

886

112/116

012.073/95-4

Min. CAAS

9a SECEX

889

022/033

013.086/97-9

Min.-Subst. JABM

SECEX/RJ

895

100/102

016.760/95-6

Auditor BZ

SECEX/MA

887

117/121

325.086/95-8

Min. CAAS

SECEX/GO

890

034/036

350.044/96-1

Auditor BZ

SECEX/MA

896

103/110

399.148/91-4

Min. HGS

SECEX/MG

186

600.262/96-0

Min. VC

10a SECEX

187

750.108/96-7

Min. CAAS

SECEX/RO

925.720/98-4

Min. HGS

SECEX/RS

925.722/98-7

Min. HGS

SECEX/RS

188

004/009
888

010/021

891

037/041

892

042/045

893

046/048

