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Presidência do Ministro Homero dos Santos
Repr. do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Secretário-Geral das Sessões: Dr. Eugênio Lisboa Vilar de Melo
Com a presença dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Iram Saraiva, Humberto Guimarães
Souto, Bento José Bugarin e Valmir Campelo, dos Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de
Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler, bem como do Procurador-Geral, em exercício,
Dr. Walton Alencar Rodrigues, o Presidente, Ministro Homero dos Santos, declarou aberta a Sessão
Ordinária do Plenário, às quatorze horas e trinta minutos, havendo registrado a ausência do Ministro
Fernando Gonçalves, por motivo de licença para tratamento de saúde e dos Ministros Carlos Átila Álvares
da Silva e Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, por motivo de férias (Regimento Interno artigos 28 a 31, 35,
66, incisos I a V, e 94, incisos I e V, e 112, inciso I, alínea b).
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS
O Tribunal Pleno aprovou as Atas n's 03 e 04, das Sessões Extraordinária e Ordinária
realizadas, respectivamente, em 03 e 04 de fevereiro corrente, cujas cópias autenticadas haviam sido
previamente distribuídas aos Ministros e ao Representante do Ministério Público (Regimento Interno,
artigos 31, inciso I, 37, 38 e 66).
HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSISTÊNCIA MÚTUA
ASSINADO POR ESTE TRIBUNAL E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-SC
- Comunicação do Presidente, Ministro Homero dos Santos
"Senhores Ministros,
Senhor Subprocurador-Geral,
Tendo em vista o disposto no artigo 95 do Regimento Interno, submeto à homologação do
Plenário o Acordo de Cooperação Técnica e Assistência Mútua assinado pela Presidência, ad referendum
do Plenário, ontem, com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina.
Não havendo manifestação em contrário declaro homologado o referido Acordo."
SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS
De acordo com o artigo 2° da Resolução n° 064/96, o Presidente, Ministro Homero dos
Santos, realizou, nesta data, sorteio eletrônico dos seguintes processos:
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-008.148/97-0
Interessado: José Carlos Miguel - Representante do Banco Meridional do Brasil S/A
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Decisão n° 840/97 - TCU - Plenário- Sessão Ordinária de
27/11/97
Relator sorteado: Ministro Valmir Campeio
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Processo: TC-014.059/92-4
Interessado: Ministério Público junto ao TCU
Motivo do sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Deliberação na Relação n° 41/92 , Sessão de
10/11/92 - Primeira Câmara
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
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Processo: TC-015.100/91-0 TC-009.133/90-9
Interessado: Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social- IAPAS
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96.
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Processo: TC-275.203/96-4 TC-017.503/95-7 TC-275.059/95-2
Interessado: Delegacia do Ministério da Educação e do Desporto no Estado do Ceará - DEMEC-CE
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 263/97 - TCU - Plenário - Sessão
Extraordinária de 03/12/97
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
Processo: TC-500.476/91-8
Interessado: Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96.
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processo: TC-750.048/97-2
Interessado: Fundação Universidade Federal de Rondônia
Motivo do sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Deliberação na Relação n° 08/97 - Ata 39/97 2 Câmara - Sessão Ordinária de 27/11/97
Relator sorteado: Ministro Humberto Guimarães Souto
SORTEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-015.408/97-3
Interessado: Tribunal de Contas da União
Motivo do sorteio: Processo Administrativo. Art. 13 da Res. 64/96.
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
SORTEIO POR CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Processo: TC-013.870/97-1
Interessado: Secretaria do Tesouro Nacional
Motivo do sorteio: Conflito de Competência. Art. 25 da Res. 64/96.
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA ia CÂMARA
Processo: TC-002.896/95-8
Interessado: Maria Pires da Silva
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Decisão n° 238/96 - TCU - ia Câmara - Sessão Ordinária de
16/10/96
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
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Processo: TC-003.728/95-1
Interessado: Gloria Assad Abukalil de Barros
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Deliberação na Relação n° 13 /97 - TCU - ia Câmara Sessão Ordinária de 08/07/97
Relator sorteado: Ministro Humberto Guimarães Souto
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Processo: TC-009.455/96-5
Interessado: TELEMS
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Deliberação na Relação n° 38 /97 - TCU - ia Câmara Sessão Ordinária de 04/11/97
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processo: TC-011.896/94-9
Interessado: Luzimar Arruda - Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 569/97 - TCU P Câmara - Sessão
Ordinária de 25/11/97
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Processo: TC-425.065/95-2 TC-425.016/95-1
Interessado: Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Deliberação na Relação n° 54 /95 - TCU - ia Câmara Sessão Ordinária de 31/10/95
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Processo: TC-650.310/95-0
Interessado: Godofredo Gomes Moreira Filho, ex-Prefeito do Município de São Francisco do Sul
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame do Acórdão n° 050/97 - TCU - ia Câmara - Sessão Ordinária de
04/03/97
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA

r CÂMARA

Processo: TC-004.859/95-2
Interessado: Carlos Alberto Fernandes e Oswaldo Pinheiro Ribeiro
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 670/97 TCU Sessão Ordinária de 09/10/97
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
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Processo: TC-350.170/95-9
Interessado: Raimundo Nonato Souza Pinto, ex-Prefeito do Município de São Vicente Ferrer/MA
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 727/97 - TCU - 2' Câmara Sessão Ordinária de 13/11/97
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
Processo: TC-350.224/95-1
Interessado: Geraldo Pereira de Sa
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 700/97 TCU - 2a Câmara Sessão Ordinária de 30/10/97
Relator sorteado: Ministro Fernando Gonçalves
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Processo: TC-650.158/97-0
Interessado: Escola Agrotécnica Federal de Sombrio - SC
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração da Deliberação na Relação n° 39 /97 TCU/2' Câmara Sessão Ordinária de 30/10/97
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
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PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA EM FACE DE PEDIDOS DE VISTA
Ao dar prosseguimento à votação nos termos do § 3 0 do artigo 56 do Regimento Interno,
do processo n° 018.792/93-6 c/ 6 volumes e TC 019.889/94-1 c/1 volume (v. Ata n° 02, de 28.01.1998),
referente à Prestação de Contas do Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A. (extinto), exercícios de
1992/1993, o Presidente, Ministro Homero dos Santos, concedeu a palavra ao Revisor, Ministro Adhemar
Paladini Ghisi, e, a seguir, ao Relator, Ministro Humberto Guimarães Souto, havendo o Plenário aprovado,
por maioria, a Decisão n° 028/98, vencidos o Relator e o Ministro Bento José Bugarin (v. em Anexo I a
esta Ata, os inteiros teores do Relatório e Voto emitidos pelo Relator, do Voto do Revisor, da proposta de
Decisão não acolhida e da Decisão aprovada nesta data).
Ao dar prosseguimento à votação, nos termos do § 3° do artigo 56 do Regimento Interno,
do processo n° 279.300/93-0, com o Anexo 250.553/92-9 (v. Ata n° 51, de 03.12.1997), referente ao
Recurso de Revisão interposto pela Petrobrás, o Presidente, Ministro Homero dos Santos, concedeu a
palavra ao Revisor, Ministro Valmir Campeio, e, a seguir ao Relator, Ministro-Substituto José Antonio
Barreto de Macedo, havendo o Plenário aprovado, por unanimidade, o Acórdão n° 008/98, após haver o
Relator aderido à sugestão formulada pelo Revisor (v. em Anexo II a esta Ata, os inteiros teores do
Relatório e Voto emitidos pelo Relator, do Voto do Revisor e da Decisão aprovada nesta data).
PROCESSOS INCLUIDOS EM PAUTA

•

Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 04, organizada em
05 de fevereiro corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de n's 029 a 037, e aprovado
os Acórdãos n's 009 e 010, que se inserem no Anexo III desta Ata, acompanhadas dos correspondentes
Relatórios e Votos, bem como 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° e 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 87 e 89):
Procs. ti% 279.116/92-6, 014.061/97-0 e 625.024/97-4, relatados pelo Ministro
Adhemar Paladini Ghisi;
Proc. n° 010.757/97-0, relatado pelo Ministro Iram Saraiva;
Procs. nos 021.279/92-6 (juntado ao processo n° 015.191/97-4), 600.155/95-1 e
002.949/97-0, relatados pelo Ministro Bento José Bugarin;
Proc. n° 014.266/97-0, relatado pelo Ministro Valmir Campeio;
Procs. n's 000.439/97- e 001.051/97-0, relatados pelo Ministro-Substituto José Antonio
Barreto de Macedo.
A requerimento do Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, deferido pela
Presidência, ad referendum do Plenário, foi incluído na Pauta n° 04/98 citada, nos termos do § 9 0 do
Artigo 77, do Regimento Interno, o processo n° 013.575/92-9.
SUSPENSÃO DE VOTAÇÃO ANTE NOVO PEDIDO DE VISTA
Foi suspensa a votação do processo n° 005.620/95-3, em face de novo pedido de vista
formulado pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi, (Regimento Interno, artigo 56), após haver o Relator
Ministro Valmir Campeio e o Revisor, Ministro Humberto Guimarães Souto proferido seus votos e
apresentado as respectivas propostas de Decisão (v. textos em Anexo IV a esta Ata).
PROCESSO EXCLUIDO DE PAUTA
A requerimento do Ministro Humberto Guimarães Souto, foi excluído da Pauta n° 004/98
citada, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, o processo n° 015.297/97-7.
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PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Faz parte desta Ata, em seu Anexo V, ante o disposto no parágrafo único do artigo 66, do
Regimento Interno, as Decisões IN 038, 040, 045 a 047, acompanhadas dos correspondentes Relatórios e
Votos em que se fundamentaram, adotadas nos processos n's 015.158/97-7, 009.391/97-5, 002.831/97-0,
575.565/94-2 e 575.560/97-5, respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado,
realizada nesta data.
ENCERRAMENTO
O Presidente, Ministro Homero dos Santos -- ao convocar Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado para ser realizada a seguir -- deu por encerrada às dezesseis horas e cinqüenta minutos,
a Sessão Ordinária, e, para constar eu, Eugênio Lisboa Vilar de Melo, Secretário-Geral das Sessões, lavrei
e subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do Tribunal.

Álaz
EUGÊNIO LISBOA VILAR DE MELO
Secretário-Geral das Sessões
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ANEXO I DA ATA N° 05, DE 11-02-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA EM FACE DE PEDIDO DE VISTA
Inteiros teores do Relatório, Voto e Decisão não acolhida emitida pelo Relator, Ministro
Humberto Guimarães Souto, do Voto apresentado pelo Revisor, Ministro Adhemar Paladini Ghisi, do
Parecer emitido pelo Representante do Ministério Público e, ainda, da Decisão n° 028/98 aprovada, por
maioria, nesta data, atinente à prestação de contas do. Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A
(extinto), exercícios de 1992/1993
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GRUPO I - CLASSE IV - PLENÁRIO
TC-018.792/93-6 c/6 volumes e TC-019.889/94-1 c/1
volume
ANEXO TC-016.434/94-3
NATUREZA: Prestação de Contas
ENTIDADE: Banco Nacional de Crédito Cooperativo
S.A (Extinto)
RESPONSÁVEL: Gualter Tavares Neto (liquidante) e
outros
EMENTA: Exame em conjunto das Prestações de
Contas dos exercícios de 1992 e 1993 do Banco
Nacional de Crédito Cooperativo (extinto).
Audiência e citação do liquidante, em face das
ressalvas apontadas pela CISET/MF. Acolhimento
das razões de justificativas relativas à
adjudicação de licitação à firma FSA e não
acolhimento das razões concernentes ao caso URP.
Rejeição das alegações de defesa apresentadas
quanto à citação sobre o excesso de remuneração
recebido pelo responsável. Fixação de novo e
improrrogável prazo para recolhimento do valor
devido. Citação do outro liquidante por excesso
remuneração verificado nos meses de
de
nov/dez/93. Citação do principal gestor da
entidade e de outros responsáveis envolvidos nos
pagamentos indevidos da URP em ações trabalhistas
movidas por servidores do Banco.

A Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda
certificou como irregulares a prestação de contas do Banco Nacional de
Crédito Cooperativo relativa ao exercício de 1992 e regulares com
ressalvas as do período de 1993, consoante certificados de auditoria n2s
122/93(fls. 205/206 do TC-018792/93-6) e 120/94(fls. 132/133 do TC019.889.94-1), respectivamente.
Adoto como parte do Relatório a instrução da Sra. Diretora da
8@ SECEX (fls. 421/433), com a qual se manifestou favorável o então
Secretário de Controle Externo da Unidade, uma vez que retrata a situação
das contas aqui sob exame.
PRESTAÇÃO DE CONTAS-EXERCICIO DE 1992
TC-018.792/93-6 c/02 volumes
LIQUIDANTE: GUALTER TAVARES NETO
"5. A Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda certificou a
irregularidade das presentes contas, devido aos seguintes fatos(fls.205/6):
por não se encontrarem evidenciadas nas demonstrações financeiras do
Banco as fianças concedidas à Cooperativa Avícola Vale do Rio Taquari, em exercícios
anteriores, no montante de Cr$ 26.068.074.655,28;
impossibilidade de emitir opinião acerca das ações judiciais, ativas e
passivas, por não ter sido entregue a documentação solicitada;
pagamento a maior, no montante de Cr$ 4.288.461.862,40 a ex-empregados
reclamantes da reposição da URP, em decorrência de erros nos cálculos dos acordos
trabalhistas firmados, com acréscimo nos honorários advocatícios, bem como nos
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recolhimentos ao INSS e IRRF;
concessão de deságios elevados e de forma contumaz,em relação aos saldos
devedores, quando da renegociação de créditos baixados como prejuízo;
diferença entre os saldos demonstrados pelo BNCC, em seu balancete de
31.12.92, e o apurado pela Secretaria do Tesouro Nacional, referente aos programas PNDR
e PNDA, nos valores de Cr$ 10.746.372.940,00 e Cr$ 54.013.591.890,00, respectivamente;
pagamento de remuneração a maior ao liquidante do BNCC;
pagamentos indevidos a funcionários do Banco nos valores de Cr$
126.872.009,60, Cr$ 1.240.346,24 e Cr$ 35.511.803,65, a título de adicional, diferença
de adicional e 'Proventos Diversos', respectivamente;
posição em aberto de operações cambiais que remontam aos anos de 1987 a
1989, antes, portanto, da liquidação do BNCC;
participação do Banco no capital da BRASAGRO não avaliada pelo método de
equivalência patrimonial na data do balanço, descumprindo disposições da Lei das
Sociedades Anônimas; e
pendência na regularização de impropriedades/irregularidades apontadas
em Relatório de Auditoria relativo ao exercício de 1991.
6. A CISET/MF por meio do Ofício COAUD/CISET/MF/N° 0198/0376, de
23.02.94(fls. 234), encaminhou os esclarecimentos do responsavel acerca dos fatos
apontados(fls.237/357-Vol I).
Foram anexados a estas contas, ainda, expediente encaminhado pelo Sr.
Eduardo Pires F. Câmara (Vol.II) por força do item 8.3.3 da Decisão n° 342/93Plenário(TC 22.038/92-2); cópia do Relatório de Inspeção Extraordinária constante do TC22.038/92-2(item 8.3.2 da Decisão citada), fls. 358/80; e Relatório de Auditoria
CISET/MF n° 023/93, de 24.05.93, relativo ao caso URP/89(fls.381/389).
Os referidos expedientes foram analisados, inicialmente, às fls. 390/403
e 404/405, quando foi proposta diligência à CISET/MF(fls.408/409) solicitando maiores
esclarecimentos acerca das questões enumeradas à f1.405.
encaminhadas por aquela
foram
requeridas
informações
As
Secretaria(fls.410/416) e examinadas às fls. 417/420, ocasião em que o Sr. Analista
propôs o sobres tamento dos autos devido ao processo de tomada de contas especial
instaurada em nome do Sr. Liquidante, em razão da acumulação indevida de cargo e função
na extinta Secretaria de Administração Federal - SAF.
No que toca aos aspectos enfocados até o momento, cabe esclarecer,
relativamente às falhas apontadas pela CISET/MF concernentes aos itens 'a"e' e 'h'
(item 5, retro), que foram consideradas falhas de caráter formal que, inclusive, fugiram
à alçada do ex-liquidante por tratarem de pendências relativas à questão judicial, e de
informações e providências a serem tomadas por outros órgãos, como o Serviço de
Patrimônio da União-SPU e Banco Central(fls.240, 245/247 e f1.03-Vol.I).
Relativamente ao item 'd' (renegociação de dívidas), informou a entidade
que foram cobrados juros e correção monetária que suplantaram o custo passivo do Banco,
sem qualquer prejuízo ao erário(fls.19/27-Vol. I). Matéria análoga já foi objeto de
apreciação por parte desta Corte(TC-25.777/92-0, Tomada de Contas Especial do Sr.
Lafaiete Coutinho Torres e Cláudio Dantas de Araújo, Banco do Brasil S/A, Acórdão n°
138/93-Plenário, Ata n° 62/93), ocasião em que foi reconhecido, em Voto, que as
deliberações da espécie transitam freqüentemente pelo poder discricionário dos
administradores. Decidiu este Tribunal, então, encaminhar cópia do refrido Relatório e
Voto à Presidência do Conselho Monetário Nacional com vistas a possíveis estudos naquêle
âmbito, objetivando o aperfeiçoamento das atividades bancárias, com ênfase no tratamento
normativo que devem merecer as renegociações e recomposições de dívidas por parte de
Instituições Financeiras do Setor Público (item 8.3, Acórdão n° 138/93-TCU-Plenário),
razão esta que nos faz retirar este ponto das ressalvas a estas contas.
Quanto ao item 'g' (pagamentos indevidos a funcionários a título de
Adicional, Diferença de Adicional e Proventos Diversos), o BNCC-extinto encaminhou as
justificativas constantes às fls. 283/290, acompanhadas de documentos comprobatórios da
legalidade da concessão do Adicional do Decreto-lei n° 1.971/92 aos empregados admitidos
até 30.11.82, relativa à extinção do direito dos empregados à participação no lucro das
entidades e sua incorporação como vantagem pessoal. Na Resolução de Diretoria de
14.12.84, que adequou o Banco às normas e objetivos da política salarial, estava
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previsto, em sua letra "du(fls.307/309) que:
'd) o Adicional Decreto-lei n° 1.971 incidirá sobre as parcelas salariais
que habitualmente serviram de base ao cálculo da Participação nos Lucros, inclusive
sobre a diferença de remuneração ou comissão pelo exercício de função de confiança,
enquanto perdurar, excluídas as substituições,... '(Aprovada pela Resolução n° 462/84 do
Conselho Nacional de Política Salarial, em 20.12.84, fls.312/313).
12.1. No presente caso, as fichas identificadas pela CISET/MF referem-se
a cargos de chefia, e não há indicação da data de admissão dos funcionários para se
saber se o adicional e sua diferença são indevidos. A interpretação de que esse Decretolei se aplica apenas aos dirigentes não deve prosperar conforme se depreende às
fls.304/306. Assim, esta ressalva, a nosso ver, deve ser excluída destas contas.
12.2. No tocante à rubrica 'Proventos Diversos', informou a entidade que
essa conta era utilizada para pagamento de diferenças salariais retroativas do período
devido. Por exemplo; os empregados recebem em um determinado mês diferença relativa a
acordo coletivo firmado posteriormente (v.f1.288). Entendemos esclarecida a
questão(v.f1.415).
Relativamente ao item 'f' (pagamento de remuneração a maior ao
liquidante), A CISET/MF, em resposta à diligência desta Secretaria (f1.414), informou que
o excesso de remuneração refere-se somente ao valor que ultrapassou o cálculo do
adicional de 20% previsto no art. 3°, g§ 1° e 2°, do Decreto-lei n° 2.355/87. Nos cálculos
efetuados pelo Banco foram incluídos, além dos valores permitidos em lei, no salário
paradigma, o valor das horas extras incorporadas, pagamento indevido de adicional DL
1.971 e, ao mesmo tempo, não houve inclusão do valor da gratificação de natal. Informam
que, agora, foi excluído o valor das horas extras visto que não era do conhecimento dos
auditores que essas haviam sido incorporadas aos salários, passando o valor
indevidamente pago para Cr$ 3.049.164,93. Cabe, portanto, a citação do ex-liquidante,
no valor indicado, em face da percepção de remuneração indevida, uma vez que o acréscimo
previsto no § 1° do citado dispositivo legal tomou por base valor incorreto, calculado
de forma diferente daquela estipulada no § 2° do mesmo artigo. Os encargos legais devem
ser calculados a partir de 31.12.92, uma vez que a CISET, em sua resposta, não indicou
o valor mês a mês, podendo, a nosso ver, então, ser considerada a data relativa ao final
do período.
Outro ponto levantado pela CISET diz respeito à acumulação indevida de
cargos pelo Sr. Gualter Tavares Neto (DAS 102.2 da então Secretaria da Fazenda NacionalSFN e Liquidante). Comenta aquela Secretaria que já foi instaurada tomadas de contas
especial em nome do responsável e remetida à 7 SECEX(f1.219). Entendemos que essa TCE
não tem vincula ção direta com a gestão do mesmo no BNCC, uma vez que a irregularidade
se deu no âmbito da ex-SFN, devendo estas contas terem seu trâmite normal.
•

16. As demais falhas devem ser consideradas como ressalva a estas contas.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 1993
TC-19.889/94-1 c/01 Volume
Processo juntado- TC-16.434/94-3 (Limite de
Remuneração)
Liquidantes: Gualter Tavares Neto
06.12.91 a 31.08.93
João Bosco MUffato
31.08.93 a 12.11.93
Leonides Pires de Lima
12.11.93 a 31.12.93

20. A Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda-CISET/MF
expediu Certificado de Auditoria pela regularidade das contas com as seguintes
ressalvas(fls.132/133):
a) limitação do escopo da auditoria, motivada pela transferência de parte
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do acervo da Entidade para outros órgãos da Administração Federal, antes da realização
dos trabalhos de campo;
não localização do processo de contratação da empresa Central de
Avaliações e Perícias;
não homologação de resultado de licitação à empresa Trevisan Auditores
Consultores que ofertou as melhores condições;
extrapolação dos limites constitucionais na remuneração do liquidante Sr.
Leonides Pires de Lima;
acumulação remunerada dos cargos de DAS 101.5 na extinta Secretaria de
Administração Federal - SAF/PR e de Liquidante do BNCC pelo Sr. Leonides Pires de Lima;
recebimento indevido de 'indenização de Transporte' pelo liquidante
retro;
não atendimento das recomendações inseridas no Relatório de Auditoria n°
122/93, relativo ao exame das contas do exercício de 1992;
não atendimento das recomendações sugeridas pelo Tribunal de Contas da
União, Processo TC-22.038/92-2, alíneas 'a'e 'b'.
Os auditores independentes, bem como o Conselho Fiscal (f1.76) aprovaram
as demonstrações financeiras com as ressalvas relativas aos itens 4 e 5 do perecer de
fls. 117/118.
Cabe, aqui, tecer breves considerações das falhas relativas aos itens
'c', 'd', 'e', 'f'e 'h'.
No tocante à alínea ic"(não homologação de resultado de licitação à
empresa TREVISAN AUDITORES e CONSULTORES que tinha apresentado a melhor oferta),
comungamos com a opinião da instrução quanto à improcedência dos argumentos expendidos
pelo ex-liquidante GUALTER TAVARES NETO, à época, para a empresa TREVISAN, cabendo, no
caso, audiência do responsável pelo ato inquinado que onerou em 12% os cofres do Banco,
sem necessidade comprovada.
Relativamente ao item 'd' (extrapolação de limite de remuneração do
liquidante Leonides Pires de Lima), temos a observar que o responsável assumiu o cargo
de liquidante em 12.11.93, e, segundo a CISET(f1.145), houve extrapolações ao limite
remuneratório nos meses de novembro e dezembro, motivo pelo qual deve o mesmo ser
citado. Registre-se que, no TC-16.434/94-3, juntado a estas contas, consta a informação
de que não houve excessos de remuneração no ano de 1993. No entanto, como a CISET esteve
lin loco' verificando o assunto, entendemos cabível a citação.
No que se refere ao item 1 e 1 (acumulação remunerada de cargos de DAS
101.5 na extinta Secretaria de Administração Federal- SAF/PR e de liquidante pelo Sr.
Leonides Pires de Lima), percebemos que a CISET/MF, a par de ter citado o nome do Sr.
Leonides, juntou documento comprobatório(f1.150) onde consta o nome do Sr. GUALTER
TAVARES NETO.
25.1 Considerando que: a) em pesquisa por nós realizada no SIAPE não foi
possível constatar essa acumulação(v.fls.167/173); b) que, se concretizada, a
irregularidade se deu no âmbito da extinta SAF, já que houve quitação de serviços ao
BNCC-extinto; c) a CISET/MF informou acerca da intenção de cientificar o fato àquela
Secretaria(f1.142, item 28.3); entendemos que cabe determinar ao Ministério da
Administração e Reforma do Estado - MARE, sucessor da extinta SAF, que apure o fato e
instaure a competente TCE, caso constatada a citada acumulação.
Quanto ao item 'f' (recebimento indevido de indenização de transporte
pelo liquidante retro), convém ressaltar que tal parcela incorpora o salário do
responsável como auditor do Tesouro Nacional. Caso semelhante ocorreu nas contas da
Companhia de Infra-Estrutura Fazendária - INFAZ, exercício de 1992(TC- 016.263/93-6),
tendo este Tribunal mantido o fato como ressalva às contas. Poderá ser dado o mesmo
encaminhamento neste processo.
No que toca ao item 'h'(não atendimento das recomendações sugeridas pelo
TCU no TC-22.038/92-2, alíneas 'a'e 'b'), é oportuno esclarecer que no referido processo
foram questionados dentre outros pontos:
a ilegalidade da nomeação do Sr. GUALTER TAVARES NETO para liquidante do
BNCC;
as condições previstas para remuneração do advogado trabalhista MÁRIO
GILBERTO DE OLIVEIRA que foram consideradas desfavoráveis ao Banco; e
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3) a contratação do referido causídico sem o devido certame licita tório,
tendo sido determinado, naquela assentada, dentre outras medidas, que o BNCC;
realizasse o indispensável certame licitatório para contratação de
serviços advocatícios;
renegociasse, de modo a obter condições mais favoráveis para o Banco,
as cláusulas relativas a honorários do contrato firmado com o advogado MÁRIO GILBERTO
DE OLIVEIRA (Decisão n° 342/93-Plenário, itens 8.1.1.1 e 8.1.1.2, Ata n° 33/93-Plenário);
obtivesse o ressarcimento do valor de Cr$ 7.861.631,64, pendente de
prestação de contas pelo Sr. Lauro Newton Zak e por sua empresa LBZ - Consultoria
Empresarial e Política Ltda.
CISET aponta
a primeira como
Dessas determinações a
27.1.
descumprida(v.f1.143, item 31, 'a').
27.2 Ocorre que, após terem sido proferidas tais determinações, houve a
interposição de Recurso de Reconsideração, com efeito suspensivo, conforme prevê o art.
33 da Lei n° 8.443/92, tendo o mesmo sido apreciado em Sessão de 06.09.94(f1.185), data
posterior à liquidação da Entidade. Deste modo, entendemos que não se encontra
caracterizado o descumprimento de determinação nos termos expostos pela CISET/MF,
devendo a ressalva ser retirada destas contas.
27.3. Quanto ao mérito da questão esclarecemos que tanto a nomeação do Sr.
Gualter como a contratação do referido advogado sem licitação e nas condições
questionadas no TC-22.038/92-2 se deram no exercício de 1991, devendo o mérito dessas
questões ser analisado naquelas contas.
28. Por derradeiro nos deparamos com os pagamentos a maior relativos à
URP/89, que passaremos a relatar a seguir.
CASO URP

•

URP é a sigla relativa à Unidade de Referência de Preços, para fins de
reajustes de preços e salários, o que, a partir da supressão do índice de 26,05% fixado
para o mês de fevereiro de 1989 (Lei n° 7.730/89), passou a representar perdas salariais
sofridas pelos trabalhadores.
No caso específico do BNCC - extinto, essa perda (f1.02-vol.I do TC
19.889/94-1) compreendeu o período de fevereiro a agosto de 1989, uma vez que a Entidade
incorporou esse índice aos salários de seus empregados por força de acordo coletivo da
categoria, a partir de setembro/89.
Entrementes, em auditoria especial realizada pela CISET/MF, cujo escopo
foi examinar os pagamentos efetuados em decorrência de decisões judiciais proferidas em
reclamações trabalhistas relativas à concessão da citada URP (Relatório de Auditoria n°
023/93 - fls.381/389 do TC 18.792/93-6) foi apurado que:
a) de 14 (catorze) processos analisados, 8 (oito) tiveram equivocadamente
seus cálculos efetuados até a data da rescisão do contrato de trabalho, e 6 (seis)
haviam sidos calculados corretamente, ou seja, de fevereiro a agosto/89;
b) o Banco, até a 1° quinzena do mês de dezembro de 1992, efetuava os
cálculos relativos aos processos da URP considerando o índice de 26,05% de fevereiro até
agosto/89, deduzindo as quantias pagas no referido período e corrigindo monetariamente
os saldos até o mês de pagamento. A partir da 2° quinzena de dezembro/92, o Banco passou
a considerar a incidência desse percentual até a data da rescisão do contrato,
ocasionando diferença entre o devido e o efetivamente desembolsado da ordem de Cr$
6.257.896.641,39, posição de 31.03.93(fls.387/388 do TC- 018.792/93-6).
Ao tomar conhecimento do Relatório de Auditoria Especial, o
ex-liquidante GUALTER TAVARES NETO, pela Resolução n° 93/026, de 17.06.93, constituiu
Comissão Especial de Sindicância para apuração dos fatos levantados pela CISET/MF. Os
trabalhos da referida Comissão desenvolveram-se no período de 06.07.93 a 31.12.93,
conforme Termos de Instalação e Encerramento às fls.28/29 vol.I do TC 19.889/94-1.
Antes, porém, de tratarmos das conclusões da Comissão Especial de
Sindicância, cabe registrar as constatações sobre a matéria feitas pela CISET/MF por
ocasião da auditoria das contas do BNCC/92 (TC 18.792/93-6).
34.1. O Relatório de Auditoria da CISET/MF relativo às mencionadas contas
consigna em seu item 33 considerações sobre o CASO URP/89, relatando, inclusive, quais
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as providências que já haviam sido adotadas no âmbito do Banco, podendo-se destacar
(fls.211/213 do TC 18.792/93-6):
envio de correspondências a todos os reclamantes beneficiados dos
acordos, notificando-os para que, no prazo de 10 (dez) dias, comparecessem ao
Departamento de Pessoal a fim de efetuarem a devolução da importância paga a maior;
remessa de cópia das citadas correspondências ao advogado do Banco para
as providências cabíveis, inclusive Ação Rescisória;
determinação do ex-liquidante, Gualter Tavares Neto, em 05.07.93, no
sentido de que fossem enviados ao advogado do BNCC todos os elementos/documentos
necessários à propositura de Medida Cautelar inominada, em caráter incidental, pugnando
pela produção de provas relativas ao dissídio coletivo n° 35 (dispôs sobre o término da
URP/89 no salário referente a agosto/89), eventualmente omitido pela defesa nos
processos em curso, com vistas a resguardar a Instituição de novas sentenças
determinando o pagamento da URP até a rescisão contratual (o correto seria o pagamento
do referido índice nos meses de fevereiro a agosto de 1989);
do valor pago a maior a título de honorários advocatícios, parte foi
compensado nos pagamentos seguintes;
no tocante aos recolhimentos de IRRF e INSS, até o término dos trabalhos
da CISET/MF, nenhuma providência havia sido adotada.
35. Voltando aos assuntos afetos à Comissão Especial de Sindicância do BNCCextinto, temos que seus resultados estão consubstanciados no volume I do TC 19.889/94-1
suas conclusões são no sentido de que:
dos 14 (catorze) processos pagos e homologados judicialmente e examinados
pela CISET/MF dois foram calculados corretamente (f1.02); cinco foram calculados de
fevereiro de 1989 até a demissão do empregado, por comando judicial (f1.03); e sete
foram calculados equivocadamente pelo Banco, em acordos trabalhistas, no contexto
administrativo, com base em petições iniciais, abrangendo o período de fevereiro/89 até
a data da demissão do empregado (f1.03);
os cinco calculados indevidamente por comando judicial não podem ser
questionados;
para os outros sete citados na alínea "a" caberia apuração de
responsabilidade;
após a análise dos fatos, provas e declarações, restou concluído que
(fls.11/13):
1) os ex-funcionários do Departamento de Pessoal e Recursos Humanos - DPREH
do Departamento Jurídico-DEJUR, responsáveis pela elaboração dos cálculos trabalhistas
tinham conhecimento de que a URP/89 havia sido incorporada aos salários.
GUALTER TAVARES NETO: liquidante à época, por não ter suspendido qualquer
acordo envolvendo aquela verba quando despontou a dúvida quanto à incorporação ou não
da URP/89 aos salários a partir de setembro/89 (fls.09/10 - Vol.I), até que lhe
assegurassem com precisão, se o índice de 26,05% estaria ou não incorporado aos mesmos.
Incorreu na culpabilidade por omissão ao não fazer prevalecer seu poder/dever;
MÁRIO GILBERTO DE OLIVEIRA: advogado contratado pelo Banco para
assessoramento jurídico, por não ter examinado criteriosamente as matérias cujas defesas
lhe eram confiadas, vez que somente em fevereiro de 1993 examinou detidamente o assunto
(f1.09);
CERES NOGUEIRA LUSTOSA: ex-chefe do DEJUR, por dever de ofício cabia a essa
acompanhamento de todo o andamento processual, a responsabilidade de assessorar
juridicamente o liquidante, orientar o DPREH quanto aos parâmetros a serem utilizados
na elaboração de cálculos, bem como suprir de dados esclarecedores os advogados
encarregados da defesa do Banco. Concorreu para o erro verificado, por omissão;
MARIA LÚCIA DE MELO SIQUEIRA: ex-responsável pelo DPREH, que, por força do
cargo que ocupava, deveria ter insistido na pesquisa realizada por seus funcionários que
concluíram que a URP/89 não havia sido incorporada aos salários; e

•

ANTÔNIO LÁZARO FERREIRA: que sempre calculou as diferenças salariais,
relativas à URP/89, abrangendo o período de fevereiro a agosto/89 e quando se deparava
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com cálculos apresentados pelos reclamantes com período superior insistia que não eram
devidos. Com base em declarações, esse empregado teria influenciado seus colegas no
sentido de que a abrangência da URP ia além de agosto/89, "possivelmente com a intenção
de locupletar-se quando da efetivação de seu acordo" (f1.13).

•

36.Quanto ao exposto até o momento convém comentar que:
36.1. a) as petições iniciais dos cinco processos que tiveram seus cálculos
efetuados pelo Banco até a rescisão contratual, por comando judicial, referem-se ao ano
de 1989 e, à f1.08-Vol.I do TC 19.889-94-1, a própria Comissão Especial de Sindicância
afirma que "todos os processos que tratam de ações trabalhistas relativas a URP/89,
cujas petições iniciais antecedem o ano de 1992, contêm pareceres, despachos, cálculos
e/ou notas explicativas que definem de forma precisa e indubitável que aquela verba foi
incorporada aos salários a partir de setembro/89 por força de dissídio intersindical.
Até dezembro de 1991 as pessoas responsáveis pela orientação e/ou execução dos cálculos
registraram com clareza esta assertiva."
36.1.1. No entanto, apesar de ter sido proferida sentença judicial
determinando o pagamento da URP/89 até a rescisão contratual, não houve o devido empenho
por parte do advogado na defesa dos interesses do BNCC, uma vez que, como pode ser visto
nos processos n's 1.887/89, 733/89, 1.735/89, 341/89 e 782/89 (fls.55/104-vol.I do TC
19.889/94-1), o advogado, na defesa que apresentou, não questionou o período de
incidência do citado índice, limitando-se a tentar descaracterizar a situação de direito
adquirido. Além disso, tais sentenças foram proferidas em primeira instância, tendo o
Banco feito acordo com os reclamantes tomando por base o valor contido nas decisões das
Juntas de Conciliação e Julgamento. Deveria o advogado ter orientado seu trabalho no
sentido de recorrer às instâncias superiores e não permitir que o Banco fizesse acordos
que terminaram por ser extremamente desfavoráveis.
que não cabe, no presente caso, a
36.1.2. Frise-se, por oportuno,
argumentação de que havia dúvidas acerca do período de incidência do índice aqui
tratado, pois o dissídio coletivo que incorporou aos salários dos funcionários do BNCC
referido índice, a partir de setembro/89, fôra aprovado pelo TST em 1989.
36.1.3. Cabe ressaltar, por fim, que o entendimento do Tribunal Superior do
Trabalho acerca da matéria já era de amplo conhecimento. Tanto é assim que, no segundo
semestre de 1993, foram publicados os Enunciados das Súmulas daquele Tribunal n°5 3'17
e 322, que trataram especificamente da questão da URP/89, cabendo transcrevê-los:
"317 - URP de fevereiro/89 - Lei n° 7.730/89 (Plano Verão) - Existência de
direito adquirido.
A correção salarial da URP de fevereiro de 1989, de 26,05% (vinte e seis
vírgula zero cinco por cento) já constituía direito adquirido do trabalhador, quando do
advento da Medida Provisória n° 32/89, convertida em Lei n° 7.730/89, sendo devido o
reajuste respectivo" (11JU de 22,27 e 29.09.93).
"322 - Diferenças salariais. Planos econômicos. Limite.
Os reajustes salariais decorrentes dos chamados 'Gatilhos e UPRs, previstos
legalmente como antecipação, são devidos tão-somente até a data-base de cada categoria."
(DJIJ de 31.12.93 e 04.01.94).
36.1.4. Diante do exposto, não poderia o advogado que, por dever de ofício,
deveria acompanhar as decisões da justiça, ter permitido que as importâncias fossem
pagas sem interpor os competentes recursos nas instâncias superiores da justiça
trabalhista.
36.2. b) no tocante aos outros sete (07) processos considerados incorretos
pela Comissão, perfilhamos o seu entendimento quanto à culpabilidade dos empregados
arrolados às fls.11/13 do vol.I do TC 19.889/94-1, com exceção dos Srs. Gualter Tavares
Neto e Antônio Lázaro Ferreira. O primeiro em face das providências que tomou, conforme
noticiado na CI-GAB/LIQUI-93/061, de 23.04.93 (fls.25/27-vol.I do TC 19.889/94-1), e do
fato de que só tomou ciência de que havia pessoas com dúvidas sobre a incorporação da
URP/89 aos salários a partir de setembro/89 quando dos trabalhos da CISET/MF (auditoria
especial iniciada em abril/93), conforme depoimento da Sra. Maria Lúcia de Melo Siqueira
(fls.211/212-vol.I do TC 19.889/94-1), e o segundo tendo em vista a falta de convicção
na afirmação da referida Comissão ao dizer que "possivelmente com a intenção de
locupletar-se..." e "Quer nos parecer que este Senhor, enquanto empregado do Banco,
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simulou tal entendimento...", despontando juízo de valor e não indicando a falha
cometida pelo mesmo no desempenho de suas funções.
36.3. c) observe-se, ainda, à f1.03 do Vol.I do TC 19.889-94-1, que os
pagamentos efetuados ocorreram de dez/92 até abril/93, envolvendo as contas relativas
aos exercícios de 1992 e 1993, sob a gestão do Sr. GUALTER TAVARES NETO, devendo o mesmo
ser ouvido em audiência acerca dos fatos aqui relatados, por ter sido ele a autoridade
máxima no BNCC-extinto a quem cabia a responsabilidade pela gestão da mencionada
Instituição.
36.4. d) a Comissão Especial de Sindicância não consignou em seu relatório
final qualquer menção às providências que o ex-liquidante Gualter Tavares Neto tomou em
abril de 1993;
36.5. e) tampouco relatou os possíveis resultados decorrentes das citadas
providências.
36.6. De todo o exposto, entendemos que devam ser responsabilizados pelos
valores pagos indevidamente os ex-funcionários mencionados pela Comissão Especial de
Sindicância, à exceção dos Srs. Gualter Tavares Neto e Antônio Lázaro Ferreira, pelos
motivos anteriormente mencionados. Entretanto, entendemos caber, preliminarmente,
diligência ao órgão competente para que se esclareça se já houve alguma reparação ao
dano causado ao BNCC-extinto.
Aliás, cabe ressaltar que, em edição de 06.10.95 do jornal CORREIO
BRAZILIENSE, noticiou-se que a Advocacia-Geral da União-AGU iria recorrer ao Supremo
Tribunal Federal - STF contra os órgãos e servidores que ganharam na Justiça os direitos
relativos às perdas salariais propiciadas por planos econômicos do Governo (União,
Collor e Bresser).
Continua a matéria jornalística dizendo que os procuradores dos
37.1.
órgãos e entidades do Governo "não estão agindo como deveriam, recorrendo das primeiras
decisões judiciais favoráveis aos servidores até as últimas instâncias (Tribunais
Superiores)".
37.2. E, ainda, que a AGU está se preparando e se instrumentando para
entrar com ações rescisórias contra os processos trabalhistas ganhos em primeira
instância.
Releva destacar que, pela Lei n° 8.029/90, com a extinção do BNCC', seus
ativos e passivos foram assumidos pela União, devendo qualquer recolhimento ser
efetuado aos cofres do Tesouro Nacional.
CONCLUSÃO

Ante o exposto e concordando, em parte, com as conclusões de fls.419/420 do
TC 18.792/93-6 (contas/92) e de f1.157 do TC 19.889/94-1 (contas/93), submetemos os
• autos à deliberação superior com proposta no sentido de que, preliminarmente:
seja o TC 19.889-94-1, contas do Banco Nacional de Crédito CooperativoBNCC (extinto), relativas ao exercício de 1993, juntado ao TC 18.792-93-6, contas de
1992, para exame em conjunto;
seja citado o Sr. Gualter Tavares Neto, nos termos do disposto no art.12,
inciso II, da Lei n° 8.443/92, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar alegações
de defesa ou recolher aos cofres da União a quantia de Cr$ 3.049.164,93, acrescida dos
encargos legais calculados a partir de 31.12.92, na forma da legislação em vigor,
esclarecendo-se que referido débito decorre do cálculo incorreto do adicional de 20% do
salário de paradigma a que fazia jus, conforme disposto no § 1° do art.3° do Decreto-lei
n° 2.355/87;
seja ouvido em audiência o Sr. Gualter Tavares Neto, nos termos do
disposto no art.12, inciso III, da Lei n° 8.443/92, para no prazo de 15 (quinze) dias
apresentar razões de justificativa:
c.1)pela não homologação do resultado da licitação para contratação, em
1993, de empresa de auditoria independente pára auditoria especial de liquidação à
empresa TREVISAN AUDITORES E CONSULTORES que tinha apresentado a melhor oferta, onerando
os cofres do BNCC, sem necessidade comprovada;
c.2) pelos pagamentos indevidos em ações trabalhistas relativas aos direitos
decorrentes da extinção da URP/89, a partir de fevereiro de 1989, sem que houvessem sido
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esgotadas todas as formas recursais cabíveis, no âmbito da Justiça do Trabalho, e com
a conseqüente pactuação de acordos com os reclamantes em condições desfavoráveis ao
BNCC-extinto;
d) seja diligenciada a Advocacia-Geral da União para que informe, no prazo
de 15 (quinze) dias:
se houve algum ressarcimento à União pelos ex-funcionários do BNCCextinto, em decorrênca das importâncias recebidas a maior por ocasião do pagamento da
URP/89, quer por sentença judicial quer por acordo administrativo, uma vez que, em
algumas reclamações, os cálculos foram feitos fazendo incidir o mencionado índice nos
meses de fevereiro de 1989 até a data da demissão do reclamante, quando o correto seria
abranger o período de fevereiro a agosto daquele ano;
se houve devolução por parte do advogado então contratado, Sr. Mário
Gilberto de Oliveira, dos valores recebidos a maior em razão do acima exposto, uma vez
que seus honorários eram calculados com base em percentual dos valores pagos; e
quais as medidas que aquela AGU pretende adotar com vistas à
recuperação dos valores indevidamente pagos."

