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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ATA N° 07, DE 04 DE MARÇO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Homero dos Santos
Repr. do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
Secretário-Geral das Sessões: Dr. Eugênio Lisboa Vilar de Melo
Com a presença dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva,
Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e Valmir Campelo, do Ministro-Substituto
Benjamin Zymler, bem como do Procurador-Geral, em exercício, Dr. Jatir Batista da Cunha, 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; do Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, por motivo de férias; do MinistroSubstituto José Antonio Barreto de Macedo e do Auditor Lincoln Magalhães da Rocha, com causa
justificada (Regimento Interno artigos 28 a 31, 35, 66, incisos Ia V, e 94, incisos I e V, e 112, inciso I,
alínea b e II).
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 06, da Sessão Ordinária realizada em 18 de fevereiro
último, 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)
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
O Presidente, Ministro Homero dos Santos, fez as seguintes comunicações em Plenário:
P) RECEPÇÃO À DELEGAÇÃO DA OLACEFS
A Presidência inicialmente gostaria de agradecer aos Srs. Ministros a presença, hoje, no
Encontro ocorrido com a chegada aqui dos representantes dos Países componentes do Conselho Diretor
da OLACEFS. A solenidade, realmente muito bonita, teve a participação dos Senhores Ministros e
também dos dedicados funcionários do Tribunal.

r) RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
DO 4:" TRIMESTRE DE 1997
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral, em exercício,
Comunico a Vossas Excelências que, em cumprimento ao que dispõe o § 4° do art. 71 da
Constituição Federal, esta Presidência encaminhou ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso
Nacional, por meio do Aviso n° 127-GP/TCU, de 27.02.98, o Relatório das Atividades do Tribunal de
Contas da União do 4 0 Trimestre de 1997.
Comunico, ainda, que o referido Relatório foi enviado também aos Excelentíssimos
Senhores Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, bem como aos Presidentes e
Membros integrantes da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal e da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.
Nesta oportunidade, faço distribuir a Vossas Excelências exemplares desse mesmo
Relatório."
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33) RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE
DO MINISTÉRIO DA FAZENDA.
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral, em exercício,
Comunico a Vossas Excelências que me foi entregue pelo Dr. Domingos Poubel de Castro,
digno Titular da Secretaria Federal de Controle do Ministério da Fazenda, o Relatório das Atividades
realizadas pela mencionada Secretaria no exercício de 1997, cujo original determinei fosse encaminhado
à SEGECEX para ciência e adoção das providências pertinentes.
Ante a estreita interdependência dos Controles Externo e Interno, consagrada em nossa Lei
Máxima em seu art. 74, inciso IV, faço distribuir aos eminentes Pares, nesta oportunidade, cópia do
mesmo Relatório."
ESTUDOS ENVOLVENDO A MEDIDA PROVISÓRIA N°1.549/96
E OS DECRETOS 1\rs 2.487 e 2.488, AMBOS DE 1998.
- Requerimento formulado pelo Ministro Bento José Bugarin
O Tribunal Pleno deferiu, por unanimidade, ante as razões expostas e para os fins
indicados em todos os seus termos, o requerimento, formulado pelo Ministro Bento José Bugarin, no
sentido de que a SEGECEX constitua, em articulação com as Unidades Técnicas envolvidas, Comissão
objetivando realizar estudos envolvendo a MP n° 1.549/96 e os Decretos ifs 2.487 e 2.488, ambos de
02.02.98, TC n° 001.234/98-6 (v. inteiro teor em Anexo I a esta Ata).
QUESTÃO DE ORDEM
O Ministro Humberto Guimarães Souto apresentou ao Presidente, a seguinte Questão de
Ordem:
"Na Ata n° 52, da Sessão Extraordinária de 09 de dezembro de 1997 consta às fls. 63 a
Decisão n° 867/97-TCU-Plenário, proferida no processo TC-013.192/95-7, que trata de consulta da
Secretaria de Controle Interno do Senado Federal.
Ocorre que, no referido processo, declarei-me impedido de relatá-lo, nos termos
regimentais, e por isso mesmo, ausentei-me do Plenário quando da sua votação.
No entanto, a referida Decisão n° 867/97-TCU-Plenário, registrou o meu nome na
especificação do quorum daquela Sessão."
O Ministro Iram Saraiva, na Presidência, e nos termos do artigo 94, inciso VII do
Regimento Interno, resolveu a Questão de Ordem formulada, determinando a retificação da especificação
do quorum daquela Sessão, para excluir o nome do Ministro Humberto Guimarães Souto na votação do
processo TC-013.192/95-7.
Determinou, ainda, o Ministro Iram Saraiva, na Presidência, que a Questão de Ordem
apresentada constasse da Ata desta Sessão Ordinária, extraindo-se excerto para juntada ao respectivo
processo.
INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE
CONFIANÇA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
(art. 60 da Lei n° 8.443, de 16.07.92)
Quando da apreciação do processo TC-014.790/97-1, por proposta formulada pelo
Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, o Plenário aprovou, por unanimidade, determinação à Secretaria-
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Geral de Controle Externo-SEGECEX, para que oriente as suas unidades técnicas subordinadas Secretarias de Controle Externo e Secretaria de Auditoria e Inspeções - no sentido de que, quando da
instrução de processo, ao considerarem grave a infração cometida pelo responsável, proponham sua
inabilitação temporária para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da
Administração Pública, conforme preconizado no art. 60 da Lei n° 8.443, de 16.07.1992 (Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União).
SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS
De acordo com o artigo 2° da Resolução n° 064/96, o Presidente, Ministro Homero Santos,
realizou, nesta data, sorteio eletrônico dos seguintes processos:
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-014.391/97-0
Interessado: Benicio Mendes Teixeira
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame do Despacho de 31.10.1997, proferido pelo Ministro-Substituto
José Antonio Barreto de Macedo
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processo: TC-015.152/92-8
Interessado: INSS
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinícios Vilaça
Processo: TC-650.213/97-1
Interessado: Conselho Regional de Medicina - Santa Catarina
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração ao Despacho exarado pelo Ministro José Antonio B.
Macedo em 05/12/97
Relator sorteado: Ministro Humberto Guimarães Souto
SORTEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-600.174/97-2
Interessado: Tribunal de Contas da União - Projeto de Decisão Normativa - Representações encaminhadas
ao TCU
Motivo do sorteio: Processo Administrativo. Art. 13 da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinícios Vilaça
SORTEIO DE RELATOR DE PROCESSO DE AUDITORIA NO EXTERIOR
Processo: TC-001.175/98-0
Interessado: Tribunal de Contas da União - Plano de Auditoria no Exterior Referente ao Segundo
Semestre - 1998
Motivo do sorteio: Processo Administrativo - Art. 13 da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Valmir Campeio
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SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 1' CÂMARA
Processo: TC-250.032/96-1
Interessado: Fernando José Guimarães Rocha, ex-Prefeito de Salvador/BA
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 551/97 - TCU - 1aCâmara, Sessão
Ordinária: 18/11/97
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinícios Vilaça
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA T CÂMARA
Processo: TC-001.537/90-3
Interessado: Augusto Barreira Pereira
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra Decisão n° 046/97 - TCU T Câmara, Sessão
Ordinária: 20/03/97
Relator sorteado: Ministro Valmir Campelo
Processo: TC-001.539/90-6
Interessado: Augusto Barreira Pereira
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 732/97 - TCU -2' Câmara, Sessão
Ordinária: 20/11/97
Relator sorteado: Ministro Valmir Campelo
Processo: TC-007.446/81-0
Interessado: Ivone Maria Lovati Pinto e Vera Teresinha Pinto
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Decisão n° 101/97 - TCU - T Câmara, Sessão
Ordinária:08/05/97
Relator sorteado: Ministro Valmir Campelo
Processo: TC-575.489/96-0 TC-017.542/95-2
Interessado: DATAMEC S/A - Sistemas e Processamento de Dados
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra a Deliberação na Relação n° 83 /97 -TCU/T
Câmara, Sessão Ordinária: 13/11/97
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
Processo: TC-575.493/95-0
Interessados: Sociedade Educacional Santa Terezinha - João R. Q. Pinheiro, Sidnei P.B. Neves e Hercules
B. Antunes
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 146/97 - TCU - r Câmara, Sessão
Ordinária: 10/04/97
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, a apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 06, organizada em
26 de fevereiro último, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de rfs 063 a 073, e aprovado os
Acórdãos rfs 018 a 024, que se inserem no Anexo II 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 0 e 9°, 80, incisos V e VI, 84 a 87 e 89) .
a) Procs. nc's 014.945/95-9, 300.061/95-1 e 015.052/97-4, relatados pelo Ministro Adhemar
Paladini Ghisi;

-05-

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Procs. nos 279.247/92-3, 549.054/93-6, 649.039/94-7 (com os apensos nos 625.159/93-4,
625.094/93-0 e 625.333/93-4), 675.295/94-7, 011.846/95-0 e 625.140/95-8, relatados pelo Ministro Iram
Saraiva;
Procs. nos 012.879/87-8 e 625.263/97-9, relatados pelo Ministro Humberto Guimarães
Souto;
Procs. nos 012.956/94-5, 000.355/96-8 e 625.096/97-5, relatados pelo Ministro Bento
José Bugarin;
Procs. n's 009.877/97-5 e 014.790/97-1, relatados pelo Ministro Valmir Campelo, e
O Proc. n° 015.278/97-2, relatado pelo Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
A requerimento do Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, deferido pela Presidência, ad
referendum do Plenário, foi incluído na Pauta n° 06/98 citada, nos termos do § 9 0 do artigo 77, do
Regimento Interno, o processo n° 014.787/97-0.
PEDIDO DE VISTA
Foi adiada a discussão e votação do processo n° 279.281/93-5, em face de pedido de vista
formulado pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi (Regimento Interno, artigo 50), após haver o Relator,
Ministro Valmir Campeio, apresentado seu Relatório.
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Faz parte desta Ata, em seu Anexo III, ante o disposto no parágrafo único do artigo 66, do
Regimento Interno, o Acórdão n° 025 e as Decisões n's 078 e 079, acompanhadas dos correspondentes
Relatórios e Votos em que se fundamentaram, adotadas nos processos n's 004.305/90-6, 012.755/97-4 e
279.258/92-5, respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta
data.
ENCERRAMENTO
O Ministro Iram Saraiva, na Presidência -- ao convocar Sessão Extraordinária de Caráter
Reservado para ser realizada a seguir -- deu por encerrada às dezesseis horas e quarenta 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.

fleé/de,
EUGÊNIO LISBOA VELAR DE MELO
Secretário-Geral das Sessões
Aprovada em 11 de março de 1.998

EOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO I DA ATA N° 07, DE 04.03.1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
ESTUDOS ENVOLVENDO A M.P. N° 1.549/96 E OS DECRETOS N's 2.487 E 2.488,
AMBOS DE 1998
Inteiro teor do Requerimento formulado, nesta data, pelo Ministro Bento José Bugarin, no
sentido de que a SEGECEX constitua, em articulação com as Unidades Técnicas envolvidas, comissão
objetivando realizar estudos envolvendo a M.P. n° 1.549/96 e os Decretos n's 2.487 e 2.488, ambos de
02.02.98 (TC n° 001.234/98-6).
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COMUNICAÇÃO DO MINISTRO BENTO JOSÉ BUGARIN

Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral.