Por despacho de fls. 434, autorizei a juntada dos processos das
contas relativas aos exercícios de 1992 e 1993, do BNCC, bem assim da
implementação das demais medidas sugeridas pela 8@ SECEX.
Foram encaminhados, então, Ofícios ao Sr. Secretário de
Controle Interno do Ministério da Administração e Reforma do Estado, ao
Sr. Advogado Geral da União e ao Sr. Liquidante do BNCC, sendo deste
último de citação e audiência prévia (fls.436/438).
Em cumprimento ao solicitado por este Tribunal, foram
encaminhados os expedientes de fls. 440/442 dos senhores titulares do
MARE e AGU, respectivamente.
Por meio dos elementos de fls.462/498, o responsável apresentou
as alegações de defesa e as razões de justificativas , acerca dos fatos
que lhes foram imputados, atacando os três pontos principais que
motivaram a citação e a audiência deste Tribunal, divindindo-os em três
Seções as quais sintetizamos, em seus argumentos principais, a seguir:
SEÇÃO I
CÁLCULO INCORRETO DO ADICIONAL DE 20% DO SALÁRIO PARADIGMA A QUE FAZIA JUS,
CONFORME DISPOSTO NO § 1°, DO ART. 3 0 DO DECRETO-LEI N° 2.355/87.

et

110

... verifica-se que, no relatório de auditoria da CISET/MF n° 122/93,
relativo à prestação de contas Anual do exercício de 1992, nos parágrafos de n°s 72, 73,
74 e 75, é apontado que houve cálculo incorreto do salário paradigma sobre o qual foi
aplicado o percentual de 20% devido a este subscritor.
segundo aquele relatório, o cálculo do salário paradigma(20% da maior
remuneração paga a empregado da entidade) não poderia incidir sobre as horas extras
incorporadas ao salário do paradigma, bem como não poderia levar em consideração a verba
do paradigma denominada 'Adicional DL 1971/82', porquanto seu pagamento, segundo os
auditores da CISET/MF, era indevido;
em outras palavras, segundo os mesmos auditores, os empregados da entidade
não faziam jus a tal verba. Ainda, no entendimento daqueles auditores, o Decreto-Lei n°
1971, de 30.11.82, abrange apenas dirigentes, não empregados da entidade, e servidores
ou empregados da Administração Federal, nomeados ou designados para cargos de direção;
conclui o relatório de auditoria CISET/MF n° 122/93 que o valor a ser
devolvido deveria equivaler à importância de Cr$ 5.522.744,71 (cinco milhões, quinhentos
e vinte e dois mil, setecentos e quarenta e quatro cruzeiros e setenta e um centavos),
SECEX que seria de Cr$ 3.049.164,93(três milhões,
diferentemente do apurado pela 8
quarenta e nove mil, cento e sessenta e quatro cruzeiros e noventa e três centavos);
diante da diferença de valores, entre o referido relatório da CISET/MF e
a notificação da 8' SECEX, ficou esclarecido que na diligência efetuada pelo Tribunal
constatou-se que na incidência dos 20% sobre o salário do paradigma deve-se levar em
consideração as horas extras incorporadas;
desse modo, a seguir, são apresentados esclarecimentos a respeito da
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Regularidade do Pagamento do 'Adicional DL- 1971/82' aos empregados do BNCC & da
correção do cálculo do adicional de 20% do salário de paradigma considerando a verba
adicional DL-1971/82( toda referência a leis, decretos, estatutos, regulamentos, etc,
mencionada neste documento, está consolidada no livro 'Repertório Legal do BNCC', no
anexo 1);
o Decreto-Lei n° 1971, de 30 de novembro de 1982, que estabeleceu limite
de remuneração mensal para os servidores, empregados e dirigentes da Administração
Pública Direta e Autárquica da União e das respectivas entidades estatais, bem como para
os do Distrito Federal e dos Territórios, reconhece em seu artigo 8°, esse direito e o
assegura '...os servidores e empregados que por disposição legal ou estatutária (caso do
BNCC) tiverem direito assegurado nos lucros e/ou adicionais
dispondo, ainda, em seus artigos 2° e 12:
'Art. 2° Para os fins deste Decreto-Lei, considera-se remuneração mensal
o equivalente a 1/12 (um doze avos) da remuneração pecuniária anual global, apurada em
função do ano calendário,qualquer que seja sua forma ou designação, inclusive
participação nos lucros,
Art. 12 Este Decreto-Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogados os Decretos-Leis n° 1.798, de 24.07.80, 1.880, de 27.08.81, 1.884, de
17.09.81, 1.908, de 28.12.81, 1.927, de 17.02.82 e demais disposições legais,
regulamentares e estatutárias em contrário, inclusive as constantes de leis especiais
pertinentes à participação nos lucros ressalvado, quanto a esta última, o direito dos
integrantes dos planos de cargos e salários
o Decreto n° 89.253, de 28 de dezembro de 1983, que regulamenta o DecretoLei n° 1.971/82, estabelecia em seus artigos 3° e 5°, .5 1°:
'Art. 3° Para os fins deste Decreto, considera-se remuneração mensal o
equivalente a 1/12 (um doze avos) da remuneração pecuniária anual global, apurada em
função do ano calendário, qualquer que sela sua forma ou designação, inclusive
participação nos lucros
Art. 5° As entidades estatais não poderão pagar a seus servidores ou
empregados, em cada ano do calendário, mais de 13(treze) salários, neles compreendida
a gratificação de Natal(Lei n° 4.090/62), devendo ser considerados para efeito desse
limite as quotas de participação nos lucros, gratificações de balanço, gratificações
anual e semestral, bem como quaisquer outros valores que venham sendo pagos com
habitualidae e que dele excederem,
.§ 1° Quaisquer valores relativos a parcelas excedentes do limite
estabelecido no caput deste artigo, que estiverem sendo percebidos na data de publicação
deste Decreto, deverão ser registrados em rubrica especifica, com vantagem pessoal de
cada empregado, sem prejuízo da sua integração na remuneração pecuniária anual
global
As gratificações de balanço foram registradas como vantagem pessoal para
proteger o patrimônio das entidades estatais, salvaguardando o direito adquirido,
evitando-se a incorporação deste às futuras gerações de empregados;
a Diretoria Executiva do BNCC- com vistas a aplicação do disposto no
Decreto-Lei n° 1971/82, alterado em parte pelo Decreto-Lei n° 2.100/83, e no Decreto n°
89.253/83, em 14.12.84, decidiu facultar aos seus empregados, na forma do art. 27 dos
Estatutos Sociais , efetivarem opção pela integração ao salário dessa gratificação, que
a partir de então passou a ser paga mensalmente sob a forma de 'Adicional DL-1971 , ,
obedecidas as seguintes condições:

para os empregados admitidos até 31.07.81, cujo o número médio de
salários/gratificações de balanço somaram 3 salários/ano, o coeficiente para cálculo do
valor referente ao adicional DL 1971/82 é de 25% sobre a remuneração bruta;
para os empregados admitidos a partir de 01.08.81, até 30.11.82, o
coeficiente para cálculo do valor referente ao adicional é de 1/12 de sua remuneração
bruta mensal e,
os empregados admitidos a partir de 01.12.82, não mais tiveram direito
a este adicional, tendo sido alterado o disposto no art.27 dos Estatuos Sociais.
a partir daquela (14.12.84), o valor consignado na rubrica 'Adicional DL1971 passou, efetivamente, a integrar a remuneração dos empregados da entidade, com
direito adquirido à ela, para todos os efeitos legais, onde o paradigma teve
enquadramento na letra 'a' retro.
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desde então, compôs os cálculos do aviso prévio e das férias dos
empregados, ainda que indenizados, do décimo-terceiro salário e dos honorários da
Diretoria Executiva, do Presidente e de todos os Liquidantes, inclusive deste
subscritor, seus antecessores e sucessores, e especial para efeito de cálculo do
acréscimo de 20% (vinte por cento) da remuneração para o cargo o qual o dirigente fosse
nomeado- conforme opção deste subscritor;
o fundamento da integração à remuneração do valor consignado na rubrica
'Adicional DL-1971' tem, como base legal, as condições peculiares em que referida
gratificação foi paga aos empregados, pois, segundo o ensinamento de Valentin Carrion;
'Gratificações. Somente as não habituais deixam de ser consideradas como
ajustadas; as demais integram-se na remuneração para todos os efeitos. É a aplicação do
principio de que todas as vantagens obtidas pelo empregado aderem ao contrato
definitivamente(com restrições de Maranhão, Direito do Trabalho, p. 76, que exige
habitualidade, periodicidade, e uniformidade)'.( Comentários à CLT,15° Edição, pág.298)
as três exigências de Maranhão estão expressamente atendidas, conforme
pode ser observado nos registros contábeis do Banco e, principalmente, nas fichas
financeiras de seus empregados, em especial do paradigma (anexo 6), a Senhora Elza
Castanheira Eglezias. Junte-se aos argumentos a matéria já sumulada.
'Súmula do TST n° 251- Participação nos lucros- A parcela participação nos
lucros da empresa, habitualmente paga, tem natureza salarial, para todos os efeitos
legais'. (Resolução TST 17/85, transformada em Súmula e publicada no D.J de 13.01.86) e
disposto no art. 5 0 , inciso XXXVI, da Constituição:
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
'Art. 5°
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguinte:
XXXVI- a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito

a coisa julgada;'
assim, considerando que a verba 'Adicional DL-1971/82':
era devida aos empregados do extinto BNCC, na forma dos esclarecimentos
apresentados;
foi definitivamente incorporada ao salário dos empregados do BNCC, em
especial daqueles que já a recebiam antes da edição do Decreto-Lei 1971/82, inclusive
paradigma;
já estava incorporada ao salário do paradigma, quando da edição do
Decreto-Lei n° 2.355, em 27.08.87 e
não configura participação nos lucros, vedado pelo Decreto-Lei n°
2.355/87, mas parcela efetivamente incorporada ao salário de empregado da entidade, para
todos os efeitos legais,
não é impróprio afirmar que a verba 'Adicional DL-1971/82' é devida aos
empregados do BNCC que, ao adquirirem este direito, na forma da Lei, tiveram-na
incorporada aos seus salários, e que, tomando como base o salário do paradigma, a
referida verba deve ser considerada para efeito do cálculo dos honorários de 20% devidos
a este subscritor.
SEÇÃO II
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO, em 1993, DE
EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE, à TREVISAN AUDITORES E CONSULTORES QUE APRESENTOU
MELHOR OFERTA, ONERANDO OS COFRES DO BNCC

1. consta do relatório CISET/MF n° 120/94 que os auditores entenderam que
custo-hora proposto pela TREVISAN foi de Cr$ 596.166,67 enquanto que o da FSA foi de
Cr$ 667.923,08. Concluem que o custo total contratado representa um acréscimo de
aproximadamente 12% em relação à proposta da TREVISAN.
2. entretanto, com base nos documentos do processo de concorrência 002/92
no próprio relatório de auditoria da CISET/MF, demonstra-se que os itens de
concorrência (preços e carga horária) tem composição diferente:
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FSA
Audit. das Demonst. Financ
Audit. Especial(Bal.Encer)
Audit. de Acomp. e Liquidação
Carga Horária Total

Preço(Cr$)
17.880.000,00
59.850.000,00
28.500.000,00

Parcelas
1
1
9
Parcelas
1
1
12

Preço(Cr$)
TREVISAN
153.300.000,00
Audit. das Demonst.Financ.
29.200.000,00
Audit.Especial(Bal.Encer)
Audit. de Acomp. e Liquidação 14.600.000,00
Carga Horária Total

N° de Horas
380
200
70 hs/mês
1.210 hs.
N° de Horas
350
200
50 hs/mês
1.150 hs.

ao consolidar custo/hora, os auditores da CISET/MF ponderam o n° de
parcelas (9 e 12) do preço do item 3, deixando de ponderar a carga horária pelos 12
meses correspondentes ao serviço, o que provocou uma distorção que os levou àquela
conclusão equivocada. Para as duas empresas a conta deveria ser:
TFtEVISAN

011)

Cálculo do preço global:
{(153.300.000,00)+(Cr$29.200.00)+(Cr$14.600.000 x12 parcelas)}
= Cr$ 357.700.000,00, acumula-se
Cálculo da carga horária global:
((350 horas)+ (200 horas)+(50 horas x 12 meses)}
Cálculo da proposta global:
Cr$ 357.700.000,00: 1.150 horas= Cr$ 311.043,48/horas
FSA

Cálculo do preço global:
{(117.880.000,00)+(Cr$59.850.000,'00)+(Cr$28.500.000x9parcelas)}
=434.230.000,00, acumula-se
Cálculo da carga horária global
((380 horas)+ (200 horas)+(70 horas x 12 meses)}= 1.420 horas, acumula-se
Cálculo da proposta global
Cr$ 434.230.000,00 : 1.420 horas= Cr$ 305.795,77/hora
ponderando-se o preço e o n° de meses relativo à carga horária do item
3, definido no edital, demonstra-se que o custo/hora para cada uma das propostas, no
caso de conclusão dos serviços em 1 mês até 12 meses, era:
á

Custo/hora

FSA

Custo/hora

TREVISAN

FSA

TREVISAN

1° Mês

306.315,38

328.500,00

7° Mês

305.939,25

316.333,33

2° Mês

306.222,22

325.692,31

8° Mês

305.903,31

315.052.63

3° Mês

306.145,57

323.285,71

9° Mês

305.871,90

313.900,00

4° Mês

306.081,40

321.200,00

10° Mês

305.843,75

312.857,14

5° Mês

326.026,88

319.375,00

11° Mês

305.818,52

311.909,09

6° Mês

305.980,00

317.764,71

12 0 Mês

305.795,77

311.043,48

pode-se concluir que do 1° ao 12° mês a proposta da licitante FSA é sempre
menor do que a da TREVISAN, ao contrário do que afirmou a CISET/MF.
o contrato foi executado no prazo previsto, uma vez que a liquidação
ocorreu em maio de 1984, portanto cerca de 13 meses após a sua assinatura.
41)
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7. o custo/hora final da FSA(Cr$ 305.795,48) é cerca de 1,69% inferior ao
da TREVISAN ( Cr$ 311.043,48), considerando os 12 meses de prestação de serviço, ao
contrário do que foi apontado pelos auditores da CISET/MF.
III- PAGAMENTOS INDEVIDOS EM AÇÕES TRABALHISTAS RELATIVAS AOS DIREITOS
DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA URP/89, A PARTIR DE FEVEREIRO DE 1989, SEM QUE HOUVESSEM SIDO
ESGOTADAS TODAS AS FORMAS RECURSAIS CABíVEIS, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E COM
A CONSEQÜENTE PACTUAÇÃO DE ACORDOS COM OS RECLAMANTES EM CONDIÇÕES DESFAVORÁVEIS

REALIZAÇÃO DE ACORDOS JUDICIAIS
1. a liquidação do BNCC foi conduzida ao abrigo da Lei n° 8.029/90, art. 18,
que dispõe que o processo deverá seguir os arts. 208 a 218, da Lei n ° 6.404/76, e
respectivos estatutos sociais.

2. ainda, a Lei n° 6.404/76 (arts. 210 e 211) dispõe: compete ao liquidante
... realizar o ativo, pagar o passivo ... bem como ... praticar todos os atos
necessários à liquidação, ... transigir, receber e dar quitação.

3. a certeza e a liquidez dos pedidos em processos judiciais formulados
pelos reclamantes (URP), estava assegurada em matéria sumulada (Súmula 317 do TST):
'Súmula 317- Reajuste salarial.Plano Verão. A correção salarial da URP de
fevereiro de 1989, de 26,05% (vinte e seis vírgula zero cinco por cento), já constituída
direito adquirido do trabalhador, quando do advento da Medida Provisória n° 32/89,
convertida em Lei n ° 7.730/89, sendo devido o reajuste respectivo'.
4. de acordo com a CLT(art. 896, 'a'), é incabível recurso de revista quando
a decisão recorrida estiver de acordo com a jurisprudência do TST.
5. a área jurídica do extinto BNCC e seu patrono, ao examinarem as propostas
de acordos sobre a URP/89, concluíram pela sua viabilidade tendo em vista a
jurisprudência e o insucesso da massa perante a justiça obreira.
6. os auditores da 8a SECEX (TC- 022.038/92-2- folha 35), relatam que tais
acordos eram celebrados com deságios, que eram pautados pelos mesmos critérios e
proporcionaram uma economia de cerca de Cr$ 9,5 bilhões.
7. a CISET/MF (processo 12178.000174/93-93, § 28) também relata que os
acordos foram realizados tendo em vista sentenças desfavoráveis ao BNCC, ou causas
jurisprudencialmente perdidas, em diversos estágios dos processos.
8. ao pagar obrigações líquidas e certas, com redução do ânus, foi
praticando ato legal e economicamente saudável ao patrimônio da instituição.
9. Contudo, CONFORME RELATOU A CISET/MF, POSTERIORMENTE, E A DOUTA 8 SECEX,
ALGUNS ACORDOS FORAM EFETUADOS SOBRE CÁLCULOS BASEADOS EM TESE DE DEFESA EQUIVOCADA.
A ORIGEM DO EQUÍVOCO DA TESE DE DEFESA
10. houve omissão de funcionários e advogados do extinto BNCC, especialmente
o Sr. Lauro Zak, em gestão anterior à deste subscritor, quando da instrução das
contestações sobre os termos do DC 0035/89-0.
11. a matéria não foi pré-questionada. O BNCC foi condenado a pagar 26,05%
a partir de fevereiro/89, quando o efeito deveria ficar restrito ao período fevereiro
até agosto/89.
12. alguns exemplos de defesas sob a coordenação do Sr. Lauro Newton Zak,
por exemplo, pelo Dr. Abrão Rosa Lopes.
13. na minha gestão foi contratado outro advogado(Dr. Mário Gilberto de
Oliveira), que, no caso da URP/89, negligenciou ao esposar a tese de defesa do seu
antecessor, o Sr. Lauro Zak, especialmente quando:
deixou de examinar a questão da URP/89 e o DC N° 0035/89-0, sendo que era
de seu conhecimento a fragibilidade do trabalho do seu antecessor;
limitou-se a examinar as iniciais e as sentenças quando da orientação ao
BNCC na confecção de cálculos;
deixou de notificar o liquidante da massa, tempestivamente, quando
suspeitou de que havia contradição nos cálculos que estavam sendo processados pelo
Departamento de Pessoal(DPREH); e
deixou de conferir os cálculos verificando a sua aderência à tese de
defesa.
14. trechos de seu depoimento à Comissão de Sindicância, constituída por
este subscritor(Res. n° 93/026, em 17.06.93- págs.198 a 204- no anexo 17):
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página 198
'... respondeu que: ao assumir a defesa do Banco, em dezembro/91..., deu
continuidade às teses de defesas que vinha sendo adotadas pelo Banco até então; que no
caso específico da URP o Banco na sua defesa tentava descaracterizar o direito
adquirido;...'
'começaram a ser publicadas sentenças especificando o período de fevereiro
a agosto/89; que com bases nessas sentenças apresentadas pelo declarante à Chefe do
DEPREH, esta se preocupou em examinar a matéria e concluiu que a verba realmente tinha
sido incorporada; que a partir daquela época o Banco passou a fazer sua defesa de modo
mais específico arguindo de que se houvesse alguma condenação relativa à URP esta
deveria ser observada no período de fevereiro a agosto/89; que o problema existe e que
se essas sentenças forem executadas nas bases do pedido certamente o Banco será
condenado...'
página 200
'...que tem a impressão que o pessoal do DPREH tinha conhecimento do período
a ser considerado, uma vez que até um determinado momento não se sabe precisar quando
os cálculos abrangia o período de fevereiro a agosto/89, tendo essa abrangência sido
alterada sem conhecimento e anuência do Liquidante e do declarante, que estranha...que
funcionários do DPREH ao invés de consultar sobre a dúvida, tenha feito a advogado exadverso; que entende que houve tentativa de tirar proveito dessa dúvida...'
página 201
'Com base na afirmativa do declarante de que o Banco tinha conhecimento do
período de abrangência da URP uma vez que os processos mais antigos continham planilhas
de cálculos limitando o período até agosto/89, a Comissão indagou se quando da
propositura de acordos ou defesa o declarante não se preocupou em examinar todas as
peças contidas no processo, respondeu que: se limitava a examinar o pedido e o que havia
sido deferido'.
Comentam os auditores da CISET/MF, no relatório de auditoria 023/93,
item 8: À época da lavratura dos acordos referidos, e conseqüentemente da elaboração
dos respectivos cálculos, o assessoramento jurídico ao BNCC era incumbência atribuída
ao advogado Mário Gilberto de Oliveira, ... Não é errôneo dizer-se, portanto, que ao
mencionado advogado caberia prestar a orientação necessária à determinação das bases de
cálculos dos valores acordados.
A comissão de sindicância apurou que empregados tinham conhecimento do
problema e, no entanto, omitiram-no propositadamente. O Sr. Antônio Lázaro Ferreira, por
exemplo, conhecia o DC 0035.89 TST, tendo efetuado, no passado, cálculos, concluindo
pelos valores correspondentes ao intervalo fev/ago-89.
DA OMISSÃO IMPUTADA A ESTE SUBSCRITOR E DA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

411`

A comissão especial de sindicância, na sua conclusão, aponta que este
subscritor deveria ser responsabilizado por omissão, alegando que:
'...tendo em vista a incerteza sobre a incorporação da URP... o Senhor
Liquidante,... deveria, de imediato, suspender qualquer acordo envolvendo aquela
verba.. .Destarte, não fazendo prevalecer o seu poder/dever incorreu na culpabilidade por
omissão'.
Tal assertiva baseia-se na presunção de que, ao ser notificado, este
subscritor persistiu no erro, descuidando de investigar fatos ora apontados.
A comissão não diligenciou nesse sentido. Ao contrário, eximiu-se de
convocar este subscritor para tomar depoimento e esclarecer esta vital questão.
Este subscritor tomou conhecimento do DC n° 0035/89/TST, através de
correspondência protocolizada sob número 695/93 (anexo 16 do processo), apenas no dia
05/04/93, onde o advogado Mário Gilberto notifica:
Levamos ao conhecimento de V.Sa. que, recentemente, Juntas de Conciliação
e Julgamento passaram a acolher a tese do Banco, no sentido de que a diferença salarial
de 26,05%(URP/FEV/89) já foi integrada ao salário dos empregados dessa Empresa, ora em
liquidação, a partir de setembro de 1989, conforme comprovantes anexos:
2. Diante dessa nova posição da Justiça do Trabalho, recomendamos o
seguinte:
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Em todos os processos, seja para impugnar cálculos de liquidação de
sentença, seja para celebrar acordos, deverá o Banco considerar para efeitos de
condenação somente o período de fevereiro a agosto/89, sem integração ao salário ou
reflexos em verbas rescisórias, em face do contido na Cláusula l' do DC 0035/89.0 do Eg.
TST,verbis;...
21. O Dr. Mário Gilberto arguiu o DC 0035/89.0, demonstrando que era do seu
conhecimento muito antes de apresentá-lo nos termos do expediente acima.
22. Inexiste autorização para acordo firmado após 05/04/93, não sendo
admissivel a imputação de culpabilidade 'por persistir no erro, porquanto não se deu
continuidade aos acordos. Ao contrário, foram imediatamente suspensos.
23. A titular do Departamento de Pessoal, por determinação deste subscritor,
apresentou, em 13/04/93, o expediente DPREH-93/0356, de 13.04.93, confirmando que foram
efetuados acordos baseados em defesa viciada(anexo 19).
DAS PROVIDÊNCIAS
24. Em 05/04/93, foram suspensos quaisquer acordos, cancelada a feitura de
cálculos, determinado o levantamento dos valores envolvidos e:
I- em 23/04.93, expedidas instruções (GAB/LIQUI 93/061, anexo 20):
confirmando a suspensão da celebração de acordos;
determinando cópias do DC n ° 0035/89.0 para a confecção de petição
própria visando produzir prova nos termos do CPC arts. 130 e 131;
visando a juntada de cópia do DC n ° 0035/89.0, já nas contestações;
revisão de cálculos em aderência ao DC 0035/89.0 e de acordo com a súmula
304/92 do TST (exclusão dos juros de mora);
para revisão dos processos com acordo ou com sentença já prolatada de
modo a ser apurado os montantes a serem ressarcidos;
para revisão nas rotinas de cálculos envolvendo outros pedidos judiciais,
em consonância com as novas orientações do Dr. Mário Gilberto;
II - em 07/05/93 colhida autorização do Dr. Mário Gilberto de modo a se
efetuar os descontos dos honorários pagos à maior (anexo 21);
III - em 21/05/93 encaminhado, ao escritório do advogado solicitação para
preparar as ações rescisórias (anexo 22);
IV - em 17/06/93 constituída Comissão de Sindicância que apurou os fatos
apontados nos relatórios constantes dos anexos 17 e 18 (anexo 25);
V - em 05/07/93 encaminhado, ao escritório do Dr. Mário Gilberto,
documentação para a propositura de Medida Cautelar Inominada em processos que houvesse
pedido de URP/89, cuja defesa pudesse ter omitido o DC-0035/89.0(anexo 27);
VI - em 05/07/93 encaminhado ao Dr. Mário Gilberto lote de documentos para
instruir a propositura de ações rescisórias(anexo 28);
VII - 06/07/93 instalada a Comissão de Sindicância (anexo 29);
VIII - em 31/08/93 este subscritor deixou o BNCC, voluntariamente, em
cumprimento à decisão 342/93, prolatada no processo TC- 022.038/92-2.
25. Em maio de 1994 a Advocacia da União,através da Procuradoria da
União/DF, acatando sugestão deste subscritor, propusera as Ações Rescisórias contra
todos os ex-empregados do BNCC beneficiados naquele malogro, relativas à URP/89, pouco
antes de ocorrer a prescrição (2 anos):
AR 101/94 - Ademar Nunes de Souza e Outros- 10a Região BSB(anexo 34);
AR 015/95 - Antônio Sérgio Paes Ferreira Neto- 10' Região BSB;
AR 056/95 - Carlos Alberto Nunes Batista- 10' Região BSB;
AR 014/95 - Gilson Lucas de Lucena- 10a Região BSB;
AR 33598/94 - SEEB BAGÉ- 4a Região RS;
AR 90/95 - SEEB Belo Horizonte - 3a Região MG;
AR 006/95 - Maria das Graças Medeiros - 10a Região BSB;
AR 081/95 - Maria Vieira Patrocínio e Outros - 10' Região BSB.

A instrução, ao analisar as razões de justificativas e de
defesa apresentadas pelo Liquidante(fls.500/504), faz, em síntese, as
seguintes considerações:
TC-18.792/93-6(Prestação de Contas de 1992)
Remuneração de Dirigente
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"Constata-se que a defesa apresentada pelo Sr. Gualter tende a considerar
Salário-Base e Remuneração como sinônimo, o que é verdade.
Não é demais lembrar que o salário base é sempre igual para ocupantes dos
mesmos cargos/niveis, independente da data de admissão na entidade.
Assim deve ser entendido o .§ 2 ° , art. 3 ° do DL 2.355/87 ao determinar que
no cálculo do adicional de 20% seja considerado o salário-base do Plano de Cargos e
Salários (grifo nosso)
É tão certo que o adicional do DL 1971/82, representava uma vantagem pessoal
e, portanto, integrava a remuneração e não o salário-base do paradigma, que o exliquidante ressalta em sua defesa da finalidade de evitar a sua incorporação aos
salários de futura gerações de empregados(fls.465).
Entendemos que a defesa apresentada pelo Sr. Gualter não logrou isentá-lo
pelo recebimento a maior de Cr$ 3.049.164,93, quando do cálculo do adicional de 20% a
que fazia jus de acordo com o disposto no § 1 ° , art. 3° do DL 2.355/87.
Ações Trabalhistas decorrentes da extinção da URP/89

A questão da URP/89 foi abordada na audiência enviada ao Sr.Gualter e em
diligência encaminhada à AGU, razão pela qual as respostas encaminhadas foram analisadas
conjuntamente.
A Advocacia-Geral da União, através da sua Procuradoria, informa pelo Oficio
n° 857/PGU(fls.440/441), que em razão das atribuições conferidas pelo art. 9° da Lei
Complementar n° 73, de 10.02.93, o BNCC transferiu para aquele órgão apenas o
contencioso judicial em andamento(1.773 ações trabalhistas e 1.244 ações cíveis).
Considerando que as informações solicitadas encontram-se em processos
encerrados encaminhou o oficio recebido ao Ministério da Administração e Reforma do
Estado-MARE, responsável pelo acervo documental daquela Banco.
O Sr. Gualter informa que contactou com a Procuradoria-Geral da União,
quando da liquidação do BNCC, em maio/94, tendo sido informado que a Procuradoria da
União no Distrito Federal propusera 8 Ações Rescisórias(fls.493), anexando cópia da ação
rescisória interposta pela AGU/PGU, em 19.12.94, referente ao Processo n° 1720/92- 4'
JCJ(fls.422/432-Vol.V).
Diante da divergência de informações, entendemos necessário diligenciar
novamente à Procuradoria-Geral da União para que ratifique as informações prestadas pelo
Sr. Gualter e envie cópias das Ações Rescisórias interpostas.
Ressalte-se que a proposta do envio de cópias das Ações Rescisórias decorre
da provável necessidade de instauração de TCE, considerando o entendimento contido no
item 36.6 da instrução anterior de que os Srs. Gualter Tavares Neto e Antônio Lázaro
Ferreira sejam isentados da responsabilidade pelo pagamento indevido da URP/89,
imputando tal responsabilidade aos ex-empregados nominados pela Comissão de Sindicância
que apurou o ocorrido(fls.431).
•

TC- 19.889/94-1(Prestação de Contas de 1993)
Não homologação do resultado da licitação, em 1993, à empresa Trevisan
Auditores e Consultores Independentes que apresentou a melhor oferta, onerando os cofres
do BNCC, sem necessidade comprovada.

Nas justificativas apresentadas pelo Dr. Gualter consta que a CISET/MF
distorceu o cálculo da carga horária global quando da apuração do custo/hora, ou seja,
ao consolidar os valores globais de preço e carga horária ponderou-se o n° de parcelas
do item 3(auditoria de acompanhamento e liquidação) deixando de ponderar, também, a
carga horária de vigência do serviço-12 meses(fls.473/474).
Com base nos demonstrativos apresentados na defesa, vê-se que o liquidante
considera como fator de ponderação para apuração do Preço um quantitativo de 9 parcelas
mensais e para apuração da carga horária global 12 meses de duração de contrato, com
isso o custo/hora da FSA seria de 1,69% inferior ao da Trevisan(f1.474).
Cabe ressaltar que a Comissão Permanente de Licitação também declarou a
empresa FSA como vencedora do certame(f1.10-Vol.III).
Assim, acreditamos que as justificativas apresentadas pelo ex-liquidante não
descaracterizam o entendimento inicial da CISET/MF de homologação danosa aos cofres
públicos, pois para uma vigência de 12 meses(pagamento em 12 parcelas), o preço do
serviço da FSA seria 17,67% maior do que o oferecido pela TREVISAN, considerando os
valores constantes das propostas apresentadas, e que tecnicamente havia igualdade de
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competição.
Na instrução anterior(f1.425), foi proposta a citação do Sr. Leonides Pires
de Lima, em virtude do excesso de remuneração ocorrido nos meses de novembro e dezembro
de 1993, conforme apurou a CISET/MF(f1.145-TC- 19.889/94-1)".

Propõe, ante o exposto, seja citado o Sr. Leonides Pires para
apresentar suas alegações de defesa em razão do excesso de remuneração
recebido nos meses de nov/dez, bem assim que seja diligenciado
Procuradoria-Geral da União para que informe se houve a proposição das
Ações Rescisórias, conforme noticiado pelo Liquidante, encaminhando
cópias das mesmas, e, oportunamente, quando do exame mérito das contas
seja assinado prazo ao Sr. Gualter, nos termos do § 1g, art. 12, da Lei
ng 8.443/92, para que recolha aos cofres públicos a importância de Cr$
3.049.164,93, acrescida dos encargos legais, e, por fim, o não
acolhimento das justificativas apresentadas pelo responsável acerca da
homologação da licitação à empresa FSA.
Sr. Diretor da 8g SECEX, juntamente com o Sr. Secretário
discordando em parte da instrução(fls.505/506), propõe apenas a citação
do Sr. Leonides Pires em razão do excesso de remuneração recebido nos
meses de novembro e dezembro de 1993.
Encaminhado os autos à Procuradoria deste Tribunal, o
representante do Ministério Público ao discorrer sobre os fatos
constantes das contas do exercício de 1992 e 1993 do BNCC, manifesta-se,
em síntese, no seguinte sentido (fls.507/513):
a) Quanto ao problema do excesso de remuneração:
"No que se refere à remuneração do Sr. Gualter Tavares, a CISET/MF havia
apurado excesso de Cr$ 5.522.774,71(fls. 227). Em mais recente Parecer, entretanto,
desta feita elaborado com base na Decisão n° 561/93-Plenário, a CISET/MF calculou em Cr$
3.049.164,93 o referido excesso. Ressalte-se que o responsável foi citado por esse
último valor.
Pelas razões expendidas nos itens 11 a 19 da instrução, entendemos que as
justificativas apresentadas pelo Sr. Gualter Tavares Neto não afastaram a irregularidade
relativa ao excesso de remuneração.
quadro de fls. 227, embora pelos motivos já citados, não indique
corretamente os valores em excesso, demonstra sobejamente que o excesso de remuneração
do Sr. Gualter Tavares Neto ocorreu em todos os meses do ano de 1992.
Assim é que, relativamente ao excesso de remuneração, opinamos pela rejeição
das alegações de defesa do responsável".

Ne,

Homologação do resultado de licitação à empresa que
apresentou proposta maior:
homologação do resultado da licitação para
"No que tange à 'não
contratação, em 1993, de empresa de auditoria independente para auditoria especial de
liquidação à empresa TREVISAN AUDITORES E CONSULTORES que tinha apresentado a melhor
oferta, onerando os cofres do BNCC, sem necessidade comprovada', adotamos entendimento
firmado nos itens 29 a 33 da instrução(fls.502).
As justificativas apresentadas pelo Sr. Gualter Tavares Neto são
insuficientes para descaracterizar a ocorrência da irregularidade, restando evidente que
o preço do serviço da empresa FSA é 11,67% maior do que o aduzido pela empresa
TREVISAN".

Pagamento indevido de URP a servidores em ações
Trabalhistas:
"O Sr. Gualter Tavares Neto também foi ouvido no que se refere aos
'pagamentos indevidos em ações trabalhistas relativas aos direitos decorrentes da
extinção da URP/89, a partir de fevereiro de 1989, sem que houvessem sido esgotadas
todas as formas recursais cabíveis, no âmbito da Justiça do Trabalho, e com a
conseqüente pactuação de acordos com os reclamantes em condições desfavoráveis ao BNCCextinto'.
Sr. Gualter Tavares Neto sustenta que o patrono do BNCC à época, Dr. Mário
Gilberto de Oliveira foi omisso e negligente, agiu com imperícia ou foi desidioso,
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'deixando de informar ao Juízo competente a existência do Dissídio Coletivo n° 0035.89
TST - (AC. SDC 3497/89)-TST'(Darágrafos 67 e 71 da defesa). O ex-Liquidante aponta,
ainda, no parágrafo 73 de sua defesa (fls.485), outras tantas falhas do advogado Mário
Gilberto de Oliveira, que deram causa aos pagamentos indevidos.
Merece destaque trecho do documento de defesa do Sr. Gualter Tavares Neto,
visto que indica a responsabilidade de outros empregados da Entidade(fls.487):
'Entretanto, os mesmos relatórios demonstram fartamente que os empregados
da entidade, especialmente a Dra. Ceres Nogueira Lustosa(DWUR), a Dra. Maria Lúcia de
Melo Siqueira e o Senhor Antônio Lázaro Ferreira, tinham obrigação de conhecer o
problema, porquanto fazia parte de sua atividade laboral, sendo que, em relação ao
Senhor Lázaro, está demonstrado de fato que o empregado conhecia o DC n° 0035.89 TST,
tendo inclusive, no passado, efetuado planilhas de cálculo, assinando-as e concluindo
pelo pagamento apenas no intervalo compreendido entre fevereiro e agosto de 1989'.
O Sr. Gualter Tavares Neto também cita trecho do depoimento da Sra. Maria
Lúcia de Melo Siqueira que, em sua opinião, o leva a entender que a URP ainda não havia
sido incorporada aos salários dos empregados do BNCC( parágrafo 86-f1.488)'.
O ex-Liquidante, afirma, ainda, que após ter recebido correspondência do Sr.
Mário Gilberto de Oliveira e após tê-lo interpelado verbalmente acerca da questão,
suspendeu, de imediato, a celebração de acordos de qualquer espécie e a elaboração de
cálculos de liquidação de sentença, e determinou à Sra. Maria Lúcia que efetuasse
minucioso levantamento nos cálculos já efetuados.
No que pertine às alegações de defesas examinadas, entendemos que são
insuficientes para elidir as irregularidades que são imputadas ao responsável. Na
condição de liquidante, gestor máximo da Entidade, o Sr. Gualter tinha o dever de
conhecer o conteúdo do acordo efetivado entre os empregados e o BilCC, em sede de
dissídio coletivo, que resultou na concessão do reajuste relativo a URP/89, apartir de
setembro/89.
Entendemos que o desconhecimento da concessão da URP/89 a partir de 1989
denota, no mínimo, negligência por parte do ex-Liquidante, visto que, certamente, não
havia dúvidas entre os empregados de sua concessão. O Sr. Gualter foi omisso ao permitir
que tais acordos no âmbito da Justiça do Trabalho fossem efetivados. Ele tinha o dever
de agir, impedindo que acordos prejudiciais ao BNCC e pagamentos indevidos fossem
realizados.

•

•

Concluindo seu parecer e discordando da proposta de citação do
Sr. Leonides Pires de Lima, por entender configurada a hipótese ocorrida
no TC-005.842/95-6, Decisão ng 519/96, Ata ng 33/96-Plenário (Processo da
Eletrosul), ao contrário do caso do Sr. Gualter Tavares Neto, propõe o
Ministério Público o seguinte:
"I) pela citação dos Srs. Gualter Tavares Neto, Mário Gilberto de Oliveira,
Ceres Nogueira Lustosa, Maria Lúcia de Melo Siqueira e Antônio Lázaro Fereira,
relativamente a pagamentos indevidos em ações trabalhistas relativas aos direitos
decorrentes da extinção da URP/89, a partir de fevereiro de 1989, sem que houvessem sido
esgotadas todas as formas recursais cabíveis, no âmbito da Justiça Trabalho, e com a
conseqüente pectuação de acordos com os reclamantes em condições desfavoráveis ao BNCCextinto:
II) como medidas preparatórias para a referida citação, pela realização de
diligências com a finalidade de:
estabelecer a participação de cada um dos responsáveis citados em cada
um dos acordos e pagamentos lesivos ao BNCC;
quantificar o débito, considerando os valores indevidamente pegos ao
advogado do BNCC e os recolhimentos 'a maior' a título de INSS e IRPF;
caso o relatório da Comissão de Sindicância não seja suficientemente
esclarecedor, identificar a espécie de ato comissivo ou omissivo irregular praticado por
cada um dos envolvidos;
verificar se foram adotadas medidas no sentido do ressarcimento dos
valores pagos a maior ao advogado e a título de INSS IRPF".
É o Relatório.
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Consoante ficou ressaltado no Relatório precedente as
principais questões remanescentes nos autos giram em torno das seguintes
ocorrências:
O excesso de remuneração recebido pelos liquidantes do BNCC
acima do teto constitucional;
A não homologação de resultado de licitação à empresa que
ofertou as melhores condições; e
O pagamento indevido do percentual de 26,05%, a título de
URP/89, a servidores do BNCC, além do período estabelecido pela Lei n2
7.730/89, que era de fevereiro a agosto de 1989.
Quanto a ocorrência indicada na letra "a" retro, convém aqui
transcrever os dispositivos legais disciplinadores da matéria.
Com efeito, o Decreto-Lei n2 1.971, de 30.11.82, ao dispor sobre
o limite de remuneração para servidores, empregados e dirigentes da
Administração Pública Direta, Autarquias da União e das respectivas
entidades estatais, além do Distrito Federal e Territórios, estabelecia
em seu art.12, in verbis:
"Art.1g. A nenhum servidor, empregado ou dirigente da
Administração Pública Direta e Autárquica da União e das respectivas
entidades estatais, bem como do Distrito Federal e dos Territórios, será
paga, no País, remuneração mensal superior à importância fixada,a título
de subsídio e representação, para o Presidente da República."
O art. 92 ao dispor sobre a remuneração dos empregados e
servidores das entidades estatais, disciplinava que:
"Art. 92 As entidades estatais não poderão pagar a seus
servidores ou empregados, em cada ano do calendário, mais de 14
(quatorze) salários, neles compreendida a gratificação de Natal (Lei ng
4.090/62), devendo ser considerados para efeito desse limite as quotas
de participação de lucros, as gratificações semestral ou anual, bem como
quaisquer outros valores que venham sendo pagos com habitualidade e que
dele excederem, ressalvados o disposto no § 12 do art. 10."
O parágrafo 12 do art. 10, por sua vez, dispunha:
"§ 12 Após a aprovação, pelo Conselho Nacional de Política
Salarial, dos planos de cargos e salários das entidades estatais,
continuam inalterados os planos vigentes em 25 de julho de 1980,
respeitado o limite de remuneração fixado no art. 12, os quais serão
considerados em extinção."
Ao conjugar os dispositivos retrocitados, verifica-se que o
Decreto-Lei n2 1.971/82 acabou com a gratificação de representação a que
fazia jus os dirigentes das estatais e a incorporou ao salário, passando
a incidir, para todos os efeitos, sobre o valor incorporado, o percentual
de 20% previsto no art. 32 do mencionado diploma legal, com o direito a
opção, nos termos do artigo 42, caput, incisos I e II e § 12.
Posteriormente, com a edição do Decreto-Lei n2 2.100, de 28 de
dezembro de 1983, foi modificado o art. 92 do Decreto-Lei n2 1.971/82,
reduzindo para 13(treze) salários anuais do ano Calendário, mantendo a
ressalva prevista no § 12 do art. 10 do mesmo Decreto-Lei.
Em 27.08.87, com a edição do Decreto-Lei n2 2.355, foi alterado
o parâmetro a ser observado no cálculo do limite de remuneração, deixando
de servir de base o salário do Presidente da República, passando a ser
considerado o valor de oitenta salários mínimos de referência, nos termos
do art.12, a seguir transcrito:
"Art. 12 A nenhum servidor civil ou militar da União, do
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Distrito Federal e dos territórios, será paga, no País, retribuição
mensal superior à importância equivalente ao valor de oitenta salários
mínimos de referência."
O mesmo Decreto-Lei n2 2.355, ao disciplinar sobre o limite de
remuneração da Administração Pública Federal da União, do Distrito
Federal e dos Territórios, tornou claro a incidência do percentual de 20%
sobre a remuneração do servidor ou dirigente, ao mesmo tempo que, em seu
artigo 52 assegurava a percepção de salários aos dirigentes e servidores
de órgãos da Administração Direta e Indireta da União, no limite fixado
na Lei, vigente naquela data, vale dizer 80 salários mínimos de
referência.
Assim, à vista do texto legal não vislumbro respaldo para o
recebimento pelo ex-Liquidante, Sr. Gualter Tavares Neto, do valor de Cr$
3.049.164,93, que, embora calculado, inicialmente, pela CISET/MF em Cr$
5.522.774,71, conforme demonstrativo de fls. 227, acabou resultando neste
valor, por correção do próprio órgão (f is. 414), após diligência deste
Tribunal.
Relativamente ao execesso de remuneração do Sr. Leonides Pires
de Lima, entendo, como a Unidade Técnica, que o mesmo deve ser citado
pelos valores indevidamente recebidos, divergindo, assim, do
posicionamento do Ministério Público.
Sobre o assunto devo dizer que este relator, em diversas
oportunidades, tem se manifestado a favor da devolução dos excessos
remuneratórios recebidos pelos dirigentes das estatais, quando
devidamente constatado a infringência aos textos constitucional e legal
que disciplinam a matéria.
II

No que tange a não homologação de resultado de licitação à
empresa Trevisan Auditores e Consultores que ofertou as melhores
condições verifico à vista da documentação constante dos autos e dos
esclarecimentos prestados pelo ex-Liquidante que a opção feita pela
empresa Finanças Sistemas e Auditorias, ao contrário do afirmado pelos
auditores da CISET/MF, nos parece, foi a mais correta para o Banco, não
se constituindo em prejuízo para a instituição, até por que houve,
conforme demonstrado, uma economia da ordem de 1,69%, diferentemente dos
valores levantados pela auditoria interna do Ministério da Fazenda que
apontou um acréscimo de 12%. Segundo se verifica do parâmetro traçado
pelos auditores da CISET/MF, ao consolidar os valores globais de preço
e carga horária para conhecer a proposta global (custo/hora) dos
licitantes, ponderaram o n2 de parcelas do preço do item 3(Auditoria de
Acompanhamento e Liquidação), deixando de ponderar, também, a carga
horária ao longo dos 12 meses correspondentes, o que provocou, consoante
demonstrado pelo ex-Liquidante, as distorções que provavelmente os
levaram à conclusão de que a adjudicação em favor da FSA tenha redundado
em prejuízo ao Banco.
A esse propósito, oportuno se faz trazer à colação o
procedimento realizado pelos auditores, na forma dos quadros abaixo, o
qual veio a se constituir no principal argumento em favor da tese de
defesa apresentada pelo responsável, consoante se verifica das razões de
justificativas apresentadas pelo ex-Liquidante, às fls.473/474:
FSA
Audit. das Demonst. Financ
Audit. Especial(Bal.Encer)

Preço(Cr$)
117.880.000,00
59.850.000,00
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Parcelas
1
1

N° de Horas
380
200
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3- Audit. de Acomp. e Liquidação- 28.500.000,00
Carga Horária Total

9

70x9=630 hs/mês
1.210 hs.