Por meio da Medida Provisória n° 1.549/96, que atualmente se encontra na sua trigésima
nona edição, o Governo, ao dispor sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios,
estabeleceu que as autarquias e as fundações poderão ser qualificadas como Agências Executivas Para tanto,
deverão estes entes cumprir dois requisitos, quais sejam ter um plano estratégico de reestruturação e de
desenvolvimento institucional em andamento e ter celebrado Contrato de Gestão com o respectivo Ministério
supervisor.
h

a

De acordo com o disposto no § 2° do art. 51 desse diploma legal, o Poder Executivo editará
medidas de organização administrativa especificas para tais Agências, visando a assegurar a sua autonomia
de gestão, bem como a disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento dos
objetivos e metas definidos nos Contratos de Gestão.
Recentemente, foram editados os Decretos n's 2.487 e 2.488, ambos de 02/02/98,
regulamentando a matéria.
O primeiro Decreto dispõe, em essência, sobre os seguintes pontos: conteúdo do plano
estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional das entidades; e os elementos a serem
inseridos no Contrato de Gestão.
O conteúdo do plano estratégico compreende, além de outros itens, o delineamento da
missão, da visão de futuro, das diretrizes de atuação da entidade e a identificação dos macroprocessos por
meio dos quais realiza sua missão, em consonância com as diretrizes governamentais para a sua área de
atuação, a revisão de suas competências, a política, os objetivos e as metas de terceirização, a simplificação
de estruturas, o reexame dos processos de trabalho, rotinas e procedimentos, a adequação do quadro de
servidores e a identificação de indicadores de desempenho institucional, destinados à mensuração de resultados
e de produtos.
O Contrato de Gestão a ser firmado com as Agências Executivas deverá conter, entre
outros elementos, os objetivos e metas da entidade, as medidas legais e administrativas a serem adotadas pelos
signatários e partes intervenientes, com a finalidade de assegurar maior autonomia de gestão orçamentária,
financeira, operacional e administrativa, e penalidades aplicáveis à entidade e aos seus dirigentes, proporcionais
ao grau de descumprimento dos objetivos e metas contratados, bem como a eventuais faltas cometidas.
O segundo Decreto definiu medidas de organização administrativa especificas para as
autarquias e fundações qualificadas como Agências Executivas relacionadas com a execução orçamentária,
financeira, operacional e de recursos humanos.

Tais medidas deverão ter reflexo nos procedimentos a serem adotados pelo TCU, já que
cabe a esta Corte, por imposição constitucional, proceder ao devido controle desses entes, compreendendo
a realização de inspeções e auditorias e o julgamento das contas respectivas.
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Atualmente, prestam contas ao Tribunal cerca de 576 autarquias e 43 fundações.
Assim, a fim de que o Tribunal possa melhor conhecer todos os aspectos relacionados
com a implementação das medidas ora adotadas no âmbito do Poder Executivo, e ante suas competências
constitucionais, submeto à apreciação deste Plenário proposta no sentido de que a SEGECEX constitua, em
articulação com as Unidades Técnicas envolvidas, Comissão objetivando realizar o estudo das citadas normas
legais, propondo, se for o caso, as medidas a serem implementadas no âmbito deste Tribunal, para que o
desempenho das atividades de controle externo não sofra qualquer prejuízo em sua plena e eficaz realização

Gabinete, em 04 de março de 1998.

BENTO JOSÉ
Ministro-
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ANEXO II DA ATA N° 07, DE 04.03.1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 063 a
073, proferidas pelo Tribunal Pleno em 04 de março de 1998, e Acórdãos IN 018 a 024, 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 VIU, 77, §§ 1° a 7 0 e 9°, 80, incisos V e VI, 84 a 86).
Na oportunidade da apreciação do processo n° 000.355/96-8, (Acórdão 024/98), referente
ao Pedido de Reexame do Acórdão n° 023/97-Plenário, e após a leitura do correspondente Relatório pelo
Ministro Bento José Bugarin, manifestaram-se, oralmente, consoante o disposto no artigo 47 do
Regimento Interno, o Representante do Ministério Público, Dr. Jatir Batista da Cunha; e, em seguida, de
acordo com o art. 47 c/c o § 10 do art. 227 do mesmo Regimento Interno, o Dr. Enio Antônio Marques
Pereira, que apresentou sustentação oral em seu próprio nome.
Na oportunidade o Ministro Carlos Átila Álvares da Silva manifestou-se nestes termos:
Acompanho o voto do Relator, pois verifico que o Tribunal isentou de responsabilidade a
Delegacia Regional da Secretaria da Defesa do Mato Grosso, que recebeu os recursos, o Delegado, e o
Presidente da Comissão de Licitação. Portanto, se algum procedimento foi eventualmente questionado
não era de molde a inquinar de irregularidade o ato praticado. Nessas circunstâncias, é incoerente punir
quem transferiu os recursos, pela mesma, razão. Ou se punem os dois, ou se isentam os dois. Anoto a
circunstância, assinalada pelo Sr. Procurador, de que o interessado, no caso, já recolheu a multa. Isso é
questão a ser resolvida posteriormente. Esse fato não é obstáculo para que o Tribunal reconheça e acolha
os fundamentos do pedido de reexame.
Outro aspecto, também, que desejo assinalar, Sr. Presidente, com vistas a sempre
aperfeiçoar nossos procedimentos de trabalho, é que o Secretário de Defesa ao apresentar seus
argumentos, alega que só tomou conhecimento de que estava passível de ser multado pelo ato praticado
quando recebeu a notificação da multa. O Ministro Relator demonstra que, de acordo com os nossos
procedimentos, ele recebeu um oficio da SECEX solicitando a apresentação de justificativas para os fatos
apurados na Inspeção. Essa comunicação do Tribunal freqüentemente não contêm o alerta, de que, se as
justificativas não forem acatadas, estará sujeito a ser apenado com multa.
Sugiro, Sr. Presidente, a SEGECEX, se ainda não o fez, instrua todas as nossas Unidades
Técnicas a sempre incluir, na redação dos ofícios que solicitam justificativas dos responsáveis, a
indicação expressa de que aquele pedido de justificativas visa a analisar a responsabilidade por tal e tal
ato e que, se a justificativa não for suficiente, fica o responsável desde já ciente de que poderá ser
multado, nos termos do artigo 58 da Lei Orgânica.
Essa advertência é muito importante, Sr. Presidente, para que o gestor depois não se
surpreenda por ter sido apenado pelo Tribunal, imaginando que teria instância adicional para se defender.
Com essas observações e esta sugestão, acompanho o voto do eminente Relator.
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Tribunal de Contas da União

1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe I - Plenário
TC-014.945/95-9
Natureza: Pedidos de Reexame
Interessado: Vânia Regina Soares Marques, Francisco Eduardo
Pereira, Sérgio Eduardo Langkjer (Membros da Comissão de
Licitação) e ANDEL - Assistência Médica Internacional Ltda.
Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
Ementa: Pedidos de Reexame interpostos contra deliberações que
determinaram a anulação de concorrência voltada para a
contratação de serviços de assistência médico-hospitalar e dos atos
dela decorrentes, e aplicaram multas individuais aos membros da
Comissão de Licitação (Decisão n° 661/96-P e Acórdão 178/96-P)
Inexistência de ilegalidade no processo licitatório, bem assim de
restritividade à competição. Conhecimento e Provimento.