Preço (Cr$)
TREVISAN
153.300.000,00
Audit. das Demonst.Financ
29.200.000,00
Audit.Especial(Bal.Encer)
Audit. de Acomp. e Liquidação - 14.600.000,00
Carga Horária Total.

Parcelas
1
1
12

N° de Horas
350
200
50x12=600 hs/mês
1.150 hs.

Ao consolidar custo/hora, os auditores da CISET/MF ponderam o n° de
parcelas (9 e 12) do preço do item 3, deixando de ponderar a carga horária pelos 12
meses correspondentes ao serviço, o que provocou uma distorção que os levou àquela
conclusão equivocada. Para as duas empresas a conta deveria ser:
TREVI SAN

Cálculo do preço global:
{(153.300.000,00)+(Cr$29.200.00)+(Cr$14.600.000 x12 parcelas)}
= Cr$ 357.700.000,00, acumula-se
Cálculo da carga horária global:
{(350 horas)+ (200 horas)+(50 horas x 12 meses)}
Cálculo da proposta global:
Cr$ 357.700.000,00 : 1.150 horas= Cr$ 311.043,48/horas
FSA

Cálculo do preço global:
{(117.880.000,00)+ (Cr$ 59.850.000,00)+(Cr$28.500.000x9
parcelas) }=434.230.000,0O, acumula-se
Cálculo da carga horária global
{(380 horas)+ (200 horas)+(70 horas x 12 meses) }= 1.420 horas, acumula-se
Cálculo da proposta global
Cr$ 434.230.000,00 : 1.420 horas= Cr$ 305.795,77/hora
Ponderando-se o preço e o n° de meses relativo à carga horária do item 3,
definido no edital, demonstra-se que o custo/hora para cada uma das propostas, no caso
de conclusão dos serviços em 1 mês até 12 meses, era:
Custo/hora

FSA

Custo/hora

TREVISAN

FSA

TREVISAN

1° Mês

306.315,38

328.500,00

7° Mês

305.939,25

316.333,33

2 ° Mês

306.222,22

325.692,31

8° Mês

305.903,31

315.052,63

3° Mês

306.145,57

323.285,71

9° Mês

305.871,90

313.900,00

4° Mês

306.081,40

321.200,00

10°Mês

305.843,75

312.857,14

5 ° Mês

326.026,88

319.375,00

11°Mês

305.818,52

311.909,09

6 ° Mês

305.980,00

317.764,71

12 ° Mês

305.795,77

311.043,38

Pelos valores encontrados, considerando a prestação por um período de 12
meses, pode-se concluir que a proposta global, ou o custo/hora da licitante FSA foi
1,69% menor do que a da Trevisan.

Como se vê, no que diz respeito a homologação de licitação, não
se confirmou, à vista dos argumentos trazidos pelo responsável, nenhum
um prejuízo para o BNCC, a adjudicação de licitação à firma FSA.
III
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Por fim, o problema relacionado com os pagamentos indevidos de
URP em ações trabalhistas, onde foram homologadas dispensas baseadas em
dados que não estavam previstos no dissídio coletivo, com significativo
aumento de despesas e, ainda, sem que houvessem sido esgotadas todas as
formas recursais cabíveis, no âmbito da Justiça do Trabalho, devo dizer
que o fato levantado pela CISET/MF e posteriormente ratificado pela
Unidade Técnica deste Tribunal restou sobejamente demonstrado nos autos,
razão pela qual foi ouvido em audiência o Sr. Gualter Tavares Neto por
determinação deste relator.
A despeito de haver adotado providências com vistas a evitar
novos pagamentos irregulares, entendo, a exemplo do nobre membro do
Ministério Público junto a este Tribunal, que o ex-Liquidante, na
qualidade de gestor máximo da instituição, tinha o dever de conhecer o
conteúdo do acordo firmado entre os empregados e o BNCC,
conseqüentemente, tinha o dever, também, de impedir que tais pagamentos
fossem efetivados, uma vez lesivos aos interesses do Banco.
Assim, entendo que os pagamentos indevidos da URP/89, em
indenizações trabalhistas, à luz dos elementos carreados ao processo,
tais como Relatório de Auditoria da CISET/MF, instrução da Unidade
Técnica, bem assim depoimentos de servidores da instituição e relatório
de sindicância, entre outros, que os principais responsáveis devem ser
citados.
Desse modo, uma vez que emergem dos autos indícios de que
houve, no mínimo, omissão do gestor do BNCC e dos demais envolvidos nos
pagamentos irregulares da URP a ex-servidores da instituição, manifestome favorável com a proposta do Ministério Público, nos exatos termos ali
descrita, no sentido de se promover a citação de Gualter Tavares Neto,
Mário Gilberto de Oliveira, Ceres Nogueira Lustosa, Maria Lúcia de Melo
Siqueira e Antônio Lázaro Ferreira, devendo, para tanto, serem efetivadas
as providências constantes do item II, letras a a d do parecer de fls.
512/513.
Com essas considerações, voto por que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto a elevada apreciação deste Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano :-ndão Alves de
Souza, em 28 de janeiro de 1998.
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"DECISÃO NÃO ACOLHIDA".
DECISÃO N2

/98 - PLENÁRIO

Processo 112: TC- 018.792/93-6 c/6 volumes e TC- 019.889/94-1 c/1 volume
- Anexo: TC-016.434/94-3
Classe de assunto: IV - Prestações de Contas, exercícios de 1992/1993
Responsáveis: Gualter Tavares Neto, João Bosco Muf fato e Leonides
Pires de Lima
Entidade: Banco Nacional de Crédito Cooperativo-BNCC
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas
Unidade Técnica: 8ê SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator,
DECIDE:
8.1. com fundamento no art. 12, § 12, da Lei n2 8.443/92, c/c o disposto
mk. no § 22 do art. 153 do Regimento Interno, rejeitar as alegações de defesa
apresentadas pelo responsável, o Sr.Gualter Tavares Neto, e conceder-lhe
novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que recolha aos
cofres do Tesouro Nacional a importância de Cr$ 3.049.164,93 (três
mihões, quarenta e nove mil, cento e sessenta e quatro cruzeiros e
noventa e três centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos
encargos legais, calculados a partir de 31.12.92, até a data do efetivo
recolhimento, convertida ao padrão monetário vigente;
8.1.1. acolher as razões de justifictivas do responsável concernentes
aos fatos relacionados à contratação da firma FSA, uma vez não
evidenciada irregularidade na adjudicação de licitação à referida firma;
8.1.2. ■ rião acolher as razões de justificativas concernentes aos
pagamentos indevidos da URP em ações trabalhistas promovidas por exfuncionários do Banco;
8.2. determinar a citação dos Srs.,Gualter Tavares Neto, Mário Gilberto
de Oliveira, Ceres Nogueira Lustosa, Maria Lúcia de Melo Siqueira e
Antônio Lázaro Fereira, relativamente a pagamentos indevidos em ações
trabalhistas relativas aos direitos decorrentes da extinção da URP/89,
a partir de fevereiro de 1989, sem que houvessem sido esgotadas todas as
formas recursais cabíveis, no âmbito da Justiça Trabalho, e com a
conseqüente pactuação de acordos com os reclamantes em condições
desfavoráveis ao BNCC-extinto:
8.3. como medidas preparatórias para a referida citação, pela
realização de diligências com a finalidade de:
8.3.1. estabelecer a participação de cada um dos responsáveis citados
em cada um dos acordos e pagamentos lesivos ao BNCC;
8.3.2. quantificar o débito, considerando os valores indevidamente
pagos ao advogado do BNCC e os recolhimentos 'a maior' a titulo de INSS
IRPF;
8.3.3. caso o relatório da Comissão de Sindicância não seja
suficientemente esclarecedor, identificar a espécie de ato comissivo ou
omissivo irregular praticado por cada um dos envolvidos;
8.3.4. verificar se foram adotadas medidas no sentido do ressarcimento
dos valores pagos a maior ao advogado e a título de INSS IRPF".
8.4. Determinar, por fim, a citação do Sr. Leonides Pires de Lima para
que apresente suas alegações de defesa ou recolha o excesso de
remuneração recebido nos meses de nov/dez, nos"valores de CR$ 32.416,44
(trinta e dois mil, quatrocentos e dezesseis cruzeiros reais e quarenta
quatro centavos) e CR$ 146.173,17 (cento e quarenta e seis mil, cento
e setenta e três cruzeiros reais e dezessete centavos), a contar,
respectivamente, de 30.11.93 e 31.12.93, acrescidos dos encargos legais.
/98 - Plenário
9. Ata n2 005
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TC- 018.792/93-6 (6 volumes)
TC- 19.889/94-1 (1 volume)
Natureza: Prestações de Contas, exercícios de 1992 e 1993
Entidade: Banco Nacional de Crédito Cooperativo - BNCC
(extinto)

VOTO REVISOR

Em Sessão Plenária de 28.01.98, solicitei vistas destes autos ante a complexidade das
questões envolvidas no processo.

e

Assinalo, inicialmente, que quanto às matérias relativas ao recebimento indevido de
remuneração e à contratação da empresa FSA em detrimento da Trevisan (itens 8.1 e 8.1.1 da Decisão
proposta), corroboro com o entendimento esboçado pelo eminente Relator.
Tenho, contudo, algumas ponderações a tecer no que toca ao envolvimento do senhor
liquidante no que concerne aos "pagamentos indevidos em ações trabalhistas relativas aos direitos
decorrentes da extinção da URP/89, a partir de fevereiro de 1989, sem que houvessem sido esgotadas
todas as formas recursais cabíveis, no âmbito da Justiça do Trabalho, e com a conseqüente pactuação de
acordos com os reclamantes em condições desfavoráveis ao BNCC-extinto.."
Para o deslinde da questão entendo pertinente discernir as responsabilidades do ato que
autorizou a realização de acordos administrativos, daquelas relativas aos procedimentos de cálculo dos
referidos acordos, o que pode ser feito ao se analisar a defesa apresentada pelo liquidante.

•

Preliminarmente, demonstra o referido senhor que tinha poderes para executar acordos em
prol da companhia pelo disposto nos artigos 210 e 211 da Lei n° 6.404/76 e Lei n°. 8.029/90, e mais ainda,
que "para o pleno exercício do mandato de liquidante, este subscritor, deveria praticar atos que
resultassem na realização do ativo e pagamento do passivo, podendo, inclusive, transigir quanto a
direitos." (grifo do original)
Naturalmente que a liquidação de uma empresa exige uma série de providências e acordos
de dívidas que permitam a solução de pendências, com vistas a évitar ações judiciais que implicariam em
uma delonga que, no mais das vezes, acarreta maiores prejuízos à empresa já deficitária. Nesse caso, o
que se tem que verificar é a conveniência, a oportunidade e as vantagens de tais acordos para o erário.
No caso do pagamento das URPs, penso ser relevante verificar a situação vivida pelo
peticionário à época da tomada de decisão quanto ao melhor caminho a ser seguido, relativamente à
continuação dos processos judiciais ou a celebração dos acordos. Nesse sentido, passo a transcrever a
argumentação já apresentada pelo responsável quanto aos fatos:
De outra parte, confirmando a certeza e a liquidez dos pedidos em processos
"54.
judiciais formulados pelos reclamentes, ex-funcionários da instituição, ressalte-se a matéria sumulada no
TST:
'Súmula 317 - Reajuste salarial. Plano Verão. A correção salarial da URP de fevereiro de
1989, de 26,05% (vinte seis vírgula zero cinco porcento), já constituía direito adquirido do trabalhador,
quando do advento da Medida Provisória n° 32/89, convertida na Lei n° 7.730/89, sendo devido o
reajuste respectivo.'
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Assim, contrariando a tese de defesa da instituição, a jurisprudência dominante na
55.
justiça obreira não permitia a subida de competente recurso de revista ao Tribunal Superior do
Trabalho, porquanto, de acordo com o Art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho, abaixo
transcrito, é incabível o recurso de revista quando a decisão recorrida estiver em consonância com a
Jurisprudência Uniforme do TST. Veja-se:
'Art. 896 - Cabe recurso de revista das decisões de última instância para o Tribunal Superior
do Trabalho, quando:
a) derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado o
mesmo ou outro Tribunal Regional, através do Pleno ou de Turmas, ou a Seção de Dissídios
Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, salvo se a decisão recorrida estiver em consonância com
enunciado de Súmula de Jurisprudência Uniforme do Tribunal Superior do Trabalho;

Estava configurada a liquidez e a certeza do crédito. Mas este subscritor não
deixou de solicitar que os órgãos internos examinassem a questão. O Departamento Jurídico do Banco
e o patrono da instituição ao examinarem a propositura de acordos relativamente à verba denominada
URP/89, concluíram pela viabilidade de realização de acordo, tendo em vista a jurisprudência e o
insucesso da massa perante a justiça obreira (anexos 9 e 10).

É digno de nota o que relatam os auditores da 8' IGCE no seu relatório, nos autos
58
do processo TC-022.038/9222 (folha 35), quando, em inspeção no BNCC, durante a gestão deste
subscritor, ao final do ano de 1992 e no início do ano seguinte (1993), examinaram a realização de
acordos trabalhistas que vinham sendo realizados, à luz de questionamento da Comissão de Finanças e
Tributação da Câmara dos Deputados
`2a Questão: b) Os critérios para a celebração de acordos trabalhistas com os funcionários são
homogêneos? Há casos de tratamento especial? Quais? Redundaram estes em prejuízo para o Banco?

sendo registrados por aqueles auditores que:
Os acordos celebrados com ex-empregados, conforme documento do
'29.
Departamento Jurídico do Banco, têm sido pautados pelos mesmos critéiros e, em processos
trabalhistas, esse procedimento proporcionou ao BNCC, na gestão do atual liquidante, em termos
nominais, uma economia financeira de, aproximadamente, Cr$9.500.000.000,00.'
E a CISET/MF, em seu relatório, processo 12178.000174/93-93, sobre a
58.1.
prestação de contas do exercício de 1992, parágrafo 28, sobre a realização de vários acordos, de
matéria com sentença desfavorável ou jurisprudencialmente perdida:
Os 'Acordos Trabalhistas' foram realizados tendo em vista sentenças desfavoráveis
'28.
ao BNCC, ou causas jurisprudencialmente perdidas, em diversos estágios dos processos: .
Esclarecidas as circunstâncias em que os acordos judiciais foram efetuados,
59
pretendeu-se demonstrar que tais acordos se revestiram de legalidade e que, ressalvada a questão de
cálculo aplicado sobre tese de defesa equivocada em alguns processos, proporcionaram expressiva
economia aos cofres da entidade." (fls. 480/82, grifos do original)
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Pelo transcrito acima, resta claro que o fato de terem sido celebrados acordos
administrativos sem que estivessem esgotadas todas as formas recursais cabíveis, conforme está sendo
questionado nestes autos, está vasta e seguramente justificado. A causa já era perdida e havia a
necessidade de se encerrar as pendências com vistas à extinção da entidade. A simples decisão de pactuar
acordos administrativos não deu ensejo aos prejuízos aqui discutidos. O que causou o prejuízo ora
inquinado foram os cálculos equivocados efetuados pelas unidades competentes, as quais teriam levado em
conta período em que a URP já havia sido incorporada aos salários dos empregados, o que implicou no
pagamento em duplicidade de tal percentual. Nesse ponto, cabe perquirir acerca da responsabilidade do
liquidante quanto aos referidos cálculos.
Quanto a esse aspecto, penso que a responsabilidade do gestor restringe-se à decisão
tomada de firmar acordos administrativos, que me parece legítima. Sua participação nos eventos encerrase ali. Num segundo momento, a responsabilidade passou da tomada da decisão, para a execução de tarefa
rotineira que consistia na correta aplicação do percentual inquirido nos salários dos reclamantes. A
afirmação de que o liquidante tinha o dever de conhecer os termos do Dissídio Coletivo firmado em 1989,
parece-me equivocado. Quem tinha o dever de conhecer tal dissídio era o departamento jurídico, que deve
ter acompanhado esse dissídio, e b próprio departamento de pessoal. Esse conhecimento faz parte de seu
procedimento rotineiro. Nesse ponto, não vejo como imputar responsabilidade ao dirigente máximo.
Vejo, sim, negligência da parte do Patrono da causa, que não procedeu a um correto acompanhamento dos
cálculos junto ao departamento jurídico, e dos próprios empregados que calcularam os valores, já que
esses sim tinham a obrigação e o dever de corretamente aplicar o percentual em causa.
Na verdade, o que ocorreu foi falha na defesa apresentada pelo BNCC perante a Justiça
ou defesa viciada conforme chamou o responsável, o que induziu à lamentável situação vivida pelo Banco.
Observe-se que em momento algum dos autos foi aventada a hipótese de que o responsável tenha tomado
conhecimento das dúvidas quanto a esses cálculos, ou tenha tido conhecimento de sua incorreção. Tão
logo tomou ciência do ocorrido, o peticionário adotou todas as providências necessárias à correção dos
atos e à apuração das responsabilidades, quais sejam:
expedição de correspondência determinando a suspensão da celebração de acordos;
anexação de cópia do Dissídio Coletivo n° 0035/89-0- (AC.SDC3497/89) - TST em todos
os processos visando a produzir provas da incorporação desse percentual a partir de setembro de 1989;
determinação para que fosse efetuada completa revisão nos processos referentes a acordos
ou com sentença já prolatada de modo a serem apurados corretamente os montantes, ressarcimento de
honorários pagos, reversão dos recolhimentos relativos a IR e INSS;
- determinação para que fosse efetuada completa revisão nas rotinas de cálculos relativas
aos demais pedidos judiciais, em consonância com o regulamento do BNCC e, acima de tudo, das
orientações do escritório do Dr. Mário Gilberto de Oliveira;
- obtenção de autorização por escrito do Dr. Mário Gilberto de Oliveira, de modo a se
efetuar os descontos dos honorários pagos à maior;
expedição de correspondências aos empregados beneficiados com o cálculo da URP/89,
solicitando que efetuassem a respectiva devolução, no prazo de 15 dias, das parcelas devidas;
constituição de comissão de sindicância para apuração dos fatos;
determinação ao DEJUR para que adotasse providências no sentido de encaminhar ao Dr.
Mário Gilberto a documentação necessária e suficiente para a propositura de Medida Cautelar Inominada
sobre os processos trabalhistas em que houvesse pedido de pagamento da URP/89, cuja defesa pudesse ter
omitido o Dissídio Coletivo n° 035/89; etc.
Assim sendo, nesta matéria em questão, sou levado a aceitar as justificativas apresentadas
11.
pelo liquidante baseado nos seguintes fatos:
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a celebração dos acordos só foi efetuada nos casos em que havia uniforme jurisprudência
contrária à linha de defesa dos interesses do BNCC ou nos casos de sentença com trânsito em julgado;
a celebração dos acordos atenderam às Leis n° 8.029/90 e 6.404/76;
a celebração dos acordos foi, em todos os casos, praticada à busca do principio da
economicidade, objetivando sempre a redução dos encargos da massa liquidanda, pelo ônus decorrente
das sucumbências, das sentenças e das despesas de administração na formação de passivo indesejável;
não ter havido omissão nem persistência no erro quando identificada a irregularidade;
ter havido diligência do responsável buscando regularizar a situação e obter a devolução
dos pagamentos, pela via judicial ou administrativa, bem como, instalação de Comissão de Sindicância; e
não ter o responsável concorrido direta ou indiretamente, para a ocorrência da
irregularidade apontada pela CISET/MF e apurada pela Comissão de Sindicância.
Isso posto, discordando, em parte, data vênia, do eminente Relator no que pertine aos
itens 8.1.2 e 8.2 da Decisão proposta, VOTO no sentido de que seja aprovada a Decisão que ora trago à
apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza 11 de fevereiro
de 1998.
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Proc. TC-018.792/93-6
Prestação de Contas

PARECER
Trata-se da Prestação de Contas do extinto Banco Nacional de Crédito Cooperativo BNCC, relativa aos exercícios de 1992 e 1993.
Em conseqüência de Despacho do Exmo. Ministro-Relator Humberto Guimarães
Souto, foram promovidas citação e audiência do Sr. Gualter Tavares Neto por meio do ofício n°
319/96 da 8 SECEX (fls. 444 e 445). A citação corresponde a excesso de remuneração apurado
nos exercícios de 1992 e 1993. A audiência refere-se às seguintes irregularidades:
"a) não homologação do resultado da licitação para contrafação, em 1993, de
empresa de auditoria independente para auditoria especial de liquidação à empresa TREVISAN
AUDITORES E CONSULTORES que tinha apresentado a melhor oferta, onerando os cofres do
BNCC, sem necessidade comprovada; e
b) pagamentos indevidos em ações trabalhistas relativas aos direitos decorrentes da
ex-tinção da URP/89, a partir de fevereiro de 1989, sem que houvessem sido esgotadas todas as
formas recursais cabíveis, no âmbito da Justiça do Trabalho, e com a conseqüente pactuação de
acordos com os reclamantes em condições desfavoráveis ao BNCC-extinto."

No que se refere à remuneração do Sr. Gualter Tavares, a CISET/MF havia
inicialmente apurado excesso de Cr$ 5.522.774,71 (fl. 227). Em mais recente Parecer, entretanto,
desta feita elaborado com base na Decisão n° 561/93-Plenário, a CISET/MF calculou em Cr$
3.049.164,93 o referido excesso. Ressalte-se que o responsável foi citado por esse último valor.
• Pelas razões expendidas nos itens 11 a 19 da instrução, entendemos que as
justificativas apresentadas pelo Sr. Gualter Tavares não afastaram a irregularidade relativa ao
excesso de remuneração. Convém salientar que não se vislumbra, in casu, a situação que ensejou,
por parte deste Tribunal, a dispensa do recolhimento dos valores recebidos em excesso de que
tratam, v.g., a Decisão n° 519/96-Plenário, o Acórdão n° 354/96-P Câmara e o Acórdão n° 15/97Plenário.
O Tribunal de Contas da União, em Sessão Plenária de 21.8.96, adotando
posicionamento defendido pelo Exmo. Ministro Bento José Bugarin, decidiu dispensar o
recolhimento das parcelas que excederam o limite fixado, "em decorrência da incompatibilidade
entre a data-base dos empregados da estatal e o reajuste da remuneração do Ministro"(TC n°
005.842/95-6, Decisão n° 519/96, Ata n° 33/96 - Plenário). No caso do mencionado processo,
relativo aos excessos de remuneração verificados na ELETROSUL, verificou-se, estarem
concentrados nos meses de novembro e dezembro. Não foi por outro motivo que o Ministro-Relator
Bento José Bugarin assim se pronunciou:
"Mais que isso, chamo a atenção para a incompatibilidade entre as diversas datas-

—h—

.e

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
10) Ministério Público

7;

&MO
ienir C. (7•
SecretáTIa do Plena

base dos empregados das empresas estatais e o reajuste da remuneração dos servidores públicos
e, em especial, do Ministro de Estado.
Em decorrência disso, muitas empresas apresentaram excesso remuneratório nos
meses de novembro e dezembro, que eram os meses em que a remuneração do Ministro estava em
níveis baixos e coincidentemente as estatais apresentavam os seus picos salariais em virtude das
datas-base terem recém acontecido."
O quadro de fls. 227, embora, pelos motivos já citados, não indique corretamente os
valores em excesso, demonstra sobejamente que o excesso de remuneração do Sr. Gualter Tavares
Neto ocorreu'em todos os meses do ano de 1992.
Assim é que, relativamente ao excesso de remuneração, opinamos pela rejeição das
alegações de defesa do responsável.
Relativamente ao excesso de remuneração do Sr. Leonides Pires de Lima ,
entendemos que guarda analogia com os referidos julgados deste E. Tribunal, que deliberaram pela
dispensa do recolhimento. Note-se que os excessos de remuneração só ocorreram nos meses de
novembro e dezembro de 1993, a exemplo do que ocorreu no caso do TC n° 005.842/95-6 (vide
citação acima). Por esse motivo, não anuímos à proposta de citação desse responsável.
II
No que tange à "não homologação do resultado da licitação para contratação, em
1993, de empresa de auditoria independente para auditoria especial de liquidação à empresa
TREVISAN AUDITORES E CONSULTORES que tinha apresentado a melhor oferta, onerando os
cofres do BNCC, sem necessidade comprovada", adotamos entendimento firmado nos itens 29 a
33 da instrução (fl. 502).
As justificativas apresentadas pelo Sr. Gualter Tavares são insuficientes para ') )
descaracterizar a ocorrência da irregularidade, restando evidente que o preço do serviço da empresa I
FSA é 17,67% maior do que o aduzido pela empresa TREVISAN.
III
O Sr. Gualter Tavares Neto também foi ouvido no que se refere à seguinte
impropriedade: 'pagamentos indevidos em ações trabalhistas relativas aos direitos decorrentes
da extinção da URP/89, a partir de fevereiro de 1989, sem que houvessem sido esgotadas todas
as formas recursais cabíveis, no âmbito da Justiça do Trabalho, e com a conseqüente pactuação
de acordos com os reclamantes em condições desfavoráveis ao BNCC-extinto".
Convém ressaltar que os reclamantes deveriam ter recebido os valores
correspondentes às perdas salariais no período de fevereiro a agosto de 1989, vez que a Entidade
incorporou o índice de 26,05%, por força de acordo coletivo, a partir de setembro de 1989. Em vez
disso, dos processos analisados pelo Controle Interno, alguns computaram, equivocadamente,
diferenças até a data da rescisão do contrato de trabalho.
O BNCC, na verdade, até a ia quinzena de dezembro de 1992, vinha efetuando
corretamente os cálculos, ou seja, considerando perdas de 26,05% nos vencimentos de fevereiro
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a agosto de 1989 e corrigindo-as monetariamente até a data do pagamento. A partir da r quinzena
de dezembro de 1992, passou o Banco a considerar, para efeito de cálculos, a incidência do
percentual até a data de rescisão do contrato de trabalho, gerando vultoso pagamento a maior.
O assunto foi levantado em Relatório de Auditoria n° 23/93, emitido pela Secretaria
de Controle Interno do então Ministério da Fazenda em 24.5.93 (fls. 382 a 385). Destaca-se o
relatado pela equipe de auditoria da CISET/MF nos itens 10 a 12 do Relatório: a) por conta de
acordos firmados com os reclamantes, o BNCC desembolsou valor muito maior do que o devido
(Cr$ 4.288.461.862,40); b) como conseqüência dessa diferença, os honorários do advogado
contratado, Sr. Mário Gilberto de Oliveira, foram majorados em Cr$ 180.660.192,41 (valor
atualizado até 31.3.93); c) a respeito dos pagamentos a maior, o Liquidante do BNCC informou
que solicitou aos departamentos DEPREH e DEJUR a completa revisão dos contratos, objetivando
o ressarcimento dos valores pagos a maior ao advogado, mas nada informando quanto ao
ressarcimento dos valores pagos a maior aos reclamantes.
Em resposta à diligência realizada pela 8 SECEX, a Secretaria de Controle Interno
do Ministério da Fazenda, em expediente de fls. 414 a 416, cita trecho de oficio do Liquidante a
esse respeito. Vejamos: "Como até o encerramento da liquidação, em 17.05.94, as medidas
administrativas e judiciais adotadas pelo Banco e descritas no item 33.1 do Relatório de Auditoria
n°122/93 não surtiram nenhum efeito, os processos de todos os reclamantes, beneficiados foram
transferidos à AGU para entrar com Ação Rescisória. As providências de recuperação dos
recolhimentos 'a maior' ao INSS e IRPF, dependem de decisão judicial".
No curso da mencionada auditoria realizada pela CISET/MEF, o ex-Liquidante Gualter
Tavares Neto, dentre outras medidas, determinou a suspensão temporária do pagamento relativo
a quaisquer acordos judiciais, salvo naqueles processos cujas sentenças transitaram em julgado.
Mais tarde, em vista do contido no Relatório de Auditoria n° 23/93, o ex-Liquidante determinou
a instauração de sindicância. O Relatório da Comissão de Sindicância consta do volume I do TC
n° 19.889/94-1.
Servimo-nos de trecho do bem fundamentado Parecer da Sra. Diretora de Divisão,
inserto às fls. 421/433, acerca das conclusões da Comissão de Sindicância:
" a) dos 14 (catorze) processos pagos e homologados judicialmente e examinados
pela CISET/MF , dois foram calculados corretamente (fl. 02); cinco foram calculados de fevereiro
de 1989 até a demissão do empregado, por comando judicial (fl. 03); e sete foram calculados
equivocadamente pelo Banco, em acordos trabalhistas, no contexto administrativo, com base em
petições iniciais, abrangendo o período de fevereiro/89 até a data da demissão do empregado (fl.
03);
os cinco calculados indevidamente por comando judicial não podem ser
questionados;
para os outros sete citados na alínea 'a' caberia apuração de responsabilidade;
após a análise dos fatos, provas e declarações, restou concluído que (fls. 11/13):
I) os ex-funcionários do Departamento de Pessoal e Recursos Humanos - DPREH
e do Departamento Jurídico - DEJUR, responsáveis pela elaboração dos cálculos trabalhistas
tinham conhecimento de que a URP/89 havia sido incorporada aos salários;
2) em conseqüência contribuíram culposamente para o pagamento a maior dos
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acordos trabalhistas relativos à URP/89:
);
- GUALTER TAVARES NETO, liquidante à época (
- MÁRIO GILBERTO DE OLIVEIRA, advogado contratado pelo Banco para
assessoramento jurídico ( );
);
- CERES NOGUEIRA LUSTOSA, ex-chefe do DEJUR (
); - MARIA LÚCIA DE MELO SIQUEIRA, ex-responsável pelo DPREH (
ANTÔNIO LÁZARO FERREIRA, que sempre calculou as diferenças salariais, relativas à URP/89
(..). "Em conseqüência à audiência promovida pela 8 SECEX (fl. 444), o Sr. Gualter Tavares Neto,
relativamente às irregularidades que envolveram o pagamento de ações trabalhistas, apresentou as
justificativas de fls. 479 a 494. A defesa desse responsável, em suma, baseia-se no fato de que
desconhecia o conteúdo do acordo firmado no DC n° 0035.89, por força de dissídio coletivo, no
que atine à concessão da inclusão da URP/89 no reajuste de salário dos servidores a partir de
setembro de 1989, bem como no fato de que tomou providências para evitar novos pagamentos
indevidos, assim que tomou conhecimento das falhas existentes.
O Sr. Gualter Tavares Neto sustenta que o patrono do BNCC à época, Dr. Mário
Gilberto de Oliveira foi omisso e negligente, agiu com imperícia ou foi desidioso, "deixando de
informar ao Juízo competente a existência do Dissídio Coletivo n° 0035/89.0 - (AC. SDC 3497/89)
- TST' (parágrafos 67 e 71 da defesa). O ex-Liquidante aponta, ainda, no parágrafo 73 de sua
defesa (fl. 485), outras tantas falhas do advogado Mário Gilberto de Oliveira, que deram causa aos
pagamentos indevidos.
Merece destaque trecho do documento de defesa do Sr. Gualter Tavares Neto, visto
que indica a responsabilidade de outros empregados da Entidade (fl. 487):
"Entretanto, os mesmos relatórios demonstram fartamente que os empregados da
entidade, especialmente a Dra. Ceres Nogueira Lustosa (DEJUR), a Dra. Maria Lúcia de Melo
Siqueira e o Senhor Antonio Lázaro Ferreira, tinham obrigação de conhecer o problema,
porquanto fazia parte da sua atividade laboral, sendo que, em relação ao Senhor Lázaro, está
demonstrado de fato que o empregado conhecia o DC n° 0035.89 TST, tendo, inclusive, no
passado, efetuado planilhas de cálculo, assinando-as e concluindo pelo pagamento apenas no
intervalo compreendido entre fevereiro e agosto de 1989."
O Sr. Gualter Tavares Neto também afirma que trechos do depoimento da Sra. Maria
Lúcia de Melo Siqueira deixam transparecer a existência de conluio envolvendo funcionários e exfuncionários. Também cita outro trecho do depoimento da Sra. Maria Lúcia que, em sua opinião,
o leva a entender que a URP ainda não havia sido incorporada aos salários dos empregados do
BNCC (parágrafo 86 - fl. 488).
O ex-liquidante afirma, ainda, que após ter recebido correspondência do Sr. Mário
Gilberto de Oliveira e após tê-lo interpelado verbalmente acerca da questão, suspendeu, de
imediato, a celebração de acordos de qualquer espécie e a elaboração de cálculos de liquidação de
sentença, e determinou à Sra. Maria Lúcia que efetuasse minucioso levantamento nos cálculos já
efetuados.
No que pertine às alegações de defesa examinadas, entendemos que são insuficientes
para elidir as irregularidades que são imputadas ao responsável. Na condição de liquidante, gestor
máximo da Entidade, o Sr. Gualter tinha o dever de conhecer o conteúdo do acordo efetivado entre
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os empregados e o BNCC, em sede de dissídio coletivo, que resultou na concessão do reajuste
relativo à URP/89 a partir de setembro de 1989. O ex-Liquidante também tinha o dever de
acompanhar as atividades do advogado contratado, através da unidade jurídica e da unidade de
pessoal da Entidade.
Entendemos que o desconhecimento da concessão da URP/89 a partir de 1989 denota,
no mínimo, negligência por parte do ex-Liquidante, visto que, certamente, não havia dúvidas entre
os empregados de sua concessão: O Sr. Gualter foi omisso ao permitir que tais acordos no âmbito
da Justiça do Trabalho fossem efetivados. Ele tinha o dever de agir, impedindo que acordos
prejudiciais ao BNCC e pagamentos indevidos fossem realizados. As providência tomadas pelo exLiquidante, embora tenham sido tempestivas para evitar a realização de novos pagamentos e
acordos indevidos, foi a destempo para outros tantos. ND que se refere ao dever de agir, cabe
trazermos excertos da obra Direito Administrativo Brasileiro, da lavra do saudoso Hely Lopes
Meirelles (Editora Malheiros, 20a ed., pgs. 89 e 90):
"O poder-dever de agir da autoridade pública é hoje reconhecido pacificamente pela
jurisprudência e pela doutrina. O poder tem para o agente público o significado de dever para
COM a comunidade e para COM OS indivíduos, no sentido de quem o detém estiá sempre na
obrigação de exercitá-lo
Se para o particular o podeOe agir é uma faculdade,para o administrador público
é uma obrigação de atuar, desde que se apresente o ensejo de exercitá-lo em benefício da
comunidade. É que o Direito Público ajunta ao poder do administrador o dever de administrar."
(pifamos)
Também é de se notar, que o Sr. Gualter Tavares, além de ter faltado com o dever de
agir, também faltou com o dever de eficiência, também lembrado na mencionada obra de Hely
Lopes Meirelles (pgs. 90 e 91):
"Dever de eficiência é o que se impõe a todo agente público de realizar suas
atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função
administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo
resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da
comunidade e de seus membros.
Esse dever de eficiência, bem lembrado por Carvalho Simas, corresponde ao 'dever
de boa administração' da doutrina italiana, que se acha consagrado, entre nós, pela Reforma
Administrativa Federal do Dec.-lei 200A57, quando submete toda atividade do executivo ao
controle de resultado (..)."
Voltando ao relatório da Comissão de Sindicância constituída para apurar os fatos
e as responsabilidades relacionados à irregularidade em comento (fls. 1 a 13 do volume I do TC
n° 19.889/94-1), entendemos correta a responsabilização dos demais envolvidos, quais sejam: Srs.
Mário Gilberto de Oliveira, Ceres Nogueira Lustosa, Maria Lúcia de Melo Siqueira e Antonio
Lázaro Ferreira. De se considerar os argumentos do Sr. Gualter Tavares Neto, que reforçam a tese
de que tais empregados contribuíram fundamentalmente para a ocorrência das irregularidades.
Por um lado, a alternativa de instauração de tomadas de contas especiais, aludida na
instrução de fls. 499 a 504, não nos parece a mais acertada, visto que envolveria como responsável
o gestor máximo da Entidade, o Sr. Gualter Tavares, o que nos faz concluir que tais TCE teriam
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reflexos diretos no mérito das presentes contas. Por outro lado, entendemos que a audiência dos ll
responsáveis também não seria a medida mais adequada, em razão de as irregularidades em g.
comento terem gerado danos aos cofres públicos.
Assim, no que se refere às irregularidades relativas aos pagamentos a maior da
URP/89, opinamos favoravelmente à citação dos ex-empregados citados conto responsáveis pela i i
Comissão de Sindicância, inclusive o Sr. Gualter Tavares Neto.
Para isso, entendemos ser necessário efetivar diligências com o fito de: a) estabelecer
a participação de cada um dos responsáveis citados em cada um dos acordos e pagamentos lesivos
ao BNCC; b) quantificar o débito; c) caso o relatório da Comissão de Sindicância não seja
suficientemente esclarecedor, identificar a espécie de ato comissivo ou omissivo irregular praticado
por cada um dos envolvidos; d) verificar se foram adotadas medidas no sentido do ressarcimento
dos valores pagos a maior ao advogado
No que se refere à quantificação do dano, há de se concordar com a realização de
diligência à Procuradoria-Geral da União no Distrito Federal, embora, em outros termos que não
os alvitrados pela instrução. Por outro lado, parece-nos desnecessário, por exemplo, inquirir a
Procuradoria-Geral da União no DF acerca de ações rescisórias relativas a processos que não fazem
parte do rol inserto na fl. 503, visto que para tais processos não estaria configurada, nos autos, a
ocorrência das mesmas impropriedades. Poderia incluir, como objeto dessa diligência, a verificação
da existência de processo que vise à devolução de valores indevidamente pagos ao advogado Mário
Gilberto de Oliveira.
Saliente-se que, conforme documento de fls. 440, o contencioso judicial do BNCC
em andamento foi transferido para a Procuradoria-Geral da União, que é o orgão, entre os que
fazem parte da estrutura da Advocacia-Geral da União, ao qual incumbe representar judicialmente
a União.
IV

I1)

Diante do exposto, este representante do Ministério Público, manifesta-se:
pela citação dos Srs. Gualter Tavares de Neto, Mário Gilberto de Oliveira, Ceres
Nogueira Lustosa, Maria Lúcia de Melo Siqueira e Antonio Lázaro Ferreira, relativamente a
pagamentos indevidos em ações trabalhistas relativas aos direitos decorrentes da extinção da
URP/89, a partir de fevereiro de 1989, sem que houvessem sido esgotadas todas as formas recursais
cabíveis, no âmbito da Justiça do Trabalho, e com a conseqüente pactuação de acordos com os
reclamantes em condições desfavoráveis ao BNCC-extinto;
como medidas preparatórias para a referida citação, pela realização de diligências
com a finalidade de:
estabelecer a participação de cada um dos responsáveis citados em cada um dos
acordos e pagamentos lesivos ao BNCC;
quantificar o débito, considerando os valores indevidamente pagos ao advogado
do BNCC e os recolhimentos "a maior" a título de INSS e IRPF;
caso o relatório da Comissão de Sindicância não seja suficientemente esclarecedor,
identificar a espécie de ato comissivo ou omissivo irregular praticado por cada um dos envolvidos;
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d) verificar se foram adotadas medidas no sentido do ressarcimento dos valores
pagos a maior ao advogado e a título de INSS e IRPF.

Ministério Público, em 10 de abril de 1997.

tYbatdo Alves Caldas
Procurador
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Processo TC n°018.792/93-6 c/6 volumes e TC- 019.889/94-1 dl volume
Classe de Assunto: IV- Prestações de Contas, exercícios de 1992/1993
Responsáveis: Gualter Tavares Neto, João Bosco Muffato e Leonides Pires Lima
Entidade: Banco Nacional de Crédito Cooperativo - BNCC (extinto)
Relator: MINISTRO HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO
Revisor: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas
Unidade Técnica: 8 Secex
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Revisor, DECIDE:
8.1. com fundamento no art. 12, § 1°, da Lei n° 8.443/92, c/c o disposto no § 2° do art. 153 do
Regimento Interno, rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável, o Sr. Gualter Tavares
Neto, e conceder-lhe novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que recolha aos cofres do
Tesouro Nacional a importância de Cr$ 3.049.164,93 (três milhões, quarenta e nove mil, cento e sessenta
e quatro cruzeiros e noventa e três centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos encargos legais,
calculados a partir de 31.12.92, até a data do efetivo recolhimento, convertida ao padrão monetário
vigente;
8.1.1. acolher as razões de justificativas do responsável concernentes aos fatos relacionados à contratação
da firma FSA, uma vez não evidenciada irregularidade na adjudicação de licitação à referida firma;
8.1.2. acolher as razões de justificativas concernentes aos pagamentos indevidos da URP em ações
trabalhistas promovidas por ex-funcionários do Banco, no que se refere ao Sr. Gualter Tavares Neto;
8.2. como medidas preparatórias para a referida citação, pela realização de diligências com a finalidade de::
8.2.1. estabelecer a participação de cada um dos responsáveis citados em cada um dos acordos e
pagamentos lesivos ao BNCC;
8.2.2. quantificar o débito, considerando os valores indevidamente pagos ao advogado do BNCC e os
recolhimentos 'a maior' a título de INSS e TRPF;
8.2.3. caso o relatório da Comissão de Sindicância não seja suficientemente esclarecedor, identificar a
espécie de ato comissivo ou comissivo irregular praticado por cada um dos envolvidos;
8.2.4. verificar se foram adotadas medidas no sentido do ressarcimento dos valores pagos a maior ao
advogado e a título de INSS e IRPF.
8.3. determinar a citação dos Srs. Mário Gilberto de Oliveira solidariamente com os ex-empregados Ceres
Nogueira Lustosa, Maria Lúcia de Melo Siqueira e Antônio Lázaro Ferreira, relativamente a apresentação
de defesa equivocada perante a justiça trabalhista, omitindo a incorporação do percentual concernente à
URP/89, o que ocasionou condenação em valor superior ao devido e realização de acordos administrativos
em montantes superiores ao entendimento jurisprudencial prevalecente, quanto ao primeiro responsável; e
realização de cálculos indevidos quanto aos valores acordados administrativamente, sendo que a
incorporação da URP/89 nos salários dos empregados era de conhecimento desses empregados em virtude
de suas funções, quanto aos demais arrolados;
8.4. Determinar, por fim, a citação do Sr. Leonides Pires de Lima para que apresente suas alegações de
defesa ou recolha o excesso de remuneração recebido nos meses de nov/dez, nos valores de CR$
32.416,44 (trinta e dois mil, quatrocentos e dezesseis cruzeiros reais e quarenta e quatro centavos) e CR$
146.173,17 (cento e quarenta e seis mil, cento e setenta e três cruzeiros reais e dezessete centavos), a
contar respectivamente, de 30.11.93 e 31.12.93, acrescidos dos encargos legais.
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Ata n° 05/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/02/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Revisor), Iram
Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Vahnir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministros com votos vencidos: Humberto Guimarães Souto (Relator e-Bento José Bugarin.