Adoto como Relatório o percuciente Parecer de lavra do Representante do Ministério
Público, Dr. Lucas Rocha Furtado:
"Trata-se de pedidos de reexame interpostos pelos membros da Comissão Permanente de
Licitação designados por meio da Portaria INPI n° 155/95 contra o Acórdão n° 178/96 - TCU Plenário (fl. 138) e pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI contra o mesmo Acórdão e
contra a Decisão n° 661/96-TCU-Plenário (fl. 137).
Tendo conhecido da representação formulada pela Golden Cross Seguradora S/A contra
irregularidades ocorridas no curso da Concorrência INPI n° 10/95, voltada para a contratação de
serviços de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores do INPI e de seus dependentes,
o TCU, pela Decisão, fixou o prazo de 15 (quinze) dias para que o Instituto anulasse a licitação e os
atos dela decorrentes e, pelo Acórdão, aplicou aos membros da Comissão de Licitação multa individual
de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Concluindo sua análise sobre os presentes pedidos de reexame, a 10' SECEX propõe ao Tribunal
(fls. 260/261):
em relação ao recurso interposto pelos membros da Comissão Permanente de Licitação,
conhecer do pedido de reexame para conceder-lhe provimento, de sorte a desconstituir o Acórdão n°
178/96-TCU-Plenário;
em relação ao interposto pelo INPI, conceder-lhe provimento parcial, no sentido de tornar
insubsistente o mesmo Acórdão e de modificar os termos contidos no item 8.2 da Decisão n° 66 1/96TCU-Plenário, objetivando possibilitar, em caráter excepcional, maior prazo para anulação da
Concorrência e dos atos dela derivados, tendo em conta a não-comprovação de má-fé, as
particularidades dos objetos contratados e a continuidade da prestação dos serviços de saúde aos
servidores do INPI; e
restituir os autos à 7' SECEX, após prolatada a decisão relativa aos pedidos de reexame em
apreço, para que sejam examinadas as razões de justificativa apresentadas pela ex-Presidente do INPI às
fls. 214/219, dando prosseguimento ao que determina o item 8.4 da Decisão n° 661/96-TCU-Plenário.
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As deliberações contra as quais se opõem os presentes recursos tiveram como fundamento a
infringência de normas constantes da Lei n° 8.666/93: art. 3 0 , § 1 0 , inciso I (vedação a cláusulas
restritivas à competição); e art. 21, § 4 0 (exigência de divulgação de alterações do edital pela mesma
forma do documento original, com reabertura de prazos, exceto quando as alterações não afetem a
elaboração das propostas).
A restrição à competição foi caracterizada pelas exigências constantes no subitem a.1 do item
2.1.3 do edital (fl. 20): apresentação de registro no CRM - Conselho Regional de Medicina - RJ ou no
CRO - Conselho Regional de Odontologia - RJ ou em ambos, conforme o serviço de interesse da
licitante.
Essas exigências foram impugnadas pela Golden Cross Seguradora S/A, sob o argumento de que
impediriam a participação das empresas seguradoras, que têm como entidade profissional a SUSEP Superintendência de Seguros Privados - e não os mencionados Conselhos. A Seguradora questionou
também a limitação da inscrição ao Estado do Rio de Janeiro, uma vez que as empresas efetuam seus
registros nos Estados em que situam suas sedes (fls. 5/6).
O INPI não conheceu das impugnações formuladas pela Golden Cross e pela Sul América
Seguros, com fundamento no parecer da Chefe de Divisão de Consultoria, autorizada pelo Sr.
Procurador-Geral da Autarquia (fl. 108). Contudo, o Instituto emitiu notas de esclarecimento aos
interessados - os que retiraram edital -, informando que as empresas de seguro poderiam participar da
concorrência ainda que não registradas no CRM ou no CRO e que as inscrições naqueles Conselhos
não se limitavam aos Regionais do Rio de Janeiro (fl. 8).
Dos argumentos constantes do parecer à fl. 108, não procede o preliminar, uma vez que a
impugnação formulada pela Golden Cross foi apresentada no dia 6.9.95 (fl. 67, item 3), o segundo dia
útil anterior ao da abertura dos envelopes relativos à habilitação e, portanto, dentro do prazo previsto
no § 2° do art. 41 da Lei n° 8.666/93. Os demais argumentos são, a nosso ver, pertinentes.
Conforme bem analisou a 10a SECEX (fls. 222/230), restou afastada a existência de dolo ou de
culpa na conduta dos membros da Comissão Permanente de Licitação: as cláusulas do edital - ainda que
restritivas à participação das seguradoras - não eram flagrantemente ilegais, sendo, em princípio,
justificáveis, em face do art. 30, inciso I da Lei n° 8.666/93, da Lei n° 6.839/80 (fl. 173) e da Resolução
n° 1.214/85 do Conselho Federal de Medicina (fl. 172); a interpretação da Procuradoria do INPI não
contém erro grosseiro; os atos da Comissão não contribuíram para o afastamento dos impugnantes da
licitação; a Comissão de Licitação, após provocada quanto à possibilidade de vício no edital, atuou com
a diligência média esperada.
Vê-se também que não foram os membros da Comissão os únicos agentes a contribuir para os
atos praticados: o edital foi elaborado por um grupo especial de servidores com conhecimento
interdisciplinar (fl. 222, item 12); e os atos decorrentes das impugnações a cláusulas do instrumento
convocatório encontram amparo no parecer do órgão de assessoria jurídica (fl. 108).
Embora considerando não ter havido erro grosseiro ou ilegalidade flagrante que justificasse a
sanção dos membros da Comissão Permanente de Licitação, a 10a SECEX entendeu que a emissão de
nota de esclarecimento aos interessados - assim consideradas as empresas que haviam retirado o edital não supriria a publicidade exigida pelo § 4° do art. 21 da Lei n° 8.666/93, restando potencial prejuízo a
terceiros interessados.
Ficou evidente que os atos da Comissão de Licitação não impediram a participação no certame
das seguradoras que impugnaram o edital. Primeiro, porque elas foram informadas de que não estariam
sujeitas às cláusulas impugnadas (fls. 2 e 8). Segundo, porque, ainda que não o tivessem sido, poderiam
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participar da licitação, nos termos do § 3° do art. 41 da Lei de Licitações, como observado pela
Unidade Técnica (fl. 224, item 13.3).
Resta-nos analisar as questões relativas à ampla publicidade - não limitada apenas às empresas
que retiraram o edital - .e à reabertura de prazo para recebimento das propostas.
Estabelece o § 4° do art. 21 da Lei n° 8.666/93 que 'qualquer modificação no edital exige
divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas'.
caput do mesmo .art. 21 determina que o que deve ser publicado são 'os avisos contendo os
resumos dos editais'.
que a lei determina, o que se costuma fazer na prática do dia-a-dia da Administração e o que
o
Instituto
Nacional da Propriedade Industrial foi publicar, no Diário Oficial da União, 'aviso de
fez
licitação', informando o local, o horário, o objeto da concorrência, o regime de execução e o local e o
horário em que se poderiam obter o texto integral do edital e qualquer esclarecimento (fl. 97).
Como se vê à fl. 97, o aviso de licitação publicado não fazia menção a qualquer exigência para
comprovação de habilitação ou a qualquer aspecto relativo às propostas que seriam oferecidas pelas
licitantes.
Portanto, não haveria o que alterar numa nova publicação do 'aviso de licitação' e nos parece
razoável considerar como interessados aqueles que retiraram o edital e a estes encaminhar os
esclarecimentos quanto às cláusulas impugnadas. Como conseqüência, entendemos afastada a
possibilidade razoável de prejuízo a terceiros interessados.
Passemos, finalmente, à questão relativa à reabertura de prazo para oferecimento das propostas.
A Golden Cross alega ter sido prejudicada, porque, segundo o seu entendimento, as alterações
procedidas no edital constituíam 'condição relevante e necessária para a formulação de sua proposta,
razão pela qual o prazo mínimo teria de ser respeitado' (fl. 3).
É fato que a Comissão encaminhou os esclarecimentos à Seguradora às 17:40 de sexta-feira, dia 8
de setembro de 1995 - último dia útil anterior à abertura dos envelopes (fl. 8). Mas também é fato que a
Seguradora apresentou sua impugnação dia 6 de setembro - último dia do prazo fixado pela Lei (fl. 67,
item 3).
Contudo, o fato de os esclarecimentos chegarem à licitante às vésperas da abertura das propostas
não nos parece ter-lhe causado prejuízo. Ainda que os esclarecimentos prestados pela Comissão
consistam em verdadeira alteráção das cláusulas editalícias, entendemos que não seria necessária a
reabertura do prazo para oferecimento das propostas nem haveria prejuízo às licitantes.
É que as cláusulas impugnadas diziam respeito a comprovantes de aptidão técnica para habilitação
e não teriam qualquer efeito em relação às propostas. Não se estava, por exemplo, alterando critério de
julgamento das propostas ou se introduzindo pontuação diferente para determinado quesito. Mesmo
porque tratava-se de concorrência do tipo menor preço.
citado § 4° do art. 21 da Lei de Licitações estabelece a ressalva de que alterações que não
afetem a formulação das propostas não determinarão a reabertura de prazo.
JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, várias vezes citado ao longo destes autos (fls. 118, 130,
134), comentando o normativo, afirma que não se deve restringir a exceção nele prevista à elaboração
das propostas. Citemo-lo uma vez mais:
'A regra é essencial e não pode sofrer a restrição que lhe parece destinar a parte final do § 4°.
Aqui se diz que o prazo não será reaberto 'quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas'. Não apenas das propostas. Também o possível atendimento das exigências
da fase de habilitação preliminar não pode ser comprometido por modificação superveniente à
publicação. Imagine-se que o texto original do edital não exija determinado comprovante de capacidade
técnica, que venha a ser incluído em alteração posterior. A falta de publicação beneficiaria a alguns e
afastaria outros da competição de modo faccioso, atentatório ao princípio da isonomia. Assim, o § 4°
deve ser lido como referindo-se tanto à formulação das propostas quanto à apresentação de
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documentos concernentes à habilitação preliminar' (Comentários à Lei das Licitações e Contratações da
Administração Pública, RenoN;ar, 4' edição, p. 146).
Perfeita a interpretação: se as alterações relativas aos documentos comprobatórios da habilitação
implicarem ampliação de exigências, ou seja, impuserem ao licitante esforço maior para comprovar sua
aptidão para licitar - em respeito ao princípio da isonomia e para se evitarem casuísmos em favor de
determinados licitantes - deverá o prazo mínimo ser reaberto
Mas tal não foi o caso. A Comissão de Licitação informou aos licitantes que os registros no
Conselho de Medicina e/ou no Conselho de Odontologia seriam exigidos daqueles que, por lei, estão
obrigados ao registro. Portanto, em relação às seguradoras, houve redução de exigências. Daí porque
não se justificaria a abertura de novo prazo.
O objetivo da lei é assegurar a igualdade entre os licitantes, a isonomia do conhecimento. Esses
princípios, contudo, não podem ser utilizados de forma a impedir o avanço e o desfecho do
procedimento licitatório.
Não se deve interpretar que as exigências para habilitação seriam condições necessárias para a
elaboração das propostas na medida em que a empresa somente começaria a desenvolvê-la após obter
da Administração a certeza de que não lhe seria exigido determinado documento, especialmente quando
se tratar de proposta comercial simples, que não envolva elementos de complexidade técnica. Não é
esse o espirito da lei, pois, como observou a 10' SECEX, a Administração, ante o disposto no art. 41
da Lei n° 8.666/93, não está obrigada a deliberar sobre a impugnação em data anterior à da habilitação
(fl. 223).
III
Concluindo, entendemos que, no presente caso:
o universo de interessados não foi influenciado pelas alterações ou pelos esclarecimentos
relacionados às exigências para habilitação, uma vez que tais exigências não haviam sido publicadas no
aviso de licitação;
as claúsulas relativas às exigências para habilitação eram voltadas para as empresas de
assistência médica e/ou odontológica e encontravam amparo no art. 31, I, da Lei n° 8.666, na Lei n°
6.839/80 e na Resolução n° 1.214/85 do Conselho Federal de Medicina;
quando questionada, a Comissão Permanente de Licitação, esclarecendo que as seguradoras
poderiam participar da concorrência, não restringiu o universo de competidores interessados; e
os esclarecimentos prestados pela Comissão aos potenciais licitantes - assim entendidos todos
os que haviam retirado o edital - não diziam respeito às propostas, mas somente aos documentos
necessários para efeitos de habilitação e foram feitos no sentido de reduzir - e não de ampliar - as
exigências, não sendo, portanto, necessário reabrir o prazo mínimo de que trata o art. 21 da Lei n°
8.666/93.
Ante o exposto, este representante do Ministério Público, dissentindo em parte da proposta
oferecida pela Unidade Técnica às fls. 260/261, manifesta-se no sentido de que este Tribunal conheça
dos pedidos de reexame para tornar insubsistentes o Acórdão n° 178/96-TCU-Plenário e a Decisão n°
661/96-TCU-plenário, restando prejudicado o exame das razões de justificativas às fls. 214/219."
É o Relatório.
II- VOTO
O Tribunal, por intermédio da Decisão n° 661/96-P e do Acórdão n° 178/96-P, deliberou
por assinar prazo para que o INPI providenciasse a anulação da Concorrência n° 10/95, bem como os atos
dela decorrentes, e aplicou multa individual de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos membros da Comissão de
4
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Licitação. Entendeu-se, na oportunidade, no essencial, que a exigência de registro no Conselho Regional
de Medicina/RJ e/ou Conselho Regional de Odontologia/RJ, para a qualificação técnica dos interessados,
teria sido restritiva, na medida em que teria excluído da competição as empresas seguradoras que ofertam
planos de saúde dentro da sistemática de seguro de assistência médica e odontológica (tais empresas não
podem obter esses documentos, uma vez que a entidade profissional a que estão subordinadas é a
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP).
Assim, em que pese o INPI ter esclarecido a todos os licitantes que as empresas
seguradoras não se encontravam obrigadas a apresentar tais documentos, argumentou-se que o fato estaria
a caracterizar alteração do edital, fazendo-se necessária a reabertura dos prazos de apresentação das
propostas, o que não ocorreu A Golden Cross Seguradora teria sido supostamente prejudicada ante a
exigüidade do prazo existente entre o esclarecimento prestado pelo 1NPI e a data de apresentação das
propostas (apenas dois dias).
Entretanto, a atenta análise do assunto demonstra que, em verdade, não houve o
mencionado prejuízo: a Golden Cross havia apresentado impugnação ao edital. Ora, nos termos do § 3° do
art. 41 da Lei n° 8.666/93, a impugnação feita pelo licitante lhe assegura o direito de participar do certame,
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Ou seja, o licitante não deve aguardar pelo resultado
da impugnação para preparar sua proposta, mas elaborá-la desde logo. Daí, no caso de que se trata, não
há que se falar em exigüidade de prazo para a preparação de sua proposta, uma vez que a Golden Cross,
conhecedora da Lei, já poderia tê-la elaborado. Frise-se, por oportuno, que o resultado da impugnação não
traria qualquer alteração na proposta a ser elaborada, uma vez que se referia apenas à habilitação, o que
reforça a tese de que a proposta poderia e deveria ter sido elaborada pela licitante impugnante.
Argüiu-se, também, quando proferidas as deliberações ora recorridas, que a falta de
reabertura do prazo poderia ter restringido o universo dos competidores, uma vez que possíveis empresas
seguradoras talvez tivessem deixado de acudir ao chamamento justamente em face de não possuírem os
registros no Conselho Regional de Medicina/RJ e/ou Conselho Regional de Odontologia/RJ. Sobre esse
ponto, o Ministério Público, com muita propriedade, lembrou que o aviso de licitação publicado no Diário
Oficial da União apenas informava o local, o horário, o objeto da concorrência, o regime de execução, o
endereço em que se poderia obter o texto integral do edital e os esclarecimentos pertinentes. Vê-se,
claramente, portanto, que as empresas que não retiraram o edital sequer tinham conhecimento da exigência
dos registros nos aludidos Conselhos. Pode-se afirmar, com certeza, que não foi essa a razão pela qual
deixaram de atender ao chamamento.
Assim, parece perfeitamente aceitável o fato de ter a Comissão de Licitação prestado os
esclarecimentos relativos à não aplicação daquela exigência às empresas seguradoras apenas aos
interessados, assim considerados aqueles que retiraram o edital.
Ante o exposto, aquiescendo parcialmente à proposta da 10' SECEX e acolhendo
integralmente as conclusões do 'Ministério Público, 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 04 de março
de 1998.

GHISI
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ACÓRDÃO N° 018 /98-TCU - Plenário
1. Processo TC n° 014.945/95-9
2. Classe de Assunto: I - Pedidos de Reexame
3. Interessados: Vânia Regina Soares Marques, Francisco Eduardo Pereira, Sérgio Eduardo Langkjer
(Membros da Comissão de Licitação) e AMIL - Assistência Médica Internacional Ltda.
4. Entidade: Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI
Vinculação: Ministério da Indústria, Ciência e Tecnologia
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado
7. Unidade Técnica: 10a SECEX
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedidos de Reexame interpostos
contra deliberações que determinaram a anulação de concorrência voltada para a contratação de serviços
de assistência médico-hospitalar e dos atos dela decorrentes, e aplicaram multas individuais aos membros
da Comissão de Licitação no âmbito do INPI (Decisão n° 661/96-P e Acórdão 178/96-P).
Considerando ter restado comprovado que os esclarecimentos prestados pela Comissão de
Licitação de que a exigência de registros no Conselho Regional de Medicina/RJ e/ou Conselho Regional
de Odontologia/RJ não eram aplicáveis às empresas seguradoras, foram prestados a todos os licitantes
interessados, que haviam retirado o edital;
Considerando que a impugnação do edital, feita pela empresa Golden Cross Seguradora
S.A. não impedia que aquela empresa preparasse, antes mesmo da decisão de mérito, sua proposta, ante o
direito de participar do certame que lhe era assegurado pelo art. 41, § 3°, da Lei n° 8.666/93, não havendo,
portanto, que se falar em exigüidade de prazo para formulação de uma proposta em decorrência da
demora na apreciação daquela impugnação;
Considerando que todos os atos da Comissão de Licitação foram arrimados em pareceres
jurídicos e demonstraram zelo e diligência no cumprimento de seu dever;
Considerando que não restou configurada a restrição do universo dos licitantes,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fulcro no art. 48, I, da Lei n° 8.443/92, em:
conhecer do Pedido de Reexame interposto por Vania Regina Soares Marques, Francisco
Eduardo Pereira e Sérgio Eduardo Langker, membros da Comissão Permanente de Licitação atuantes na
Concorrência INPI n° 10/95 para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão n°
178/96 - TCU - Plenário;
conhecer dos Pedidos de Reexame interpostos pelo Instituto Nacional de Propriedade
Industrial - INPI e pela AMIL - Assistência Médica Internacional Ltda para, no mérito, dar-lhes
provimento, tornando insubsistente a Decisão n° 661/96 - TCU - Plenário;
arquivar o presente processo.
9. Ata n° 07/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 04/03/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e o MinistroSubstituto Benjamin Zymler.

Presidência
Fui resente:

ADH I4AR I'ÀLADINI GHISI
Ministro-Relator
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe I - Plenário
TC-300.061/95-1
Natureza: Pedido de Reexame
Entidade: Universidade Federal do Espirito Santo - UFES
Ementa: Pedido de Reexame interposto em Relatório de Auditoria.
Reconhecimento de que a inexigibilidade de licitação alcança
também a prestação de serviços, e não apenas as compras, como
afirmado na Decisão recorrida. Conhecimento e provimento.
Trata-se de Pedido de Reexame interposto pela Universidade Federal do Espírito Santo UFES, objetivando a alteração dos itens 8.1 e 8.2.2 da Decisão n° 397/96-TCU-Plenário, vazados nos
seguintes termos:
"8. Decisão. O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. fixar, com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e no art. 45 da Lei n°
8.443/92, o prazo de 15 (quinze) dias para que a Universidade Federal do Espírito Santo adote as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, consistentes na anulação da Declaração de
Inexigibilidade para a contratação de serviços de manutenção de máquinas (Processo n° 3211/94-79) e
do Convite n° 17/94-CEL/DA (Processo n° 5913/94-97), bem como dos atos decorrentes de tais
procedimentos, uma vez que, no primeiro caso, o dispositivo legal invocado (art. 25, inciso I, da Lei n°
8.666/93) não se aplica à espécie, pois não inclui a prestação de serviços, e, no segundo, a maioria das
atividades desenvolvidas pelo contratado é inerente à função pública, não cabendo, portanto, o
exercício das mesmas por pessoas estranhas ao Serviço Público, comunicando, outrossim, ao Tribunal,
ao final do prazo acima estabelecido, o resultado das medidas tomadas;
8.2 determinar à mencionada Universidade que:
8.2.2. implemente imediatas medidas, objetivando a regularização da concessão de uso da loja
103 à Fundação Ceciliano Abel de Almeida, posto que a Lei n° 8.666/93 exige a realização de certame
licitatório para as concessões de qualquer natureza, ex vi do disposto nos arts. 2°, 17, §2°, e 23, §3°, da
aludida norma legal".
A UFES registrou seu inconformismo "no que concerne à impossibilidade de se reconhecer,
2
em tese, inexigibilidade de licitação quanto a serviços, agasalhada pelo caput do art. 25, que introduz rol
meramente exemplificativo e, em especial, relativamente ao contrato mantido com a FCAA, entidade que
detém a exclusividade para exploração dos serviços de correios e telégrafos no campus universitário e
arredores, conforme declaração da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos".
Por esse motivo, apresentou Pedido de Reexame, trazendo vasta doutrina a respeito da
3.
invocação do art. 25 da Lei n° 8.666/93 também para a contratação de serviços, sempre que for
considerada inviável a competição. Esclareceu, ademais, que a Fundação Ceciliano Abel de Almeida possui
contrato com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que lhe assegura exclusividade para a
exploração dos serviços postais no Campus Universitário e adjacências, como faz prova com o contrato
celebrado entre a ECT e a FCAA.
Transcrevo, a seguir, excertos da análise produzida pela SECEX-ES acerca dos pontos
4
recorridos:
"8. Quanto ao primeiro pedido formulado no recurso (letra 'a' supra), temos que o recorrente não
entendeu bem a Decisão do Tribunal.
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8.1. Com efeito, os fatos que levaram o Tribunal a considerar ilegal o contrato celebrado com a
IBM foram:
é 'infundada a inexigibilidade declarada pela Universidade para a contratação da empresa 1BM,
sustentada em documento de exclusividade emitido por Sindicato do Município do Rio de Janeiro, uma
vez que a base territorial e o mercado são outros, específicos de cada localidade, e não consta desse
comprovante a declaração de que a referida empresa é exclusiva na praça de Vitória/ES. Note-se que o
comando inserto no aludido art. 25, inciso I, tem, em principio, caráter restritivo, ao expressar que o
atestado será fornecido pelo órgão de registro do comércio local, comando esse que, a meu ver, está
sintonizado com o disposto no art. 20 da mesma Lei n° 8.666/93 que estabelece que as 'licitações serão
efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público,
devidamente justificado'; e
a fundamentação utilizada para o procedimento (art. 25, inciso I, da Lei 8.66/93) é indevida,
pois o referido dispositivo legal restringe a inexig,ibilidade somente para os casos de compras, não sendo
abrangidos os serviços.
8.2. Os motivos, portanto, da Decisão do Tribunal, neste aspecto, em resumo, foram a
inadequação da fundamentação jurídica da contratação e a falta de declaração de exclusividade para o
local do certame. Isto significa a importância de o Administrador efetuar o adequado enquadramento
legal de seus atos. No caso em exame, entretanto, além do enquadramento errôneo (inciso I, em vez do
caput, do art. 25), a exclusividade do fornecedor não restou devidamente comprovada.
8.3. A propósito da exclusividade do fornecedor, cumpre-nos destacar que ao recurso foram
anexadas duas Declarações de Exclusividade, expedidas pela Associação Comercial do Rio de Janeiro
(...), afirmando ser o fornecedor IBM exclusivo em todo o território nacional, diferentemente da
Declaração que serviu de base para a contratação e para a Decisão deste Tribunal (...), emitida pelo
Sindicato do Comércio Atacadista de Maquinismo em Geral do Município do Rio de Janeiro.
8.4. Desse modo, entendemos inexistir razões suficientes para modificar o subitem 8.1 da Decisão
recorrida, mormente pelo fato de que o pedido da recorrente é no sentido de que o Tribunal admita em
tese a contratação de serviços, hipótese inviável em grau de recurso e somente admitida em processos
relativos à consulta.
9. Relativamente ao segundo ponto do recurso, os documentos acostados ao processo (...) nos
levam ao entendimento no sentido de assistir razão à recorrente."
Conclusivamente, propôs a SECEX-ES, em pareceres uniformes:
"a) tornar insubsistente o subitem 8.2.2 da Decisão n° 397/96 - TCU - Plenário, adotada em
Sessão de 03.07.96; e
b) determinar ao reitor da UFES que regularize, mediante contrato de Concessão de uso
Remunerado, a utilização da loja 103, pela FCAA, para funcionamento da Agência Franqueada dos
Correios, com a respectiva cobrança da taxa de ocupação da referida loja desde o início da cessão".
O Ministério Público, representado nos autos pela Dra. Maria Alzira Ferreira, manifesta-se
pelo acolhimento integral do recurso interposto pela UFES, "excluindo-se o subitem 8.2.2, assim como a
matéria referente ao contrato com a IBM Brasil - Máquinas e Serviços Ltda, constante do subitem 8.1".
É o Relatório.
II- VOTO
Contrariamente ao que afirmou a SECEX-ES, parece-me claro que a Universidade Federal
do Espírito Santo - UFES deseja ver reformada decisão que afeta diretamente um caso concreto
(contratação da empresa IBM para a prestação de serviços, com inexigibilidade de licitação), e não apenas
o reconhecimento de uma tese É cabível, portanto, o recurso.
2
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Quanto ao mérito, não restam dúvidas de que a inexigibilidade de licitação prevista no art.
25 da Lei n° 8.666/93 é aplicável também à prestação de serviços, sempre que comprovada a inviabilidade
de competição. Assim, e uma vez comprovado, agora por meio de certidões de âmbito nacional, a
exclusividade dos serviços prestados pela IBM, resta-nos reconhecer a regularidade do procedimento que
anteriormente se pretendeu fulminar.
No que tange à concessão de uso de loja concedida à Fundação Ceciliano Abel de Almeida,
está, igualmente, configurada a inexigibilidade de licitação, uma vez que a UFES pretendia abrigar, na
área, agência postal, cuja exclusividade de serviços, na região, pertence à aludida Fundação, nos termos de
contrato por ela celebrado com a ECT
Ante o exposto, 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

mar ç o

de 1998.