HOMERO SANTOS
Presidente
b)

là)
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ANEXO II DA ATA N° 05, DE 11-02-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA EM FACE DE PEDIDO DE VISTA
Inteiros teores do Relatório e Voto emitidos pelo Relator, Ministro-Substituto José
Antonio Barreto de Macedo, do Voto apresentado pelo Revisor, Ministro Valmir Campelo, do Parecer
emitido pelo Representante do Ministério Público e, ainda, do Acórdão n° 008/98 aprovado por
unanimidade, nesta data, referente ao Recurso de Revisão interposto pela Petrobrás
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GRUPO II - CLASSE I - Plenário
TC 279.300/93-0, anexo: TC 250.553/92-9
Natureza: Recurso de Revisão
Entidade: Fertilizantes Nitrogenados do Nordeste
S/A
Responsáveis: Antônio Luiz Silva de Menezes,
Diretor Superintendente, e outros
Ementa:

- Recurso de revisão, interposto em processo de
prestação de contas contra determinação deste
Tribunal, objetivando regularizar admissões de
pessoal efetuadas a partir de 06/06/90 (Acórdão
078/95 - Plenário). Reintegração determinada por
decisão judicial transitada em julgado.
Procedência das razões aduzidas pelo responsável.
Conhecimento e provimento do recurso. Supressão
da determinação contida no acórdão recorrido, em
face da autoridade da coisa julgada.
RELATÓRIO

Adoto, como Relatório, o judicioso parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Lucas Rocha Furtado, a seguir transcrito (fls.
423/425):
"Cuidam os autos das contas da Fertilizantes Nitrogenados do
Nordeste - NITROFÉRTIL, referentes ao exercício de 1992. A entidade foi
incorporada pela Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS, em 17.12.93.
Na Sessão de 12.7.95, o Plenário desta Corte julgou as
presentes contas regulares com ressalva, determinando à Direção da
NITROFÉRTIL que adotasse "as providências necessárias visando regularizar
• as admissões de pessoal efetuadas a partir de 06.06.90, em desacordo com
o estabelecido no inciso II do art. 37 da Constituição Federal, sob pena
de nulidade das mesmas" (Acórdão ng 078, Ata 30/95 - Plenário) - fl. 400.
Irresignado, o Presidente da PETROBRÁS encaminhou, em 24.1.96,
à Secretaria de Controle Interno do Ministério das Minas e Energia o
expediente de fls. 405/409, em que presta esclarecimentos alusivos à
determinação mencionada, ao tempo em que solicita àquela CISET que
submeta as justificativas ao exame e consideração deste Tribunal.
ile Após análise das razões apresentadas, a SECEX/BA propõe o
conhecimento do expediente como Recurso de Revisão, "nos termos dos arts.
32, III, e 35 da Lei ng 8.443/92, negando-lhe provimento, em cumprimento
ao art. 37, II, da Constituição Federal" (f 1. 421).
Quanto à oportunidade do presente recurso, o Ministério Público
anui ao posicionamento da Unidade Técnica, no sentido de que os elementos
apresentados pela PETROBRÁS possam ser conhecidos como Recurso de
Revisão, tendo em vista a existência de documento superveniente, não
considerado nos autos, no caso o Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal
Superior do Trabalho - TST, conforme Processo ng TST-RR-72.334/93.3-(Ac.
44 T - 2716/93) - 14 Região. O fato de o expediente ter sido endereçado
à CISET/MME não deve obstar o conhecimento do recurso, uma vez que o
signatário manifesta expressamente sua vontade de ver as justificativas
submetidas ao exame desta Corte de Contas.
(

)

A PETROBRAS menciona que a NITROFÉRTIL, em consonância com a
Reforma Administrativa adotada pelo Governo Federal, procedeu à dispensa
de 52 empregados. Estes, fundamentados na Cláusula 364 do Acordo Coletivo
89/90, que dava garantia de emprego aos funcionários, passaram a ajuizar
C: \WPWIN60 \DOCMICOZRELATORN27930093.WPD
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ações trabalhistas contra a Empresa, pleiteando a reintegração (f is.
406/407).
Acrescenta que, apresentadas as peças de defesa, interpostos os
devidos recursos na Justiça Trabalhista, local e regional, e tendo sido
cientificado de decisões judiciais favoráveis à reintegração em casos
semelhantes, a NITROFÉRTIL optou por efetuar negociação, via Acordo nos
Autos, possibilitando a readmissão de ex-empregados (f 1. 407).
Assevera, ainda, que a avaliação jurídica realizada à época
apontava reduzidas possibilidades de sucesso dos recursos interpostos
pela Companhia, o que guardava consonância com as decisões prolatadas
pelo Poder Judiciário. Logo a seguir, o Egrégio Tribunal Superior no
Trabalho prolatou Acórdão (Processo ng TST-RR-72.334/93.3, já mencionado),
em última instância, sentenciando pela concessão da reintegração.
Enfatiza, por fim, o amplo exame do processo pelo Ministério Público do
Trabalho, que determinou seu arquivamento (f is. 408/409).
Inicialmente, deve ser reafirmado o entendimento deste
Ministério Público de que as admissões de empregados, sem concurso
público, ainda que mediante acordos judiciais, ferem frontalmente o
disposto no art. 37, inciso II, da Constituição.
No presente caso, contudo, não se trata de simples admissão.
Cuida-se de readmissão de empregados dispensados, no escopo de
atabalhoada reforma administrativa adotada no âmbito do Governo Federal,
em julho de 1990, ocasião em que se encontrava em pleno vigor cláusula
de Acordo Coletivo de Trabalho, em que a empresa NITROFÉRTIL comprometiase a não promover despedidas arbitrárias, entendendo-se como tais as que
não se fundassem em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro
(fl. 406).
Sendo as dispensas efetivadas com infringência à cláusula de
acordo coletivo, seria natural a tendência da Justiça do Trabalho de
decidir pela reintegração no emprego.
A título ilustrativo, deve-se mencionar, outrossim, que o
próprio ordenamento jurídico viria acolher, posteriormente, a pretensão
desses empregados, pois que a Lei ng 8.878, de 11.5.94, art. 1g, caput e
inciso II, concedeu anistia aos empregados dispensados, no período
compreendido entre 16.3.90 e 30.9.92, com violação de cláusula constante
de acordo.
Por outro lado, mesmo considerando-se que houve infringência ao
art. 37, inciso II, da Constituição, sabe-se que esses acordos judiciais
para readmissão dos empregados, firmados em juízo trabalhista
conciliatório, estão consumados. Resta, portanto, indagar sobre sua
natureza e seus efeitos.
O parágrafo único do art. 831 da CLT estabelece que "no caso de
conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível".
Os ensinamentos de Amauri Mascaro Nascimento (Curso de Direito Processual
do Trabalho, 15g ed., 1994, p. 242) são esclarecedores, in verbis:
"Incabível é qualquer recurso contra a conciliação. Uma vez
ajustadas as suas condições e formalizadas em ata, o ato jurídico
completa-se, operando a sua definitividade imediata. Conciliação
concluída equivale à sentença transitada em julgado; torna-se
imodificável".
Nesse particular, dispõe o Enunciado ng 259 do TST: "Só por ação
rescisória é atacável o termo de conciliação previsto no parágrafo único
do art. 831 da Consolidação das Leis do Trabalho".
Vê-se que a lei, a doutrina e a jurisprudência convergem no
sentido de atribuir aos acordos judiciais força de coisa julgada
material.
No caso concreto que ora se avalia, os acordos foram
homologados no decorrer do exercício de 1992, estando, portanto, fora de
C:\WPWIN6O\DOCMICO2\RELATORfl27930093.WPD
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alcance da ação rescisória, porquanto esgotado o prazo decadencial de
dois anos (CLT, art. 836, c/c CPC, art. 495).
Dessa forma, tais contratações estão protegidas pela "coisa
julgada". Trata-se do princípio da segurança jurídica, pelo qual "res
iudicata pro veritate accipitur".
Não há, pois, viabilidade de anulação das admissões. E mesmo se
fosse tal providência possível, sua efetivação escaparia à esfera de
competência desta Corte de Contas, consoante entendimento contido no
Enunciado de Decisão ng 72 do "Sistema JURIS" do TCU, transcrito a seguir:
"Não compete a este Tribunal revogar decisão judicial nem cabe, se
imperfeito o ato, a intervenção desta corte para corrigi-lo, pois isto
é matéria para ser apreciada no Tribunal competente".
Nesse contexto, só restaria questionar, no âmbito do Direito
Administrativo, os atos dos responsáveis da NITROFÉRTIL, que redundaram
nos mencionados acordos. No entanto, como tais atos já foram julgados
pelo Tribunal, na Sessão de 12.7.95 (Acórdão ng 078/95 - TCU - Plenário),
o princípio geral que veda a "reformatio in pejus" impede que possam ser
reavaliados em sede de recurso de revisão interposto pelo Presidente da
PETROBRÁS.
Por todo o exposto, dissentindo da Unidade Técnica, o
Ministério Público, em face dos fatos novos trazidos aos autos,
manifesta-se pelo conhecimento do expediente do Presidente da PETROBRÁS
como Recurso de Revisão, devendo ser encaminhado à Presidência do
Tribunal, para sorteio de novo Relator, nos termos do art. 29, § 1g, inc.
da Resolução/TCU ng 29/95, com a redação dada pelo art. 31 da
Resolução/TCU ng 36/95.
No mérito, posiciona-se o MP/TCU pelo provimento do recurso,
suprimindo-se a determinação contida no subitem 8.2 do Acórdão ng 078/95 TCU - Plenário".
É o Relatório.
2.
VOTO

No que se refere à admissibilidade do presente recurso, entendo
que foram cumpridos os requisitos de tempestividade e de fundamentação
a que se refere o art. 236, inciso III, do Regimento Interno, o que
possibilita seu conhecimento como recurso de revisão, sendo irrelevante
que a peça apresentada tenha sido endereçada primeiramente à Secretaria
de Controle Interno do Ministério das Minas e Energia.
Quanto ao mérito, o trânsito em julgado do acórdão proferido
pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, no sentido da concessão da
reintegração dos empregados, anteriormente admitidos sem concurso
público, em conjunto com o decurso do prazo decadencial de dois anos para
a proposição de ação rescisória, impossibilitam juridicamente a
implementação da ação determinada no subitem 8.2 do Acórdão ng 078/95.
Por sua vez, o princípio de vedação da "reformatio in pejus"
obstrui a apreciação desta Corte, em sede recursal, da legitimidade dos
motivos que levaram a empresa a optar pela conciliação.
Ademais, há uma clara tendência jurisprudencial, no âmbito
deste Tribunal, no sentido de reconhecer que refoge à sua competência
determinar ou manter determinação que tenha como efeito a revogação de
decisão judicial (Decisões ngs• 171/91 - Plenário e 194 - Segunda Câmara).
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Em face das razões expendidas, acolho o parecer da douta
5.
Procuradoria e Voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto
à deliberação deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 03 de dezembro de 1997.

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator

•
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VOTO REVISOR
Com as vênias devidas, permito-me reafirmar que as razões do pedido de vista deste processo foram
temores de que confronto de competência entre TCU e TST estaria a se confirmar nos elementos trazidos
no Relatório e Voto de sua Excelência o Ministro-Relator José Antonio Barreto de Macedo.
Cedendo à intuição de examinar os elementos do processo, encontrei indicações que me levaram
a sufocar a suspeita do conflito de Poder. Porém, alguns aspectos observados me propiciam sugerir
reinterpretação de alguns itens das justificativas apresentadas pela recorrente e, assim, reformulação parcial
do teor do Acórdão proposto pelo ilustre Ministro-Relator. Nesse sentido trago à elevada apreciação dos
meus pares, as seguintes considerações.
No Relatório do Ministro Macedo, adotando in totum o texto lavrado pelo Subprocurador-Geral,
Doutor Lucas Rocha Furtado, está assente que: "No presente caso, contudo, não se trata de simples admissão.
Cuida-se de readmissão de empregados dispensados, no escopo de atabalhoada reforma administrativa
adotada no âmbito do Governo Federal, em julho de 1990, ocasião em que se encontrava em pleno vigor
cláusula de Acordo Coletivo de Trabalho, em que a empresa NITROFÉRIIL comprometia-se a não promover
despedidas arbitrárias, entendendo-se como tais as que não se fundassem em motivo disciplinar, técnico,
econômico ou financeiro (f7.406)."
Já em seu Voto, o Relator consignou que "... o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo
Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, no sentido da concessão da reintegração dos empregados,
anteriormente admitidos sem concurso público, em conjunto com o decurso do prazo decadencial de dois
anos para a proposição de ação rescisória, impossibilitam juridicamente a implementação da ação
determinada no subitem 8.2 do Acórdão n°078/95."
Observa-se nos elementos dos autos que instalou-se confusão no uso dos conceitos de reintegração
e readmissão. Em segundo lugar, firmou-se a idéia da regência, sobre a questão discutida neste processo,
do Enunciado de Decisão n° 72, que estabelece: "Não compete a este Tribunal revogar decisão judicial nem
cabe, se imperfeito o ato, a intervenção desta corte para corrigi-lo, pois isto é matéria para ser apreciada
no Tribunal competente." Finalmente, está consignado que os casos de admissões tratados nestes autos
foram apreciados pelo TST e, como conseqüência, sendo considerados coisa julgada, estariam justificando
as pretensões da recorrente. Neste mister fazem-se necessários esclarecimentos.
Em relação aos conceitos de reintegração e readmissão, retomo as ponderações apostiladas à
fl. 420 dos autos, pela instrução elaborada no âmbito da SECEX-BA: "Quanto ao mérito da questão
suscitada, o proclamado Acórdão do TST determinou a reintegração no emprego. Entendemos que o egrégio
Tribunal trabalhista utilizou-se, para os empregados de estatais, de analogia com a reintegração disposta
na Lei n 8.112/90, esta prevista para os servidores públicos federais, e bem definida pelo mestre Hely Lopes
Meirelles, em seu Direito Administrativo Brasileiros: "A reintegração é a recondução do servidor ao mesmo
cargo de que fora demitido, com o pagamento integral dos vencimentos e vantagens do tempo em que esteve
afastado, uma vez reconhecida a ilegalidade da demissão em decisão judicial. Como reabilitação funcional,
a reintegração acarreta, necessariamente, a restauração de todos os direitos de que foi privado com a ilegal
demissão...". No caso, para fugir à reintegração judicial, a NITROFÉRTIL optou, via acordo nos autos,
pela readmissão daqueles empregados que, supostamente, foram demitidos com ilegalidade - supostamente
por não haver decisão judicial em tal sentido, atinente aos empregados em questão."
Lembra, ainda, aquela instrução, afirmações de Hely Lopes Meirelles: "Não se confunda a
reintegração com a readmissão... Na reintegração reconhece-se que a pena de demissão foi ilegal e, em
razão desse reconhecimento, restauram-se todos os diretos do demitido, com seu retorno ao cargo e
t
pagamento das indenizações devidas; na readmissão permite-se a volta do ex-funcionário ao serviço
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efetivamente prestado anteriormente (..). A reintegração é um direito do demitido quando reconhecida
judicialmente sua inocência; a readmissão é o retorno do funcionário ao serviço público quando anulada
administrativamente sua desinvestidura (em face da sistemática constitucional, a readmissão não é mais ato
de liberalidade da Administração)."
Em relação à pertinência desta Corte questionar deliberações judiciais relativas a admissões na
esfera governamental, é necessário trazer à consideração entendimento sobre os conceitos de Convenção
Coletiva de Trabalho e Acordo Coletivo de Trabalho como plano de possibilidades de atuação da Corte de
Contas frente às Cortes Trabalhistas.
A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT estabelece definição de Convenção Coletiva de
Trabalho, diferenciando-o de Acordo Coletivo de Trabalho. Essa distinção, nos seus termos legais, a seguir
reproduzidos, serve bem ao propósito de demonstrar que a referência trazida pela PETROBRÁS nos
elementos recursais é imprópria, portanto deve ser rejeitada pela Corte.
"Art. 611 Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais
sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho
aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho."
sS 1° É facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar acordos coletivos
com uma ou mais empresas de correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho,
aplicáveis no âmbito da empresa ou das empresas acordantes às respectivas relações de trabalho."
Ademais, segundo NASCIMENTO 1 "(.) aplicam-se as convenções coletivas a todos, empregados
e empregadores, desde que pertençam ao âmbito da representação profissional ou econômica dos sindicatos
convenentes."
NASCIMENTO' comenta essa definição comparando-a à definição de Convenção Coletiva de
Trabalho estatuída no caput do art. 611 da CLT, nos seguintes termos:
"Confrontando os dois textos (..) observa-se que há duas figuras da mesma natureza mas que diferem
em um aspecto. A primeira, prevista no caput, é a convenção coletiva. A segunda, mencionada no áç 10,
é o acordo coletivo. A diferença entre ambas se faz a partir do nível em que se desenvolvem. As
convenções coletivas resultam de negociações coletivas em nível de categoria. São ajustes entre
sindicatos, o patronal e o dos trabalhadores. Os acordos coletivos verificam-se em nível de empresa. O
seu âmbito é mais limitado. Os seus efeitos são aplicáveis apenas aos trabalhadores e à empresa
pactuante."
Convenção coletiva de trabalho é mais abrangente do que acordo coletivo de trabalho. A primeira
envolve todos os membros de uma dada categoria de trabalhadores, enquanto o segundo só os empregados
da empresa que o firmou.'
Comentando sobre a necessidade do concurso público para a formalização do emprego na área
governamental, o Ministro Luciano Brandão assim consignou: "Não obstante a nossa convicção de que a
regra constitucional em comento se destina a toda a Administração Pública, insistimos em que a sua
aplicação nas empresas criadas para exploração de atividade econômica deve se revestir de certa
flexibilidade, de modo que as regras rígidas do concurso público não venham a inviabilizar o bom
desempenho de sua destinação legal, da convivência dessas empresas e sociedades em permanente regime
de competitividade com a iniciativa privada." (TC-006.658/89-0, Sessão Plenária de 16.05.90, Ata n° 21/90;
DOU de 06.06.90, página 10.835). Essa mesma doutrina, ou princípio, se aplica às convenções e aos
'NASCIMENTO, Amauri Mascaro - Compêndio de Direito do Trabalho. Editora Ltr Ltda. São Paulo, 1972,
página 198.
2 NASCIMENTO,

— Iniciação ao Direito do Trabalho. Editora Ltr Ltda. São Paulo, 1992, 18a Edição

3' tiragem, página 52.
3

NASCIMENTO,— Idem, página 4137.7
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acordos coletivos de trabalho, pois que não devem comprometer o bom desempenho das empresas que
enfrentam a competição da iniciativa privada. É preciso atentar para o fato de que a sustentação de emprego
não é objeto de Acordo Coletivo de Trabalho. NASCIIVIENTO 4 analisa essa questão citando que "nas
convenções coletivas, o objeto é a fixação de um certo regime de trabalho com base no qual são
desenvolvidas as relações individuais de trabalho."
Portanto, a admissão dos indivíduos A, B e C na empresa X, não pode integrar acordo coletivo de
trabalho firmado por D, E e F com essa empresa, porquanto não faz parte das relações individuais de trabalho
tal propósito. Nesse nível de relação individual de trabalho podem ser incluídas itens como salário, turno de
trabalho, remuneração de horas extras, segurança fisica individual, etc. A questão do emprego transcende a
esse nível de acordo, pois que pertence ao universo da empresa e suas relações com o mercado. Portanto diz
respeito aos seus projetos, à sua situação econômica ou financeira, não podendo se subjugar aos interesses
individuais de seus empregados. Tal perspectiva ainda é mais contundente quando se trata de empresa da área
governamental, onde deve prevalecer o interesse social sobre o particular.
Conclui-se que Acordos Coletivos de Trabalho visam condições de trabalho mais favoráveis no
plano coletivo. Emprego não é condição de trabalho, escapa da alçada de acordo ou convenção, portanto
as admissões constitui matéria que transcende à abrangência de Acordo Coletivo de Trabalho.
Ademais, uma das características do Acordo Coletivo de Trabalho como norma ou contrato com
16 .
força de lei é sua subjugação às leis de ordem pública, "porque nesse caso a convenção coletiva não poderá
derrogar a lei (..) a submissão, nesse caso, é um imperativo de intangibilidade das estruturas institucionais
e uma decorrência normal do princípio da graduação de positividade jurídica."5 . É oportuno lembrar,
também, o registro contido no Parecer, inserido às fls. 423/425 dos autos, do representante do Ministério
Público que assim se pronunciou: "Inicialmente, deve ser reafirmado o entendimento deste Ministério Público
de que as admissões de empregado, sem concurso público, ainda que mediante acordos judiciais, ferem
frontalmente o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição." (fl. 424, terceiro parágrafo).
No que se refere à competência desta Corte em posicionar-se em relação a questões deliberadas por
outra Corte, em respeito ao Enunciado de Decisão TCU n° 72, que estabelece textualmente: "Não compete
a este Tribunal revogar decisão judicial nem cabe, se imperfeito o ato, a intervenção desta corte para
corrigi-lo, pois isto é matéria para ser apreciada no Tribunal competente", entendo que o caso em apreço
não é matéria a ser apreciada por outro Tribunal, pois veja-se que é de competência constitucional do TCU
pronunciar-se sobre as admissões, no que se refere a sua validade ou nulidade, pois que assim está
pronunciado na Constituição:
"Art. 71 O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal
de Contas da União, ao qual compete:
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título,
na administração direta e indireta, (..)" (grifo meu).
Considere-se que a readmissão, em relação à reintegração, se revela mais vantajosa para a
Administração e que, portanto, os responsáveis, ao optarem pela solução adotada, agiram com louvável
economicidade. O que está em discussão, entretanto, não diz respeito à intenção dos dirigentes da empresa,
uma vez que estes tiveram suas contas julgadas regulares, com ressalvas, não lhes sendo imputada multa de
espécie alguma. Sou de opinião que, sem embargo da boa-fé dos responsáveis, a situação dos empregados
readmitidos permanece ilegal, uma vez que, como ressaltam os dizeres de Hely Lopes Meirelles, a readmissão,
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em razão dos mandamentos constitucionais, não consiste em ato discricionário da Administração.
Reintegração não cabe subjugo à Constituição Federal, portanto sobre tal questão não se pronuncia esta Corte.
Readmissão sim, pois, sendo uma mera segunda admissão, está no plano das competências desta Corte sua
avaliação.
Concluindo esta abordagem, retomo a afirmativa do Ministério Público ao consignar in verbis: "não
há viabilidade de anulação das admissões" (fl. 424, último parágrafo), para registrar que não se anulam
reintegrações determinadas por decisão judicial, pois que aí haveria matéria julgada. Porém, o caso em
apreço, embora referida como " Reintegração determinada por decisão judicial transitada em julgado" (fls.
430 e 431), trata de readmissão, conforme demonstrarei, a seguir, estar comprovado nos elementos dos
autos.
Finalmente, em relação à coisa julgada, trazida como fato novo a justificar a pretensão da
recorrente, requeiro atenção para alguns detalhes pinçados dos elementos do processo:
consta dos autos declaração assinada pela NITROFÉRTIL nos seguintes termos: "O Acordo
Coletivo de Trabalho de setembro/91, que previu a readmissão dos empregado, buscou, primordialmente,
amenizar os conflitos internos então existentes na Empresa, (...)" (fl. 21 do TC-250.553/92-9 anexado aos
presentes autos). Nas fls. 222/223 dos autos consta que foram readmitidos 3 empregados na data de 01.10.92
e está textualmente registrado e firmado pelo Sr. Josman Carneiro da Silva, da Divisão de Recursos Humanos
0
da NITROFÉRTÉL: "Readmissões efetuadas com base na Cláusula 33°, § 3 , do Acordo Coletivo de
Trabalho". Já na fl. 295 consta que "A contratação de pessoal, sem concurso público no exercício de 1991,
obedeceu ao Acordo Coletivo de Trabalho celebrado em setembro daquele ano." À fl. 20 do
TC-250.553/92-9 está expresso: "Com efeito, o Parágrafo Terceiro da Cláusula Trigésima Terceira do dito
Acordo comprometia a NITROFÉRTIL a readmitir empregados (..)" . Conclui-se que o Acordo Coletivo
de Trabalho foi celebrado depois das demissões dos empregados aqui considerados e que, como está claro
nos autos, para ter os seus interesses assegurados, a empresa firmou um Acordo Coletivo de Trabalho depois
das demissões, comprometendo-se a realizar readmissões. Note-se que a empresa agiu com base em suposição
e tomando-se por base legal casos análogos, abandonando o terreno próprio de suas decisões e adentrando
em área prerrogativa dos Juízes constituídos. Os administradores não têm a prerrogativa de justificar
juridicamente seus atos com base em hipóteses ou em caso análogo. Devem, sim, obedecer à lei instituída.
Aos Juízes, sim, cabe a prerrogativa de tomar a jurisprudência como referencial para suas decisões de mérito.
Ademais o caso em apreço está cabalmente considerado como readmissão, o que difere de reintegração.
Reintegração, sim, foi o quesito julgado pelo TST, não readmissão;
tal acordo e tais demissões não foram apreciadas pelo TST, como está considerado pelo Relator.
Ocorreu que a empresa agiu sob a hipótese de que se o TST julgasse os casos referidos neste processo, o
faria em consonância com deliberações adotadas para ocorrências análogas, ou seja, tomaria decisão
direcionada à determinação de reintegração;
o Acordo Coletivo Trabalho, que motivou as readmissões, foi firmado em 10.10.91, não sendo
objeto do citado Acórdão exarado pelo TST pois que este se refere a outro Acordo, firmado por outra
empresa com outro Sindicato que não o vinculado à NITROFÉRTIL, embora do círculo de atuação e
abrangência da PETROBRÁS;
foram realizadas 5 readmissões em 25.11.91 (fl. 4 do TC-250.553/92-9, Anexo) e 3 readmissões
em 01.10.92 (fl. 237 dos autos). O Acórdão do TST (Ac. 4' T-2716/93- ia Região, Relator Ministro Almir
Pazzianotto Pinto, recorrente PETROBRÁS, recorrido Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da
Destilação e Refinação do Petróleo no Estado do Rio de Janeiro) foi prolatado em 1993, conforme Diário
da Justiça de 29.10.93, Seção I, página 23076;
a NITROFÉRTIL firmou Acordo com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Empresas
Petroquímicas, Químicas, Plásticas e Afins do Estado da Bahia - SINDIQUÉMICA-BA e com o Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria de Produtos Químicos para Fins Industriais e da Petroquímica do Estado de
Sergipe - SINDIQUIMICA-SE. (fl. 24 do TC- 250.553/92-9, anexo);
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o Acórdão do TST referido nas justificativas do recorrente refere-se ao Sindicato dos
Trabalhadores da Indústria de Destilaria do Rio de Janeiro, e nega provimento a Recurso de Revista interposto
pela PETROBRÁS e não pela NITROFÉRTIL. Ademais, este Acórdão é de outubro de 1993, enquanto as
admissões contestadas pela SECEX-BA são de novembro de 1991;
nas alegações trazidas pela recorrente não consta cópia dos Acordos Coletivos de Trabalho
referidos nos autos, embora tenha sido solicitado pelo Tribunal, conforme está registrado no processo
anexado.
As ilações feitas pela recorrente para justificar os atos administrativos da NITROFÉRTIL, baseandose em acordo coletivo de trabalho apreciado pelo TST, porém referente a empresa e sindicato sediados no Rio
de Janeiro, além de formalizado dois anos depois das admissões em causa, não podem ser aceitos como
elementos de justificativa por não se aplicar ao presente caso, pois os empregados, a empresa e os sindicatos
envolvidos estão sediados na Região Nordeste, portanto em outra base territorial. Essa fundamentação está
averbada pelo mestre NASCIMENTO' quando este consigna que "O campo de aplicação das convenções
coletivas de trabalho é determinado pela base territorial dos sujeitos convenentes. Assim, um acordo coletivo
entre um sindicato e uma empresa, evidentemente será aplicável somente no âmbito da empresa convenente."
Pelos elementos que expus, quedo-me a concluir que, em primeiro lugar, não se configurou
confrontação de competência entre o TST e o TCU, visto aquela Magna instituição ter se pronunciado sobre
mérito de matéria relativa a outros empregados e outra empresa e não em relação aos referidos nestes autos.
Em segundo lugar, face à inconsistência dos elementos trazidos no recurso, permanece subsistente a
determinação contida na deliberação recorrida. Assim, estaria justificado esta Corte negar provimento às
pretensões da recorrente.
Trago, entretanto, à apreciação deste Colegiado dois outros aspectos.
Em primeiro lugar, considere-se que à época do julgamento das contas da NITROFÉRTIL, em
Sessão Plenária de 12.07.95, já estava em vigor a Lei n° 8.878, de 11.05.94, a qual concede anistia a
empregados demitidos em circunstâncias semelhantes ao caso em apreço. Embora não citada nos elementos
de justificativa do recurso, não poderia a referida norma ser desconsiderada, quando do julgamento das
contas, visto ter regência sobre matéria, cujo mérito se apreciava. Tal normativo reza, in verbis:
"Art. I° É concedida anistia aos servidores públicos civis e empregados da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e sociedades
de economia mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16 de março de 1990 e 30
de setembro de 1992, tenham sido:
1- exonerados ou demitidos com violação de dispositivo constitucional ou legal;
- despedidos ou dispensados dos seus emprego com violação de dispositivos constitucional, legal,
regulamentar ou de cláusula constante de acordo, convenção ou sentença normativa;
III - exonerados, demitidos ou dispensados por motivação política, devidamente caracterizada, ou por
interrupção de atividade profissional em decorrência de movimentação grevista.".
Em segundo lugar, pode ser aceito que as demissões dos empregados arrolados nos autos
ocorreram no período abrangido pela Lei n° 8.878/94, embora as instruções produzidas pela SECEX-BA
omitam as datas das mesmas. Valho-me das afirmações contidas à fl. 406, "Em face de determinações
superiores implementadas dentro do escopo da Reforma Administrativa adotada no âmbito do Governo
Federal em junho de 1990, a Nitrofértil (..) procedeu à dispensa coletiva de 52 empregados" e à fl. 408,
"Todos os readmitidos participaram efetivamente de Processos Seletivos Competitivo, além de terem sido
originalmente admitidos antes do advento da Constituição Federal de 1988 " , ambas citações constantes das
peças recursais.
Assim, concluo pela negativa de provimento ao recurso de Revisão, considerando as bases alegadas
e pondero pelo provimento com base na Lei de anistia aos desempregados. Desta forma estaria atendido
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principio de não se rever para prejudicar evocado pelo Ministério Público em seu parecer em favor do
provimento do recurso.
Pelas razões expostas, acolho em parte a instrução da Unidade Técnica especialmente quanto à
25.
negativa de provimento ao recurso, dada a justificativa de readmissão baseada em Acordo Coletivo de
Trabalho, e divirjo da Douta Procuradoria, bem como do Ministro-Relator quanto à aceitação das
justificativas recursais baseada no reconhecimento de ser este caso transitado e julgado pelo TST, por não
reconhecer ser este o caso. Outrossim, opino pelo conhecimento do recurso de revisão interposto pela
PETROBRÁS para, no mérito, dar-lhe provimento com base no enunciado do artigo 1°, inciso III, da Lei
n° 8.878, de 11 de maio de 1994.
Assim, com respeitosas vênias ao Ministro-Relator, José Antonio Barreto de Macedo, Voto no
sentido do Tribunal adotar o Acórdão, cujo teor submeto à elevada apreciação deste colendo Plenário.
TCU, 11 de fevereiro de 1998

VALMIR C AMPELO
Ministro-Revisor
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Cuidam os autos das contas da Fertilizantes Nitrogenados do Nordeste NITROFÉRTLL, referentes ao exercício de 1992. A entidade foi incorporada pela Petróleo Brasileiro
S/A - PETROBRÁS, em 17.12.93.
Na Sessão de 12.7.95, o Plenário desta Corte julgou as presentes contas regulares com
ressalva, determinando à Direção da NITROFÉRTIL que adotasse "as providências necessárias
visando regularizar as admissões de pessoal efetuadas a partir de 06.06.90, em desacordo com o
estabelecido no inciso II do art. 37 da Constituição Federal, sob pena de nulidade das mesmas"
(Acórdão n° 078, Ata 30/95 - Plenário) - fl. 400.
Irresignado, o Presidente da PETROBRÁS encaminhou, em 24.1.96, à Secretaria de
Controle Interno do Ministério das Minas e Energia o expediente de fls. 405/409, em que presta
esclarecimentos alusivos à determinação mencionada, ao tempo em que solicita àquela CISET que
submeta as justificativas ao exame e consideração deste Tribunal.
Após análise das razões apresentadas, a SECEX/BA propõe o conhecimento do
expediente como Recurso de Revisão, "nos termos dos arts. 32, III, e 35 da Lei n° 8.443/92,
negando-lhe provimento, em cumprimento ao art. 37, II, da Constituição Federal" (fl. 421).
Quanto à oportunidade do presente recurso, o Ministério Público anui ao
posicionamento da Unidade Técnica, no sentido de que 'os elementos apresentados pela
PETROBRÁS possam ser conhecidos como Recurso de Revisão, tendo em vista a existência de
documento superveniente, não considerado nos autos, no caso o Acórdão proferido pelo Egrégio
Tribunal Superior do Trabalho - TST, conforme Processo n° TST-RR-72.334/93.3-(Ac. 4T 2716/93) - 1' Região. O fato de o expediente ter sido endereçado à CISET/MME não deve obstar
o conhecimento do recurso, uma vez que o signatário manifesta expressamente sua vontade de ver
as justificativas submetidas ao exame desta Corte de Contas.
Tratando-se de Recurso de Revisão, após exame da peça pela Unidade Técnica, o
processo deveria ter sido encaminhado diretamente à Presidência do Tribunal para sorteio de novo
Relator, consoante estabelece o inciso II do § 10 do art. 29 da Resolução/TCU n° 29/95, com a
redação dada pelo art. 31 da Resolução/TCU n° 36/95. Contudo, cuidando-se de caso de intervenção
obrigatória do Ministério Público (Regimento Interno/TCU, art. 232), entende-se que, por medida
de economia processual e racionalidade administrativa, possa ser relevada essa questão
procedimental, passando-se o Parquet a examinar, desde logo, o mérito da questão.
A PETROBRÁS menciona que a NITROFÉRTIL, em consonância com a Reforma
Administrativa adotada pelo Governo Federal, procedeu à dispensa de 52 empregados. Estes,
fundamentados na Cláusula 36 a do Acordo Coletivo 89/90, que dava garantia de emprego aos
funcionários, passaram a ajuizar ações trabalhistas contra a Empresa, pleiteando a reintegração (fls.
406/407).
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Acrescenta que, apresentadas as peças de defesa, interpostos os devidos recursos na
Justiça Trabalhista, local e regional, e tendo sido cientificado de decisões judiciais favoráveis à
reintegração em casos semelhantes, à NITROFÉRTIL optou por efetuar negociação, via Acordo nos
Autos, possibilitando a readmissão de ex-empregados (fl. 407).
Assevera, ainda, que a avaliação jurídica realizada à época apontava reduzidas
possibilidades de sucesso dos recursos interpostos pela Companhia, o que guardava consonância com
as decisões prolatalas pelo Poder Judiciário. Logo a seguir, o Egrégio Tribunal Superior no Trabalho
prolatou Acórdão (Processo n° TST-RR-72.334/93.3, já mencionado), em última instância,
sentenciando pela concessão da reintegração. Enfatiza, por fim, o amplo exame do processo pelo
Ministério Público do Trabalho, que determinou seu arquivamento (fls. 408/409).
Inicialmente, deve ser reafirmado o entendimento deste Ministério Público de que as
admissões de empregados, sem concurso público, ainda que mediante acordos judiciais, ferem
frontalmente o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição.
No presente caso, contudo, não se trata de simples admissão. Cuida-se de readmissão
de empregados dispensados, no escopo de atabalhoada reforma administrativa adotada no âmbito do
Governo Federal, em julho de 1990, ocasião em que se encontrava em pleno vigor cláusula de Acordo
Coletivo de Trabalho, em que a empresa NITROFÉRTIL comprometia-se a não promover
despedidas arbitrárias, entendendo-se como tais as que não se fundassem em motivo disciplinar,
técnico, econômico ou financeiro (fl. 406).
Sendo as dispensas efetivadas com infringência à cláusula de acordo coletivo, seria
natural a tendência da Justiça do Trabalho de decidir pela reintegração no emprego.
A título ilustrativo, deve-se mencionar, outrossim, que o próprio ordenamento jurídico
viria acolher, posteriormente, a pretensão desses empregados, pois que a Lei n° 8.878, de 11.5.94,
art. 1°, caput e inciso II, concedeu anistia aos empregados dispensados, no período compreendido
entre 16.3.90 e 30.9.92, com violação de cláusula constante de acordo.
Por outro lado, mesmo considerando-se que houve infringência ao art. 37, inciso II, da
Constituição, sabe-se que esses acordos judiciais para readmissão dos empregados, firmados em juízo
trabalhista conciliatório, estão consumados. Resta, portanto, indagar sobre sua natureza e seus efeitos.
O parágrafo único do art. 831 da CLT estabelece que "no caso de conciliação, o termo
que for lavrado valerá como decisão irrecorrível".
Os ensinamentos de Amauri Mascaro Nascimento (Curso de Direito Processual do
Trabalho, 15 ed., 1994, p. 242) são esclarecedores, in verbis:
"Incabível é qualquer recurso contra a conciliação. Uma vez ajustadas as suas
condições e fonnalizadas em ata, o ato jurídico completa-se, operando a sua definitividade imediata.
Conciliação concluída equivale à sentença transitada em julgado; torna-se imodificável".
Nesse particular, dispõe o Enunciado n° 259 do TST: "Só por ação rescisória é atacável
o termo de conciliação previsto no parágrafo único do art. 831 da Consolidação das Leis do
Trabalho".
Vê-se que a lei, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de atribuir aos
acordos judiciais força de coisa julgada material.
No caso concreto que ora se avalia, os acordos foram homologados no decorrer do
exercício de 1992, estando, portanto, fora de alcance da ação rescisória, porquanto esgotado o prazo
decadencial de dois anos (CLT, art. 836, c/c CPC, art. 495).
Dessa forma, tais contratações estão protegidas pela "coisa julgada". Trata-se do
princípio da segurança jurídica, pelo qual "res iudicata pro veritate accipitur".
Não há, pois, viabilidade de anulação das admissões. E mesmo se fosse tal providência
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possível, sua efetivação escaparia à esfera de competência desta Corte de Contas, consoante
entendimento contido no Enunciado de Decisão n° 72 do "Sistema JURIS" do TCU, transcrito a
seguir.
"Não compete a este Tribunal revogar decisão judicial nem cabe, se imperfeito o ato,
a intervenção desta corte para corrigi-lo, pois isto é matéria para ser apreciada no Tribunal
competente".
Nesse contexto, só restaria questionar, no âmbito do Direito Administrativo, os atos dos
responsáveis da NITROFÉRTIL, que redundaram nos mencionados acordos. No entanto, como tais
atos já foram julgados pelo Tribunal, na Sessão de 12.7.95 (Acórdão n° 078/95 - TCU - Plenário),
o princípio geral que veda a "refirmatio in pejus" impede que possam ser reavaliados em sede de
recurso de revisão interposto pelo Presidente da PETROBRÁS.
Por todo o exposto, dissentindo da Unidade Técnica, o Ministério Público, em face dos
fatos novos trazidos aos autos, manifesta-se pelo conhecimento do expediente do Presidente da
PETROBRÁS como Recurso de Revisão, devendo ser encaminhado à Presidência do Tribunal, para
sorteio de novo Relator, nos termos do art. 29, § 1°, inc. II, da Resolução/TCU n° 29/95, com a
redação dada pelo art. 31 da Resolução/TCU n° 36/95.
No mérito, posiciona-se o MP/TCU pelo provimento do recurso, suprimindo-se a
determinação contida no subitem 8.2 do Acórdão n° 078/95 - TCU - Plenário.
Procuradoria, em 10 de julho de 1996

Lucas Rocha Furtado
Subprocurador-Geral
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ACÓRDÃO N° 008/98 - TCU - PLENÁRIO
1. Processo n° 279.300/93-0 (1 volume)
Anexo: TC- 250.553/92-9 (1 volume)
2. Classe de Assunto: (I) Recurso de Revisão
3. Responsáveis: Antônio Luiz Silva de Menezes - CPF 092.036.057-20, Diretor Superintendente e
Presidente do Conselho de Administração; José Pereira de Souza - CPF 161.422.337-87, Diretor
Superintendente e Presidente do Conselho de Administração; Gilvan Couceiro D'Amorim - CPF 002.753.10400, Conselheiro;
Antônio Carlos Mesquita Dória - CPF 435.993.037-20, Diretor; Carlos Alberto Lima Freire de Matos - CPF
000.922.155-72, Conselheiro; Sílvio Renato Paes de Figueiredo - CPF 253.557.607-68, Conselheiro;
Ciriaco Liporace - CPF 020.634.687-53, Conselheiro; Aloísio José Fraga Rocha - CPF 029.682.907-20,
Conselheiro; André Piero Maria Cláudio Rivola Cvijar - CPF 468.893.707-59, Conselheiro.
4. Entidade: Fertilizantes Nitrogenados do Nordeste S/A - NITROFÉRTIL
5. Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Revisor: Ministro Valmir Campelo
6. Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado
7. Unidade Técnica: SECEX-BA
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto pela
PETROBRÁS em processo de Prestação de Contas da empresa Fertilizantes Nitrogenados do Nordeste S/A NITROFÉRTIL, referente ao exercício de 1992;
Considerando que na Sessão Plenária de 12.07.95 esta Corte julgou as referidas contas
regulares com ressalva, determinando, outrossim, que fossem regularizadas as admissões de pessoal efetuadas
a partir de 06.06.90, à vista do disposto no art. 37, inciso H, da Constituição Federal (Acórdão TCU n° 78/95 Plenário);
Considerando que foi tempestivamente interposto Recurso de Revisão que logrou tornar
despicienda a determinação supracitada, tendo em vista que, no caso presente, a readmissão dos empregados
dispensados está protegida pela Lei n° 8.878, de 11 de maio de 1994;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante
as razões expostas pelos Ministro-Relator e Ministro-Revisor, em:
com fulcro nos arts. 1°, I; 32, III; e 35 da Lei n° 8.843/92 e no art. 1°, III, da Lei n° 8.878/94,
conhecer do Recurso de Revisão interposto pela PETROBRÁS no presente processo de Prestação de Contas
da empresa Fertilizantes Nitrogenados do Nordeste S/A - NITROFÉRTIL, referente ao exercício de 1992,
para, no mérito, dar-lhe provimento;
em conseqüência, suprimir a determinação contida no subitem 8.2 do Acórdão TCU n° 78/95 Plenário, mantendo-se os demais termos do referido aresto em seu inteiro teor.
9. Ata n° 05/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 11/02/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Iram Saraiva,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo (Revisor) e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo (Relator), Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