ADHEMAR PAL. INI GHISI
Mini tki-Relator
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Ministério Público

Proc. TC - 300.061/95-1
Relatório de Auditoria

PARECER

Trata-se de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal do Espirito Santo - UFES,
inconformada com a v. Decisão n° 397/96-TCU-Plenário.
Referida Decisão, com relação aos temas recorridos, tem o seguinte teor (f. 105):
"8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator. DECIDE:
8.1. fixar, com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e no art. 45 da Lei n°8.443/92, o prazo de 15
(quinze) dias para que a Universidade Federal do Espirito Santo adote as providências necessárias ao exato cumprimento
da lei, consistentes na anulação da Declaração de Inexigibilidade para a contratação de serviços de manutenção de
máquinas (Processo n° 3211/94-79) e do Convite n° 17/94-CEUDA (Processo n° 5913/94-97), bem como dos atos
decorrentes de tais procedimentos, uma vez que, no primeiro caso, o dispositivo legai invocado (art. 25, inciso I, da Lei n°
8.666/93) não se aplica à espécie, pois não inclui a prestação de serviços, e, no segundo, a maioria das atividades
desenvoNidas pelo contratado é inerente à função pública, não cabendo, portanto, o exercício das mesmas por pessoas
estranhas ao Serviço Público, comunicando, outrossim, ao Tribunal, ao final do prazo acima estabelecido, o resultado das
medidas tomadas:
8.2. determinar à mencionada Universidade que:
8.2.2. implemente imediatas medidas, objetivando a regularização da concessão de uso da loja 103 à Fundação Ceciliano
Abel de Aimeida, posto que a Lei n°8.666/93 eadge a realização de certame licitatório para as concessões de qualquer natureza,
ex vi do disposto nos arts. 2°, 17, § 2°, e 23, § 3°, da aludida norma legal;"

A recorrente aduz, com propriedade, o seguinte (f. 137/143):
"Relativamente ao primeiro contrato firmado com a IBM do Brasil, cumpre capitular frente às razões dessa
egrégia corte visto que naquela feita a carta de exclusividade apresentada não se referia claramente aos limites de sua
abrangência territorial, resultando, pois, vicio de forma quanto à declaração de inexigibilidade. Frise-se, todavia, que o vicio se
afigura apenas no tocante à forma visto que, concretamente, foi possível concluir pela exclusividade da dita empresa para
a prestação dos serviços contratados em todo o território nacional, conforme carta de exclusividade inclusa (doc. 3).
Impende, ainda, considerar acerca da admissibilidade, em tese, de inexigibilidade de licitação em se tratando
de serviços.
Verdade é que o inciso I, do art. 25, da Lei n° 8.666/93 pertine tão-somente à'aquisição de materiais,
equipamentos, ou gêneros...". Todavia, é preciso ter em consideração que não se deve presumir palavras inúteis no texto legal
houver inviabilidade
e, dessa idéia, afigura-se coerente concluir que o art 25, caput, declara inexigivel a licitação toda vez que
de competição. Tal assertiva sobressai clara quando o texto legal, após vírgula, usa da expressão "...em especial.",
patenteando o rol logo a seguir lançado é meramente exemplificativo, ou seja, não se cogita de elenco numerus clausus."
•••
"Ante tais lições de tão idóneas fontes é que a recorrente atreve-se a encarecer a esse Colendo Tribunal que
reveja seu posicionamento a fim de admitir, em tese, o procedimento de inexigibilidade de licitação quando se cuidar de serviços
a exclusividade esteja atestada por
de manutenção prestados com exclusividade por determinada empresa, desde que
documento idóneo e relativo à base territorial de abrangência do certame.
Com base nos mesmos fundamentos acima elencados, pugna a recorrente pela revisão do entendimento
desse eg. Tribunal acerca da inexigibilidade no que concerne à contratação da Fundação Ceciliano Abel de Almeida para
a exploração de concessão de uso de imóvel destinada exclusivamente à prestação de serviços de correios e telégrafos. Neste
particular invoca-se como fundamento o fato de a FCAA manter com a empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
contrato que lhe assegura exclusividade para a exploração dos serviços de correios e telégrafos no Campus Universitário e
adjacências. Faz prova inconteste da exclusividade referida o contrato entre a FCAA e a ECT, cópia inclusa (doc. 4), bem assim
segundo
a carta de exclusividade (doc. 5) subscrita pela estatal referida, quem detem monopólio estatal de tais serviços,
determinação constitucional."
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II
Quanto ao contrato com a empresa IBM do Brasil, constante do subitem 8.1, deve-se ressaltar
que os motivos da decisão do Tribunal foram, em síntese, a inadequação do fundamento jurídico da
contratação (art. 25, inciso 1, ao invés de art. 25, caput, da Lei n° 8.666/93) e o fato de o primeiro atestado
de comprovação de exclusividade apresentado (f. 47) não ter sido suficientemente claro, como aqueles
anexados posteriormente, às folhas 173/174.
No que se refere à contratação da Fundação Ceciliano Abel de Almeida para a exploração de
concessão de uso de imóvel destinada exclusivamente à prestação de serviços de correios e telégrafos, por
se tratar de serviços sob monopólio estatal, não há que se falar em procedimento licitatório, devido a sua
inviabilidade.
Relativamente aos itens 10 e 11 (alínea b) do parecer da SECEX/ES, às folhas 197/200, com a
proposição de que seja determinada ao reitor a regularização do uso da loja 103, mediante contrato de
à concessão de uso remunerado,. visando à cobrança da taxa de ocupação, com base na Lei n°6.120/74,
entendemos não ser necessária tal determinação pelas seguintes razões: "I a) porque a matéria não foi
tratada no recurso interposto pela UFES; 2) porque, conforme Ofício n° 199/96 (f. 145), bem como
Memorandos de folhas 167 e 169, já foram tomadas as providências para a sua regularização; e
3°) no item 4 do parecer de folhas 197/200, a unidade técnica expõe que as providências noticiadas no ofício
citado serão objeto de exame em conjunto com as contas da UFES, relativas ao exercício de 1995,
consoante o comando do subitem 8.4 da Decisão n° 397/96-TCU-Plenário.
III
Diante do exposto, o parecer é no sentido de que o recurso comporta provimento, posto que
7.
merece ser reformada a v. decisão excluindo-se o subitem 8.2.2, assim como a matéria referente ao contrato
com a IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda, constante do subitem 8.1.
Brasília, 23 de janeiro de 1997.

Maria Alzira Ferreira

Procuradora

1
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DECISÃO N° 0 6 3 /98 -TCU - Plenário
Processo TC n°300.061/95-1
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame
Responsável: Roberto da Cunha Penedo (Reitor)
Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo - UFES
Vinculação: Ministério da Educação
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dra. Maria Alzira Ferreira
Unidade Técnica: SECEX-ES
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no art. 48 da Lei n°
8.443/92, DECIDE:
8.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pela Universidade Federal do Espírito Santo - UFES
para, no mérito, dar-lhe provimento, excluindo-se, da Decisão n° 397/96-Plenário, o subitem 8.2.2, bem
assim a matéria referente ao contrato celebrado com a empresa IBM do Brasil, constante do subitem 8.2.1;
8.2. determinar à UFES que proceda à cobrança da taxa de ocupação relativa à área ocupada pela
Fundação Ceciliano Abel de Almeida, desde o início da cessão.
Ata n° 07/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e o MinistroSubstituto Benjamin Zymler.

SARAIVA
na Presidência

ADHEMAR PMADINI GHISI
Mi stro-Relator
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GRUPO I - CLASSE I - PLENÁRIO
TC-279.247/92-3
Natureza: Tomada de Contas Especial - Recurso de Revisão
Unidade : Prefeitura Municipal de Caetité - BA
Responsável: Dácio Alves de Oliveira

Ementa: Tomada de Contas Especial. Recurso de Revisão interposto
contra o Acórdão n° 506/94-TCU-P Câmara. Razões do recurso
insuficientes para alterar o entendimento anteriorrnente firmado.
Conhecer do recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo, em seus exatos termos, o Acórdão recorrido.

Em exame o Recurso de Revisão interposto contra o Acórdão n° 506/94-TCU-P
Câmara, exarado nestes autos, pelo qual o Tribunal julgou irregulares as presentes contas, ante a
omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pela extinta Fundação EDUCAR,
destinados ao desenvolvimento de ações educativas.
Notificado do teor da referida deliberação, o responsável, inconformado com o resultado
2.
do julgamento do Tribunal, interpôs o presente recurso (fls. 70/76), com vistas à reforma do
supracitado Acórdão e à consequente retirada de seu nome da lista de inelegíveis, pelas razões
que alega:
o recolhimento integral do valor do débito por ele efetuado antes da formalização do
processo de cobrança judicial deveria implicar em modificação do julgamento de suas contas,
tidas como irregulares, pois a omissão da prestação de contas teria desaparecido com a devolução
dos recursos; e
a circunstância que originou a presente TCE antecedeu a Lei Complementar n° 64/90 (Lei de
Inelegibilidades), não podendo servir de base para fazer constar seu nome no rol de
administradores em situação irregular perante esta Corte, e, consequentemente, tornar-se
inelegível.
A SECEX/BA, ao examinar o recurso (fls. 81/82), verificou que:
as alegações oferecidas pelo responsável são improcedentes, pois, quanto ao fato de ter o
responsável recolhido o valor integral do débito, não poderia de nenhuma forma implicar em
modificação do julgamento pela irregularidade das contas, ante o disposto no parágrafo único do
art. 169 do RI/TCU, tendo em vista não ter sido tal recolhimento tempestivo, ou seja, à época da
citação, e nem estar configurada nos autos a boa-fé; e
considerando que o Acórdão recorrido não ordenou a inclusão do nome do responsável na
Lista de Inelegíveis, não é cabida a solicitação da retirada de seu nome da mencionada Lista.

3.

4. Com essas considerações, a Unidade Técnica ofereceu proposta no sentido do
recebimento pelo Tribunal do expediente de fls. 70/76 como Recurso de Revisão para, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo em todos os seus termos o Acórdão recorrido.
O Ministério Público (fl. 84) manifestou sua anuência à proposta alvitrada pela Unidade
5.
Técnica, considerando que tão-somente o recolhimento efetuado pelo ex-Prefeito não é capaz de
7/R279247
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sanar a irregularidade nas contas e, no que concerne à exclusão de seu nome da lista de
inelegibilidade, a matéria é de competência especifica da Justiça Eleitoral, de forma que, uma vez
enviada a lista ao Ministério Público Eleitoral, procedimento que independe de determinação em
Acórdão, apenas no caso de reforma do julgamento de contas anteriormente julgadas irregulares,
•poderia o Tribunal cientificar aquela Procuradoria com vistas à retirada do nome do respectivo
responsável.
É o Relatório.
VOTO

Trata-se de Recurso de Revisão interposto contra o acórdão n° 506/94-TCU-P Câmara
exarado nesta Tomada de Contas Especial.
O responsável, por não concordar com os termos do mencionado decisum, encaminhou o
2.
presente recurso, cujas razões não são suficientemente capazes de modificar o entendimento
anteriormente firmado por esta Corte, tanto pelas pertinentes considerações expendidas pelo
órgão instrutivo e pelo Ministério Público, como pelo fato de persistir a irregularidade das contas,
ou seja, a omissão do dever de prestar contas.
Assim, acolho os pareceres oferecidos pela Unidade Técnica e pela douta Procuradoria, e
VOTO no sentido de que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste
Egrégio Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 4 de março

o
M SARAIVA
nistro-Relator

7/R279247
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de 1998.
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Proc. TC-279.247/92-3
Tomada de Contas Especial
PARECER

Trata-se de Recurso de Revisão interposto contra decisão da 1 9 Câmara deste Tribuna
(Sessão de 18/07/95, Relação n' 38/95, Ata n 25/95) que julgou irregulares as contas do Sr. Dárci(
Alves de Oliveira, ex-Prefeito de Caetité/BA, em decorrência de omissão em prestar contas dl
recursos repassados pela Fundação Educar àquela municipalidade.
O Responsável pleiteia, em linhas gerais, sejam suas contas julgadas regulares anfi
o recolhimento do débito que fora-lhe imputado e a retirada de seu nome da lista de inelegivei
enviada ao Ministério Público Eleitoral.
Quanto à irregularidade das presentes contas, entende-se que deva permanecer, Poi
tão-somente o recolhimento efetuado pelo ex-Prefeito não é capaz de sanar a irregularidade na
contas.
No que concerne à exclusão do nome do suplicante da lista de inelegibilidade, cabl
transcrever trecho do Parecer do Sr. Procurador-Geral deste MrP/TCU, emitido no TC-013.965/94-8
em que assevera, in verbis:
"A argüição de inelegibilidade decorrente da aplicação da Lei Complementar n'64/91
é matéria de competência específica da Justiça Eleitoral, sendo defeso a esta Corte adentrar o méritl
desse tipo de demanda, devendo, portanto, restringir-se aos exatos termos do art. 91 da Lei r
8.443/92. que trata da remessa de lista ao Ministério Público Eleitoral, contendo os nomes do
responsáveis, cujas contas houverem sido julgadas irregulares nos cinco anos imediatament
anteriores à realização de cada eleição".
Assim, uma vez enviada a lista de inelegibilidade ao Ministério Público Eleitoral
procedimento que independe de determinação em Acórdão, apenas no caso de reforma do julgament ■
de contas anteriormente julgadas irregulares, poderia o Tribunal cientificar aquela Procuradoria con
vistas à retirada do nome do respectivo responsável.
Destarte, ante a honrosa audiência de fls. 83, este representante do Ministério Públic ■
endossa, no mérito, o posicionamento da Unidade Técnica (fls. 81/82), propondo delibere est
Tribunal por conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo ex-Prefeito, para negar-lhe provimentc
mantendo em seus exatos termos a decisão da 1 9 Câmara deste Tribunal prolatada na Sessão d,
18/07/95 (Relação n' 38/95, Ata n' 25/95).
Ministério Público, em 14 de 9utubro de 1996