JOSÉ A1tIoNIo BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui Presente:

`e
-frA
AL IR CAMPELO
Ministro-Revisor

)0AA
j
I ALENCAR RO GUES
Rep. do Ministério Público
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ANEXO III DA ATA N° 05, DE 11-02-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 029 a
037, proferidas pelo Tribunal Pleno em 11 de fevereiro de 1998, e Acórdãos n's 009 e 010, 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, §§ 10 a 7 0 e 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 86).
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1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe I - Plenário
TC-279.116/92-6
Natureza: Recurso de Revisão
Responsável: Corbiniano Alves Chaves
Entidade: Prefeitura Municipal de Cravolândia - BA
Ementa: Recurso de Revisão interposto em processo de tomada de
contas especial. Inconsistência dos documentos apresentados.
Conhecimento e mantença do Acórdão recorrido.
Cuidam os autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Corbiniano Alves Chaves contra
o Acórdão n° 501/94-TCU-P Câmara, exarado em processo de tomada de contas especial instaurada em
decorrência da omissão do responsável no dever de prestar contas de recursos recebidos mediante
convênio, à época em que se encontrava como Prefeito Municipal de Carvolândia - BA. O aludido
Acórdão julgou irregulares as contas do responsável, imputando-lhe o ressarcimento da quantia recebida
por conta do Convênio n° 312/GM188, celebrado com o Ministério do Interior, tendo sido, ainda, aplicada
multa ao Sr. Corbiniano Alves Chaves.
Inconformado, o Sr. Corbiniano Alves Chaves interpôs recurso de reconsideração, que foi
conhecido na Sessão de 03.10.95, tendo-se, na oportunidade, mantido a integra do Acórdão n° 501/94
(Acórdão n° 247/95-TCU- Ia Câmara).
Retorna, agora, o Sr. Corbiniano Alves Chaves a exercer o direito de ampla defesa,
apresentando novas peças, a titulo de recurso de revisão. Sorteado Relator do recurso, acolhendo as
ponderações da Unidade Técnica e do douto Ministério Público, remeti os autos à CISET/MARE, órgão
que sucedeu ao extinto MINTER, para análise das peças recebidas. No âmbito daquela Pasta, a
Coordenação Geral de Liquidação procedeu à análise requerida, tendo destacado as seguintes
impropriedades:
"O Balancete Financeiro (fls. 77), o Termo de Aceitação Definitiva da Obra (fls. 80) e a
Declaração da Autoridade Competente (fls. 81), datados de 30.07.88, referem-se ao Convênio n°
312/GM/88 como tendo sido celebrado com o Ministério da Ação Social - MAS, sendo que à época
mesmo ainda não existia.
O extrato bancário de fls. 82 apresenta um débito através da compensação nacional do cheque n°
143002, que segundo comprovantes apresentados (fls. 100/105), refere-se ao pagamento de dois
trabalhadores avulsos. Como se explica o ocorrido?
Já o extrato bancário de fls. 83 apresenta um débito em 14.07.88, que não corresponde a
nenhuma despesa efetuada com a execução do Convênio, que foi acobertado por um depósito efetuado
em 18, subseqüente;
Algumas assinaturas de um mesmo trabalhador, constantes em mais de uma das 'Folhas de
Pagamento de Pessoal Diarista' (fls. 92/97), s.m.j., apresentam divergência entre si.
A Nota Fiscal de Venda ao Consumidor n° 369 (fls. 11), data de 30.06.88 e a de n° 370 da mesma
firma, anexada ao processo n° 28000.006839/88-68, referente a TC-279.143/92-3, data de 10.11.88.
Estranha-nos o fato de que a referida firma não tenha efetuado nenhuma venda neste intervalo de
tempo.
As Notas Fiscais de Serviço n's 027 e 028 (fls. 111/113), datam de 01.07.88, sendo que a de n°
026, da mesma empresa, anexada ao processo 28000.006839/88-68, objeto da TC-279.143/92-3, *data
de 10.11.88.
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Da declaração de alguns participantes da execução da obra de calçamento (fls. 176), cabe
salientar que as assinaturas, s.m.j.; não conferem com as constantes das 'Folhas de Pagamento de
Pessoal Diarista'(fls 92/97).
Como existe o presente processo e o de n° 28000.006839/88-68, referentes à realização da
mesma obra - pavimentação da Rua Anisia Oliveira e Travessa Anísio Oliveira, não ficou especificado,
que trecho corresponde aos recursos liberados por cada Convênio."
Fundada na análise efetuada no âmbito do MARE, a SECEX-BA concluiu pela inexistência
4
de elementos capazes de modificar o entendimento firmado pelo Tribunal, opinando por que seja
conhecido do recurso de revisão para, no mérito, ser-lhe negado provimento, mantendo-se os exatos
termos do Acórdão n° 501/94-TCU- la Câmara.
O Ministério Público, representado nos autos pelo Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico,
5
manifesta-se de acordo com a proposta da Unidade Técnica.
É o Relatório
II- VOTO
A análise realizada no âmbito do MARE, endossada pela SECEX-BA e pelo douto
Ministério Público, demonstram a impossibilidade de ser revertido o julgamento anteriormente efetuado
por esta Corte, pela ausência de elementos que, de fato, comprovem a boa e regular aplicação dos recursos
públicos federais
Ante o exposto, aquiesço aos pareceres e VOTO no sentido de que o Tribunal adote a
deliberação que ora submeto ao Colegiado
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em
fevereiro de.- - 1998.

fl de
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ACÓRDÃO N° O O 9 /98-TCU - Plenário

Processo TC n° 279.116/92-6
Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão
Responsável: Corbiniano Alves Chaves
Unidade: Prefeitura Municipal de Cravolândia - BA
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Marinus Eduardo De Vries Marsico
Unidade Técnica: SECEX-BA
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de revisão interposto
pelo Sr. Corbiniano Alves Chaves contra o Acórdão n° 501/94-TCU-1a Câmara, exarado em processo de
tomada de contas especial instaurada em decorrência da omissão do responsável no dever de prestar
contas de recursos recebidos mediante convênio, à época em que se encontrava como Prefeito Municipal
de Carvolândia - BA
Considerando que o responsável remeteu novos elementos, estando preenchido o requisito
de admissibilidade que possibilita o conhecimento das peças recebidas como recurso de revisão;
Considerando, entretanto, que as novas peças recebidas não são capazes de demonstrar a
correta aplicação dos recursos públicos, destacando-se incoerências existentes nos extratos bancários, nas
numerações das notas fiscais apresentadas como comprovantes de despesas e nas assinaturas dos supostos
prestadores de serviço,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fulcro nos arts. 1°, I, e 35, III, ambos da Lei n° 8.443/92, em conhecer do recurso de revisão
interposto pelo Sr. Corbiniano Alves Chaves para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os exatos
termos do Acórdão n° 501/94-TCU-1 5 Câmara.
05/98 - Plenário.
Ata n°
Data da Sessão: 11/02/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Iram
Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

N-41-D

,D)

ADHEMAR PALAD t. r GUISI
Ministro-Rator

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui Presente:

i
• I"S
Rep. do Ministério Público

3

—63-

elenit tr. (9. c5arsters
Secretária do Plenário

Tribunal de Contas da União
Gabinete do Ministro Iram Saraiva

GRUPO H - CLASSE III - PLENÁRIO
TC -010.757/97-0
Natureza: Consulta
Interessado: Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
Ementa: Consulta a respeito de pagamento de taxa extraordinária em
imóvel cedido por comodato. Não conhecimento por tratar-se de caso
concreto. Envio de cópia ao consulente. Arquivamento do presente
processo.
O Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro limar Galvão,
formulou consulta a este Tribunal a respeito de legalidade no pagamento, por parte do Poder Judiciário
(comodatário) de taxa extra destinada a custear despesas com obras de reformas em áreas comuns de
edificio de propriedade do Poder Executivo (comodante).
A Unidade Técnica considerou preenchidos os requisitos de admissibilidade da presente
consulta, conforme disciplina o art. 46 da Resolução TCU n° 77/96.
O Código Civil dispõe sobre o regime de comodato, estabelecendo, em seus artigos 1.251 e
1.255, a obrigatoriedade de o comodatário conservar a coisa emprestada como se dele fora, de acordo
com o contrato, sob pena de responder por perdas e danos, sem jamais cobrar do comodante as despesas
realizadas para o uso e gozo da coisa emprestada.
A Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de 1964, prevê, no § 2° do art. 1°, que "A cada unidade
caberá, como parte inseparável, uma fração ideal do terreno e coisas comuns, expressa sob forma decimal
ou ordinária."
No caso em questão, a consulta refere-se a taxa extraordinária, destinada a cobrir as despesas de
um condomínio, portanto área comum, rateadas entre as unidades autônomas que o constituem.
6

Instrui, assim, o Analista da 3a SECEX (fls.07/10):
"7. No comodato de bens imóveis, fica clara a responsabilidade de o comodatário arcar com as
despesas referentes à manutenção e ao uso e gozo da coisa emprestada, e a do comodante em arcar
com as despesas extraordinárias e necessárias. Tal conclusão decorre das disposições constantes
do art. 1254 do Código Civil e das citações doutrinárias abaixo transcritas:
'Porque contrato unilateral, o comodato não origina obrigações para o comodante, mas
eventualmente podem nascer: a) a de indenizar o comodatário das despesas extraordinárias que
fizer para a conservação da coisa; b) a indenizá-lo dos prejuízos provenientes do vício ou defeito
da coisa.' (grifo nosso)
(Orlando Gomes, Contratos, pag. 353, 4a Ed. - Forense - RJ - 1973).

e

'A natureza do contrato de comodato não cria, por assim dizer, obrigações para o
comodante.
Entretanto, não é isto tão absoluto.
Assim, ele é obrigado:
a) a indenizar ao comodatário das despesas extraordinárias e necessárias que este tenha feito
com a coisa emprestada;

7N010057
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a indenizar o comodatário dos prejuízos por este sofridos pelos vícios ocultos da coisa
emprestada. Mas se o vício é aparente, o comodatário devia conhecê-lo e por isso não responde
por ele o comodante;
a não retirar a coisa antes do prazo convencionado e, na falta de convenção, antes do
tempo razoável de uso.' (grifo nosso)
(Manuel Inácio Carvalho de Mendonça, Contratos no Direito Civil Brasileiro, pag. 138/139, 4a Ed.
Revista Forense - RJ)
'Em princípio, o comodante não tem obrigações. Eventualmente, contudo, é possível que
venham a aparecer, e em duas hipóteses:
Tem de reembolsar o comodatário pelas despesas que este fizer na coisa, sob a dupla
condição de serem extraordinárias e urgentes, isto é, importem em gastos que excedam da sua
conservação normal, e não possam aguardar que o comodante, avisado, as efetue oportunamente.
Não caberá, todavia reembolso pelas despesas para a melhoria dela, ainda que ultrapassem da
normalidade e a tornem mais prestadia.' (grifo nosso)
(Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, pag. 303, vol. III, 3° Ed. - Forense - RJ
- 1975)
'Ficarão por conta do comodatário os ônus oriundos da guarda e manutenção do bem, não
podendo recobrar do comodante as despesas ordinárias feitas com o seu uso e gozo (RT,481: 177;
CC 1.254, 872 e 873). Mas o comodatário poderá cobrar despesas extraordinárias e necessárias,
feitas em caso de urgência, quando o comodante não podia ser avisado oportunamente para
autorizá-las, podendo reter a coisa emprestada até que tais despesas lhe sejam pagas, se se tratar
de benfeitorias, visto que é possuidor de boa-fé (CC. art. 516; RE 158:299, 38:340 112:285,
95:378; RT, 192:738, 198:130). Todavia, as benfeitorias constituídas por culturas a que o
comodatário se obrigará pela própria natureza do comodato, envolvendo o uso convencionado,
não serão indenizadas (Ai, 108:607). '(grifo nosso)
(Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro, pag. 223, 3° volume, 10° Ed - Ed. Saraiva
- 1995)
Considerando-se a hipótese de a 'taxa extra', efetivamente, destinar-se a custear
8.
despesas extraordinárias (que não se enquadram como de simples manutenção) e que, de acordo
com o item 7 supra, as despesas extraordinárias são de responsabilidade do comodante, o
pagamento da referida taxa seria de responsabilidade do comodante."
Pelo exposto, conclui o Analista (filo), com a anuência das senhoras Diretora e Secretária
substituta (fls. 10e 10-v): "seja respondido ao consulente que o pagamento de taxa. extra destinada a
custear despesas com obras de reformas em áreas comuns de edifício da União, cedido por um Órgão a
outro, através de contrato de comodato, somente poderá ser de responsabilidade do comodante se,
comprovadamente, tratar-se de despesa extraordinária (que não se enquadra como de simples
manutenção)."
O Ministério Público manifestou-se de acordo com a proposta da 3' SECEX, pelos fundamentos
mencionados na instrução (fl. 11).
É o relatório.

7N010057
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VOTO
O regime de comodato, disciplinado no Código Civil, obriga o comodatário a conservar a coisa
emprestada, ou seja, arcar com as despesas de conservação normal daquilo que lhe foi emprestado.
Quanto a despesas extraordinárias, a legislação e a doutrina dispõem que a obrigação é do
comodante, inclusive indenizando o comodatário que as fizera, na condição de urgentes e necessárias, para
conservação da coisa emprestada.
Entretanto, dispõe o art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal:
"Art. 217. O Relator ou o Tribunal não conhecerá de consulta que não atenda aos requisitos do
artigo anterior ou que verse sobre caso concreto, devendo o processo ser arquivado após comunicação ao
consulente."
Nesse caso, a consulta refere-se a caso concreto, tendo em vista que a despesa e os possíveis
credor e devedor estão especificados na peça original, não se fazendo presente o caráter genérico
necessário ao conhecimento da consulta.
Porém, mesmo tratando-se de caso concreto, o assunto diz respeito a despesa. Por isso, entendo
que os esclarecimentos prestados pela 3' SECEX devem ser do conhecimento do ilustre consulente
À vista do exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto a
este Colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 1998.
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DECISÃO N° 0-2 9 /98 - TCU - Plenário

Processo n° TC 010.757/97-0
Classe de Assunto: III Consulta
Interessado: Ministro-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
Órgão: Tribunal Superior Eleitoral
Relator: Ministro Iram de Almeida Saraiva
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
Unidade Técnica: 3' SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - com fundamento no art. 1°, inciso XVII, da Lei n°8.443/92 c/c os arts. 216 e 217 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas da União, não conhecer da presente consulta por versar sobre caso
concreto;
8.2 - encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao
Excelentíssimo Senhor Ministro-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral;
8.3 - determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 05/98 - Plenário
-

Data da Sessão: 11/02/98 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Iram Saraiva
(Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Vahnir Campelo e os Ministros-Sumbstitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•
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GRUPO II- CLASSE III - Plenário
TC-000.439/97-5
Natureza: Consulta.
Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
- Sebrae.
Interessado: Deputado Federal Antonio Balhmann.
EMENTA: Consulta sobre a legalidade de funcionários do Sebrae, no
exercício de mandato eletivo, receberem cumulativamente
vencimentos pagos por aquela entidade e pelo Poder Legislativo. Não
conhecimento da consulta por não preencher os requisitos de
admissibilidade. Arquivamento dos autos e ciência ao interessado.

RELATÓRIO

40.

10)

Trata-se da Consulta formulada pelo Deputado Federal Antonio Balhmann sobre a legalidade
de funcionários do Sebrae, no exercício de mandato eletivo, receberem cumulativamente vencimentos
pagos por aquela entidade e pelo Poder Legislativo (fls. 02).
Protocolada neste Tribunal a presente Consulta, determinei o encaminhamento dos autos à 7'
Secex para instrução do feito (fl. 01).
A Sra. Analista, em parecer às fls. 05/07, assinala, de início, que o Sebrae é uma sociedade
civil, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de serviço social autônomo.
Registra que os funcionários da entidade estão sujeitos aos ditames da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) e, embasada na doutrina do jurista Valentin Carrion (in Comentários à Consolidação
das Leis do Trabalho, 15' edição, p. 333), conclui que o funcionário do Sebrae, no exercício do mandato
legislativo, terá seu contrato de trabalho suspenso, não fazendo jus à remuneração do cargo originário
durante o seu período de mandato.
Prosseguindo, informa que o Sebrae, apesar de estar desvinculado da Administração Pública
Federal (art. 8° da Lei n. 8.029/90 e art. 1° do Decreto n. 99.570/91), enquadra-se em todos os itens
descritos pela Professora Maria Sylvia Di Pietro, os quais caracterizam a pessoa pública - "origem na
vontade do Estado; fins não lucrativos; finalidade de interesse coletivo; ausência de liberdade na fixação
ou modificação dos próprios fins e obrigação de cumprir os escopos; impossibilidade de se extinguirem
pela própria vontade; sujeição a controle positivo do Estado; prerrogativas autoritárias de que geralmente
dispõem" (in Direito Administrativo, 5' edição, p. 310).
Destarte, entende ser aplicável ao Sebrae o disposto no art. 37, XVII, da Constituição Federal,
que proíbe a acumulação de cargos, empregos e funções.
Por derradeiro, a instrução destaca que o recebimento cumulativo de vencimentos pagos pelo
Sebrae e pelo Poder Legislativo fere o princípio da moralidade, consagrado no caput do art. 37 da Lei
Maior: primeiro, porque o ocupante do mandato legislativo não estaria efetivamente prestando serviço à
entidade; e, segundo, porque ambos os vencimentos são provenientes de fontes públicas, visto que o
Sebrae é, também, mantido por recursos públicos federais.
Ante as razões expostas, a Sra Analista, com a anuência do titular da Unidade Técnica, propõe
(fls. 07/08):
"I - esclarecer ao Exmo. Deputado Federal, Sr. Antônio Balhmann, que:
a) funcionários do Sebrae no exercício de mandato legislativo, não poderão receber
cumulativamente vencimentos pagos por aquela entidade e pelo poder legislativo, por:
1. tratar-se de suspensão do contrato de trabalho junto ao Sebrae, portanto, não havendo
remuneração durante o período de afastamento;
6e - 00043997.doc
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ferir o princípio da moralidade esculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal, no
caso do acúmulo de vencimentos;
sujeitar-se o Sebrae ao preceito do inciso XVII, art. 37 da Constituição Federal, devido às
suas características de pessoa pública.
II - dar conhecimento do teor desta Decisão ao consulente, encaminhando-lhe cópia do
relatório e voto;
III - arquivar o presente processo."
O Ministério Público, ouvido por iniciativa deste Relator (fls. 10/12), aborda a matéria sob
outro aspecto, analisando a aplicabilidade da expressão "servidor público" aos funcionários do Sebrae,
para efeito de mandato eletivo. Nesse sentido, afirma que:
"O Decreto-lei n° 2.355, de 27.08.87, que estabelece limite de retribuição na Administração
Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, alterado pela Lei n° 7.923/89 (art. 14),
estatui, verbis:
'Art. 1°. A nenhum servidor civil ou militar do Poder Executivo da União e dos Territórios
será paga, no País, retribuição mensal superior ao valor percebido, como remuneração, a qualquer
título, por Ministro de Estado.
§ 1 0 . Para os efeitos deste decreto-lei, considera-se:
1 - servidor, qualquer que seja o regime jurídico ou forma de investidura:
c) os dirigentes, conselheiros e empregados de fundações e associações civis, instituídas por
autorização em lei ou mantidas pelo poder público ou, ainda, que recebam transferências
orçamentárias ou recursos de entidades referidas nos itens anteriores;' (Grifamos).
Assim, se para limite de retribuição, o termo servidor foi consideravelmente ampliado,
9.
mutatis mutantis, para efeito de exercício de mandato eletivo, o entendimento deve, também, ser o
mais lato possível."
Destacando as disposições constantes no art. 38 da CF, acerca do servidor público em
mandato eletivo, a ilustre Procuradora, Dra. Maria Alzira Ferreira, manifesta-se, conclusivamente, no
sentido "de que a Constituição só permite a combinação de dois regimes remuneratórios diversos, para o
servidor investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários entre o exercício de
cargo, emprego ou função e o mandato eletivo".
É o relatório.
VOTO

11

'

•

A matéria objeto da presente Consulta reveste-se de considerável grau de complexidade, o
que justifica entendimentos não uniformes, haja vista os pronunciamentos da Unidade Técnica e da douta
Procuradoria.
Em que pesem os pareceres, deixo de manifestar-me quanto ao mérito da questão, em virtude
2.
desta Consulta não preencher os requisitos de admissibilidade, uma vez que o consulente não integra o rol
de autoridades às quais é facultado formular consultas a este Tribunal, nos termos do art. 216 do
Regimento Interno, que assim dispõem, in verbis:
"Art. 216. O Plenário decidirá sobre consultas, quanto a dúvida suscitada na aplicação de
dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua competência, que lhe forem
formuladas pelas seguintes autoridades:
I - Presidentes da República, do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal, da Câmara
dos Deputados, de Comissão técnica ou de inquérito de qualquer das Casas do Congresso Nacional,
de Tribunal Superior, de Partido Político;
II - Ministro de Estado ou autoridade de nível hierárquico equivalente;
III - Procurador-Geral da República;
IV - Advogado-Geral da União;
6e - 00043997.doc
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V - (Suprimido pela Resolução TCU n. 79, de 26.02.97);
VI - (Suprimido pela Resolução TCU n. 79, de 26.02.97)..
§ 1 0. Os Governadores dos Estados, do Distrito Federal e os Prefeitos Municipais são
autoridades competentes para formular consultas a respeito de dúvidas suscitadas na aplicação dos
recursos provenientes da compensação financeira pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e
do gás natural."
Em face do exposto, voto por que seja adotada a decisão que ora submeto à apreciação deste
E Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 1958 .

J

JOSÉ AN ONIO B DE MACEDO
Relator
SI

•
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Proc. TC-000.439/97-5
Consulta
Parecer

Trata-se de consulta formulada pelo Excelentissãtno Senhor Deputado Federal ANTONIO
BALHMANN, "quanto à legalidade de ,funcionários do SEBRAE rao exercício de mandato legislativo, receberem
cumulativamente vencimentos pagos por aquela entidade e pelo poder legislativo" (f 02).
O SEBRAE, antigo Centro de Apoio à Pequena e Média Empresa, foi desvinculado da
2.
Administração Pública Federal, mediante sua transformação en -1 serviço social autônomo (art. 80 da Lei n°
8.029/90, .12.04.90).
Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, 16'
3.
edição, p. 331) assim conceitua os serviços sociais autônomos:
<,

Serviços sociais autônomos - Serviços sociais autônomos são todos aqueles instituídos por lei.
com personalidade de direito privado, para ministrar as.sisténcia ou ensino a certas categorias sociais
ou grupos profissionais. sem _fins lucrativos, sendo mantidos por dotações orçamentárias ou por
contribuições parafiscais. São entes paraestatais, dle cooperação com o Poder Público, com
administração e patrimônio próprios, revestindo a Prima de instituições particulares convencionais
(fundações. sociedades civis ou associações) ou pecudiares ao desempenho de suas incumbências
estatutárias".

II
4.

O art. 38 da Constituição Federal estabelece, verbis:
"Art. 38. Ao servidor público em exercício de mando() eletivo aplicam-se as seguintes disposições:
I - tratando-se de mandato eletivo _federal. estadical ou distrital, ficará afastado de seu cargo.
emprego ou finção:
II - investido no mandato de Prefeito. será afastado do cargo. emprego ou .fiinção, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração:
III - investido no mandato de Vereador. havemcle compatibilidade de horários, perceberá as
vantagens de seu cargo. emprego ou _função. sem preplizo da remuneração do cargo eletivo, e. não
havendo compatibilidade, será aplicada a norma do irra.so anterior:
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de
serviço .será contado para todos os efeitos legais. exceffo para promoção por merecimento:
V - para efeito de beneficio previdenciário. no caro de afastamento, os valores serão determinados
como .se no exercício estivesse."

José Cretella Júnior (Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Vol. V, Forense
Universitária, p. 2378/2380), ao analisar o art. 38 e incisos, expõe o seguinte:
5.

"3. Afastamento, em virtude de exercício de mandato eFetivo

-
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A regra do art. 38 refere-se à incompatibilidade simultânea de dois exercícios. o de cargo público e o de
cargo político. O eleito que desempenha . funções públicas "não é afastado'', mas "afasta-se".
requerendo esse direito. São, assim. incompatíveis. por inacumuláveis. os dois exercícios, o de servidor
público. isto é. o de ocupante de cargo. emprego. ou função pública, e o de ocupante de cargo político.
em mandato eletivo federal, estadual. municipal ou distrital, a saber senador. deputado . federal.
deputado estadual, presidente, governador. prefeito. O alvo principal, no caso, é o exercício do
mandato eletivo, meta visada pelo servidor público, pronto a sacrificar, temporariamente. as
vantagens do cargo que ocupa. pelo desempenho de .funções políticas.

4. Afastamento do servidor
O servidor público "não é afastado por força estranha". Ele é quem toma a iniciativa de solicitar
seu afastamento. que, aliás, se inscreve como direito subjetivo público constitucional do agente

.

público. Se o interessado não solicitar o afastamento e acumular o cargo público com o político.
assumirá as conseqüências da regra jurídica constitucional expressa. Tratando-se de mandato eletivo
federal - senador. deputado, presidente -, estadual - deputado ou governador -. ou distrital - deputado.
governador -. impõe-se. de imediato. o afastamento do cargo. emprego ou função.

5. Mandato de Prefeito
Investido no cargo de Prefeito. o servidor igualmente "não será afastado" do cargo de servidor
por nenhuma autoridade do Poder Executivo, caso esteja lotado, no âmbito desse Poder, mas solicitará
espontaneamente aquilo que é seu direito, pedido que lhe será obrigatoriamente deferido. pois se trata
de ato administrativo vinculado.

Opção pela remuneração
Investido no mandato de Prefeito, o servidor público tem o direito subjetivo público de requerer
seu afastamento e, no mesmo requerimento, o de optar pela sua remuneração do cargo eletivo. Deixa,
então, de receber os vencimentos de servidor, trocando-os pela remuneração do novo cargo.

Compatibilidade de horários
Compátiveis são os horários descoincidentes, o que permite a acumulação de duas atividades.•
Aplica-se a regra jurídica constitucional do art. 37. XVI ao caso. isto é. o servidor público.
investido no mandato de Vereador. poderá ter exercício acumulado. do cargo de servidor com o cargo
político, percebendo duas vantagens a de seu cargo. emprego ou função. mais a remuneração do cargo
eletivo.
Assim como é vedada a acumulação de cargos públicos quando houver incompatibilidade de
horários, também ao exercício do mandato de Vereador se aplica a mesma regra. pelo que somente
ocorrerá a investidura nesse cargo legislativo se houver compatibilidade de horários, isto é, se o
exercício da função pública pelo servidor não coincidir com o exercício da fiinção eletiva pelo eleito."

Vê-se, portanto, que, só relativamente ao Prefeito e ao Vereador, a Constituição faculta a opção
pela remuneração. Para os níveis federal, estadual e distrital, o inciso .1 do texto constitucional estabelece
que o servidor público ficará necessariamente afastado de seu cargo, emprego ou função; a respeito da
possibilidade ou não de opção pela remuneração, nada diz, devendo receber somente a remuneração
correspondente ao exercício do mandato.
6.

111
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A questão que se põe é saber a abrangência das expressões servidor público.
O Decreto-lei n° 2.355, de 27.08.87, que estabelece limite de retribuição na Administração
Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, alterado pela Lei n° 7.923/89 (art. 14), estatui,

Art. 1 0. A nenhum servidor civil ou militar do Poder Executivo da União e dos Territórios será
paga. no Pais. retribuição mensal superior ao valor percebido. como remuneração. a qualquer titulo.
por Ministro de Estado.
§ I° Para os efeitos deste decreto-lei. considera-se:
I - servidor, qualquer que seja o regime jurídico ou forma de investidura:

c) os dirigentes, conselheiros e empregados de .fundações e associações civis, instituiclas
por autorização em lei ou mantidas pelo poder público ou. ainda, que recebam transferências
orçamentárias ou recursos de entidades referidas nos itens anteriores:" (Grifamos).

Assim, se para limite de retribuição, o termo servidor foi consideravelmente ampliado, mutatis
mutantis, para efeito de exercício de mandato eletivo, o entendimento deve, também, ser o mais lato
possível.
IV

Pelo exposto, e em atenção à audiência solicitada pelo eminente Relator, JOSÉ ANTONIO
10
BARRETO DE MACEDO, o parecer é no sentido de que a Constituição só permite a combinação de dois
regimes remuneratórios diversos, para o servidor investido no mandato de Vereador, havendo
compatibilidade de horários entre o exercício de cargo, emprego ou função e o mandato eletivo

Brasília, 12 de dezembro de 1997

Maria Alzira Ferreira
Procuradora
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DECISÃO N. O 30/98 - TCU - Plenário
Processo TC n. 000.439/97-5.
Classe de Assunto: III - Consulta sobre a legalidade de funcionários do Sebrae, no exercício de
mandato eletivo, receberem cumulativamente vencimentos pagos por aquela entidade e pelo Poder
Legislativo.
Interessado: Deputado Federal Antonio Balhmann.
Entidade: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: Dra. Maria Alzira Ferreira.
Unidade Técnica: 7' Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - com fundamento no Art. 1°, Inciso XVII da Lei 8.443/92, c/c o art. 217 do Regimento Interno
deste Tribunal, não conhecer da presente Consulta, por deixar de preencher os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 216 do referido Regimento;
8.2 - mandar encaminhar à autoridade consulente cópia do inteiro teor desta Decisão, bem como do
Relatório e Voto que a fundamentam; e
8.3 - determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n. 05/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/02/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Iram Saraiva,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo (Relator), Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministros com votos vencidos: Humberto Guimarães Souto e Bento José Bugarin (quanto ao
item 8.2).

HOMERO SANTOS
Presidente

JOSÉ ANTO O BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe IV - Plenário
TC-625. 024/97-4
Natureza: Tomada de Contas Especial
Responsáveis: Banco de Crédito Nacional S.A., Pedro Conde,
Arlindo Conde, Antônio Grisi Filho, Antônio Carlos Porto Filho,
Daniel Martins Ferreira Conde, Francisco Andrade Conde,
Beefimex, Comércio, Importação e Exportação Ltda., Juliano
Müller e Patrícia Krupp Mülller.
Ementa: Tomada de Contas Especial. Não compete ao TCU julgar
prejuízo causado por descumprimento de cláusula contratual por
terceiro sem a participação de agente público. Arquivamento por
ausência de pressuposto de constituição. Determinação

Mit)

Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada em nome do Banco de Crédito Nacional
S.A. e Beefimex Comércio, Importação e Exportação Ltda, com os respectivos sócios, em decorrência de
prejuízo causado à Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB em virtude do não pagamento de
obrigações assumidas pela Beefimex Ltda em contratos de compra e venda de carne bovina congelada,
garantidas por cartas de fiança bancária cedidas e não honradas pelo Banco de Crédito Nacional.
Segundo o Relatório (fls.218/227), a CONAB ofertou ao mercado carne bovina congelada em
dois pregões por meio da Bolsa de Mercadorias do Rio Grande do Sul. No primeiro pregão, em 30.04.93,
a Beefimex Ltda adquiriu 1.506.761 Kg no valor de Cr$ 53.538.982 mil. Em virtude de ter optado pelo
pagamento a prazo, esta recolheu aos cofres daquela a quantia de Cr$ 2.355.715 mil, representativa de 5%
da operação, e apresentou carta de fiança do BCN no valor de Cr$ 69.900.676 mil, conforme garantia
exigida. No segundo pregão, a Beefimex adquiriu novo lote totalizando 690.000 Kg de carne, no montante
de Cr$ 18.998.422 mil. Da mesma forma, a adquirente optou pelo pagamento a prazo, satisfazendo o
preço de Cr$ 835.930 mil, a título de sinal, e apresentou nova carta de fiança do BCN, no valor de Cr$
24.697.949 mil.

•

No prazo avençado, a Beefimex não honrou seus débitos. Assim, a CONAB apresentou as
cartas de fiança ao BCN, para que este saldasse a obrigação assumida perante o afiançado. No entanto, a
gerência dessa instituição bancária se recusou a receber tais cartas. A direção da CONAB ainda tentou
realizar a cobrança administrativa que se mostrou infrutífera. Diante dessas negativas, foi promovida pela
CONAB, em 25.06.93, a Ação de Execução das referidas garantias junto à Justiça Federal - Seção
Judiciária do Rio Grande do Sul. Por seu turno, o BCN ingressou nesse processo levantando incidente de
falsidade das referidas cartas.
Em 07.12.93, a CONAB requereu a desistência dessa ação no tocante à Beefimex, fato esse
que foi deferido pela Exma. Juíza da 1 la Vara da Justiça Federal.
Pelas últimas informações constantes nos autos, o processo de execução encontrava-se
suspenso, aguardando a conclusão do inquérito policial em curso na Polícia Federal de Porto Alegre/RS.
A instrução inicial lavrada pela SECEX/RS concluiu pela citação solidária dos responsáveis
que foi, por mim, autorizada. O Banco de Crédito Nacional S.A. e seus sócios: Pedro Conde, Arlindo
C:\NIEUS DOCUMENTOS \625024.D0C1
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Conde, Antônio Grisi Filho, Antônio Carlos Canto Porto Filho, Daniel Martins Ferreira Conde e Francisco
Andrade Conde apresentaram, em conjunto, por intermédio de seus procuradores devidamente
constituídos, as alegações de defesa. Já a empresa Beefimex Comércio, Importação e Exportação Ltda e
seus sócios: Luciano Müller e Patrícia K Müller, devidamente citados, até mesmo por via editalícia,
permaneceram revéis (fls.262/266).
Como alegações de defesa, os responsáveis acima elencados limitaram-se a apresentar um breve
7
relato dos processos em trâmite no Poder Judiciário (fls. 301/303)
A defesa registra, inicialmente, que as cartas de fiança objeto da ação de execução não foram
honradas por estarem sub judice, discutindo-se em processos cíveis e criminais ainda em andamento a sua
legitimidade. Essas cartas de fiança apresentariam "...evidentes indícios de falsificação, comprovados por
laudo pericial...", o que levou o BCN a providenciar a abertura de inquérito policial, assim como a
impetração de Ação de Anulação das Cartas de Fiança e Desconstituição de Obrigação.
Os alegantes asseveram que a CONAB teria ingressado com Ação de Execução das Cartas
contra o BCN e a Beefimex e que as duas ações encontram-se, atualmente, apensadas em fase pericial. A
execução contra o Banco teria sido objeto de exceção de pré-executividade, incidente de falsidade e de
embargos, estando o juízo garantido por penhora de imóvel
Por fim, a defesa reitera a impossibilidade de recolher o valor das fianças em favor da CONAB
por não estarem ainda decididas as ações judiciais, estando, por seu lado, seguro o juízo pela penhora de
sua própria sede Portanto, estaria garantido à CONAB o ressarcimento em caso de obtenção de êxito nas
demandas judiciais.
A Unidade Técnica analisou o total teor das alegações de defesa apresentadas, refutando cada
uma delas (fls. 328/330).
Quanto à falsidade das cartas de fiança, a SECEX/RS, em princípio, não encontrou indícios de
falsificação, uma vez que as assinaturas nelas constantes foram devidamente reconhecidas pelo tabelionato
competente. Ademais, não há nos autos resultado da perícia realizada ou, mesmo, outro documento que
fizesse prova suficiente da falsificação.
No que concerne à impossibilidade de recolhimento dos valores por estarem, ainda, sub judice
as ações, a Unidade Técnica coloca que existe farta jurisprudência no âmbito do TCU no sentido da
independência entre as instâncias.
Em remate, a SECEX/RS concluiu pelo não acolhimento das alegações de defesa do Banco de
14
Crédito Nacional e seus sócios, para em novo e improrrogável prazo comprovarem o recolhimento aos
cofres da CONAB dos valores devidos acrescidos dos demais encargos legais (fl. 331).
O Ministério Público aquiesceu à proposta alvitrada pela SECEX/RS, acrescendo, por seu
15
turno, que sejam considerados revéis a Beefimex Comércio, Importação e Exportação Ltda e seus sócios,
dando-se, assim, prosseguimento ao processo (fl. 332)
É o Relatório.

•
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O presente processo nos oferece, mais uma vez, a oportunidade de examinar assunto de grande
relevância, ou seja, a competência deste Tribunal. No caso vertente, a CONAB instaurou Tomada de
Contas Especial em face de prejuízo causado pelo inadimplemento de obrigações contratuais pela empresa
Beefimex Comércio, Importação e Exportação Ltda, e pela recusa do Banco de Crédito Nacional em
honrar as cartas de fiança, por ele, cedidas à Beefimex.
Como é praxe nos leilões, a empresa vencedora é aquela que, por intermédio de uma corretora
credenciada, arremata o produto pelo maior lance. Em dois leilões distintos, a Beefimex Comércio
comprou lotes de carne congelada e optou pelo pagamento a prazo, dando um sinal e cartas de fiança do
BCN, com vistas a garantir o restante da dívida. Como descrito no Relatório, tanto a Beefimex como o
BCN não honraram os compromissos assumidos. Assim, a CONAB ingressou em juízo com Ação de
Execução das citadas cartas de fiança.
Contudo, um detalhe não me passou despercebido. A instauração de Tomada de Contas
Especial pela CONAB me parece equivocada, uma vez que a CONAB, como vendedor, a Beefimex
Comércio, como compradora e o BCN, como afiançador, realizaram um ato jurídico perfeito. Senão
vejamos.
A CONAB instituiu, previamente, as regras e rotinas para a aquisição dos lotes de carne. A
Beefimex, ao arrematar e pagar o sinal, configurou o fechamento do negócio jurídico. Entendo que, neste
caso, o contrato de compra e venda de carne congelada firmado se caracteriza como uma atividade
mercantil, portanto, de caráter comercial. Ademais, o próprio instituto da fiança bancária é de natureza
comercial e onerosa. Não há, logo, supremacia da Administração e privilégio administrativo nesse tipo de
contrato.
Os pressupostos de constituição e operacionalização do contrato foram seguidos regularmente
por parte da CONAB, inclusive no que tange à constituição das garantias exigidas. Ressalte-se que não há
nos autos qualquer peça ou, até mesmo, indício que caracterize ação ou omissão dolosa ou, até mesmo,
culpa por parte dos funcionários da CONAB. Assim, a inexecução contratual por parte da Beefimex e do
BCN pode ser tachada como um ato estritamente voluntário, sem a participação da CONAB.
O que de fato ocorreu foi a inadimplência de uma obrigação contratual por parte da empresa
• Beefimex e do afiançador BCN. Em que pese ser transparente e indefectível o prejuízo causado à CONAB
e, por corolário, ao erário, esse prejuízo foi causado exclusivamente por terceiro, sem vínculo com a
Administração Pública, sem o cometimento de qualquer ilícito, stricto sensu.
Rememorando, a redação do art. 71, II, da Constituição Federal sobre a competência do TCU
assim dispõe:
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

II- julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e
mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resultante prejuízo ao erário público (grifei)

8.

Ao analisar o final desse inciso, tenho idéia clara de que não há que se falar em perda ou
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extravio. Assim, resta investigar a hipótese de irregularidade. Não constam dos autos elementos que
indiquem a ocorrência de ilegalidade na celebração do contrato, o que o tornaria passível de nulidade.
Enfatizo que não houve co-autoria ou conluio por parte de qualquer agente público.
De outra forma, o simples descumprimento contratual não pode ser, por si só, considerado
como irregularidade para os fins previstos no aludido art. 71, II, conforme procurarei demonstrar.
Valendo-nos das lições de Plácido e Silva, em seu 'Vocabulário Jurídico", podemos afirmar que
em termos jurídicos a "irregularidade" equivale à existência de defeito que atinge tudo aquilo "que se faz
não conforme às prescrições que devem ser atendidas". Mais ainda, irregular é "o que contravém à lei ou
ao regulamento, equivalendo a ilegal".
Ora, como já mencionei, o contrato em tela constitui um ato jurídico perfeito, longe de
imperfeição ou irregularidade que o pudesse macular.
Nessa linha, entendo, também, que as empresas inadimplentes não tinham obrigação legal de
prestar contas em virtude de não estarem administrando dinheiros, bens e valores públicos da
administração direta e indireta. Ocorreu, sim, a quebra do convencionado em uma transação estritamente
comercial. Assim, descabida está a instauração de TCE no presente caso, por falta de pressuposto legal
para sua constituição.
No exame dos fatos que ensejaram este processo, verifico que os pressupostos da inexecução
voluntária do contrato estão presentes, ou seja, a violação do pactuado, o nexo de causualidade entre o
comportamento ilícito da parte devedora (Beefimex e do BCN) e a configuração do prejuízo ao credor
(CONAB). Por conseguinte, não restando outra alternativa à CONAB do que adotar uma atitude ativa em
relação ao fato, ou seja, reaver o prejuízo.
Em virtude das infrutíferas tentativas administrativas em reconstituir os valores pendentes, fica
14 .
patente que à CONAB só restaria as vias do Poder Judiciário para recompor seus interesses. O próprio
Código Civil, no seu art. 1.056 com a ressalva do parágrafo único do art. 1.058, consolida o que se
denomina "principio da obrigatoriedade da convenção" que afirma que o contrato deve ser cumprido, sob
pena de execução patrimonial contra o inadimplente a menos que ambas as partes o rescindam
voluntariamente ou haja a escusa por caso fortuito ou força maior. Daí decorre que cada contratante fica
ligado ao contrato, sob pena de execução ou de responsabilidade por perdas e danos.
e.
Por oportuno, outra consideração merece ser feita. Neste caso concreto, penso que o que
realmente compete ao TCU é verificar a conduta dos agentes da CONAB responsáveis pelo pactuado.
Pretende-se verificar se houve dolo ou culpa de algum funcionário para que, no caso de alguma ação ou
omissão injustificada, seja promovido o rápido e eficaz acerto, com as respectivas punições, caso cabíveis.
Pelos autos, ficou demonstrado que a direção da CONAB tomou as devidas providências tanto
administrativas como judiciais para reaver o montante questionado.
Finalmente, recordo haver tratado de matéria assemelhada na TC 249.071-94-0, que, pela
Decisão n° 97/96 - 23 Câmara - Ata 14/96, promoveu o arquivamento da TCE por falta dos pressupostos
de sua constituição. Nessa assentada, manifestei que, no caso de dano decorrente de responsabilidade
contratual, a indenização é pacífica, sendo despicienda a instauração de processo de tomada de contas
especial, uma vez que inexistem os pressupostos previstos no art. 8° da Lei n° 8.443/92.

•

Em virtude de não haver nos autos o desenlace da lide, entendo de bom alvitre que a
CISET/MA dê ciência ao Tribunal, nas próximas contas, do andamento da Ação de Execução das referidas
cartas.
C: \ Meus Documentos\ 625024.doc
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Ante o exposto, com as vênias por dissentir dos pareceres, VOTO no sentido de que o Tribunal
adote a deliberação que ora submeto ao Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em
fevereiro de 1998:

Ministro-Relator

db.