Marinus duar5ro De Vries Marsico
Procurador
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ACÓRDÃO 019 /98 - TCU - Plenário
110

Processo n° TC-279.247/92-3
Classe de Assunto: I - Tomada de Contas Especial - Recurso de Revisão
Responsável: Dácio Alves de Oliveira
Unidade: Prefeitura Municipal de Caetité - BA
Relator: Ministro Iram Saraiva
Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico
Unidade Técnica: SECEX/BA
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de
responsabilidade de Dácio Alves de Oliveira referentes aos recursos repassados à Prefeitura
Municipal de Caetité - BA pela extinta Fundação EDUCAR.
Considerando que o Tribunal, em Sessão da P Câmara, julgou as presentes contas
irregulares e condenou o responsável ao recolhimento do valor do débito a ele imputado, a teor do
Acórdão n° 506/94-TCU-P Câmara;
Considerando que, regimentalmente notificado, o responsável recolheu o valor do débito
do qual lhe foi dada quitação;
Considerando que, desta feita, descontente por não haver a quitação do débito sanado
suas contas, interpôs o responsável o Recurso de Revisão ora em exame; e
Considerando que as razões do recurso não são suficientes para que o Tribunal
modifique o entendimento anteriormente firmado, uma vez persistir a omissão no dever de prestar
contas dos recursos geridos, razão da irregularidade desta Tomada de Contas Especial,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão
Plenária, com fundamento nos arts. 32, III e 35 da Lei n° 8.443/92, em conhecer do presente
Recurso de Revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento e manter, em seus exatos termos, o
Acórdão recorrido.
Ata n° 07/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir
Campeio e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
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GRUPO LI - CLASSE I - Plenário
Processo n ° TC 549.054/93-6
Natureza: Recurso de Reconsideração/Tomada de Contas
Especial
Entidade: Prefeitura do Município de Picos/PI
Responsável: José Neri de Sousa (ex-Prefeito)
Unidade de Instrução: SECEX/PI
Ementa - Recurso de Reconsideração/Tomada de Contas
Especial, referente ao Convênio MI/FLBA n° 162/89, firmado
em 29-12-89. Pedido formulado com fundamento no art. 33 da
Lei n.° 8.443/92. Princípio da fungibilidade recursal inaplicável
à hipótese. Decisão preliminar. Devolução do processo para
novo sorteio junto à 2 a Câmara.
Tratam os autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Ação
Social/Fundação Legião Brasileira de Assistência/LBA, em razão da omissão inicial do responsável
acima nominado, na apresentação da prestação de contas pertinente aos recursos repassados para a
Prefeitura Municipal de Picos/PI, relativos ao Convênio MUFLBA n° 162/89, de 29-12-89, no valor
original de NCz$100.428,57, para desenvolver o Projeto Creche em Expansão.
Em Sessão de 20-07-1995 (Acórdão n° 203/95), a r Câmara, ao acolher as razões expostas pelo
Relator Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, julgou irregulares as presentes Contas e em débito o exPrefeito Municipal José Neri de Sousa, autorizando o pagamento parcelado da dívida (fls.55/58).
Cuida-se agora do Recurso de Reconsideração interposto pelo interessado, da deliberação acima
mencionada, de 20-07-1995, com fundamento no art. 33, da Lei n.° 8.443/92, em face das alegações de
fls. 96/98.

•

A SECEX/PI, após o exame do pedido, opina pelo conhecimento do Recurso de Revisão, mas
para negar-lhe provimento (fls. 105/106).
Sobre a matéria, a Sr.a Representante do Ministério Público, Dr.a Maria Alzira Ferreira, assim se
manifesta (fls.107/108).
"3. Notificado, em 19-08-95, do teor da referida decisão (f. 59/62), o responsável não apresentou
qualquer comprovante de recolhimento das parcelas, tendo sido ajuizada, por conseguinte, a cobrança
executiva da dívida (Processo n.° 96.0000569-9 - 2 a Vara, Justiça Federal do Piauí, f 85/86).
Em 24-05-96, José Neri de Sousa, intempestivamente, interpôs recurso de reconsideração,
utilizando como fundamento o art. 33 da Lei n.° 8.443/92 (f 94/98).
Após análise dos argumentos apresentados, a SECEX/PI, fundando-se possivelmente no princípio
da fungibilidade recursal, propõe, com base no art. 35, I, II e III, da Lei n.° 8.443/92, bem como no art.
236, I, II e III, do Regimento Interno do TCU, o conhecimento do presente como recurso de revisão
para, no mérito, negar-lhe provimento (f. 106).
II
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Inicialmente, cumpre observar que não cabe o conhecimento da peça recursal apresentada, como
recurso de reconsideração, com fulcro no Art. 32, I, da Lei n.° 8.443/92, uma vez que foi interposta
fora do prazo constante do art. 33 da mesma lei.
Acrescente-se que a ausência da efetiva comprovação da superveniência de fatos novos impede o
conhecimento - também como recurso de reconsideração - com fundamento no parágrafo único do art.
32 da mencionada Lei n.° 8.443/92, c/c art. 231 do Regimento Interno.
8 Quanto à proposição da SECEX/PI, entende o Ministério Público inaplicável à hipótese o
princípio da fungibilidade recursal, uma vez que sua aceitação implicaria em prejuízo ao recorrente
9 A SECEX/PI, ao receber o recurso de reconsideração como recurso de revisão e concluir pelo não
provimento, impede que o responsável venha a interpor o recurso de revisão em consequência desta
substituição, com evidente prejuízo ao recorrente.
10. Quanto ao teor dos argumentos trazidos aos autos pelo requerente, o Mistério Público concorda
com a análise da SECEX/PI, no sentido de que nada acrescentam ao processo, não sendo hábeis,
portanto, para modificar o juízo anteriormente firmado pelo Tribunal.
1 1 . Por todo o exposto, o parecer é pelo não conhecimento do recurso de reconsideração." (grifei)
6.

Pelo sorteio de processos - Plenário, de 23-09-1997, fui designado Relator da matéria (fl. 110)
É o relatório.
VOTO

Em Sessão de 20-07-1995 (Acórdão n.° 203/95), a 2 Câmara acolheu as razões expostas pelo
Relator Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, e julgou irregulares as presentes Contas e em débito o exPrefeito Municipal José Neri de Sousa, autorizando o pagamento parcelado da dívida (fls. 55/58).
Nesta oportunidade, cuida-se do Recurso de Reconsideração da mencionada deliberação de 20-071995, interposto em caráter excepcional pelo interessado, com fundamento no art. 33, da Lei n.° 8.443/92,
e das alegações de fls. 96/98.
•

e

Como relatado, após o exame do pedido, a SECEX/PI sugere que o Tribunal conheça do recurso
3
de revisão em tela, mas para negar-lhe provimento.
Por sua vez, a Sr.a Representante do Ministério Público, Dr.' Maria Alzira Ferreira, com as
4.
precisas ponderações de fls. 107/108, que acolho, sustenta que não cabe na espécie a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, "...uma vez que sua aceitação implicaria em prejuízo ao recorrente."
Conclui seu parecer, pelo não conhecimento do presente recurso de reconsideração.
A respeito, vale observar que o art. 33 da Lei n.° 8.443/92, ao dispor que o recurso de
reconsideração tem efeito suspensivo, estabelece também que o mesmo deve ser "...apreciado por quem
houver proferido a decisão recorrida." Ressalte-se, de igual forma, que este Relator não mais participa
da composição da 2 a Câmara.
Assim posto, e considerando tratar-se de recurso de reconsideração, devolvo o presente processo,
sem exame de mérito, para novo sorteio entre os Membros da 2' Câmara Sobre essa questão preliminar,
Voto seja adotada a Decisão que ora submeto à deliberação deste E Plenário
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Processo n ° TC 549.054/93-6
Classe de Assunto -.II - Recurso de Reconsideração/Tomada de Contas Especial.
Responsável: José Neri de Sousa (ex-Prefeito)
Entidade: Prefeitura do Município de Picos/PI
Relator: Ministro IRAM SARAIVA
Representante do Ministério Público: Procuradora, Dr.' Maria Alzira Ferreira
Unidade Técnica: SECEX/PI
Decisão: O Tribunal Pleno, diante do exposto pelo Relator, e tendo em vista a questão preliminar ora
suscitada, DECIDE:
8.1. considerar o recurso interposto pelo ex-Prefeito Municipal de Picos/PI, José Neri de Sousa, com
fundamento no art. 33 da Lei n.° 8.443/92, como Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n.° 203/95TCU-2 a Câmara;
8.2. encaminhar o presente processo para sorteio entre os Membros da 2' Câmara.
Ata n° 07/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir
Campeio e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente
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GRUPO II- CLASSE 1- Plenário
TC-649.039/94-7
Apenso: TC-625.159/93-4 (c/ 2 apensos: TC-625.094/93-0
e TC-625.333/93-4)
Natureza: Recurso de Revisão
Órgão: Delegacia Federal de Agricultura, do Abastecimento
e da Reforma Agrária no Estado do Rio Grande do Sul DFAARA/RS
Interessado: Cléber Vieira Canabarro Lucas, ex-Diretor
Ementa: Recurso de revisão interposto contra deliberação
deste Tribunal que julgou irregulares as contas da
DFFARA/RS relativas ao exercício de 1993, e aplicou multa
ao ex-Diretor (Acórdão n° 187/96-Plenário).
Tempestividade. Conhecimento. Documentos e argumentos
apresentados insuficientes para descaracterizar todas as
irregularidades imputadas ao responsável. Não provimento.
Ciência ao interessado.

00

Trata-se da tomada de contas da Delegacia Federal de Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária no Estado do Rio Grande do Sul - DFAARA/RS relativa ao exercício de 1993. Diante
de irregularidades detectadas no TC-625.159/93-4 (Relatório de Auditoria Operacional, cujos autos
foram apensados a este processo para exame em conjunto), as contas do exercício foram julgadas
irregulares, aplicando-se ao Sr. Cléber Vieira Canabarro Lucas, ex-Diretor no período de 1°/1 a
28/7/1993, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei n° 8.443/92, no valor de R$ 2.000,00, bem como
foram efetuadas diversas determinações à entidade (Sessão de 6/11/1996, Acórdão n° 187/96-TCUPlenário, Ata n° 44/96).
Em 13/12/1996, o interessado interpôs recurso de revisão contra o mencionado acórdão,
objetivando a revisão do julgado, com base nos fatos e fundamentos que serão expostos ao longo deste
relatório.
O analista encarregado da instrução dos autos, inicialmente assinala que o recurso é
tempestivo e pode ser conhecido com base no inciso III do art. 35 da Lei n° 8.443/92, pois o interessado
apresenta novos documentos que, no seu entender, têm eficácia sobre a prova produzida (esposando tese
defendida pelo Senhor Ministro Adhemar Ghisi, segundo a qual, para que se conheça do recurso de
revisão, basta que o recorrente demonstre a adequação formal entre os fundamentos de fato do pedido e
a letra dos incisos do citado artigo - TC-474.071/93-6). Ademais, embora os argumentos expendidos no
citado recurso não se refiram a todas as impropriedades impugnadas pelo Tribunal, torna-se necessária a
reanálise global do feito, ante o amplo efeito devolutivo da espécie recursal em tela.
Não há dúvidas de que a multa aplicada nestes autos decorreu de irregularidades
constatadas na auditoria operacional realizada na DFAARA/RS (TC-625.159/93-4), e que todas as
ocorrências levantadas na tomada de contas relativa ao exercício de 1993 foram consideradas de caráter
formal, consoante se depreende do seguinte trecho do voto condutor da decisão recorrida, de autoria do
Senhor Ministro Humberto Souto:
8/649039
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"Ouvidos em audiência, de modo geral, os responsáveis esclareceram as questões
levantadas pelo Controle Interno, remanecendo somente fatos de natureza formal.
Por outro lado, as justificativas aduzidas para as impropriedades arroladas no processo
apenso às contas, relativo à auditoria operacional realizada na DFAARA/RS em junho de 1993,
não foram suficientes para justificar as ocorrências constatadas e tiveram influência direta nos
desfechos de méritos alvitrados nos autos".

Entretanto, restaram imputáveis ao ex-Diretor Cléber Vieira Canabarro Lucas,
5.
especificamente quanto ao exercício de 1993, as seguintes irregularidades, consoante destacado pelo
então Relator do feito no relatório que produziu:
"a) existência de débito do órgão executor do convênio para classificação de origem
vegetal (Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural - ASCAR), decorrente de atrasos no
recolhimento dos valores arrecadados; [ocorrência excetuada pelo Relator, para fins da aplicação da
1a
multa em tela, diante de deliberação da Câmara sobre o assunto proferida em processo específico
de tomada de contas especial, instaurada em cumprimento à Decisão n° 15/96-Plenário]
entrega de Certificados de Classificação, pela ASCAR, sem a arrecadação da taxa
correspondente, contrariando o disposto na Cláusula Terceira, inciso II, alínea "b" do convênio
em vigor;
inexistência de conta especifica, por parte da entidade executora do convênio
(ASCAR), para arrecadação das taxas de classificação e movimentação dos recursos;
inexistência das prestações de contas trimestrais dos recursos repassados à ASCAR,
nos termos da Cláusula Nona do convênio em vigor;
deficiência no acompanhamento e fiscalização, por parte da DFAARA/RS, da
atividade de classificação de produtos vegetais;
j) desatenção da DFAARA/RS no cumprimento da indispensável fiscalização sobre a
execução local dos convênios, nos termos do art. 54 do Decreto n°93.872/86 e da IN/STN n° 02/93;
beneplácito da DFAARA/RS na análise e aprovação de prestações de contas
apresentadas por entidades conveniadas, contendo impropriedades, sem oposição de qualquer
ressalva;
existência de diversos convênios visando à implantação de redes de eletrificação
rural, sem terem ficado demonstrados os critérios para escolha dos beneficiários, havendo casos
de favorecimento de pessoas ligadas às entidades executoras;
divergência dos registros do SIAFI com situações verificadas na prática, tendo em
vista que a atualização dos convênios não é efetuada de forma sistemática;
não aplicação de multa, nos casos de não recolhimento em prazo hábil, pelo órgão
executor do convênio para classificação dos produtos de origem vegetal, dos valores arrecadados,
contrariando o disposto no Decreto-lei n° 1.899/81, arts. 6° e 7';
1) não instauração de tomadas de contas especiais, contrariando o disposto na Lei n°
8.443/92, art. 8°, 'caput', e Decreto-lei n° 200/67, art. 84; e
m) situação irregular de servidores cedidos a órgãos estaduais."
Em conclusão, após o exame das justificativas oferecidas, permaneceram como
6.
irregularidades que embasaram a aplicação da multa neste processo as alíneas "b" a "m" transcritas no
item precedente, assim como o item 8.5.2 da Decisão n° 15/94-Plenário, também não adequadamente
justificada ("... não instauração imediata de tomada de contas especial pelos fatos relatados no Ofício
n° 058, de 23.04.93, da Prefeitura Municipal de Bagé/RS, quais sejam o não-atingimento da meta
física dos Convênios MAARA/DENACOOP es 001e 006/92, visando a implantação de rede de
eletrificação rural, bem assim o possível favorecimento de familiares do então Vice-Prefeito Municipal,
8/649039
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Carlos Sá Azambuja").
Do exame das alegações apresentadas no presente recurso, o analista que instruiu o feito
7.
destaca os seguintes aspectos:
Alínea "b" - entrega de certificados de classificação pela Associação Sulina de Crédito e
7.1
Assistência Rural-ASCAR sem a arrecadação da taxa correspondente, contrariando o disposto na
cláusula terceira, inciso II, alínea "b", do convênio em via: o recorrente alega que não se verificou
inadimplemento por parte dos usuários, e que já juntou aos autos cópias dos relatórios mensais e de
contas trimestrais da Ascar. O analista entende que, para elidir a irregularidade, o recorrente deveria
comprovar o somatório semanal dos valores arrecadados (certificados emitidos) correspondente aos
valores efetivamente recolhidos (guias de depósito). Assim, deve ser mantida a irregularidade, pois a
DFAARA/RS tinha obrigação de fiscalizar o recolhimento da taxa, pois, embora tenha delegado à Ascar
0
a tarefa de arrecadação, não delegou a tarefa de fiscalização (nos termos do art. 7 do Código Tributário
Nacional, a fiscalização de tributos não pode ser atribuída a pessoa jurídica de direito privado).
Alínea "c" - inexistência de conta específica, por parte da entidade executora do convênio
7.2
(Ascar), para arrecadação das taxas de classificação e movimentação dos recursos: o responsável informa
que a associação possui a conta corrente n° 5.207-8, Agência n° 1243-3, do Banco do Brasil S/A. Na
instrução é destacado que não foi contestada a existência ou não de conta bancária para a movimentação
dos recursos do convênio em questão, e sim o fato desta não ser específica, aspecto fundamental para a
fiscalização a ser exercida pela DFAARA/RS. A esse respeito, o recorrente não se pronunciou, não sendo
possível, portanto, afastar a irregularidade.
Alínea "d" - inexistência das prestações de contas trimestrais dos recursos repassados à
7.3
Ascar: tais prestações de contas foram apresentadas (f 364/384), resolvendo a pendência.
Alínea "e" - deficiência no acompanhamento e fiscalização, por parte da DFAARA/RS, da
7.4
atividade de classificação de produtos vegetais: o recorrente alega que a ocorrência assinalada se deve ao
pequeno número de fiscais de que dispõe o órgão. Tais argumentos devem ser acolhidos, no entender da
instrução, pois não há nada nos autos que indique outra causa para a situação verificada. Ademais, o
relatório de auditoria operacional apenas menciona o fato, não se preocupando com as suas causas. Para
que essa ocorrência fosse tomada como irregularidade, seria necessário que se demonstrasse que a
DFAARA/RS tinha meios para executar a fiscalização, e não o fez por desídia (inexiste nos autos
qualquer prova ou mesmo sequer afirmativa nesse sentido).
Alínea "f" - desatenção da DFAARA/RS no cumprimento da indispensável fiscalização
7.5
sobre a execução local dos convênios: No entender da instrução, torna-se dificil apenar alguém com base
em imputação tão genérica (o que seria "total desatenção"?). Ao aplicar-se uma multa deve-se
demonstrar claramente qual é a irregularidade, subsutnindo-se o fato à norma. Diante de formulação que
não especifica de forma clara qual foi a ocorrência, e considerando as razões do recurso no sentido de
que tais fatos se deram em função da estrutura deficiente do órgão e da falta de pessoal técnico, não há
como desacreditar as razões do recorrente, não cabendo, por conseguinte, multa com relação a este item.
Alínea "g" - beneplácito da DFAARA/RS na análise e aprovação de prestações de contas
7.6
apresentadas por entidades conveniadas, contendo impropriedades, sem oposição de qualquer ressalva: o
recorrente procura justificar a situação relativa a um convênio específico (f 6/7 do volume I). Entretanto,
não faz qualquer menção aos convênios que tiveram aprovação irregular das contas relacionados no item
8/649039
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57 do relatório de auditoria operacional (TC-526.159/93-4), que motivou de fato a imputação que lhe foi
feita. Não tendo sido contestados tais fatos, a instrução não acolhe as razões do recurso quanto a esse
item.
Alínea "h" - existência de diversos convênios visando à implantação de redes de
7.7
eletrificação rural, sem terem ficado demonstrados os critérios para escolha dos beneficiários, havendo
casos de favorecimento de pessoas ligadas às entidades executoras: o responsável alega que "quanto a
escolha dos beneficiários, é impossível para a DFAARA/RS conhecer, nas relações apresentadas pelas
inúmeras prefeituras do interior do estado a serem conveniadas, quais as pessoas ou parentes de
pessoas ligadas às entidades executoras". A instrução concorda com a argumentação apresentada, pois
quem escolhe as pessoas a serem beneficiadas é o convenente (prefeitos) e não o concedente
(DFAARA/RS). Não se pode exigir do órgão que, com base em uma relação nominal, saiba quem é o
favorecido por interesses pessoais ou familiares de cada convenente. Item descaracterizado.
Alínea "i" - divergência dos registros do SIAFI com situações verificadas na prática, tendo
7.8
em vista que a atualização dos convênios não é efetuada de forma sistemática: segundo o recurso
interposto, tal fato decorreu de interpretação dúbia das instruções pelo contador da entidade responsável
pelos registros, e que foi prontamente corrigido. No entender da instrução, o documento de f 398 é
capaz de comprovar que o responsável pela ocorrência foi o Sr. Fernando Luiz Pereira, e não o
recorrente. Ademais, falhas dessa natureza, em regra, são consideradas de natureza meramente formal,
não sendo suficientes para ensejar a aplicação de multa.

41)

Alínea "j" - não aplicação de multa, nos casos de não recolhimento em prazo hábil, pelo
7.9
órgão executor do convênio para classificação dos produtos de origem vegetal, dos valores arrecadados:
no voto condutor da decisão ora recorrida, o Relator excluiu de apreciação, neste feito, a alínea "a"
mencionada no item 5 precedente, relativa ao débito decorrente do não recolhimento pela Ascar, em
tempo hábil, da taxa de classificação de produtos de origem vegetal. A não aplicação de multa por esse
recolhimento, dado o seu caráter acessório em relação à ocorrência excluída, deve receber o mesmo
tratamento, qual seja, a sua exclusão. Desa forma, a instrução, considerando que tais ocorrências foram
objeto de análise em processo específico (TC-625.046/94-3), e que o Acórdão n° 391/96-1' Câmara,
proferido naqueles autos, entendeu ditas ocorrências como falhas de caráter formal, entende que se deva
excluir tal irregularidade.

Alínea "1" - não instauração de tomadas de contas especiais, contrariando o disposto na
7.10
Lei n° 8.443/92, art. 8°, "caput", e Decreto-lei n° 200/67, art. 84: as alegações do recorrente são no
sentido de que os convênios eram anteriores a sua gestão, e que buscou a sua regularização quando
investido no cargo de Diretor. O documento de f 15 do volume I corrobora sua afirmações. Aduz a
instrução, entretanto, que "especificamente quanto aos Convênios MAARA/DENACOOP 001/92 e
006/92, é verdade que o documento mencionado pelo recorrente comprova que esse tomou, em
20.04.93, a iniciativa de buscar as prestações de contas, por meio de oficio expedido à Prefeitura
Municipal de Bagé. Ocorre que, ao receber o Oficio 058, de 23.04.93, da Prefeitura Municipal de
Bagé, que informava as mencionadas irregularidades (item 8.5.2 às f 147 do TC-625. 159/93-4), o
recorrente deveria ter instaurado tomada de contas especial, e assim não o fez. O recurso apresentado,
por sua vez, nada contradiz quanto a isso, razão pela qual é de se manter a irregularidade".