•
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Proc. TC-625.024/97-4
Tomada de Contas Especial
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Somos distinguidos com pedido de audiência do eminente Ministro-Relator, nos moldes
do Despacho de fls. 331- verso.
À vista dos elementos contidos nos autos, manifestamo-nos de acordo com a proposição
formulada pela SECEX/RS (fls. 331), propondo:
sejam rejeitadas as alegações de defesa apresentadas pelo Banco de Crédito Nacional
S.A., Pedro Conde, Arlindo Conde, Antônio Grisi Filho, Antônio Carlos Canto Porto Filho, Daniel
Martins Ferreira Conde e Francisco Andrade Conde, nos termos do art. 12, § 1°, da Lei n° 8.443/92,
c/c o art. 153, § 2°, do Regimento Interno, cientificando-os para, em novo e improrrogável prazo,
recolherem as importâncias devidas; e
sejam considerados revéis a Beefimex Comércio, Importação e Exportação Ltda,
Juliano Müller e Patrícia Krupp Müller, dando-se prosseguimento ao processo, consoante o disposto
no art. 12, § 3°, da Lei n° 8.443/92.

curadoria, em 24 de setembro de 1997.

Jatii Batista da unha
Procurador-Geral em exercício
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Processo TC n°625.024-97-4
Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial.
Responsáveis: Banco de Crédito Nacional S.A., Pedro Conde, Arlindo Conde, Antônio Grisi Filho,
Antônio Carlos Porto Filho, Daniel Martins Ferreira Conde, Francisco Andrade Conde, Beefimex,
Comércio, Importação e Exportação Ltda., Juliano Müller e Patricia Krupp Mülller.
Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB
Vinculação: Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha.
Unidade Técnica: SECEX/RS
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no art. 1°, I, da Lei n°
8.443/92 c/c o art. 163 do Regimento Interno DECIDE:
9.1 arquivar o presente processo ante a ausência de pressuposto de constituição, em face de ter sido
proposto perante terceiros que causaram prejuízo à Companhia Nacional de Abastecimento- CONAB
decorrente do descumprimento de cláusula contratual, legitimamente acordada, sem que tenha ocorrido
ato ilícito de agente público;
9.2 determinar à CISET/MA que faça constar no Relatório de Auditoria das próximas contas da
CONAB informações sobre o andamento da Ação de Execução das Cartas de Fiança emitidas pelo BCN à
Beefimex Comércio, Importação e Exportação Ltda como garantia para formalizar a compra de carne
congelada por parte desta.
9. Ata n° 05/98 - Plenário
Data da Sessão 11/02/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Iram
Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

•
HOMERO SANTOS
Presidente

•

ADHEMAR PLADIN1 GUISI
?is ro-Relator
Mit
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GRUPO II - CLASSE IV - PLENÁRIO
TC-600.155/95-1
NATUREZA: Prestação de Contas do exercício de 1994.
ÓRGÃO: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
TRE/RN.
RESPONSÁVEIS: Desembargador Armando da Costa Ferreira e
outros indicados às fls. 98.

Prestação de Contas do TRE/RN referente ao exercício de 1994.
Contas consideradas regulares pelo controle interno. Audiência dos
responsáveis sobre os fatos apontados pela SECEX/RN. Propostas de
mérito divergentes. Ocorrência de falhas de natureza formal, conforme
assinalado pelo Ministério Público. Contas julgadas regulares com
ressalva, dando-se quitação aos responsáveis. Determinações.

•

Trata-se da Prestação de Contas do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte TRE/RN, relativa ao exercício de 1994, sob a responsabilidade do Desembargador Armando da Costa Ferreira
e de outros relacionados às fls. 98 do processo.
CONTROLE INTERNO
O parecer do controle interno concluiu pela aprovação das presentes contas. Em
conseqüência, emitiu o certificado pela regularidade (fls. 96/99).
CONTROLE EXTERNO
Nos termos do Despacho de fls. 295, determinei, à vista dos fatos contidos na instrução inicial
de fls. 286/294, a audiência dos responsáveis (fls. 296/298) acerca das ocorrências ali registradas.
Em atendimento, os gestores apresentaram, solidariamente, as justificativas constantes às fls.
301/326.
OCORRÊNCIAS E JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS
a) ocorrência:
inexistência de fluxograma.
a.1) justificativa:
alegam que sempre trabalharam com fluxograma.
b) ocorrência:
- inexistência de registro de contratos no SIAFI/94.
b. 1) justificativa:
ratificam o apontado. Informam que foram adotadas medidas corretivas.
c) ocorrência:
utilizaçãó indevida e sem critérios no enquadramento das licitações nos arts. 24 e 25 da Lei
n° 8.666/93 (dispensa e inexigibilidade de licitação).
c. 1) justificativa:
- assinalam que no exercício de 1994 ocorreram as eleições e que os prazos admitidos não
suportariam a morosidade do procedimento licitatório.
d) ocorrência:
- adequação indevida dos programas de trabalho aos elementos de despesa.
d. 1) justificativa:
- informam o desconhecimento desse fato.
e) ocorrência:
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- não recolhimento do ISS e do INSS de pessoa fisica.
e.1) justificativa:
- afirmam que tal recolhimento faz parte da prestação dos Suprimentos de Fundos, aprovada
pelo controle interno.
O ocorrência:
- não observância da jornada de trabalho de 30 horas.
fl) justificativa:
- informam que portarias foram baixadas a fim de enquadrar os servidores na jornada de 40
horas.
g) ocorrência:
permanência de servidores requisitados, contrariando o disposto na Lei n° 6.999/82;
g.1) justificativa:
- comunicam que providências foram tomadas desde a emissão do Oficio n° 150/94-GP e que
a Administração sucessora vem adotando as medidas cabíveis.
h) ocorrência:
aquisição de veículo, contrariando a LDO para o exercício de 1994.
h. 1) justificativa:
expõem que foi adquirido para prestar serviços especiais, e não para representação. O veículo
sofreu colisão, tendo havido indenização por parte da seguradora.
EXAME
O Analista considera que as justificativas apresentadas não foram suficientes para
6.
descaracterizar as ocorrências, razão pela qual entende que as mesmas devem ser rejeitadas. Diante disso,
propõe, com o endosso do Secretário, que o Tribunal:
julgue irregulares as presentes contas, aplicando aos responsáveis a multa prevista no art.
58, incisos I, II e VII, da Lei n° 8.443/92, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento;
autorize, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação;
determine ao TRE/RN a devolução de todos os servidores requisitados de outros
órgãos.
MINISTRIO PÚBLICO
Manifesta-se no sentido de que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se
7.
quitação aos responsáveis, uma vez que as falhas apontadas são formais, propondo determinações ao Órgão
(fls. 338).
É o Relatório.
VOTO
Os responsáveis apresentaram, em atendimento à audiência formulada, os esclarecimentos
constantes às fls. 301/306.
Compulsarndo tais elementos destaco, inicialmente, que a questão relativa ao veículo que
sofreu colisão foi devidamente sanada, com a indenização paga pela companhia seguradora, restando, como
sugere o Ministério Público, determinar ao TRE/RN que observe, em futuras aquisições, o que estabelece a
respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias.
A questão relativa à não observância da jornada de trabalho também foi sanada, com o
enquadramento dos servidores na jornada de 40 (quarenta) horas. Além do mais foi implantado o controle
eletrônico do ponto.
No que concerne à permanência de servidores requisitados, concordo com as observações
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do Ministério Público nó sentido de que o Órgão possuía deficiência de pessoal, mormente pelo fato de o
exercício de 1994 ser ano de eleição. Ademais, o TRE/RN vem adotando providências visando a regularizar
a situação, devolvendo os servidores requisitados aos órgãos de origem, conforme se verifica às fls. 214 e
304/309.
No que pertine às ocorrências assinaladas nas alíneas "b" a "e" do Relatório, compartilho com
5.
o entendimento do Ministério Público no sentido de que as mesmas são falhas de caráter formal, das quais não
resultou qualquer prejuízo ao Erário.
Em face do exposto, acolho a proposta do Ministério Público e VOTO no sentido de que o
Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 11 de fevereiro de 1998.
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Processo n° TC-600.155/95-1
Tomada de Contas

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

Trata-se de Tomada de Contas dos gestores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio
Grande do Norte - TRE/RN, relativa ao exercício de 1994.
Ouvidos em audiência (fls. 296/298), os responsáveis apresentaram as justificativas
pertinentes (fls. 301/326), que mereceram a devida análise pela unidade técnica (fls.
331/336), tendo concluído pela in -egularidade das contas, com cominação de multa, em razão
das irregularidades indicadas nos itens I a V, às fls. 335/336.
11
Cabe, então, analisar detidamente os fatos tidos como irregulares pela SECEX/RN.
Quanto à aquisição de veículo de representação (item I), considerando que o mesmo
sofreu colisão e que, com a indenização paga pela companhia seguradora, foi adquirido um
veículo Gol 1.000, ano 1996, entende-se que a irregularidade foi sanada, cabendo somente
a determinação para que, em futuras aquisições, observe atentamente as diretrizes
estabelecidas nas Leis de Diretrizes Orçamentánas e orientações firmadas nos Acórdãos n's.
154/95 e 98/96, ambos do Plenário desta Corte de Contas.
Da mesma forma, no tocante à não observância da jornada de trabalho de 40 horas,
ou redução proporcional de vencimentos, descumprindo o disposto no art. 19 da Lei n°
8.112/90 e determinações deste Tribunal (item II), informa a instrução que a situação foi
definitivamente regularizada, com a implantação de controle eletrônico de ponto. Sendo
assim, entende-se superada tal questão.
No que concerne à permanência de servidores requisitados, com infringência à Lei
n°6.999/82 (item III), há que ter em vista as deficiências de pessoal relatadas à fl. 215, que
comprometiam o pleno desempenho das atribuições conferidas à Justiça Eleitoral, mormente
por o exercício de 1994 ser ano de eleição.
Ademais, verifica-se que, a partir do exercício de 1994, o órgão vem adotando
medidas para regularizar a situação, devolvendo os servidores requisitados aos órgãos de
origem, como se verifica às fls. 214 e 304/309.
Assim, entende o Ministério Público que essa questão não é bastante para macular
as contas dos responsáveis, podendo ser efetuada determinação para que seja providenciada
a regularização da situação daqueles servidores requisitados com infringência da Lei n°
6.999/82.
Além disso, divergimos da unidade técnica quanto à interpretação do § 10 do art. 2°
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da citada Lei, no ponto relativo à possibilidade de prorrogação das requisições (item IV).
Entende a SECEX/RN que essa prorrogação somente pode ser igual ou menor que o prazo
inicial (fl.335). Entretanto, força é convir que o texto legal não contempla tal restrição. Ora,
se a Lei não estabeleceu limite à prorrogação, não cabe ao intérprete fazê-lo.
Quanto às irregularidades listadas no item V, à fl. 336, além de o controle interno
ter informado que o órgão está adotando medidas conetivos para evitar sua repetição (fl.
207), entende o Ministério P u blico que podem ser caracterizadas como falhas formais.
Em face do exposto, o Ministério Público, manifesta-se no sentido de que as contas
sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação aos responsáveis, nos termos dos
arts. 16, II e 18, da Lei n° 8.443/92, sem prejuízo de ser determinado ao órgão que:
- observe atentamente as diretrizes estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias
e na Lei n° 1.080/50, e as orientações firmadas nos Acórdãos IN. 154/95 e 98/96, ambos do
Plenário desta Corte de Contas, quando da aquisição de veículos; e
- providencie a regularização dos servidoies requisitados que se encontrem em
desacordo com os termos da Lei n° 6.999/82.

Brasília-DF, 20 de março de 1997.

Walton Alencar
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Processo n°600.155/95-1
Classe de Assunto: IV - Prestação de Contas.
Responsáveis: Desembargador Armando da Costa Ferreira e outros indicados às fls. 98.
Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte - TRE/RN.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Walton Alencar Rodrigues.
Unidade Técnica: SECEX/RN.
Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas do TRE/RN, exercício de
1994, sob a responsabilidade dos indicados no item 3, supra;
Considerando que os gestores, ouvidos em audiência prévia, apresentaram justificativas . a
respeito das ocorrências assinaladas no Relatório precedente;
Considerando que a SECEX/RN, após proceder ao exame, propõe que o Tribunal rejeite as
justificativas e julgue irregulares as presentes contas, aplicando aos responsáveis a multa prevista no art. 58
da Lei n° 8.443/92;
Considerando que o Ministério Público propõe, de forma divergente, a regularidade destas
contas, uma vez que as falhas apontadas são de caráter formal;
Considerando que tais falhas não causaram qualquer prejuízo ao Erário, podendo, em
conseqüência, ser corrigidas mediante as competentes determinações;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
8.1. com fundamento no disposto nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, todos da Lei n°
8.443/92, julgar as presentes contas regulares com ressalva, dando-se quitação aos responsáveis indicados
no item 3, supra;
8.2. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral no Estado do Rio Grande do Norte que:
observe o disposto no art. 18, inciso IV, da Lei n° 9.473/97 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 1998 e as orientações firmadas nos Acórdãos n° 154/95 e 98/96, ambos de Plenário, quando da
aquisição de veículos;
adote providências objetivando a regularização dos servidores requisitados que se encontram em
desacordo com os termos da Lei n° 6.999/82;
observe os casos em que a licitação é dispensável e inexigível, nos termos do disposto nos arts. 24 e
25 da Lei n° 8.666/93.
9. Ata n° 05/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/02/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Humberto
Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

BENTO JOSEI:Uir ARIN
Ministro-kefator

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui Presente:

W

OÁLEN 'ODRJGUES
IN
Rep. do Ministério Púbico
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GRUPO 1- CLASSE V - Plenário
TC 001.051/97-0
Natureza: Relatório de Inspeção
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional
Interessado: Tribunal de Contas da União
Ementa:
- Relatório de Inspeção originária de requerimento formulado pelo Sr.
Ministro Adhemar Ghisi. Apuração das aparentes contradições entre as
informações prestadas pela STN ao TCU, acerca de eventuais despesas
financeiras incorridas até dezembro de 1996, em face da não utilização
dos recursos de financiamento externo contratado para o SIVAM, e das
notícias veiculadas na imprensa a esse respeito. Imprecisão das
informações prestadas pela STN. Não caracterização de má-fé na conduta
do Titular do órgão. Determinação à 3' SECEX. Arquivamento do
processo.
RELATÓRIO

•

Em Sessão de 05.02.97, o Plenário aprovou requerimento apresentado pelo Sr. Ministro
Adhemar Ghisi no sentido de que a 3' SECEX apurasse as aparentes contradições em informações prestadas
pela Secretaria do Tesouro Nacional ao TCU, em confronto com declarações de representante do Banco do
Brasil à imprensa acerca do pagamento de comissão de compromisso relativo ao financiamento externo
contratado para o Projeto SIVAM (fls 2/3).
Na qualidade de Relator da matéria atinente à verificação da legitimidade do processo de
seleção e contratação do fornecedor de equipamentos para o Projeto SIVAM, o Ministro Adhemar Ghisi
diligenciara à Secretaria do Tesouro Nacional para que informasse "acerca de eventuais despesas financeiras
incorridas até dezembro de 1996, em decorrência da não utilização dos recursos provenientes do
financiamento externo contratado para o Projeto SIVAM, aprovado em caráter definitivo pela Resolução
n°37/96, do Senado Federal".
O então Titular daquele órgão informou não haver "despesas incorridas e devidas pelo Tesouro
Nacional". Acrescentou, ainda, que "o Banco Central do Brasil credenciou a Secretaria de Assuntos
Estratégicos a negociar as referidas operações de crédito com a condição expressa de que o cálculo da
comissão de compromisso seria feito a partir da data de assinatura dos contratos, consoante entendimento
com a SI7V" (fls 89/93, do TC-003.974/96-0).
Entretanto, notícias veiculadas na "Gazeta Mercantil", em sua edição de 29.01.97, citando
declarações de servidor do Banco do Brasil, indicavam que a instituição financeira seria o tomador direto do
empréstimo em lugar da União. A matéria jornalística expôs que "o total de US$ 11,1 milhões que a
instituição deixou de pagar aos Estados Unidas, a título de 'commitment fee' (taxa de compromisso), vão ser
diluídos nos desembolsos globais do projeto, e sem multa ou juros". Ainda, de acordo com a mesma fonte,
"o BB pagou a 'commitment fee' de US$ 3,7 milhões em junho de 1995, mas acertou com o Eximbank
americano que não pagaria as três parcelas semestrais seguintes, que venceram, sucessivamente, em
dezembro daquele ano, junho e dezembro de 1996". Também o "Jornal de Brasília", em 30.01.97, divulgou
tratar-se a "commitment fee" referida de "uma espécie de multa pelo não cumprimento da cláusula contratual
de início do projeto".
A averiguação proposta pelo Sr. Ministro Adhemar Ghisi teve por objetivo precípuo aferir se
"teria este Tribunal sido induzido a erro a partir de informações imprecisas fornecidas pela Secretaria do
Tesouro Nacional", no caso de serem procedentes as notícias veiculadas pela imprensa.
CAWPWIN6000CMICO2 RELATORK00105197.WPD-mnb-NRGS
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A conclusão esposada pela Unidade Técnica, em pareceres uniformes, é no sentido de que "não
se pode afirmar que a ST1V tenha prestado informações inverídicas, mesmo porque, ..., oficialmente o
posicionamento daquela Secretaria não mudou desde que ela remeteu ao Tribunal as informações
solicitadas". Entende, entretanto, a 3' SECEX "que a SIN prestou esclarecimentos incompletos a respeito
da situação que se configurava. Na época, a STN já possuía conhecimento de que a SAE entendia ser correto
o reembolso ao BB das despesas feitas. Essa controvérsia não foi reportada, limitando-se a STN a colocar
categoricamente seu ponto de vista como sendo definitivo" (fls 35).
As informações colhidas pela Equipe designada junto à Secretaria do Tesouro Nacional estão
consubstanciadas nos seguintes termos às fls 6/8:
"8.1 Os representantes da SIN ratificaram seus entendimentos já manifestados por intermédio
de documentos encaminhados a esta Corte de Contas (conforme se pode verificar às fls. 94/96 do TC
003.974/96-0, a partir da leitura da Nota Técnica n° 1424/95-COREF, de 08. 12.95), no sentido de não
entenderem cabível a atribuição à União de qualquer encargo decorrente dos financiamentos externos, tendo
em vista a mesma não ter ainda assinado contrato financeiro algum, registrando, em especial, no que tange
à comissão de compromisso, que:
embora constasse inclusive de seus pareceres acerca da contratação (Pareceres
STN/COREF/DIREF 11 0 293 e 294) das operações de crédito externo que o pagamento da
comissão de compromisso dar-se-ia em bases semestrais a partir de 15/06/95, o
posicionamento dos técnicos da SIN foi sempre o de alertar ao BB sobre a não aceitação,
por parte daquela Secretaria, de que a data para o inicio do cálculo da referida comissão
ocorresse antes da assinatura do contrato;
a data de 30/11/94, constante das minutas de contrato encaminhadas pelo BB àquele
Ministério, como marco inicial para o cálculo da comissão de compromisso, era apenas
um indicativo da possível data de sua assinatura, sendo praxe se considerar as datas e
cronogramas da espécie como meras estimativas para a realização dos eventos previstos;
não é do conhecimento daquela Secretaria a realização de quaisquer consultas por parte
do Banco do Brasil àquele Ministério sobre a conveniência de se encaminhar ao
Eximbank o 'aplication form' (correspondente à formalização da intenção de tomar o
empréstimo), nem tampouco de se formalizar ou não a desistência do 'final commitment'
(por intermédio do qual o Banco desistiria do negócio, sem ter que arcar encargo algum),
dentro do prazo estabelecido, de forma a se evitar possíveis prejuízos àquela instituição
financeira;
o fato de ter sido previsto o pagamento, pela União, de 'comissão ao agente' de 1,5 % a. a.
acima da taxa de juros cobrada pelos credores externos vem caracterizar que os riscos
inerentes às operações deverão ser arcados unicamente pelo Banco; assim, os valores já
pagos ou que venham a ser pagos por aquele Banco, antes da assinatura dos referidos
contratos, são de sua inteira responsabilidade.
8.2 Inquiridos, no entanto, sobre se o Banco do Brasil havia sido tempestivamente alertado,
à época de seus entendimentos com o Eximbank, por intermédio de documento escrito, quanto ao cuidado
de não aceitar a cobrança, por parte da instituição bancária norte-americana, da 'comissão de compromisso'
antes da assinatura do contrato com a União, já que tal encargo não seria passível de reembolso pela União,
os técnicos da STN responderam que tal aspecto não foi então considerado relevante, tendo em vista, de um
lado, que não se esperavam problemas quanto à aprovação do empréstimo pelo Senado Federal e, de outro
lado, em função de ser praxe o entendimento de que as datas constantes das minutas de contratos referiam-se
a meras estimativas.
8.3 Reafirmaram, no entanto, que tal condição foi repetida verbalmente diversas vezes por
representantes da SIN quando em reuniões com os negociadores do BB. Esclareceram, também, que em
nenhum momento os técnicos da STN tiveram a oportunidade de participar das discussões com o Eximbank;
C: \WPWIN6000CMICOZRELATORI 001 05197.W PD-m n b-NRGS
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as negociações com o banco norte-americano teriam sido conduzidas inteiramente pelo BB."
8. De outra parte, das informações obtidas junto ao Banco do Brasil, constantes das fls 8/10,
ressaltam como aspectos importantes:
"9.1 Os representantes do BB mantiveram o entendimento já anteriormente manifestado (TC
n° 003.974/96-0, anexo XII, fls. 07 a 09), de que o Banco, agindo meramente como intermediário financeiro
no processo, não poderia arcar com encargos contratuais como o pagamento da 'commitment fee'.
9.2.1 O Banco foi solicitado a participar do processo pelo fato de que o Eximbank se
recusava a fornecer o empréstimo tendo como devedor o Governo Brasileiro, e exigia, como condição para
viabilização do negócio, a participação do Banco do Brasil. (..)
9.2.2 O BB agiria como intermediário financeiro, tomando o empréstimo junto e ao Eximbank
e repassando-o, nas mesmas condições, à República.
(..)
9.2.4 Após o acerto das cláusulas contratuais, o Eximbank, de acordo com seus
procedimentos internos, emite um final commitment', que representa um compromisso firme de
financiamento, onde o Banco Americano passa a garantir, sob qualquer hipótese, as condições estabelecidas.
Após um prazo de carência de 60 (sessenta) dias (prazo, dentro do qual, poderia haver a desistência quanto
ao financiamento, sem que houvesse qualquer obrigação a ser paga ao Eximbank), passava a ser devida a
'commitment fee'. Tal taxa, cuja cobrança constitui uma praxe no mercado internacional, visa remunerar
o banco pelo fato de ele manter disponível ao tomador o montante acordado, dinheiro esse que poderia estar
sendo utilizado de outra forma, onde o banco estaria sendo remunerado.
9.2.5 Em 15/06/95, data de vencimento da primeira 'commitment fee', o BB efetuou
pagamento, pois se assim não o fizesse seria considerado pelo Eximbank como em 'technical default', o que
faria com que o Banco do Brasil fosse considerado inadimplente em todos os seus contratos externos, que
seriam considerados automaticamente vencidos. Tal fato representaria um verdadeiro desastre, tanto para
o Banco como para o próprio País. Após o primeiro pagamento, o Banco conseguiu, junto ao Eximbank, que
as demais 'commitment fee' só fossem pagas após a assinatura dos contratos financeiros.
(-)
9.3.5 Tendo presente esta preocupação, o Banco do Brasil buscou obter, junto à Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE), posicionamento acerca da possibilidade de
aquela Instituição vir a ser reembolsada dos valores em questão. Em resposta, a SAE encaminhou os Oficios
n''s 263 e 28 I /GAB/SAE/PR, respectivamente de 06/06/95 e de 10/07/96 (às fls. 17/18), onde, em especial
neste último, confirma que, 'uma vez assinados os contratos de financiamento e emitidos os respectivos
Certificados de Autorização ... o Banco do Brasil será reembolsado pelo Governo Federal dos valores em
questão (pagamento de 'Commitment Fee' devidos ao Eximbank, por força dos acordos que viabilizaram as
operações de crédito externo para o Projeto SIVA11/1)' ."
Em diligência procedida junto à Secretaria de Assuntos Estratégicos, foram levantados os
9.
seguintes pontos (fls 31/5):
4. Os representantes da SAE confirmaram o entendimento por parte daquele Órgão de que
o BB deve ser reembolsado pelas despesas efetuadas a título de 'commitment fee' anteriormente à assinatura
dos contratos financeiros. Além dos dois oficios já anteriormente mencionados Uh 17 e 18), foi-nos
apresentado um outro Uh 36), o ofício n" 335/GAB/SAE/PR, onde se afirma que 'o Banco do Brasil será
totalmente ressarcido das importâncias relativas ao pagamento das 'commitment fees' que são devidas ao
Eximbank, a contar de 30 de Novembro de I994...'. Acrescenta-se, ainda, que tão logo sejam assinados os
contratos de financiamento, 'serão efetivados os ressarcimentos a essa Instituição Financeira, referentes às
despesas efetuadas àquele título, cujos recursos necessários já se encontram previstos no Orçamento da
União, aprovado para 1996 e destinados à cobertura dos encargos em referência'.
•
C: \WPWIN60 DOCMICO2 \ RELATORIl00105197.WPD-mnb-NRGS
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5. No que tange aos entendimentos mantidos com a SIN com relação ao reembolso ao BB
das 'commitment fees', os representantes da SAE afirmaram que desde que o Banco do Brasil levantou a
questão (fls 37/38), em data anterior ao pagamento da primeira 'commitment fee' (15.06.95), vêm sendo
mantidos contatos com a SIN. Até o presente momento, entretanto, não houve o reconhecimento formal dessa
obrigação por parte daquela Secretaria, apesar de, em diversas reuniões, essa possibilidade ter sido por ela
admitida.
5.1 Foi-nos apresentado, inclusive, um ofício do Banco do Brasil, endereçado ao Presidente
da CCSIVAM (fIs 39/40) onde é relatado que numa reunião ocorrida em 26.07.96, onde teriam estado
presentes o Ministro da Fazenda, o Secretário do Tesouro Nacional, o Procurador Geral da Fazenda
Nacional, o Presidente, o Consultor Jurídico e o Superintendente-Executivo da Área Governo do Banco do
Brasil, ficou acertado, também, que os custos incorridos na fase pré-contratual dos financiamentos
originários do Eximbank, uma vez orçados, seriam reembolsados a título de despesas necessárias à
concretização do financiamento, inclusive commitment fee' (grifos nossos). Apesar dessa informação, não
há nenhum documento formal da SIN que demonstre tal entendimento.
6.1 (..) nos pareceres da STN acerca da contratação das operações de crédito externo,
constava que a 'commitment fee' seria devida a partir de 15.06.95, não havendo qualquer posicionamento
no sentido de que aquela comissão seria devida somente após a data de assinatura dos contratos de
financiamento, como foi posteriormente defendido pela SIN.
7. Em relação à questão orçamentária, os representantes da SAE afirmaram que desde 1995,
sempre se fez previsão no orçamento daquela Secretaria para o pagamento da comissão de compromisso.
Para o exercício de 1997, no programa 'amortização e encargos de financiamento', natureza de despesa
3.4.90.22 ('outros encargos sobre a dívida por contrato), estão previstos RS 5.382.434,00 (17s 70). Esse
montante é suficiente para pagar o valor a título de comissão de compromisso referente à 1997. Em relação
aos valores a serem reembolsados ao BB, os interlocutores da SAE afirmaram que, tão logo a STN
reconheça a dívida por parte da União, buscar-se-á a abertura de crédito suplementar para fazer face a essa
despesa".
O Analista encarregado da instrução propõe que (fls 35):
"a) seja encerrado o presente processo tendo em vista que não se pode afirmar que a STN
tenha fornecido informações inverídicas a este Tribunal, mesmo porque tais informações refletiam um
posicionamento daquela Secretaria que se mantém até a presente data. Ressalte-se, porém, que os
esclarecimentos então prestados não delinearam de forma completa a situação que se afigurava, posto que,
• à época, a STN já possuia conhecimento de que a SAE entendia ser pertinente o reembolso ao Banco do
Brasil das despesas feitas a título de 'commitment fee', fato esse que não foi mencionado; e
b) seja acompanhada, por esta Secretaria, nas próximas auditorias a serem realizadas no
Projeto SIVAM, a solução da questão do reconhecimento da obrigatoriedade do Tesouro ressarcir o Banco
do Brasil das despesas pré-contratuais efetuadas, tendo em vista que tal questão não se encontra
definitivamente equacionada".
A Diretora da r Divisão Técnica, bem como a Titular da 3' SECEX manifestam-se de acordo
(fls 71).
Ouvido o Ministério Público, este assim se posiciona às fls 73:
"A questão que se tem em análise neste processo é se houve, por parte da Secretaria do
Tesouro Nacional, a apresentação de informações imprecisas a este Tribunal, no que concerne a eventuais
despesas financeiras incorridas em dezembro de 1996, em decorrência da não utilização dos recursos
provenientes do financiamento externo contratado para o Projeto SIVAM aprovado em caráter definitivo
pela Resolução n°37/96, do Senado Federal.
Ante o que foi relatado pela instrução não se pode realmente afirmar que aquela Secretaria
apresentou informações inverídicas a esta Corte, pois, aposição então manifestada, no sentido de inexistirem
CAWPWIN601130GMICO2 ■RELATOR1100105197.WPD-mnb-NRGS
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despesas incorridas e devidas pelo Tesouro Nacional, é a mesma que prevalece até os dias atuais. Deste
modo, quanto à posição da STN as informações prestadas foram precisas. Porém, não restam dúvidas que
foram incompletas porque, à época em que foram encaminhadas, a Secretaria do Tesouro Nacional já tinha
conhecimento da posição da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República - SAE quanto
ao cabimento do reembolso das despesas incorridas pelo Banco do Brasil a título de 'Commitment Fee', e,
sendo uma posição totalmente oposta à defendida pela STN e que, se vencedora, acarretará 'prejuízos' à
Nação, sem dúvidas, deveria ter sido comunicada a este Corte; sob este ponto de vista, as informações
podem ser consideradas imprecisas.
Entretanto, não obstante o Sr. Secretário do Tesouro Nacional ter deixado de fornecer a esta
Corte uma visão abrangente da questão, limitando-se a oferecer o ponto de vista da STN sobre o tema, por
não vislumbrarmos indícios de má-fé na sua conduta, manifestamos a nossa anuência à proposta formulada
pela instrução de _lis 31/35 ratificada pela ilustre chefia da 3° SECEX."
É o Relatório.
13.

•

VOTO
O cerne da questão proposta nestes autos envolve emitir juízo de valor acerca da conduta do
Titular da Secretaria do Tesouro Nacional à época, se constatado que teria induzido o Tribunal a erro em face
de haver prestado informações consideradas inverídicas
As apurações levadas a cabo pela Unidade Técnica competente indicam a procedência de
matérias jornalísticas veiculadas, informando a existência de pagamento de "commitment fee", por parte do
Banco do Brasil, no período objeto de interesse.
Entretanto, tal constatação não implica taxar-se de inverídicas as informações oriundas da STN.
As circunstâncias expostas sobejamente no processo denotam que esse órgão defendia posicionamento
divergente do esposado pelo Banco do Brasil com o apoio da Secretaria de Assuntos Estratégicos.
Nesse contexto, efetivamente ainda não houvera o reconhecimento da despesa por parte da
União, não obstante já tivesse ocorrido o desembolso por parte daquela sociedade de economia mista.
Ao dirigir-se ao Tribunal, o então Titular da STN, estritamente, deu a conhecer parte dos fatos.
Omitiu, todavia, a controvérsia existente entre os órgãos que tratavam do assunto.
Destarte, embora, efetivamente, possam ser consideradas imprecisas as informações prestadas
pela STN, não encontro configurados nos autos, de igual modo, indícios de má-fé na conduta do dirigente
desse órgão.
Diante do exposto, acolho, no essencial, os pareceres e voto por que o Tribunal adote a Decisão
que ora submeto à deliberação deste Egrégio Plenário
T.C.U., Sala das Sessões, emll de.i7f ev elfeíro de 1998.

JOSÉ ANTO O BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 032/98 - TCU - Plenário
Processo n° TC 001.051/97-0
Classe de Assunto: V - Relatório de Inspeção
Interessado: Tribunal de Contas da União
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público: Dra. Cristina Machado da Costa e Silva
Unidade Técnica: 3' SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 considerar, em face do que resultou apurado, que as informações prestadas pela Secretaria do Tesouro
Nacional a este Tribunal, acerca de eventuais despesas financeiras incorridas até dezembro de 1996, embora
imprecisas, não são inverídicas, bem assim que não restaram configurados indícios de má-fé na conduta do
então Titular daquele órgão;
8.2 determinar à 3' SECEX que acompanhe, nas próximas auditorias a serem realizadas no Projeto
SIVAM, a solução da questão do reconhecimento da obrigatoriedade do Tesouro Nacional ressarcir o Banco
do Brasil das despesas pré-contratuais efetuadas, que não se encontra definitivamente equacionada; e
8.3 arquivar o presente processo.
Ata n° 05/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/02/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Iram Saraiva,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo (Relator), Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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GRUPO IT - Classe VII - Plenário
TC-014.061/97-0
Natureza: Solicitação
Interessado: Dra. Mônica Nicida Garcia, Procuradora Regional da
República.
Ementa: Solicitação de cópia de processo em tramitação.
Conhecimento da solicitação. Encaminhamento de cópia somente
após proferida decisão definitiva. Juntada destes autos ao TC010.433/97-0, objeto da solicitação.

'01

Adoto como meu relatório a instrução da lavra da Sra. Assessora da 4 8 SECEX, endossada
pela titular da unidade técnica:
"Trata-se de solicitação formulada pela Ilustre Procuradora Regional da República Mônica
Nicida Garcia, mediante o oficio n° 9612/97/PRJSP/SOTC/2° Oficio, de 13/10/97 (f1.01).
Requer a interessada informação sobre a existência de processo, no âmbito deste Tribunal,
que trate de realização de auditoria operacional no INCRA e que tenha também por objeto os acordos
relativos aos imóveis da região do Pontal do Paranapanema, com vistas a instruir os autos do
expediente n° 15/97, que versam sobre a apuração das circunstâncias em que se deram os acordos
celebrados com os ocupantes de imóveis do Pontal do Paranapanema para fins de reforma agrária.
2.1 Solicita, ainda, que no caso de existir tal processo em andamento seja encaminhada àquela
Procuradoria cópia do mesmo dos relatórios nele produzidos.
A respeito da solicitação em comento, informamos que esta 4' SECEX realizou, neste
exercício, auditoria operacional no INCRA, em cumprimento ao Plano de auditoria do Tribunal
relativo ao 1° semestre de 1997, aprovado pela Decisão n° 846/96-TCU-Plenário, de 12/12/96.
3.1 O relatório dessa auditoria constitui o TC-003.047/97-0 e se encontra em fase de despacho
pela diretora de divisão Técnica.
3.2 Embora o citado relatório faça menção ao assunto a que aludiu a interessada, cabe salientar
que a equipe de auditoria representou ao Tribunal acerca de indícios de irregularidades constatadas
nas indenizações de benfeitorias em imóveis declarados ou a serem declarados como terras devolutas
localizados nos municípios que compõem a região do Pontal do Paranapanema, TC-010.433/97-0,
sigiloso, o qual, a nosso ver, trata da matéria objeto da solicitação que ora se examina.
3.2.1 Tal processo se encontra em fase inicial de instrução havendo o gestor do INCRA à época
dos fatos encaminhado ao Tribunal informações que serão analisadas em confronto com os indícios
consignados na representação e com dados constantes de um grande volume de processos de
desapropriação cujas cópias foram colhidas pela equipe de auditoria.
Face ao exposto, propomos, com fulcro no art. 30 da Resolução 77/96, o encaminhamento dos
autos ao Gabinete do Exmo. Sr. Ministro-Relator, via SEGECEX, sugerindo que o Tribunal:
conheça da presente solicitação com fundamento no parágrafo único do art. 30 da Resolução
77/96;
informe à ilustre Procuradora Regional da República Mônica Nicida Garcia que o TC010.433/97-0, sigiloso, que trata da matéria objeto da solicitação se encontra em fase preliminar de
apuração e que, tão logo seja apreciado por este Tribunal, lhe será encaminhada a cópia solicitada; e
determine ajuntada destes autos ao TC-010.433/97-0."
É o relatório.
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As solicitações oriundas do Ministério Público Federal, no âmbito desta Corte, encontramse disciplinadas na Resoluções TCU nos 36/95 e 77/96 e, ainda, no Convênio de Cooperação Técnica e
Assistência Mútua firmado em 14/11/95 entre este Tribunal e aquele Órgão.
Em casos análogos, tem decidido o Tribunal encaminhar cópia de processo em tramitação,
alertando ao órgão solicitante que o processo pende, ainda, de decisão definitiva a ser proferida por esta
Corte.
Não obstante estar de acordo com a jurisprudência, entendo que, no presente caso, não
deve ser encaminhada cópia da documentação solicitada, pois as supostas irregularidades apontadas pela
Equipe de auditoria no processo TC-010.433/97-0, após a audiência do responsável, mereceu novo exame
por parte da Unidade Técnica que está concluindo pelo acolhimento das justificativas apresentadas.,
conforme pude verificar nos referidos autos que se encontram em meu Gabinete.
Ante o exposto, acompanhando a proposta formulada pela Unidade Técnica, VOTO no
sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

1_12 de

fevereiro de 1998.

REMAR PAL 15il GHISI
Ministr elator
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DECISÃO N° 0 3 3 /98-TCU - Plenário

•

Processo TC n°014.061/97-0
Classe de Assunto: Solicitação
Interessado: Dra. Mônica Nicida Garcia - Procuradora Regional da República
Órgão: Ministério Público Federal
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 4a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente solicitação formulada pela ilustre Procuradora, Dra. Mônica Nicida Garcia;
8.2. informar à ilustre Procuradora Regional da República, Dra. Mônica Nicida Garcia que o processo n°
TC-010.433/97-0, sigiloso, que trata da matéria objeto da solicitação se encontra em fase preliminar de
apuração e que, tão logo o processo seja apreciado por este Tribunal, lhe será encaminhada a cópia
solicitada; e
8.3. determinar a juntada destes autos ao TC-010.433/97-0, com vista a dar cumprimento,
oportunamente, ao item 8.2 retro.
11. Especificação do quorum:
Ata n° 05/98 — Plenário
Data da Sessão: 11/02/1998 - Ordinária
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Iram
Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

ADHBLAR P ADINI GUISI
Minist-Relator
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
GABNZTE DO MINISTRO BENTO JOSÉ BUGAR1N

GRUPO: II- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-021.279/92-6. Processo juntado: 015.191/97-4.
NATUREZA: Solicitação nos autos de Relatório de Inspeção
Extraordinária.
ÓRGÃO/ENTIDADE: Banco Central do Brasil e Caixa Econômica
Federal.
INTERESSADO: Dr. Cesar Antonio Ramos, Juiz Federal Substituto
da 4' Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Solicitação formulada por Juiz Federal no sentido de obter, para
fins de instrução de processo em tramitação naquele Juízo, cópia
autenticada do Relatório de Inspeção Extraordinária realizada no
Banco Central do Brasil e na Caixa Econômica Federal, com o
objetivo de apurar possíveis irregularidades na condução da política
habitacional. Processo ainda pendente de decisão definitiva, tendo em
vista a interposição de recursos. Conhecimento. Atendimento.

RELATÓRIO
Trata-se de solicitação formulada pelo Dr. Cesar Antonio Ramos, Juiz Federal Substituto
da 4' Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, no sentido de obter cópia autenticada do Relatório de
Inspeção Extraordinária realizada no Banco Central do Brasil e na Caixa Econômica Federal, com o
objetivo de apurar possíveis irregularidades na condução da política habitacional, conforme os termos da
Denúncia que deu origem ao referido Relatório.
Esclarece o interessado que os elementos ora solicitados servirão de subsídio na instrução
dos autos da Ação Civil Pública n° 97.33059-4, requerida pelo Ministério Público Federal, contra Álvaro
Figueiredo Maia de Mendonça Junior e outros.
Encaminhada a solicitação à 10' SECEX, para fins de juntada aos autos do Relatório de
0
Inspeção requerido, vieram os autos ao meu Gabinete, sem a observância ao disposto no art. 9 , § 2°, da
Resolução/TCU n° 77/96.
É o Relatório.
VOTO

•

Consoante entendimento firmado pela Decisão 91/96-Plenário, Ata 08/96, "as informações
sobre trabalhos realizados e não apreciados pelo Tribunal somente podem ser concedidas mediante
autorização do Plenário...", motivo pelo qual submeto este processo à apreciação deste Colegiado.
Registro, por outro lado, que os órgãos do Poder Judiciário fazem parte do rol de pessoas
autorizadas pelo art. 30 da Resolução/TCU n° 36/95 a obter informações sobre processos em andamento
no Tribunal
Saliento ainda que em situações semelhantes tem o Tribunal atendido às solicitações,
encaminhando cópia dos autos, na forma requerida (Decisão n° 190/97-P, Ata n° 12/97; Decisão n°
191/97-P, Ata n° 12/97).
Noto, por fim, que o presente processo encontra-se em fase recursal, em face do Acórdão
n° 165/96-Plenário (Ata n° 31/96, fls. 534/546 destes autos), o que significa estar pendente de decisão
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definitiva sobre a matéria, sendo, portanto, o Acórdão recorrido passível de reforma, quando do
julgamento de mérito dos recursos interpostos.
Quanto à preocupação do interessado no que concerne à autenticação das cópias
solicitadas, poderá um servidor da Secretaria competente, desde que ocupante de função comissionada de
nível FC-07 ou superior, providenciar o feito, nos termos do disposto no art. 25, § 2°, da Resolução/TCU
n° 77/96.
Tendo em vista as deliberações já proferidas por este Colegiado concernentes ao Relatório
ora solicitado, entendo oportuna a remessa de cópias das mencionadas deliberações, quais sejam:
Acórdãos n's 165/96 e 123/97, ambos do Plenário, bem como os respectivos Relatórios e Votos que os
fundamentaram.
Ante o exposto, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação
deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 11 de fevereiro de 1998.
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DECISÃO N° 0 3 4 /98 - TCU - Plenário

4t;

Processo n° 021.279/92-6. Processo juntado: 015.191/97-4.
Classe de Assunto: VII - Solicitação.
Interessado: Dr. Cesar Antonio Ramos, Juiz Federal Substituto da 4' Vara da Seção Judiciária do
Distrito Federal.
Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil e Caixa Econômica Federal.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 10' SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE conhecer da presente
solicitação, consoante o disposto no art. 30 da Resolução/TCU n° 36/95, para determinar à 10' SECEX
que remeta ao interessado cópia autenticada, nos termos do art. 25, § 2°, da Resolução/TCU n° 77/96, do
Relatório de Inspeção Extraordinária solicitado (fls. 97/209 destes autos) e também dos Acórdãos n's
165/96 e 123/97, ambos do Plenário, bem como dos respectivos Relatórios e Votos que os
fundamentaram, alertando-o para o fato de que, não obstante o teor do Acórdão n° 165/96-Plenário,
inexiste, até a presente data, decisão definitiva desta Corte de Contas acerca da matéria em exame, tendo
em vista a interposição de Recursos, com efeito suspensivo (Lei n° 8.443/92, art. 48, caput), em face do
referido Acórdão, sendo, conseqüentemente, o Acórdão recorrido passível de reforma, quando do
julgamento de mérito dos recursos interpostos.
Ata n° 05/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/02/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Iram
Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campeio e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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HOMERO SANTOS
Presidente

BENTO JOSE BU
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GRUPO: I - CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-002.949/97-0
NATUREZA: Solicitação.
ÓRGÃO: Superintendência Regional da Polícia Federal no
Maranhão.
INTERESSADO: Luiz Alfredo Frazão Fonseca, Delegado de Polícia
Federal.
Solicitação de cópia de processo formulada por Delegado de
Polícia Federal visando à instrução de inquérito em curso na
Superintendência Regional da Polícia Federal no Maranhão Processo
requerido ainda não apreciado pelo Tribunal. Conhecimento.
Atendimento.
Trata-se de solicitação formulada pelo Delegado de Polícia Federal Luiz Alfredo Frazão
Fonseca, no sentido de ser-lhe remetida cópia do inteiro teor do processo n° TC-350.267/95-2, visando à
instrução de inquérito policial em curso na Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal
no Maranhão.
Referido processo, ainda não apreciado pelo Tribunal, trata da tomada de contas especial
instaurada contra o ex-Prefeito Municipal de Vargem Grande/MA, Francisco Araújo Portela, em
decorrência de irregularidades na prestação de contas dos recursos repassados àquele Município por meio
do Convênio n° 925/SNI-1192, celebrado com o extinto Ministério da Ação Social.
O Secretário da SECEX/MA, invocando o disposto no art. 30 da Resolução TCU n° 36/95
c/c os arts. 9°, § 2°, e 33 da Resolução TCU n° 77/96, propõe:
"a) o atendimento da solicitação em tela, sem prejuízo de alertar a autoridade solicitante
sobre o caráter reservado dos dados constantes do processo a ser copiado e de que ainda não foi proferida
decisão definitiva deste Tribunal sobre a matéria nele tratada; e
b) sua posterior juntada ao TC-350.267/95-2."
É o Relatório.

VOTO

Preliminarmente, esclareço que trago este processo à apreciação deste Colegiado tendo em
vista o entendimento firmado pela Decisão n° 91/96-Plenário (Ata 08/96), segundo o qual "as informações
sobre trabalhos realizados e não apreciados pelo Tribunal somente podem' ser concedidas mediante
autorização do Plenário".
Quanto à solicitação em exame, lembro que os membros do Departamento de Polícia
Federal incluem-se no rol de pessoas e instituições autorizadas pelo art. 30 da Resolução TCU n° 36/95 a
obter informações sobre processos em andamento no Tribunal.
Em situações semelhantes tem o Tribunal atendido às solicitações, encaminhando cópia dos
autos requeridos (Cf. Decisões Plenárias n's 190/97, Ata n° 12/97, 191/97, Ata 12/97; 466/97, Ata
30/97; 503/97, Ata 31/97; dentre outras).
Por fim, informo que os autos solicitados não possuem a tarja de sigiloso e tramitam em
caráter ostensivo. O caráter reservado de que fala a SECEX/MA decorre de constarem nos mencionados
autos cópias de extratos bancários da conta-corrente da Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA no
Banco do Brasil.
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Ante o exposto, acolho a proposta da Unidade Técnica e VOTO por que o Tribunal adote
a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.

Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 11 de fevereiro de 1998.
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DECISÃO N° 035 /98 - TCU - Plenário

Processo n° 002.949/97-0
Classe de Assunto: VII - Solicitação.
Interessado: Luiz Alfredo Frazão Fonseca, Delegado de Policia Federal.
Órgão: Superintendência Regional da Polícia Federal no Maranhão.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/MA.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. com fundamento no art. 30 da Resolução TCU n° 36/95, conhecer da presente solicitação, para,
em conseqüência, determinar à SECEX/MA que remeta ao interessado cópia do inteiro teor do processo
TC-350.267/95-2, alertando-o sobre o caráter reservado de documentos nele contidos bem como sobre o
fato de que, até a presente data, inexiste decisão definitiva deste Tribunal a respeito da matéria tratada nos
mencionados autos;
8.2. mandar juntar estes autos ao TC-350.267/95-2.
Ata n° 05/98 — Plenário
Data da Sessão: 11/02/1998 - Ordinária
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Iram Saraiva,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

BENTO JOSE
Ministro-
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Tribunal de Contas da União

Grupo I Classe VII - Plenário
TC-014.266/97-0
Natureza: Solicitação
Interessado: Ministério Público do Estado de Pernambuco
Ementa: Solicitação relativa à prestação de contas de recursos de
convênio repassados à Prefeitura Municipal de Surubim/PE
Conhecimento. Deixar de atender o presente pedido em face dos dados
constantes do expediente solicitador serem insuficientes para que este
Tribunal possa com a necessária precisão prestar as informações
colimadas.
Trata-se de solicitação formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de
Pernambuco sobre informações acerca do contido no Oficio n° 016/97, procedente da Promotoria de Justiça
da Comarca de Surubim (fl. 02), no qual o Promotor de Justiça daquela Comarca pleiteia que o processo de
Prestação de Contas do Município de Surubim seja encaminhado a este Tribunal, "para que sejam julgadas as
contas referentes a obras conveniadas com a União, relatadas pelo Prefeito como que construídas na sua
gestão e não encontradas pelos fiscais do TCE, conforme relatado às fls. 375/376 do referido processo".
A instrução dos autos, a cargo da Diretora da 3' DT da SECEX/PE, esclarece inicialmente que:
"4. Sem adentrarmos, no momento, na discussão acerca do órgão competente para ajuizar ação
envolvendo recursos federais, realizamos pesquisa em nossos registros, na tentativa de localizar algum
processo, encerrado ou em tramitação, relacionado com o objeto da presente solicitação.
5. Ocorre, porém, que a documentação enviada pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco
não traz informações sobre quais teriam sido as irregularidades levantadas pelos técnicos do TCE/PE e
tampouco quais foram e de que forma se deu a mencionada transferência de recursos ao Município de Surubim
no exercício de 1988, sendo aquela peça omissa até sobre o fato de a matéria já ter sido trazida ao
conhecimento do Tribunal ou não, o que, além de nos levar a ampliar o universo da pesquisa, retirou a
confiabilidade no resultado daí obtido, como se verá em seguida".
Dessarte, da consulta promovida no CAPT foram encontrados, incluído o presente feito, 8 (oito)
processos relacionados ao município de Surubim/PE, sendo duas solicitações, quatro prestações de contas de
royalties do petróleo, uma representação e uma tomada de contas especial.
Do exame dos assuntos tratados nos referidos processos, a Sr' Diretora entende que o único processo
que poderia estar relacionado com obras conveniadas e não executadas no exercício de 1988 seria o TC524.019/95-9, que trata de TCE, instaurada em face do cumprimento parcial do Convênio n° 10.1337/87,
firmado em 21.12.87 entre a extinta Secretaria Especial de Ação Comunitária e a Prefeitura daquela
municipalidade, tendo por objeto a construção de casas populares por meio do Programa Nacional de Mutirões
Habitacionais.
Observa, ainda, que a aludida TCE foi apreciada pela r Câmara, Sessão de 30.01.97, que julgou
aquelas contas regulares com ressalva, dando quitação ao responsável, Sr. José Arruda, ex-Prefeito de
Surubim/PE.
Todavia, ressalta que, ante a ausência de elementos identificadores do convênio mencionado no
expediente que deu origem a este feito (fls. 01/03), não considera "oportuno, por ora, prestar informações
quanto ao processo em tela, em razão de não sabermos nem mesmo se a matéria abordada nos presentes autos
já foi objeto de apreciação por parte do Tribunal".
Diante disso, propõe, no mérito, que se informe ao Ministério Público do Estado de Pernambuco o
seguinte:
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"a) os dados constantes do Oficio n° 016/97, procedente da Promotoria de Justiça da Comarca de
Surubim, foram insuficientes para que este Tribunal se posicionasse sobre a matéria ali tratada; e
b) para que o Tribunal possa prestar os esclarecimentos solicitados por essa Procuradoria faz-se
necessário o envio de maiores informações acerca do negócio jurídico questionado, o que poderá se efetivar
mediante o envio de cópia das peças do Processo TCE n° 8902994 que se refiram às irregularidades
observadas na aplicação de recursos transferidos pela União à Prefeitura Municipal de Surubim/PE."
A Secretária Substituta da SECEX/PE posiciona-se de acordo com a proposta supra.
É o Relatório.
VOTO
Impende de início assinalar que na esteira de algumas deliberações desta Corte, (Decisões Plenárias
nos 108/93, 350/93 e 154/94, Atas ifs 11/93, 33/93 e 9/94, respectivamente), notadamente da Decisão Plenária
n° 775/96 (Ata 48/96), matérias de mesma natureza da que ora se examina, isto é, solicitações emanadas de
Ministérios Públicos integrantes de estados da federação, foram atendidas no âmbito deste Tribunal.
Referido atendimento tem se verificado com base no art. 26, inciso I, alínea "b", da Lei n° 8 625/93,
que "institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para a organização
do Ministério Público nos Estados e dá outras providências", posto que o citado dispositivo prevê que o
Ministério Público, indistintamente da esfera de atuação, poderá, no exercício de suas funções, "requisitar
informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos
órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para instaurar medidas e procedimentos administrativos
pertinentes".
Dessa forma, consoante se pode inferir do dispositivo retro e de acordo com deliberações desta Casa,
entendo que o pedido encontra amparo para o seu conhecimento, deixando, todavia, no momento, de ser
atendido em virtude da insuficiência de elementos que caracterizem com devida precisão o objeto do pleito,
de modo a não restar dúvidas sobre de qual processo deverão ser colhidas informações com vistas a serem
encaminhadas ao signatário desta solicitação.
Assim, acolhendo a proposição de mérito consignada pela Unidade Técnica, Voto por que o
Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao E. Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 11de fevereiro de 1998

VALIVIIR CPMPELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 03 6/98-TCU-Plenário
1. Processo n° TC-014.266/97-0
2. Classe de Assunto: VII - Solicitação
3. Interessado: Ministério Público do Estado de Pernambuco
4. Entidade: Prefeitura Municipal de Surubim/PE
5. Relator: Ministro Valmir Campeio
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: SECEX/PE
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE, com supedâneo no art.26,
inciso I, alínea "b", da Lei n° 8.625/93, conhecer da presente solicitação, para, no mérito, informar ao
Ministério Público do Estado de Pernambuco o seguinte:
os dados constantes do Oficio n°016/97, procedente da Promotoria de Justiça da Comarca de Surubim,
foram insuficientes para que este Tribunal se posicionasse sobre a matéria ali tratada; e
para que o Tribunal possa prestar os esclarecimentos solicitados por essa Procuradoria faz-se
necessário o envio de maiores informações acerca do negócio jurídico questionado, o que poderá se efetivar
mediante o envio de cópia das peças do Processo TCE n° 8902994 que se refiram às irregularidades
observadas na aplicação de recursos transferidos pela União à Prefeitura Municipal de Surubim/PE.
9. Ata n° 05/98 - Plenário
10. Data da Sessão: 11/02/1998 - Ordinária
11. Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Iram Saraiva,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio (Relator) e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Bento José Bugarin.

HOMERO SANTOS
Presidente

VALMIR CAMPELO
Ministro-Relator
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Grupo I - Classe VII - Plenário.
TC-013.575/92-9.
Natureza: Denúncia.
Unidade: Superintendência Estadual do
INSS em São Paulo.
Interessado: Antonio Carlos Cabette.

Denúncia sobre possíveis
Ementa:
de
concessão
na
irregularidades
aposentadorias e diárias pela
Superintendência Estadual do INSS em
São Paulo. Atendimento das
determinações constantes da Decisão n2
145/93 (Ata n2 31/93, Sessão Plenária
de 22.09.93). Ciência ao interessado.
Arquivamento dos autos.
RELATÓRIO

Os autos em exame originaram-se de denúncia formulada pelo Sr.
Antônio Carlos Cabette a respeito de irregularidades que estariam
ocorrendo na concessão de aposentadorias e atribuições de diárias a
servidores pelo Instituto Nacional de Seguro Social em São Paulo.
A equipe de auditoria da Secretaria Técnica realizou diligência
na
Superintendência Estadual do INSS em São Paulo, obtendo as
in loco
informações constantes do relatório de fls. 05/08.
Posteriormente, este Tribunal, em Sessão Plenária de 22.09.93
(Decisão n2 145/93, Ata n2 31/93), examinando a matéria, decidiu nos
seguintes termos (fls. 49/51):
"8.1 - sejam encaminhados ao Tribunal documentos comprovando
que as aposentadorias de ANTONIO BATISTA MACHADO e CARLOS ENEI JÚNIOR
foram adequadas ás disposições da Decisão Normativa ng 019/90;
8.2 - determinar à IRCE/SP a constituição, em apartado, de
, 8.443/92, c/c
processo de Tomada de Contas Especial (art. 47 da Lei 11 2
o art. 191 do R.I.) para apurar o valor do débito decorrente do
pagamento de 96,5 diárias concedidas aos sábados, domingos e feriados,
sem justificação e sem manifestação do Ordenador de Despesas e citar,
posteriormetne, OSCAR MAKOTO GOTO e JOÃO GONÇALEZ (art. 12, II, da Lei
ng 8.443/92)".
A zeloza SECEX/SP, por sua Diretora-Substituta da 2@ Divisão
Técnica, Dr. Norma Watanabe, acompanhada pelo Dirigente da Unidade
Técnica, ao analisar o cumprimento das determinações supracitadas, exara
parecer como se segue:
"(---)

No tocante à concessão de diárias, convém mencionar que, em
consonância com o subitem 8.2 da referida Decisão, constituiu-se o TC
ng 700.475/93 - 1, que já foi objeto de apreciação por este Tribunal.
Para atender ao subitem 8.1, foram expedidos os
Ofícios/SECEX/SP nQs 497 e 472 de, respectivamente, 26.11.93 (f 1. 53)
e 23.06.97 (fl. 78). Referentemente ao servidor Antônio Batista
Machado, entendemos que sua aposentadoria encontra-se regularizada,
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uma vez que a vantagem concedida com afronta às disposições da DN ng
19/90, alterada pela DN ng 22/91, foi desconstituída em 05.11.93 (fl.
58).
No tocante à aposentadoria do servidor Carlos Enei Júnior
é fácil constatar, com base nas fls. 84 e 85, que a vantagem do
Decreto-lei ng 1.445/76, alterado pelo Decreto-lei ng 2.270/85, embora
tenha sido desconstituída em 05.11.93 (f 1. 84) foi a mesma incluída
em 15.12.93, com efeitos a partir de 01.02.93 (fl. 85).
Tendo em vista o encaminhamento parcial da Portaria/INSS/DRH
ng 271, de 26.08.93 (fls. 62/64) e objetivando efetuar a correlação
entre o cargo de Chefe de Serviço de Seguro Social (DAI-111.2),
informação constante de fl. 57, exercido pelo servidor no período de
27.01.78 a 03.08.89 (fl. 72), solicitamos verbalmente cópia integral
da referida norma à Divisão de Administração de Recursos Humanos do
Instituto Nacional do Seguro Social em São Paulo, que nos atendeu
prontamente (fls. 93/169). À fl. 168, consta que o antigo cargo de
Chefe de Serviço de Seguros Sociais (DAI-111.2) corresponde à atual
função de Chefe de Posto Especial (DAS - 101.1).
Do exposto, pôde-se confirmar a informação prestada pelo
responsável, quanto à correlação entre funções (f 1. 82), encontrandose, a nosso ver, correta sua concessão."
Observa, ainda, a SECEX/SP que o Sr. Antonio Carlos Cabette,
mediante correspondências dirigidas a este Tribunal (fls. 54 e 74)
declarou não ser o autor da denúncia que ensejou o presente processo,
requerendo cópias dos autos para tomar medidas a fim de apurar
responsabilidade, alegando somente haver tomado conhecimento mediante
leitura do Diário Oficial. Ressalta a Unidade Técnica que em virtude de
a peça de denúncia não mais conter a assinatura do denunciante, tornou-se
impossível o cotejamento entre a referida assinatura e as constantes das
correspondências supracitadas.

•

Finalizando a sua instrução, a SECEX/SP, entendendo encontrarse sanada a impropriedade concernente ao subitem 8.1 da Decisão n2 145/93
do Plenário, propõe que se dê ciência ao Sr. Antonio Carlos Cabette do
inteiro teor da decisão a ser proferida, bem como seja autorizado o
arquivamento dos autos.

VOTO

No tocante à determinação constante do item 8.1 da Decisão n2
145/93 (Ata n2 31/93, Sessão Plenária de 22.09.93), quanto à comprovação
de que as aposentadorias de Antônio Batista Machado e Carlos Enei Júnior
foram adequadas às disposições da Decisão Normativa n2 019/90, entendo que
foi atendida em vista dos elementos de fls. 82/91 e 168.
Consoante a apostila de fl. 83, foi desconstituída a opção pelo
cargo efetivo (Decreto - lei n2 1.445/76) de Antônio Batista Machado.
Considerando a Portaria INSS/DRH n2 271, de 26.08.93 (fls.
97/169), que correlacionou os cargos em comissão/funções de confiança
relativos ã nova estrutura do INSS, o cargo de Chefe de Serviço de Seguro
Social (DAI-111.2), exercido anteriormente pelo ex-servidor Carlos Enei
2
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Júnior, passou a corresponder ao cargo de Chefe de Posto Especial (DAS101.1), passando o mesmo a ter direito à opção pelo cargo efetivo, a
partir de 01.02.93, conforme a supracitada portaria e estando assim em
conformidade com os termos da Decisão Normativa n2 019/90.
Quanto à determinação do item 8.2 da referida Decisão n2 145/93,
relativa à constituição, em apartado, de processo de tomada de contas
especial a fim de apurar valor de débito decorrente de pagamento de
diárias, foi constituído o Processo TC n2 700.475/93-1, já havendo sido
apreciado por esta Corte de Contas, estando, dessa forma atendida tal
determinação.
No que diz respeito ao suposto denunciante, Sr. Antonio Carlos
Cabette, declarar não ser o autor da denúncia que deu origem aos
presentes autos, entendo que tal questão ficou prejudicada, tendo em
vista que não há como aferir a sua assinatura, pois a peça de denúncia
(fl. 01) não mais contém a assinatura do seu autor, restando ao
interessado tomar ciência da presente decisão.
Por todo o exposto, voto por que o Tribunal adote a deliberação
que ora submeto ao descortino do E. Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 11 de fevereiro de 1998.
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DECISÃO N° 037/98-TCU-PLENÁRIO

Processo n° TC-013.575/92-9.
Classe de Assunto: VII - Denúncia. Impropriedades em concessões de
aposentadorias e de diárias.
Interessado: Antonio Carlos Cabette.
Unidade Jurisdicionada: Superintendência Estadual do INSS em São
Paulo.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/SP.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator,
DECIDE:
8.1 dar ciência do inteiro teor do Relatório, Voto e Decisão ora
proferida ao Sr. Antonio Carlos Cabette;
8.2 autorizar o arquivamento dos presentes autos.
05/98 - Plenário.
Ata n°
Data da Sessão: 11/02/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar
Paladini Ghisi, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José
Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto
de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.

DA ROCHA
Minis ro-Relatof--

HOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO IV DA ATA N° 05, DE 11-02-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
SUSPENSÃO DE VOTAÇÃO ANTE NOVO PEDIDO DE VISTA
Inteiros teores do Relatório, Votos e Propostas de Decisão emitidas pelo Relator, Ministro
Vahnir Campelo (Sessão Ordinária de 21 de janeiro de 1998) e pelo Revisor, Ministro Humberto
Guimarães Souto (Sessão Ordinária de 11 de fevereiro de 1998) no tocante ao processo n° 005.620/95-3,
cuja votação fora suspensa em 21 de janeiro de 1998 (art. 56 do Regimento Interno), e, nesta data, a
votação foi novamente suspensa, ante novo pedido de vista formulado pelo Ministro Adhemar Paladini
Ghisi, de acordo com o artigo 56 do Regimento Interno.
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Grupo II - Classe V - Plenário
TC- 005.620/95-3
Natureza: Representação
Entidade: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL-BNDES
Interessada: PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
Ementa: Representação acerca de possíveis irregularidades na
admissão de pessoal do BNDES encaminhada a este Tribunal pela
Procuradoria-Geral da República. Considerar legais os atos de
admissão e as transposições de cargos indicadas; fazer determinações
ao BNDES e à Secretaria de Controle Interno do Ministério do
Planejamento e Orçamento; e dar conhecimento ao Procurador-Geral
da República do inteiro teor da Decisão do TCU.
O então Procurador-Geral da República, Dr. Aristides Junqueira Alvarenga, por intermédio do Oficio
PGR/GAB/N° 463/95, encaminhou a esta Corte de Contas, com fundamento no art. 71, inciso II, da
Constituição Federal, o processo PGR n° 08100.001456/95-97, que trata de possível ilegalidade praticada em
admissão de pessoal no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
O processo foi autuado como Representação e encaminhado à 8' SECEX para a devida análise.
A Unidade Técnica competente elaborou cuidadoso parecer de fls. 33 a 37 a respeito da matéria
suscitada nos autos, ressaltando de início o aspecto jurídico que envolve o pessoal do BNDES, equiparado
que é a funcionários públicos, tendo em vista tratar-se de uma Empresa Pública que, embora constituída
sob a modalidade de direito privado, deve obedecer às normas do Direito Administrativo.
Seguindo essa linha de raciocínio, o Analista destacou Decisão deste Tribunal, cujo entendimento
foi no sentido de que: "as entidades da Administração Indireta, nelas compreendidas as Autarquias, as
Empresas Públicas, as Sociedades de Economia Mista e as Fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, estão, em regra geral, sujeitas à exigência de concurso público, prevista no art. 37, inciso II, da
Constituição Federal, para a admissão de seu pessoal, ressalvadas as exceções que menciona".
Além disso, o informante fez comentários acerca de outras formas de provimento, como a ascensão
funcional, extinta com o advento da Constituição de 1988, e admissão de pessoal via processo seletivo
intitulado Prêmio BNDES de Economia, baseada em trabalhos de mestrado realizados em curso de Centro
de Pós-Graduação de Economia no País, obedecendo a critérios constantes de Regulamento próprio
(Resolução n° 816/93-BNDES) , às fls. 20 a 22.
A respeito desse assunto, consta dos autos cópia da Decisão n° 160/96 (no TC-021.871/94-9), bem
como do Relatório/Voto que a fundamentaram, adotada pelo Tribunal, em Sessão Ordinária da 2' Câmara de
13.06.1996 , referente a Pedido de Reexame da Decisão n° 251/95, que considerou ilegal a admissão de
servidora do BNDES, via premiação, (fls. 149 a 157). Na referida assentada foi amplamente discutida a
natureza do prêmio "BNDES de Economia", ficando comprovado que a metodologia da seleção utilizada pela
entidade obedecia aos princípios constitucionais exigidos para o concurso público, especialmente a isonomia,
a impessoalidade, a publicidade e a aferição do mérito.
Após diligências preliminares realizadas no âmbito da Unidade Técnica competente para
esclarecimento de dúvidas e complementação de documentos importantes, o processo foi novamente instruído
na 8' SECEX (fls. 158 a 166), com proposta de nova diligência para que o BNDES esclarecesse algumas
situações ainda pendentes, tais como:
" a) elaboração e encaminhamento de nova relação nominal e classificatória única dos candidatos
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aprovados no concurso público de 1992, edital publicado no DOU, Seção III, de 22.06.92 (17. 9422), sem
a distinção entre candidatos internos e externos, para as áreas de Administração, Ciências Contábeis e
Direito - Advogado de Empresa;
encaminhamento dos critérios utilizados nos casos de necessidade de desempate, os dados relativos
aos candidatos empatados na pontuação (Sulamy Martins Silva, Marcelo de Jesus Cunha e Andréa
Azevedo Simões - Ciências Contábeis) utilizados para a efetivação de desempate, informando, finalmente,
qual seria a classificação final dos citados empregados se fosse necessária a realização do desempate
retromencionado;
encaminhamento de esclarecimentos acerca dos candidatos constantes do cadastro de reserva
resultante do Concurso de 1992, cujo resultado final foi homologado em 03.11.92, informando se os
mesmos foram efetivamente contratados;
encaminhamento das razões que ensejaram a ascenção funcional dos empregados Ricardo Antônio
Costa Lagoeiro, Edson Elias de Souza e Álvaro Henrique Serpa Gomes para os empregos de Assist.
Técnico Administrativo 'B' ."
Em atenção o BNDES enviou a documentação juntada às fls.171 a 193, que mereceu mais um exame
da 8 SECEX (fls.194 a 197).
O Analista ressaltou a relação nominal e classificatória enviada pelo BNDES relativa aos candidatos
aprovados no Concurso Público de 1992 (fls. 172/174) e entendeu que candidatos internos classificaram-se
dentro das vagas inicialmente disponíveis verificando que a transposição de cargos decorreu de aprovação
em concurso, no qual foram observados todos os princípios constitucionais pertinentes (isonomia, aferição do
mérito, impessoalidade e publicidade). Assim, via de conseqüência, tais atos devem ser considerados legais
por estarem de conformidade com os preceitos jurídicos em vigor.
Seguindo essa mesma linha de raciocínio, o informante acrescentou que não houve prejuízo para os
demais candidatos que inicialmente não foram classificados, mas, de acordo com informação da própria
entidade, todos foram convocados para contratação, exceto os casos de desistência e aqueles constantes do
Cadastro de Reserva para Técnicos de Comunicação, visto que a Unidade onde eles deveriam ser alocados
considerou suficiente o aproveitamento apenas dos classificados dentro do número de vagas estabelecido no
Edital (fl. 176).
Relativamente à mudança do cargo de Operador de Equipamento de Som e Imagem para o cargo
de Assistente Técnico Administrativo "B" dos empregados Ricardo Antônio Costa Lagoeiro, Edson Elias de
Souza e Álvaro Henrique Serpa Gomes, consta dos autos que isso ocorreu por força do resultado da Análise
do Pleito efetuada pela Coopers & Lybrant no processo de Reenquadramento Funcional.
A Unidade Técnica informou que o processo acima referido foi objeto do TC n° 4.369/96-3, já
analisado naquela SECEX, encontrando-se em tramitação nesta Corte de Contas.
Concluindo sua análise o informante manifestou-se nos seguintes termos:
"Ante todo o exposto, submetemos os autos à deliberação superior com propostas no sentido de que
o Eg. Tribunal adote a seguinte conclusão:
considerar legais os atos de admissão, baseados no Prêmio BNDES de Economia de: Carlos da
Costa Parciais Jr. (01.03.91, já desligado), Selmo Aranovich (01.07.92), Divaldo Triches (30.12.92),
Tagore Villarim Siqueira (28.12.92), Mauricio Mesquita Moreira (12.04.93) e Francisco José Zagari
Rigolo (12. 12.94), nos cargos de Economistas, tendo em vista o entendimento esposado por esta Corte
de Contas no TC n° 21.871/94-9 (Decisão n° 160/96 - TCU - 2a Câmara), em 13.06.96;
considerar legais as tranposições de cargos abaixo relacionadas, pois decorrentes de aprovação
em concurso, em que foram observados todos os princípios constitucionais pertinentes (isonomia, aferição
do mérito dos candidatos, impessoalidade e publicidade).
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Cargo Anterior

Cargo Atual

029483

Maria Cristina Vinhais

03.08.93

Assist. Téc-Adm A

Contador

021814

Antônio Carlos de Souza

03.08.93

Assist. Téc-Adm A

Contador

027995

Lucrécia Romana dos S. Figueira

14.06.93

Assist. Téc-Adm A

Contador

019267

Tâmara de Almeida Cintra

30.12.92

Assist. Téc-Adm A

Administrador

014060

Sulamy Martins Silva

30.12.92

Assist. Téc-Adm B

Contador

011754

Sueli Maria Ferreira de Medeiros

30.12.92

Assist. Téc-Adm A

Contador

014540

Maria Célia Vieira Louzada

30.12.92

Assist. Téc-Adm B

Contador

033030

Maria Célia Azeredo Vieira

30.12.92

Assist. Téc-Adm A

Contador

019836

José Paulo Cosenza

30.12.92

Assist. Téc-Adm B

Contador

009920

Jorge José dos Santos Silva

30.12.92

Assist. Téc-Adm A

Contador

024830

Cefora Guadalupe Teixeira S. Barata

30.12.92

Assist. Téc-Adm A

Advogado

30.12.92 Assist. Contabilidade Contador
José Osmar Costa
028495
determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e ocia que:
c. I) adapte o Plano Uniforme de Cargos e Salários para excluir as situações de acesso às carreiras
via concurso interno; e
c.2) proceda a alterações no Plano Uniforme de Cargos e Salários de forma a corrigir no 'Segmento
de Apoio Administrativo' as carreiras que apresentem cargos cujo nível de escolaridade seja diferente.
determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério do Planejamento e Orçamento que faça
constar do próximo Relatório de Auditoria informações sobre as ações da entidade no sentido de
promover as alterações acima propostas; e
dar conhecimento ao Sr. Procurador-Geral da República da Decisão que vier a ser proferida nos
autos."
Foi solicitada audiência da douta Procuradoria, que se manifestou de acordo com as conclusões da
8' SECEX.
É o Relatório.
VOTO
De acordo com as peças processuais, em especial a documentação anexada aos autos em face das
diligências promovidas pela 8a SECEX, verifica-se que as admissões, as alterações de cargos e os
reenquadramentos levados a efeito pelo BNDES após 05.10.88 foram devidamente esclarecidos, tendo em
vista que resultaram de acordos judiciais, ou de aprovação em concurso interno, ou, ainda, de aprovação em
concurso público, com observância, em todos os casos, de procedimentos pautados no respeito às disposições
legais que lhe eram aplicáveis.
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Um assunto importante que emerge do presente processo e deve ser colocado, diz respeito à
16.
sistemática adotada pelo BNDES, segundo a qual são aproveitados no seu quadro de profissionais os
candidatos aprovados no concurso intitulado " Prêmio BNDES de Economia", de que tratam as Resoluções
n's 772/91 e 816/93.
Ao submeter à apreciação deste Tribunal o Pedido de Reexame interposto pelo Banco Nacional de
17.
Desenvolvimento Econômico e Social contra a Decisão n° 251/95-2' Câmara, acerca de assunto análogo, o
Relator da matéria, eminente Ministro Adhemar Paladini Ghisi, destacou parte da argumentação sustentada
pelo recorrente, na qual demonstrou que o concurso em questão cumpriu os princípios constitucionais e as
normas aplicáveis aos atos dessa natureza, tais como:
"a) Isonomia: ... acesso a todos os economistas com tese de mestrado, aprovada pelos Centros de Pósgraduação em Economia...:
Impessoalidade: ... realizado em âmbito nacional, aberto a todos os Centros de Pós-graduação em
Economia do País. ...;
Publicidade: todas as informações relativas ao concurso são prévia e amplamente divulgadas pelo
BNDES...,
a realização da tese equipara-se com
Aferição de mérito por intermédio de realização de provas:
a realização de prova escrita (.) Não se trata de mera apresentação de título sem a realização de prova
escrita, o que é vedado no sistema constitucional vigente."
Diante disso, o Ministro Ghisi, assim se manifestou em seu Voto:
18.
"Consoante razões aduzidas pelo dirigente do BNDES, restou comprovado não ter havido qualquer
tipo de favorecimento a candidato ou cerceamento ao direito de participação no certame, observados,
logicamente, o preenchimento das condições exigidas para o emprego. De nenhum modo a adoção dos
critérios que regularam o processo levam a supor a descaracterização dos princípios norteadores do
concurso público, com a possibilidade de indicações de caráter pessoal ou motivadas por avaliação
parcial."
Ante todo o exposto, considerando que as falhas e ilegalidades suscitadas no processo restaram
esclarecidas pelo BNDES, Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este Colendo
Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em.Zil de .janeiro de 1998.

VAL CAI ELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° /98-TCU- Plenário
Processo n° TC-005.620/95-3
Classe de Assunto: ( V ) Representação encaminhada pela Procuradoria-Geral da República
Interessada: Procuradoria-Geral da República
Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: Procuradora Cristina Machado da Costa e Silva
Unidade Técnica: 8 SECEX
DECISÃO:O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. considerar legais os atos de admissão decorrentes do concurso intitulado "Prêmio BNDES de
Economia" de: Carlos da Costa Parciais Jr. (01.03.91), Selmo Aranovich (01.07.92), Divaldo Triches
(30.12.92), Tagore Villarim Siqueira (28.12.92), Mauricio Mesquita Moreira (12.04.93) e Francisco José
Zagari Rigolo (12.12.94), nos cargos de Economistas, tendo em vista o entendimento esposado por esta Corte
de Contas no TC n°21.871/94-9 (Decisão n° 160/96 - TCU - 2' Câmara), em 13.06.96;
8.2. considerar legais as transposições de cargos decorrentes de aprovação em concurso dos seguintes
servidores:
Maria Cristina Vinhais; Antônio Carlos de Souza; Lucrécia R. dos S. Figueira; Sueli Maria Ferreira de
Medeiros; Maria Célia Azeredo Vieira; Jorge José dos Santos Silva, do cargo de Assistente Técnico
Administrativo, Classe "A", para o cargo de Contador;
Tâmara de Almeida Cintra, do cargo de Assistente Técnico-Administrativo, classe "A", para o cargo de
Administrador;
Sulamy Martins Silva; Maria Célia Vieira Louzada; José Paulo Cosenza, do cargo de Assistente Técnico
Administrativo, Classe "B", para o cargo de Contador;
Cefora Guadalupe Teixeira S. Barata, do cargo de Assistente Técnico Administrativo, classe "A" para o
cargo de Advogado; •
José Osmar Costa, do cargo de Assistente de Contabilidade para o cargo de Contador;
8.3. determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social que:
8.3.1. adapte o Plano Uniforme de Cargos e Salários para excluir as situações de acesso às carreiras via
concurso interno;
8.3.2. altere Plano Uniforme de Cargos e Salários de forma a corrigir no "Segmento de Apoio
Administrativo" as carreiras que apresentem cargos cujo nível de escolaridade seja diferente;
8.4. determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério do Planejamento e Orçamento que faça
constar do próximo Relatório de Auditoria informações sobre as ações da entidade no sentido de promover
as alterações acima propostas; e
8.5 levar ao conhecimento do Sr. Procurador-Geral da República o inteiro teor desta Decisão.
9. Ata n° 01 /98 - Plenário
Data da Sessão:) 21 /01 /1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
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GRUPO II - CLASSE V - PLENÁRIO
TC n2 005.620/95-3
NATUREZA: Representação
Banco Nacional de Desenvolvimento
ENTIDADE:
Econômico e Social - BNDES
INTERESSADA: Procuradoria-Geral da República

VOTO REVISOR

•

Pedi vista deste processo, relatado pelo nobre Ministro Valmir
Campelo, em Sessão de 21.01.98, para proceder a uma análise mais acurada
das questões discutidas, quais sejam, a realização de concursos internos
em empresa pública após a promulgação da atual Carta Magna, em prática
semelhante à transposição de cargos públicos, e a legalidade da admissão,
no quadro de pessoal do BNDES, de vencedores do "Prêmio BNDES de
Economia", que consiste em apresentação de dissertações de mestrado
aprovadas em curso de Centro de Pós-Graduação em Economia estabelecido
no País.
No tocante à realização de concursos internos, caracterizando
procedimento análogo ao instituto da ascensão funcional, procedem os
argumentos constantes nos autos. Com efeito, somente a partir de
manifestações do Egrégio Supremo Tribunal Federal pela
inconstitucionalidade de processos seletivos internos visando a prática
da ascensão funcional (ADIn n2 231-7/RJ in D.J. de 13.11.92 e ADIn n2 8274/DF in D.J. de 23.04.93), essa forma de investidura em cargos ou
empregos públicos não pôde mais ser aceita.
Até então, prevalecia o entendimento de que aquela forma de
provimento não conflitava com a atual Carta Magna, portanto, em
consonância com a doutrina e a jurisprudência predominantes à época, que
sustentavam a necessidade de concurso público apenas para a investidura
originária, sendo bastante a seleção interna nos casos de investidura
derivada. Como defensores de tal posicionamento podem ser citados os
eminentes administrativistas Hely Lopes Meirelles e Diógenes Gasparini,
assim como a própria Consultoria-Geral da República, em seus Pareceres
SA-9, de 29.08.89 in D.O.U. de 04.09.89, e SR-89/89, de 11.05.89 in
D.O.U. de 12.05.89, a qual somente opinou no sentido da exigibilidade de
concurso público não ser limitada apenas à primeira investidura em cargo
ou emprego público quando da publicação de seu Parecer CS-56 (D.O.U. de
24.09.92, pág. 13.388).
Não obstante ter sido vedada a utilização do instituto da
ascensão funcional a partir da promulgação da Constituição Federal de
1988, este Tribunal tem convenientemente entendido não caber a impugnação
dos atos efetivados em data anterior aos pronunciamentos do E. STF, uma
vez que foram praticados consoante orientação predominante de que tal
instituto não conflitava com a Lei Maior (Decisão n2 050/97, Ata n2 05/97
- 1@ Câmara; Acórdão n2 195/97, Ata n2 32/97 - Plenário). Destarte ,não
devem ser impugnadas as transposições de empregos relacionadas nos autos
às fls. 12, ocorridas em 01.01.92 e resultantes de aprovação em concurso
interno, tampouco as decorrentes de aprovação em seleção pública, cujo
edital foi publicado no Diário Oficial da União de 22.07.92, em data
■ às manifestações do Pretório Excelso
anterior, portanto,
retromencionadas. Apesar de aquele edital ter previsto a reserva de
vagas para candidatos internos, os empregados do BNDES que participaram
do certame lograram aprovação com pontuação bastante para garantir sua
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classificação, sem prejuízo aos candidatos externos.
Quanto à admissão, no quadro de pessoal do BNDES, de vencedores
do "Prêmio BNDES de Economia", entendo ser improcedente considerar tais
atos legais, já que contrários ao ordenamento jurídico vigente.
art. 37, inciso II da Constituição Federal de 1988 estabelece
a obrigatoriedade de aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos para a investidura em cargo ou emprego público,
ressalvados os casos de nomeação para cargos em comissão. A própria
natureza do "Prêmio BNDES de Economia" vai de encontro a esse dispositivo
constitucional, uma vez que não pode ser considerado concurso público,
tampouco concurso de provas ou de provas e títulos; poderia ser
considerado um concurso de títulos, forma de ingresso na Administração
Pública não defesa pela atual Carta Magna. Convém, por oportuno, citar
os ensinamentos do ilustre administrativista José Cretella Junior in
Curso de Direito Administrativo, 14@ ed., Rio de Janeiro, Saraiva, 1995,
pág. 461:
"...procuramos englobar os três tipos mais conhecidos de
concursos, enumerados, aliás, em nossos diplomas estatutários, ou seja,
concurso de títulos, o de provas e, finalmente, o de títulos e provas,
constituindo os títulos as realizações do candidato antes do concurso,
as provas as realizações verificadas durante o concurso.
concurso de títulos consiste na apresentação, pelo candidato
e, no julgamento, pela Comissão, de todos os documentos que se relacionem
diretamente com a natureza do cargo a desempenhar e que demonstrem
atividades reais do indivíduo: diplomas, trabalhos (grifei), cursos,
livros, artigos, etc.
A prova de títulos, que não tem o caráter autônomo do concurso
de títulos, nada mais é do que uma das fases dum processo maior que é o
concurso de provas e títulos.".
certame promovido pela empresa pública em apreço melhor se
encaixa na definição de concurso como modalidade de licitação, presente
tanto no Decreto-lei ri@ 2.300/86 como na Lei ng 8.666/93, prescindindo dos
princípios básicos que regem os concursos públicos.
primeiro deles, que consiste na asserção de que o concurso é
sempre público e acessível a todos quanto estejam em condições de prestálo, não foi plenamente atendido, conforme pode ser verificado em
esclarecimentos prestados pela entidade constantes nos autos, tendo em
vista que a divulgação do certame ficou restrita aos Centros de PósGraduação em Economia no País. Não houve, portanto, publicação de edital
no Diário Oficial da União nem em jornal de grande circulação,
providência essencial em atendimento ao princípio constitucional da
publicidade, que visa a dar ampla divulgação aos atos administrativos.
Urge lembrar que a atual Constituição não se satisfaz simplesmente com
um concurso; exige concurso público.
Em relação aos princípios da isonomia e da impessoalidade,
entendo que foram prejudicados, tendo em vista os regulamentos do "Prêmio
BNDES de Economia" acostados ao processo, aprovados pelas Resoluções ri@
772/91 e ng 816/93. Neles foi estabelecido que poderiam concorrer ao
Prêmio dissertações de mestrado indicadas pelos Centros de Pós-Graduação,
em número máximo de 3 (três) trabalhos por instituição, a cada ano. Por
conseguinte, não procedem os argumentos trazidos a colação pelo BNDES de
que era garantido o acesso a todos os economistas com tese de mestrado,
uma vez que os trabalhos tinham de ser indicados e sofriam restrição em
relação ao número de concorrentes ao prêmio.
2
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Ressalto, outrossim, que os premiados, ao ingressarem nos
quadros da entidade, foram enquadrados em classe/posição salarial de
nível superior aos concursados, fato que colide frontalmente com o
princípio da isonomia, de acordo com matéria publicada em informativo da
Associação de Funcionários, cuja cópia encontra-se às fls. 26/31.
No tocante ao princípio de aferição de mérito por intermédio de
realização de provas, não pode ser considerado como atendido, já que o
aludido certame se trata de concurso de títulos, conforme discorri.
Destarte, restou caracterizado o cerceamento ao direito de
participação no certame, com a descaracterização dos princípios
norteadores do concurso público, assim como a possibilidade de
favorecimento de candidatos, o que impede o "Prêmio BNDES de Economia"
de ser considerado concurso público, o que conseqüentemente torna
necessária a impugnação dos atos de admissão de seus vencedores no quadro
de pessoal daquela empresa pública.
Diante do exposto, data venia do respeitável entendimento
esposado pelo ilustre Relator, não me parece aceitável que se considere
legais os atos de admissão decorrentes do certame intitulado "Prêmio
BNDES de Economia", razão pela qual meu VOTO é no sentido de que o
Tribunal adote a decisão que ora submeto a este Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de
Souza, em 11 de fevereiro de 1998.

HUMBERT GUIMARÃE àOUTO
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Na Sessão Plenária realizada no dia 21 de janeiro transato, apresentei, no processo em pauta,
Relatório e Voto consubstanciados nos pareceres da Unidade Técnica e da D Procuradoria, no sentido
de
"8.1. considerar legais os atos de admissão decorrentes do concurso intitulado 'Prêmio BNDES de
Economia' de: Carlos da Costa Parciais Jr. (01.03.91), Selmo Aranovich (01.07.92), Divaldo Triches
(30.12.92), Tagore Villarim Siqueira (28.12.92), Maurício Mesquita Moreira (12.04.93) e Francisco José
Zagari Rigolo (12.12.94), nos cargos de Economistas, tendo em vista o entendimento esposado por esta
Corte de Contas no TC n° 21.871/94-9 (Decisão n° 160/96 - TCU - r Câmara), em 13.06.96;
8.2. considerar legais as transposições de cargos decorrentes de aprovação em concurso dos seguintes
servidores:
- Maria Cristina Vinhais; Antônio Carlos de Souza; Lucrécia R. dos S. Figueira; Sueli Maria Ferreira
de Medeiros; Maria Célia Azeredo Vieira; Jorge José dos Santos Silva, do cargo de Assistente Técnico
Administrativo, Classe 'A', para o cargo de Contador;
Tâmara de Almeida Cintra, do cargo de Assistente Técnico-Administrativo, classe 'A', para o cargo
de Administrador;
Sulamy Martins Silva; Maria Célia Vieira Louzada; José Paulo Cosenza, do cargo de Assistente
Técnico Administrativo, Classe 'B', para o cargo de Contador;
- Cefora Guadalupe Teixeira S. Barata, do cargo de Assistente Técnico Administrativo, classe 'A' para
o cargo de Advogado;
José Osmar Costa, do cargo de Assistente de Contabilidade para o cargo de Contador;
8.3. determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social que:
8.3.1. adapte o Plano Uniforme de Cargos e Salários para excluir as situações de acesso às carreiras via
concurso interno;
8.3.2. altere Plano Uniforme de Cargos e Salários de forma a corrigir no 'Segmento de Apoio
Administrativo' as carreiras que apresentem cargos cujo nível de escolaridade seja diferente;
8.4. determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério do Planejamento e Orçamento que faça
constar do próximo Relatório de Auditoria informações sobre as ações da entidade no sentido de promover
as alterações acima propostas; e
8.5. levar ao conhecimento do Sr. Procurador-Geral da República o inteiro teor desta Decisão".
Naquela oportunidade, após haver pronunciado o meu Voto, pediu vista deste processo o eminente
Ministro HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO, que, posteriormente, apresentou Voto Revisor concordando
no mérito, em parte, com a proposta por mim oferecida. Discordou, apenas, "quanto à admissão, no quadro
de pessoal do BNDES, de vencedores do 'Prêmio BNDES de Economia", por entender, ante as razões
apresentadas, ser improcedente "considerar tais atos legais, já que contrários ao ordenamento jurídico
vigente"
Nesta assentada, em razão do teor do VOTO proferido por Sua Excelência, julgo apropriadas
algumas considerações complementares.
Procurando interpretar, de acordo com a melhor doutrina, " os ensinamentos do ilustre
administrativista José Cretella Júnior, in Curso de Direito Administrativo, 14a ed. Rio de Janeiro, Saraiva,
1995, pag 461", mencionados no Voto do Ministro-Revisor, sou de opinião que, no caso do Prêmi
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BNDES de Economia, pelas suas características intrínsecas, tem-se uma forma peculiar de concurso público
de provas e títulos.
O título exigido no caso é o de Pós-graduado em Economia, ou seja, "a realização do candidato
antes do concurso" e a prova, "realização verificada durante o concurso", caracteriza-se pela tese elaborada
pelo candidato.
O BNDES, ao apresentar justificativas sobre esta questão, em outros autos, esclareceu que o
entendimento do Supremo Tribunal Federal consignado na ADIN 231/92 ampara o processo seletivo ora em
exame, posto que os princípios constitucionais elencados pelo Pretório Excelso como indispensáveis para a
legalidade e legitimidade do concurso público estão presentes, a saber:
"a) Isonomia: é permitido o acesso a todos os economistas com tese de mestrado, aprovada pelos
Centos de Pós-graduação em Economia, que manifestem interesse em participar do referido processo
seletivo. Além disso, é deferido idêntico tratamento a todos os candidatos, no que concerne a informações,
prazos e demais atos relativos ao concurso;
Impessoalidade: o concurso é realizado em âmbito nacional, aberto a todos os Centros de Pósgraduação em Economia no País. As regras estabelecidas pelo Banco não prevêem restrições ou exigências
de qualquer natureza ( regional, temática, etc.) que possam ensejar em escolha de candidatos prédeterminados;
Publicidade: todas as informações relativas ao concurso são prévia e amplamente divulgadas pelo
BNDES, com auxílio dos Centros de Pós-graduação, por intermédio de cartazes, folhetos e outros
documentos pertinentes à seleção. Tais publicações são enviadas a todos os Centros de Pós-graduação em
Economia do País, atingindo, desse modo, 100% do público interessado;
Aferição de mérito por intermédio de realização de provas: a elaboração da tese equipara-se com
a realização de prova escrita, haja vista que a mesma consubstancia em demonstração de conhecimentos
intelectuais perante a Comissão Examinadora. Não se trata de mera apresentação de título sem a realização
de prova escrita, o que é vedado no sistema constitucional vigente. A escolha efetuada pela Comissão
Examinadora baseia-se em critérios técnicos para aferição de mérito dos candidatos, conforme requer o
processo seletivo público".
Convém registrar, ainda, que a matéria em exame foi, de modo exaustivo, tema de precisos e
percucientes pareceres.
Da manifestação do ilustre Representante do Ministério Público, Dr. WALTON ALENCAR
RODRIGUES, ao se pronunciar no Pedido de Reexame constante do TC 021.871/94-9, destaco os seguintes
excertos "A questão emergente dos autos é saber se o prêmio BNDES de Economia pode ser considerado como
concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme preceitua a Constituição Federal (...).
O Ministério Público concorda com a bem lançada instrução de fis 148/ 53, uma vez que os elementos
de convencimento, trazidos pelo recorrente, demonstram a observância dos preceitos constitucionais que
regem o concurso público, notadamente a isonomia, a impessoalidade, a publicidade e a aferição de mérito.
Aliás, a metodologia de seleção, implementada pela entidade, sobre ser criteriosa, pode ser considerada
bastante exigente e seletiva, relativamente a muitos concursos públicos costumeiramente realizados.
Ademais, não existe lei que discipline, em minudências, a realização dos concursos públicos. O regime
Jurídico Único, em consonância com a Constituição Federal, apenas prevê a realização de concurso público
de provas, ou de provas e títulos, sem, contudo definir o exato processamento desses certames. O
detalhamento, geralmente, fica a cargo da entidade interessada.
Desse modo, a análise dos casos concretos deve ter em conta, fundamentalmente, os princípios
constitucionais já elencados e o resultado do processamento escolhido, qual seja, o recrutamento dos
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profissionais mais qualificados para o emprego.
Outro ponto que merece consideração é o pequeno número de profissionais contratados por tal forma,
caracterizada, peculiarmente, como um misto de licitação, na modalidade 'concurso', donde se atribui
prêmio à 'licitante vencedora', e, ao mesmo tempo, um concurso público, definido como procedimento de
extração constitucional, voltado à seleção de pessoal para a Administração Pública.
Nestes termos, opina o Ministério Público no sentido de que se proveja o recurso, para considerar legal
o ato de admissão de Elba Cristina Lima Rego, registrando-o regularmente".
O eminente Ministro ADHEMAR PALADINI GHISI, ao se manifestar no mesmo processo, em
elucidativo Voto, tratou de uma questão que deixou de ser claramente abordada nos pareceres
"Trata-se da petição de que 'seja o Banco autorizado a continuar promovendo contratações através do
concurso Público denominado 'PRÊMIO BNDES DE ECONOMIA', mantidas as disposições atinentes
à seleção e admissão de pessoal, ensejando, desse modo, o ingresso para seu quadro funcional, de
profissionais de alta qualificação técnica'. Entendo, entretanto, pelas considerações expendidas, tanto pela
Unidade Técnica quanto pelo Ministério Público, ter restado evidente que o processo seletivo levado a
efeito pelo BNDES se reveste de todos os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico vigente para a
legalidade e legitimidade do concurso público. Dessa forma, não há razão para sua descontinuidade,
mormente por atender às necessidades de seleção de servidores de alta capacidade técnica, escolhidos entre
aqueles que hajam passado por recente processo de especialização"
Ratificando esse entendimento, o Tribunal de Contas da União, de conformidade com as razões
dos judiciosos votos dos eminetes Relatores, Ministro ADHEMAR PALADINI GHISI ( TC - 021 871/94-9)
e Ministro CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA ( TC - 014. 502/94-1), adotou, respectivamente,
as Decisões n"s 160/96 - TCU - r Câmara, de 13/06/1996, e 234/97 - TCU - 1' Câmara, de 09/09/1997,
ambas no sentido de considerar legal a adimissão de servidores "via Prêmio BNDES de Economia".
Sobre essas Decisões, vale ressaltar que foram adotadas sem nenhuma ressalva por parte dos
Senhores Ministros presentes.
No tocante à forma proposta pelo Ministro-Revisor para os itens 8.2 e 8.3, entendo que não é a
mais apropriada, pois os referidos itens tratam as transposições de cargos de forma genérica, enquanto este
processo, TC - 005.620/95-3, cuida de casos concretos.
Assim, ante todo o acima exposto e considerado, com vênias por divergir das conclusões do VotoRevisor, mantenho o posicionamento anteriormente esboçado e, o teor da Decisão que submeti à
deliberação deste Colegiado na Sessão de 21/01/1998.
TCU., Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 1998.

VAL1VIIR CAMPELO
Ministro-Relator
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ANEXO V DA ATA N°05, DE 11-02-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)

Oen!:

do pienádo

Sect etála

PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatórios e Votos emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões ti% 038, 040,
045 a 047, adotadas nos processos n's 015.158/97-7, 009.391/97-5, 002.831/97-0, 575.565/94-2 e
575.560/97-5, respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta
data (Parágrafo Único do artigo 66 do Regimento Interno).

411;
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GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-015.158-97-7
NATUREZA: Administrativo
ÓRGÃO: Tribunal de Contas da União
INTERESSADA: Comissão de Jurisprudência
EMENTA: Projeto de Súmula, de iniciativa da
Comissão de Jurisprudência. Cumprimento das
disposições contidas na Resolução TCU ng 46/96.
Aprovação.

Trata-se de projeto concernente a enunciado da Súmula da
Jurisprudência desta Corte, de iniciativa da Comissão de Jurisprudência,
abaixo transcrito:
"Não pode ser aplicada, para efeito de aposentadoria estatutária, na
Administração Pública Federal, a contagem ficta do tempo de atividades consideradas
insalubres, penosas ou perigosas com o acréscimo previsto para as aposentadorias
previdenciárias segundo legislação própria, nem a contagem ponderada, para efeito de
aposentadoria ordinária, do tempo relativo a atividades que permitiriam aposentadoria
especial com tempo reduzido".

Fundamento Legal:
Constitução Federal, art. 40, inciso III, alínea "b";
Lei n2 8.112, de 11.12.90, art. 186, inciso III, alínea "b";
Lei n2 6.226/75, art. 42, inciso I.
Precedentes:
Proc. 015.709/92-2; - Sessão de 02.12.92, Plenário, Ata n2 54,
Decisão n2 561, "in" DOU de 29.12.92, Páginas 18341/18379 (HS);
Proc. 004.447/93-0, Sessão de 22.09.93, Plenário, Ata n2 46,
Decisão 12-2 420, 'tini' DOU de 13.10.93, Páginas 15265/15282 ,(0D);
Proc. 475.161/93-9, Sessão de 31.08.94, Plenário, Ata n2 42,
Decisão n2 559, 'tini' DOU de 13.09.94, Páginas 13785/13802 (BJB);
Proc. 011.246/95 - 2, Sessão de 27.03.96, Plenário, Ata n2 13,
Decisão n2 135, "in" DOU de 15.04.96, Páginas 6283/6324 (CAAS);
Proc. 015.312/95-0, Sessão de 05.11.96, Primeira Câmara, Ata
n2 40, Decisão n2 255, "in" DOU de 19.11.96, Páginas 24020/24046 (HS);
- Proc. 002.883/94-5, Sessão de 03.12.96, Primeira Câmara, Ata
n2 44, Decisão n2 288, "in" DOU de 18.12.96, Páginas 27486/27521 (BJB);
Proc. 004.287/95-0, Sessão de 11.11.97, Primeira Câmara, Ata
n2 40, Decisão n2 301, "in" DOU de 21.11.97, Páginas 27339 (MV);
Proc. 008.598/96-7, Sessão de 02.12.97, Primeira Câmara, Ata
11 ,2 43, Decisão ng 321, "in" DOU de 12.12.97, Páginas 29852/898 (CAAS) [a
ser publicada].
O projeto supra, acompanhado da respectiva justificação, foi
apresentado em Plenário, na Sessão de 04.12.97, tendo sido sorteado
Relator o eminente Ministro Marcos Vinicios Vilaça (fls. 58/63), que
declarou-se impedido, em despacho de fls. 72.
Coube-me, então, relatar o presente, em sorteio realizado a
11.12.97.
É o relatório.
PARECER

•

Preliminarmente, manifesto-me pelo acolhimento das razões de
conveniência e oportunidade da proposição, constante em parecer exarado
pela ilustre Comissão de Jurisprudência desta Casa.
O art. 270 do Regimento Interno estabelece que a Súmula da
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Jurisprudência constitui-se de enunciados concernentes a teses, soluções
precedentes reiteradamente adotados por esta Corte, ao deliberar sobre
matéria de sua competência. Destarte, é considerada predominante e firme
a Jurisprudência consubstanciada em enunciados da Súmula, cujo objetivo
é proporcionar maior estabilidade .à própria Jurisprudência do Tribunal.
Com efeito, este Tribunal tem reiteradamente se manifestado no
sentido de não ser aplicável a contagem ficta do tempo de serviço
prestado em atividades consideradas insalubres, penosas ou perigosas,
prevista na legislação previdenciária, para efeito de aposentadoria ou
disponibilidade no âmbito da Administração Pública Federal, considerando
disposto na Lei ng 6.226/75, art. 4g, inciso I. O mesmo posicionamento
tem sido adotado em relação à contagem ponderada, para efeito de
aposentadoria ordinária, do tempo relativo ao exercício de atividades que
permitiriam a aposentadoria especial com tempo reduzido.
Como bem frisou o eminente Ministro Carlos Átila Álvares da
Silva, Membro da Comissão de Jurisprudência a quem coube relatar o
anteprojeto que deu origem a este processo, mesmo após ter esta Corte
adotado o entendimento supra em resposta a diversas consultas, tem sido
freqüente a apreciação de atos de concessão de aposentadoria em que foi
utilizada a contagem ficta ou ponderada de tempo de serviço, em desacordo
com a orientação já traçada, de caráter normativo.
Assim, penso ser oportuno e conveniente que o entendimento
retromencionado, consignado em várias assentadas, seja consubstanciado
em enunciado da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
Ressalto a necessidade de alteração do fundamento legal do
presente Projeto de Súmula, mediante acréscimo dos dispositivos
constitucionais e legais que estabelecem a competência desta Casa para
decidir sobre a matéria, consoante a definição de fundamento legal
constante na Portaria CJU ng 001/96, art.79, § 2g, o que não compromete a
proposição original. Conseqüentemente, a redação do enunciado deve
passar a ser:
/I

Fundamento Legal:
Constituiçáo Federal, art. 40, inciso III, alínea "b" e art. 71, incisos II e III;
Lei n° 8.443, de 16.07.92, art. 1°, incisos I e V;
Lei n° 8.112, de 11.12.90, art. 186, inciso III, alínea "b";
Lei n° 6.226, de 14.07.75, art. 4 0 , inciso I.
/I

Diante do exposto, opino que o Projeto de Súmula, ora
analisado, merece acolhida deste Colegiado, com a alteração alvitrada,
por tratar de matéria de entendimento uniforme deste Tribunal.
Assim, não tendo recebido no prazo estipulado (28.01.98)
emendas ou sugestões, submeto o processo à apreciação deste Colendo
Plenário, com meu PARECER no sentido de que adote a decisão que ora
submeto ià sua deliberação.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de
Souza, em 11 de fevereiro de 1998.

UMBERT GUIMARÃES
M istro-Relat
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DECISÃO N° 038/98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n°: 015.158/97-7 (Administrativo)
Classe de Assunto: VII - Projeto de Súmula
Interessada: Comissão de Jurisprudência
Órgão: Tribunal de Contas da União
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: Secretaria-Geral das Sessões
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator,
DECIDE:
8.1 - aprovar o Projeto de Súmula, na forma contida em Anexo a esta
Decisão;
8.2 - autorizar a publicação desta Decisão, com respectivos Relatório
e Parecer que a fundamentam, no Diário Oficial da União.
Ata n° 04/98 - Plenário
Data da Sessão: 11/02/1998 - Extraordinária de caráter reservado
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar
Paladini Ghisi, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento
José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Ant nio
Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

UMBE

GUIMARÃES SOUT
inistro-Relator
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ANEXO À DECISÃO N ° 038/98 - TCU - PLENÁRIO
SÚMULA N°245

Não pode ser aplicada, para efeito de aposentadoria
estatutária, na Administração Pública Federal, a contagem ficta do tempo
de atividades consideradas insalubres, penosas ou perigosas, com o
acréscimo previsto para as aposentadorias previdenciárias segundo
legislação própria, nem a contagem ponderada, para efeito de
aposentadoria ordinária, do tempo relativo a atividades que permitiriam
aposentadoria especial com tempo reduzido.
Fundamento Legal

Constituição Federal, art. 40, inciso III, alínea "b" e art.
71, incisos II e III;
Lei n° 8.443, de 16.07.92, art. 1 0 , incisos I e V;
Lei n° 8.112, de 11.12.90, art. 186, inciso III, alínea "b";
Lei n° 6.226, de 14.07.75, art. 4 0 , inciso I.
Precedentes

•

Proc. 015.709/92-2, Sessão de 02.12.92, Plenário, Ata n° 54,
Decisão n° 561, in DOU de 29.12.92, Páginas 18341/18379;
Proc. 004.447/93-0, Sessão de 22.09.93, Plenário, Ata n° 46,
Decisão n° 420, in DOU de 13.10.93, Páginas 15265/15282;
Proc. 475.161/93-9, Sessão de 31.08.94, Plenário, Ata n° 42,
Decisão n° 559, in DOU de 13.09.94, Páginas 13785/13802;
Proc. 011.246/95-2, Sessão de 27.03.96, Plenário, Ata n° 13,
Decisão n° 135, in DOU de 15.04.96, Páginas 6283/6324;
Proc. 015.312/95-0, Sessão de 05.11.96, Primeira Câmara, Ata
são
n° 255, in DOU de 19.11.96, Páginas 24020/24046;
n° 40, Deci
Proc. 002.883/94-5, Sessão de 03.12.96, Primeira Câmara, Ata
n° 44, Decisão n° 288, in DOU de 18.12.96, Páginas 27486/27521;
Proc. 004.287/95-0, Sessão de 11.11.97, Primeira Câmara, Ata
n° 40, Decisão n° 301, in DOU de 21.11.97, Página 27339;
Proc. 008.598/96-7, Sessão de 02.12.97, Primeira Câmara, Ata
n° 43, Decisão n° 321, in DOU de 12.12.97, Páginas 29852/29898.
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1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe VII - Plenário
TC- 009.391/97-5 (Sigiloso)
Natureza: Denúncia
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 17' Região
Ementa: Denúncia acerca da concessão irregular de licença-prêmio
a magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da Ir Região.
Inspeção. Procedência da Denúncia. Fixação de prazo para a
adequação do Regimento Interno desse Tribunal aos princípios
estabelecidos na Lei Complementar n° 35/79 e conseqüente
anulação dos atos concessivos de licença-prêmio implementados
após 14.03.79. Audiência dos responsáveis. Retirada da chancela
de sigilo do Relatório, do Voto e da Decisão ora proferida. Ciência
ao interessado.

Tratam os autos de denúncia apresentada contra a Sra. Juíza Regina Uchôa da Silva, do
Tribunal Regional do Trabalho da 17 Região, acerca da fruição do beneficio de licença-prêmio, "de forma
irregular e ilegal, já que esse beneficio não se estende aos magistrados brasileiros, de qualquer grau,
tribunal ou jurisdição, conforme Lei Complementar n° 35, de 14 de março de 1979".
Remetidos os autos para exame dos fatos à Secex/ES, a Unidade Técnica entendeu por
bem proceder a uma inspeção no órgão (fl. 05, Vol. I).
Realizados os trabalhos, foi apurado, em síntese, que:
- a licença-prêmio por assiduidade é concedida aos magistrados daquele Regional com base
nos arts. 131, inciso V, e 135 de seu Regimento Interno, decorrente do caráter subsidiário previsto no art.
52 da Lei n° 5010/66, o qual dispõe: "Aos juizes e servidores da Justiça Federal aplicam-se no que couber,
as disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União";
- existe, no órgão, documento consubstanciado no Oficio-Circular do Tribunal Superior do
Trabalho, dirigido à Presidência do TRT-17' Região (Of. STST/GDGCA/GP/CIRC. N° 563/96), versando
sobre o procedimento adotado por aquele Tribunal no sentido de cancelar o beneficio da licença-especial a
seus membros, cujo decênio aquisitivo inclua período posterior a 14 de março de 1979, ante a inexistência
de previsão na Lei Complementar n° 35/79;
- o Serviço de Recursos Humanos do TRT-ES, ao instruir pedidos de concessão de licençaprêmio, vem alertando acerca da falta de previsão da vantagem na Lei específica;
a denunciada vem requerendo e obtendo o beneficio, para fins de gozo, a exemplo dos
demais magistrados;
- não foi constatado deferimento do beneficio a Juízes Classistas;
a questão já foi ,analisada no TC-300.007/93-0 - Relatório de Inspeção Ordinária na Área
de Pessoal do TRT da Ir Região, tendo a 2' Câmara determinado que fosse cumprida "a Lei
Complementar n° 35/79 e que o caráter subsidiário previsto no art. 52 da Lei 5.010/66 deve ser utilizado
em caso de lacuna do Ordenamento dirigido aos juizes, sem que haja caráter conflitivo com a
LOMAN"(Dec. 302/93 - Ata 33/93), o qual se encontra em grau de recurso
3.

•

Isso posto, o Sr. Analista conclui pela irregularidade do beneficio e propõe ó conhecimento
4.
da denúncia para julgá-la procedente, e que seja determinado ao TRT:
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"a) anulação dos atós concessivos de licença-prêmio aos Srs. Magistrados para fins de gozo
ou contagem em dobro do tempo de serviço para aposentadoria, implementados após 14.03.79, por não
estarem contemplados com tal beneficio na Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN (Lei
Complementar n° 35, de 14.03.1979) - Decisão Plenária n° 299/95 - Ata 28/95, DOU .de 24.07.95 e
Decisão Plenária n° 754/96 - Ata 46/96 - DOU de 09.12.96. (fls. 10/11)
desconsiderar como efetivo exercício para os fins previstos no art. 93, inciso VI da
Constituição Federal, os períodos irregulares de afastamento a título de licença-prêmio por assiduidade.
adequar o Regimento Interno aos princípios estabelecidos na LOMAN, especificamente
no que diz respeito ao beneficio da licença-prêmio por assiduidade, não previsto naquele diploma legal."
O Sr. Diretor e o Sr. Secretário manifestaram-se de acordo com as propostas efetuadas.
Solicitei a oitiva da D Procuradoria, a qual, em cota singela, anuiu com as medidas
alvitradas.
É o Relatório.
II- VOTO
Discute-se, nestes autos, a legalidade da concessão de licença-prêmio a magistrados. Este
Tribunal já possui jurisprudência firmada no sentido de que a concessão dessa vantagem é irregular em
razão da ausência de tal beneficio na Lei Complementar n° 35/79 - LOMAN, específica para a magistratura
(Decisão n° 453/93-TCU-Plenário, Ata n° 51/93; Decisão n° 754/96-TCU-Plenário, Ata n° 46/96; Decisão
n° 555/97-TCU-Plenário, Ata n° 34/97, e outras).
Não estando tal afastamento reconhecido aos magistrados pela mencionada Lei
Complementar, a concessão da vantagem carece de amparo legal. A aplicação "no que couber" das
disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis à magistratura, conforme previsto no art. 52 da
Lei n° 5.010/66, a meu ver, não abrange a extensão de toda e qualquer vantagem ali disposta aos
magistrados, já que essa categoria possui lei específica para regê-la.
Nessa linha, inclusive, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal na Ação Originária n°
155-2, Acórdão no Diário da Justiça de 10.11.95, com a seguinte Ementa:
"EMENTA: - Perante a enumeração exaustiva do art. 69 da Lei Orgânica da Magistratura
Nacional (Lei Complementar n° 35-79), ficaram revogadas as leis estaduais concessivas do direito de
licença prêmio ou especial aos magistrados, aos quais, igualmente, não se aplicam as normas que confiram
esse mesmo direito aos servidores públicos em geral." (grifo nosso)
Destarte, corroboro com o entendimento de mérito esboçado pela Unidade Técnica no
sentido de reconhecer a ilegalidade do procedimento e a procedência da denúncia. Relativamente às
determinações propostas, contudo, tenho algumas ponderações a tecer acerca do item "b", concernente a
"desconsiderar como efetivo exercício para os fins previstos no art. 93, inciso VI, da Constituição Federal,
os períodos irregulares de afastamento a título de licença-prêmio por assiduidade".
Primeiramente, observo que a fruição da licença, pelo magistrado, se deu na presunção de
legalidade e legitimidade já que foi deferido o pedido pela autoridade competente e com base no
Regimento Interno daquele Tribunal. A responsabilidade deve ser apurada junto à autoridade que, a par de
todos os alertas acerca da ilegalidade do procedimento, concedeu a licença impugnada.

2
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Assim, não obstante as determinações para a correção do procedimento inquinado, entendo
oportuna a audiência do responsável para que justifique seu ato, que se reveste de gravidade na medida em
que além de ser ilegal, trouxe prejuízo ao erário. Nesse sentido, cabe à Unidade Técnica apurar os
responsáveis pela concessão dos atos para a promoção da referida audiência, com vistas à eventual
aplicação da multa a que se refere o § 2° do inciso III do art. 194 do Regimento Interno.
Esclareço que a audiência ora proposta poderia ser feita por despacho, mas, considerando
que a manutenção do ato impugnado implica em prejuízo ao erário, e que a matéria já é pacífica neste
Tribunal, entendi por bem trazer os autos à apreciação do Colegiado, já nesta etapa, para que fosse, desde
logo, determinada a interrupção do procedimento ilegal, nos termos propostos pela Unidade Técnica.
No que toca ao encaminhamento dos autos, há que ser observado o trâmite do processo de
fiscalização, conforme apregoa o art. 212, § 3°, do Regimento Interno deste Tribunal. Deve-se, entretanto,
manter a reserva dos autos, com o objetivo de resguardar o sigilo quanto à identidade do denunciante, nos
termos do disposto no § 3 0 do art. 35 da Resolução/TCU n° 77/96.
Por derradeiro, ressalto que o TC-300.007/93-0, a que se refere a Secex/ES, já foi
apreciado em grau de recurso, e diz respeito ao pagamento de anuênio e de abono pecuniário aos
magistrados, cujo desfecho foi pelo provimento parcial, tendo este Tribunal reconhecido a legalidade
apenas dos pagamentos relativos aos anuênios, permanecendo intocado o posicionamento quanto às
demais questões (Decisão n° 226/97, r Câmara, Ata n° 29/97).
Isso posto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao E.
Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em
fevereiro de 1998.

11: de

PALADINI GHISI
Ministro-Relator

3
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DECISÃO N° 0 4 1/98-TCU - Plenário

Processo TC n° 009.391/97-5 (Sigiloso)
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: identidade preservada pelo § 3° do art. 35 da Resolução/TCU n° 77/96
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho - 17 Região
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI
Representante do Ministério Público: Dra. Maria Alzira Ferreira
Unidade Técnica: Secex/ES
Decisão: O Tribunal Pleno, com fulcro no art. 1°, inciso XVI, da Lei n° 8.443/92, e diante das razões
expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. com base no art. 53 da Lei n° 8.443/92, conhecer da presente denúncia, para, no mérito,
considerá-la procedente;
8.2. com fulcro no art. 45 da Lei n° 8.443/92, assinar o prazo de 15 (quinze) dias para que o
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da ir Região adote as providências necessárias para o
exato cumprimento do art. 69 da Lei Complementar n° 35/79 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional
- LOMAN), que consiste na adequação de seu Regimento Interno às disposições desse dispositivo
legal e na conseqüente anulação dos atos concessivos de licença-prêmio por assiduidade aos Srs.
Magistrados para fins de gozo ou contagem em dobro do tempo de serviço para aposentadoria,
implementados após 14.03.79, por não estar tal beneficio contemplado na mencionada Lei; e
8.3. determinar à Secex/ES que apure os responsáveis pelas concessões de licença-prêmio aos
magistrados, autorizando, desde já, sua audiência prévia, nos termos do disposto no art. 212, § 3 0 , c/c
o art.194, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal;
8.4. tornar públicos o Relatório, o Voto e a Decisão ora proferida, preservando-se, contudo, o sigilo
dos autos;
8.5. dar ciência da presente deliberação ao denunciante.
Ata n° 04/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/02/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Iram
Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

AD MAR PALAD GHISI
Ministro- ator
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GRUPO: 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-002.831/97-0 — c/ 1 volume (Sigiloso)
NATUREZA: Denúncia.
INTERESSADOS: identidades preservadas (art. 55 da Lei n°
8.443/92).
ENTIDADE: TELEBRASÍLIA - Telecomunicações de Brasília S/A.
RESPONSÁVEL: Hassan Gebrim, Presidente.
Denúncia. Contratação pela TELEBRASÉLIA de Atendentes de
Telecomunicações com salários superiores aos percebidos por
Telefonistas que supostamente exercem atividades idênticas às dos
novos contratados. Apresentação de esclarecimentos pelo Presidente
da entidade. Improcedência da denúncia. Juntada dos autos às
Contas do exercício de 1997. Cancelamento da chancela de sigiloso.
Ciência aos interessados.

•

Tratam os autos de denúncia contra a TELEBRASÉLIA - Telecomunicações de Brasília
S.A., que teria contratado, mediante concurso público, Atendentes de Telecomunicações, nível 9, para a
execução de atribuições idênticas às executadas por ocupantes, naquela empresa, do cargo de Telefonista,
com a mesma carga horária, porém com salário inicial superior, infringindo, segundo os denunciantes, o
disposto no art. 7°, inciso XXX, da Constituição Federal e no art. 461 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).
A 9' SECEX, visando à obtenção de informações detalhadas sobre o assunto, promoveu
diligência junto ao Presidente da entidade, o qual prestou os seguintes esclarecimentos:
o último concurso para recrutamento de Atendentes de Telecomunicações foi realizado
em 16/07/96, ocasião em que foi exigido, como requisito básico, o 2° grau completo, em vista da
necessidade de melhorar a qualidade do atendimento prestado aos clientes da empresa;
o salário oferecido para o referido cargo, com 2° grau completo, corresponde ao nível 9;
atualmente não existem empregados no cargo de Telefonista com nível abaixo do 9;
o cargo de Telefonista, com a descrição estabelecida no atual Plano de Classificação de
Cargos e Salários, encontra-se em extinção, tendo em vista que as atividades inerentes ao mesmo
encontram-se com alto índice de automação.
O Presidente da entidade denunciada informou, ainda, conforme solicitado, a descrição das
atribuições dos cargos de Telefonista e de Atendente de Telecomunicações, a carga horária de trabalho e
as faixas salariais correspondentes.
A 9a SECEX concluiu, do exame das informações enviadas pelo dirigente da
TELEBRASÉLIA, que foram legais e legítimos os atos praticados pela empresa na contratação dos
Atendentes de Telecomunicações. Argumentou a Unidade Técnica que, de acordo com o atual Plano de
Classificação de Cargos e Salários, os Atendentes de Telecomunicações têm atribuições muito mais
abrangentes do que as relativas aos Telefonistas, além de que a opção por contratar pessoas com maior
grau de escolaridade e, portanto, com maior potencial para a realização de atividades mais diversificadas
acompanha tendência mundial nesse sentido. Esclareceu ainda a Unidade Técnica que "recentes
informações dão conta de que os Telefonistas da empresa, classificados em níveis inferiores ao 09, foram
reclassificados para o nível 09, de tal forma que não se configura mais na empresa desnível de salário entre
Telefonistas e Atendentes de Telecomunicações, executando atividades idênticas".
Por essas razões, propõe a Unidade Instrutiva que seja arquivado o presente processo,
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juntando-se o mesmo, oportunamente, às Contas da TELEBRASILIA, exercício de 1997, com
fundamento no disposto no art. 194, inciso I, do Regimento Interno. Sugere também que seja mantido o
sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia, como forma de resguardar os direitos e garantias das
pessoas envolvidas.
É o Relatório.
VOTO
A denúncia ora em apreciação fundamenta-se em suposta identidade de atribuições entre
os cargos de Telefonista e de Atendente de Telecomunicações, sendo este último remunerado com salário
superior ao do primeiro. No entanto, demonstrou a Unidade Técnica, a partir das informações disponíveis,
que o ocupante do cargo de Atendente de Telecomunicações exerce atribuições muito mais abrangentes do
que as exercidas pelo ocupante do cargo de Telefonista, cargo este que se encontra em extinção na
empresa, em face do processo de automação de suas atividades. Além disso, observo que, para o ingresso
na TELEBRASILIA, no cargo de Telefonista, o edital do respectivo concurso, realizado em 1993,
anexado aos autos pelos próprios denunciantes, exigiu dos candidatos apenas a conclusão do nível de 1°
grau, enquanto que o edital do concurso para o cargo de Atendente de Telecomunicações, realizado em
1996, exigiu a conclusão do nível de 2° grau. Mesmo não sendo idênticos os cargos, verifica-se das
informações prestadas pelo Presidente da empresa que não há, atualmente, disparidade entre o salário
inicial do ocupante do cargo de Atendente de Telecomunicações e o salário do ocupante do cargo de
Telefonista, de sorte que não mais subsiste o principal motivo ensejador da presente denúncia.
Não obstante tratar-se de matéria mais afeta à Justiça do Trabalho, esclareço que
determinei a autuação do processo como denúncia e a realização dos procedimentos dela decorrentes, em
razão da eventual ocorrência - não confirmada - de despesas irregulares na área de pessoal da empresa.
Ante o exposto, acolho os pareceres da Unidade Técnica e VOTO por que o Tribunal
adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.

Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 11 de fevereiro de 1998.

BENTO JOSÉ
Ministro-R
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DECISÃO N°

0 4 5 /98 - TCU - Plenário

Processo n° 002.831/97-0 — c/ 1 volume (Sigiloso)
Classe de Assunto: VII - Denúncia.
Interessados: identidades preservadas (art. 55 da Lei n° 8.443/92).
Entidade: TELEBRASÉLIA - Telecomunicações de Brasília S.A.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 9a SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia, por preencher os requisitos regimentais de admissibilidade, para,
no mérito, considerá-la improcedente;
8.2. cancelar a chancela de sigiloso aposta aos autos, determinando-se a juntada dos mesmos,
oportunamente, às contas da TELEBRASÍLIA relativas ao exercício de 1997;
8.3. dar ciência desta Decisão aos interessados.
Ata n° 04/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/02/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Iram
Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente
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GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
(SIGILOSO)
Natureza: Denúncia
Entidade: DATAMEC S.A. - Sistemas e Processamento
de Dados
Interessado: Identidade preservada (Resolução TCU
n2 077/96)
TC 575.565/94-2

Ementa:

Denúncia.
Alegadas irregularidades na
formalização e execução de contrato firmado entre
a DATAMEC e a IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS
E SERVIÇOS LTDA. Não comprovação da ocorrência
das impropriedades denunciadas. Conhecimento.
Improcedência. Comunicação. Retirada da chancela
de Sigiloso. Arquivamento.
1o)

RELATÓRIO

O presente processo, constituído por determinação do Exmo. Sr.
Ministro Fernando Gonçalves, em despacho exarado nos autos do TC017.769/93-0, trata de Denúncia relativa a irregularidades que teriam
sido praticadas no âmbito da DATAMEC S.A. - Sistemas e Procesamento de
Dados.
A teor do que foi denunciado, a DATAMEC, sem a observância dos
requisitos de licitação e contratação aplicáveis, teria firmado um
contrato com a IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA, sendo
nomeada "AGENTE IBM" para a comercialização dos produtos da referida
empresa (fls. 03/04). Além disso, durante a vigência do ajuste em apreço,
teria sido realizado apenas um negócio com a Caixa Econômica Federal, o
que evidenciaria "fraude contra a administração pública, pois
caracterizado está o favorecimento a uma determinada empresa, através de
uma operação triangular, que tinha como único objetivo burlar as regras
atinentes às licitações públicas" (fl. 05).
Expedido pela SECEX/RJ ofício requerendo a adoção de
providências no sentido do encaminhamento àquela Unidade Técnica de
"cópia dos contratos firmados pela DATAMEC S.A., na qualidade de Agente
IBM, durante a vigência do contrato n2 986332" (f 1. 37), veio aos autos
manifestação subscrita pelo Diretor-Presidente da entidade pública, dando
conta de que o "contrato foi rescindido sem que a DATAMEC tenha
praticado, em qualquer ocasião, sua condição de Agente IBM", razão pela
qual deixava de apresentar as cópias solicitadas (f 1. 38).
Instruindo o feito, a SECEX/RJ formulou proposta de (f 1. 40):
"a)conhecer da matéria, tendo em vista o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade previstos no art. 213 do RI/TCU;
determinar o arquivamento do processo, uma vez que não ficou
comprovada nenhuma irregularidade;
comunicar ao interessado o inteiro teor da Decisão que vier
a ser proferida por esta Corte de Contas; e
retirar a chancela de sigiloso aposta aos autos".
É o Relatório.
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Tribunal de Contas da União
Gabinete Ministro Fernando Gonçalves

575.565/94-2
fls. 2

VOTO

Diversamente do que foi denunciado ao Tribunal, os elementos
probatórios carreados aos autos demonstram que a DATAMEC não efetivou
qualquer negócio jurídico na condição de Agente IBM, ao amparo do
contrato firmado com a IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA.
De conseguinte, ante a improcedência da Denúncia, afigura-se
pertinente a proposta da Unidade Técnica no sentido do conhecimento, já
que atendidos os requisitos para tanto estabelecidos no Regimento
Interno, devendo, no entanto, ser os presentes autos juntados às contas
referentes ao exercício de 1995 (TC 575.489/96-0), ex vi do disposto no
art. 194, inciso I, do Regimento Interno.
Pelo exposto, Voto no sentido de que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto ã aprovação deste Plenário.
Gabinete, em11 de fevereiro de 1998.
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DECISÃO N° —046 /98-TCU - Plenário

Processo n° TC 575.565/94-2 (SIGILOSO)
Classe de Assunto: VII - Denúncia sobre possíveis irregularidades que
teriam sido praticadas na formalização e execução de contrato
Denunciante: Identidade preservada (Resolução TCU n° 077/96)
Entidade: DATAMEC S.A. - Sistemas e Processamento de Dados
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/RJ
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator,
DECIDE:
8.1. conhecer da presente Denúncia para, no mérito, considerá-la
improcedente, tendo em vista não ter sido, comprovada qualquer
irregularidade na execução do contrato n° 986.332, celebrado entre a
DATAMEC e a IBM BRASIL - INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA;
8.2. retirar a chancela de Sigiloso aposta aos autos;
8.3. juntar os presentes autos às contas da entidade, relativas ao
exercício de 1995 (TC 575.489/96-0); e
8.4. encaminhar ao interessado cópia desta Decisão, bem assim do
Relatório e Voto que a fundamentam.
Ata n° 04/98 - Plenário
Data da Sessão 11/02/1998 - Extraordinária de caráter reservado
Especificação de quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar
Paladini Ghisi, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José
Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto
de Macedo (Relator), Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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Grupo I - Classe VII - Plenário
-TC-575.560/97-5
-Natureza: Denúncia (sigilosa)
-Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP
-Responsável: Lourival Carmo Monaco, CPF 014.175.018-34 (Presidente).
-Ementa: Denúncia procedente, em parte. Convênio. Alteração no Plano de
Trabalho sem prévia autorização do concedente. Falha de natureza formal.
Determinação. Retirada da chancela de sigilo. Comunicação ao interessado e
juntada às contas da entidade.
RELATÓRIO

•

Cuidam os autos de denúncia acerca de possível irregularidade cometida na execução do
Convênio firmado em 23.12.96 entre a FINEP e a Associação Brasileira de Tecnologia de Luz Síncroton,
envolvendo a transferência de recursos no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). O fato apontado
pelo denunciante é o relatado a seguir, conforme instrução de fls. 28/29:
A impropriedade denunciada refere-se ao pedido, efetuado pela convenente, para a
aprovação de remanejamento de R$ 20.000,00 da rubrica de 'Outros Serviços de Terceiros' para
'Equipamento Importado' ui 12). A concedente respondeu que 'não é necessário solicitar previamente
a autorização para remanejar recursos. Faça o que for necessário, depois formalize o remarzejamento,
de acordo com as regras (..)'. (tl. 14).
A Denunciante alega que essa orientação confronta com o § 20 do art. 15 da IN-STN
3.1.
n° I, de 15.01.97, in DOU de 31.01.97, que versa sobre a alteração da programação de execução de
convênios.
O analista responsável alerta inicialmente que "o diploma normativo aplicável à espécie é a
IN/STN no 02, de 19.04.93, conforme os termos contidos na Subcláusula Primeira da Cláusula Quinta do
instrumento pactuado (f7. 7), ao invés da IN supracitada, porquanto esse Termo de Convênio foi celebrado
anteriormente à vigência dessa nova espécie normativa", e que não há, dentre as elencadas no art. 8° do
citado diploma legal, vedação expressa para a transferência de recursos de uma rubrica de despesa para outra.
Por outro lado, "o parágrafo único do art. 8° da IN/STN n° 02, cujo texto assemelha-se àquele
contido no § I° do art. 15 da IN/STN n° 01/97, estatui, in verbis: 'Excepcionalmente, admitir-se-á ao órgão
ou entidade executora propor a reformulação do Plano de trabalho, que será previamente apreciada pelo
setor Técnico e submetida a aprovação da autoridade competente do órgão ou entidade concedente, vedada
a mudança do objeto.
O analista observa que o Plano de Trabalho, "contempla o Cronograma de Execução', o 'Plano
de Aplicação' e o `Cronograma de Desembolso'. As despesas programadas (..) devem ser denotadas através
do elemento de despesa correspondente a aplicação de recursos. A mudança de rubrica solicitada pelo
convenente corresponde, de fato, a alteração de elementos de despesa. Portanto, a rigor, haverá uma
modificação do Plano de Trabalho original, o que demandaria a sua apreciação prévia pelo Setor Técnico
competente e sua posterior aprovação pelo responsável da entidade concedente" (fls. 28/29).
O analista conclui tratar-se de falha de caráter formal, "ensejadora da adoção de medidas
corretivas de modo a prevenir a ocorrência de outros semelhantes", e propõe, com a concordância do Sr.
Diretor e do ilustre Secretário:
1
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"7.1. conhecer, nos termos do art. 53 da Lei n°8.443/92, c/c os arts. 212 e 213 do RI/TCU, da presente
Denúncia para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente;
7.2. determinar à FINEP que proceda, por ocasião da celebração e execução de convênios de
natureza financeira, a obediência de todos os dispositivos constantes da IN-STN 2/93 e, a partir de
31.01.97, da IN-STIV 1/97, especialmente, no que tange à reformulação de qualquer dos itens existentes
no `Cronogrà ma de Execução', 'Plano de Aplicação' e `Cronograma de Desembolso', contidos no
Plano de Trabalho;
7.3. dar ciência da Decisão que vier a ser proferida, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentarem, ao interessado; e
7.4. arquivar os presentes autos."
VOTO
Coloco-me de acordo com a proposta da Unidade Técnica, ressalvando somente que, conforme
disposto no § 3° do art. 212, c/c o inciso II do art. 194 do Regimento Interno, a presente denúncia deve ser
juntada às contas da Entidade.
Assim, ante o contido nos autos, acolho, no essencial, os pareceres e proponho que o Tribunal
adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste Egrégio Plenário
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 11 de fevereiro de 1998.

LN MAGAL AES DA ROCHA
Ministro- elator

—13 9 —

Santo
elenir T. cg. (
Secretária do Plenário

Tribunal de Contas da União

DECISÃO N° 047/98-TCU-Plenário

*

Processo n° 575.560/97-5.
Classe de Assunto: VII - Denúncia acerca de irregularidade praticada no âmbito da FINEP Financiadora de Estudos e Projetos.
Interessado: Identidade preservada (§ 3°, art. 3°, da Resolução n° 077/96).
Responsável: Lourival Carmo Monaco (Presidente da FINEP).
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/RJ.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo relator, DECIDE:
81 conhecer, nos termos do art. 53 da Lei n° 8.443/92, c/c os arts. 212 e 213 do RI/TCU, da presente
Denúncia para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente;
8.2. determinar à F1NEP que observe, por ocasião da celebração e execução de convênios de natureza
financeira, todos os dispositivos constantes da IN-STN n°2/93 e, a partir de 31.01.97, os da IN-STN n°
1/97, especialmente no que tange à reformulação de qualquer dos itens existentes no `Cronograma de
Execução', 'Plano de Aplicação' e `Cronograma de Desembolso', contidos no Plano de Trabalho;
8.3. dar ciência desta Decisão bem como do Relatório e Voto que a fundamentam ao interessado;
8.4. levantar a chancela de sigiloso aposta aos presentes autos.
8.5. determinar ajuntada do presente processo às contas da FINEP, exercício de 1997, para exame em
conjunto e em confronto.
Ata n° 04/98-Plenário
Data da Sessão: 11/02/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Iram Saraiva,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.
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