Alínea "m" - situação irregular de servidores cedidos a órgãos estaduais: segundo a
7.11
Secex/RS, a pendência foi resolvida no exercício de 1994. Assim, a instrução entende que "houve rigor
excessivo ao se ter em conta, para aplicação da multa, irregularidade já resolvida. Pode a falha se
8/649039
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considerada de caráter formal. Até mesmo, porque essa assim o foi considerada para o Sr. Antonio
Schwertner, titular da DFAARA/RS a partir de 28.07.93, quando ainda persistia a irregularidade. Seria
valer-se de dois pesos e duas medidas considerar falha de caráter formal para o titular de 28.07.93 a
31.12.93, e irregularidade para o titular de 01.01.93 até 28.07.93, haja vista que se a pendência fora
resolvida tão-somente no exercício de 1994, permaneceu na gestão de ambos. É, pois, de se excluir a
irregularidade".

Diante do exposto, o analista que instruiu os autos assinala que o recurso interposto
8.
logrou desconstituir diversas irregularidades. Permanecem, entretanto, aquelas consignadas nas alíneas
"b", "c", "g" e "1" (item 5 precedente), "razão pela qual é de se manter a irregularidade das contas, em
especial pela relevância das irregularidades referentes à entrega de certificados sem a arrecadação da
taxa correspondente e não instauração de tomada de contas especial, quando devida. Todavia,
considerando que de doze irregularidades, permanecem apenas quatro, faz-se cabível proposta de que
o Tribunal, a seu juízo, reveja a gradação da multa aplicada".
9.
propõe:

Em conclusão, com a concordância do Diretor da

1a DT e do Titular da 10 0 Secex,

conhecer dos elementos encaminhados como recurso de revisão, por preencher os
requisitos legais e regulamentares de admissibilidade aplicáveis à espécie;
no mérito, dar-lhe provimento parcial, para que o Tribunal, a seu juízo, reveja a
gradação da multa aplicada, mantendo-se, entretanto, a irregularidade das contas.
10.

O Ministério Público manifesta-se de acordo com as proposições efetuadas.
É o relatório.
VOTO

Inicialmente, registro que o recurso aqui examinado preenche os requisitos legais e
regulamentares previstos à espécie, e pode ser conhecido pelo Tribunal. Quanto ao mérito, concordo
com as ponderações da 10' Secex, que mereceram a anuência do Ministério Público, no sentido da
descaracterização da maioria das irregularidades atribuídas ao responsável em conseqüência da auditoria
operacional realizada na DFAARA/RS em 1993, e que motivaram o julgamento pela irregularidade
destas contas, bem como levaram à aplicação de multa ao recorrente.
A respeito das irregularidades não elididas ou adequadamente justificadas pelo recorrente,
2.
no entender dos pareceres, acrescento as seguintes observações:
a) entrega de certificados de classificação pela Ascar sem a arrecadação da taxa
correspondente: convênio firmado em 1991 e novamente em 1993 entre o Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária - MARA e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul atribuíram
à Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural - ASCAR a atividade de classificação de produtos
vegetais (f 99/113 do TC-625.159/93-1). De acordo com os referidos instrumentos, o recolhimento da
taxa correspondente à emissão dos certificados de classificação de origem vegetal seria supervisionado
por gerentes designados pelos convenentes (escolhidos entre os engenheiros agrônomos integrantes de
seus próprios quadros), com atribuições de supervisionar e controlar o preenchimento e emissão dos
laudos e certificados de classificação, guias de recolhimento e mapas de revisão de classificações
realizadas; elaborar relatório específico das atividades de classificação desenvolvidas no período; bem
8/649039
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como relatórios trimestrais sobre a aplicação da receita oriunda do convênio, dentre outras tarefas.
No recurso ora examinado, o responsável informa que a referida associação emitiu, no
exercício de 1993, 135.275 certificados de classificação e suas respectivas guias de recolhimento, não se
verificando inadimplência da parte dos usuários do serviço. Corroborando essa assertiva, anexa cópias de
todos os relatórios mensais do exercício elaborados pela entidade arrecadadora, onde constam a
quantidade de certificados emitidos, anulados, tonelagem e valor da taxa cobrada; das prestações de
contas relativas a todos os trimestres de 1993; assim como cópias das guias de recolhimento dos
respectivos valores à conta tipo "C" do Banco do Brasil S/A, em favor da DFAARA/RS (f. 284/384).
De acordo com as análises efetuadas nos autos, a irregularidade em comento contrariava o
disposto na Cláusula Terceira, inciso II, alínea "b" do convênio então em vigor, que tratava das funções
"atestar, no relatório especifico da classificação vegetal, a
do "Gerente do Ministério", atribuindo a este
Do exame do
excução das atividades objeto desse convênio, previstas no Programa de Trabalho".
relatório específico de que trata esta cláusula, bem como de outros relatórios mencionados no item
precedente, todos juntados aos autos pelo recorrente, verifica-se que estão devidamente assinados pelo
Sr. Antônio Venceslau Martins, gerente do convênio representando o MARA (ou seja, o "Gerente do
Ministério" mencionado na avença).
Assim, embora exista uma discrepância entre a irregularidade em tela e o dispositivo
regulamentar, citado pelos pareceres, que estaria sendo descumprido, penso que a documentação e as
justificativas apresentadas pelo recorrente lograram esclarecer satisfatoriamente os fatos e, em
conseqüência, elidir a irregularidade a ele imputada. Ademais, determinações no sentido de aperfeiçoar a
sistemática de arrecadação/fiscalização de taxas oriundas da classificação vegetal foram efetuadas pelo
Tribunal à entidade quando do exame da auditoria operacional já mencionada, o que dispensaria, nestes
autos, providência semelhante;
inexistência de conta específica para arrecadação das taxas de classificação e
movimentação dos recursos: consoante a Cláusula Segunda - inciso II - alíneas "f' e "g" do convênio
então em vigor, cabia ao convenente (no caso, a Ascar) a obrigação de manter conta específica tanto para
o recebimento quanto para a movimentação desses recursos. Embora a verificação do cumprimento ou
não dessa obrigação pudesse ser atribuída ao responsável (consoante os pareceres, o mesmo não
contestou tal afirmativa), penso que seria de um rigor excessivo a ocorrência em questão ensejar a
irregularidade das presentes contas;
aprovação de prestações de contas encaminhadas por entidades conveniadas eivadas de
impropriedades (inexecução de objeto, restituição dos valores não utilizados sem atualização monetária,
aplicação de recursos no mercado financeiro, ausência de comprovantes de despesas, despesas não
relacionadas com o objeto conveniado, dentre outros, conforme mencionado no item 57 do já citado
relatório de auditoria operacional - TC-625.159/93-1), bem como a omissão quanto à instauração de
tomadas de contas especial de convênios, revestem-se de gravidade na medida que, além de
caracterizarem descumprimento de normas legais e regulamentares relativas à matéria, estimulam a
perpetuação de ocorrências da espécie. Também não podemos deixar de ressaltar o possível dano ao
erário decorrente de atitudes beneplácidas ou omissas por parte da administração da DFAARA/RS na
verificação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela delegacia.
Assim, penso que restaram apenas duas ocorrências, de responsabilidade do recorrente,
3.
não esclarecidas a contento. Entretanto, ante a sua natureza e gravidade (que implicam, inclusive, em
relação à multa aplicada
possível dano ao erário), é de se manter a irregularidade dessas contas. Com
pelo acórdão recorrido (R$ 2.000,00), penso que o seu valor não deve ser revisto, embora se referisse, à
época, também a irregularidades que foram elididas nesta oportunidade, diante da mencionada gravidade
das ocorrências remanescentes, além de já se situar em patamar bastante inferior (cerca de 12 %) em
relação ao limite máximo permitido à espécie (R$ 17.274,43 em fevereiro do corrente ano).
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Pelo exposto, e diante do que consta nos autos, acolho em parte os pareceres uniformes
4.
da Unidade Técnica e do Ministério Público e voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto
à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 04 de março de 1998
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Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.
Ante os elementos que contém os autos, e considerando que o recurso apresentado pelo Sr.
Cleber Vieira Canabarro Lucas trouxe aos autos elementos capazes de elidir parte das falhas que ensejaram
a irregularidade das presentes contas e a aplicação de multa. permanecendo. contudo, configuradas falhas
graves na gestão da DFAARA/RS, exercício de 1993 (entrega de certificados de classificação, pela
ASCAR, sem arrecadação da taxa correspondente, inexistência de conta específica para arrecadação das
mencionadas taxas; aprovação de prestações de contas apresentadas por entidades conveniadas com
impropriedades. e omissão quanto à instauração de tomadas de contas especiais), este Representante do
Ministério Público manifesta-se de acordo com a proposta da 10 SECEX, no sentido de que o Tribunal
conheça do expediente apresentado como recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento parcial,
mantendo a irregularidade das presentes contas, mas revendo, a seu critério, o valor da multa aplicada ao
responsável
Ministério Público, em 26 de novembro de 1997

ULO SO S BUGARLN
Subprocurador-Geral
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ACÓRDÃO N2 020 /98-TCU-Plenário
1. Processo n2 TC 649.039/94-7 (apenso: TC 625.159/93-4)
2. Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão
3. Interessado: Cléber Vieira Canabarro Lucas, ex-Diretor
4. órgão: Delegacia Federal de Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária no Estado do Rio
Grande do Sul - DFAARA/RS
5. Relator: Ministro Iram Saraiva
6. Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin
7. Unidade Técnica: 10' Secex
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas da Delegacia Federal de
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária no Estado do Rio Grande do Sul - DFAARA/RS.
Considerando que, na sessão de 6/11/1996, o Tribunal, dentre outras medidas, julgou as
presentes contas relativas ao período de 1` )/1/ a 28/7/1993 irregulares, aplicando ao ex-Diretor a multa
prevista no art. 58, inciso I, da Lei n° 8.443/92, no valor de R$ 2.000,00 (Acórdão n 2 187/96-TCUPlenário, Ata n 2 44/96);
Considerando que o responsável interpôs tempestivamente recurso de revisão contra a
mencionada deliberação;
Considerando que os documentos e informações trazidos aos autos lograram elidir
diversas irregularidades imputadas ao recorrente;
Considerando que as ocorrências que não restaram devidamente esclarecidas revestem-se
de gravidade suficiente para macular as contas do responsável;
Considerando, ainda, os pareceres uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público
no sentido do conhecimento do recurso e da manutenção da irregularidade das contas;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso III e 35, da Lei ri 2 8.443/92,
c/c o art. 19, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em:
conhecer dos elementos encaminhados pelo responsável como recurso de revisão, para,
no mérito, negar-lhe provimento, mantendo em todos os seus termos o Acórdão n° 187/96-TCUPlenário;
dar ciência desta deliberação ao interessado.
9. Ata n° 07/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 04/03/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que se declarou impedido: Benjamin Zymler.
New,g>
HOMERO SANTOS
Presideriff\
Fui/presente:
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GRUPO I - CLASSE I - Plenário
Processo n.° TC 011.846/95-0 (com 6 volumes anexos)
Natureza: Representação/Pedido de Reexame do Acórdão n.° 055/97 Plenário
Interessado: Dr. Sergei Medeiros Araújo (Procurador da República no
Estado do Maranhão)
Unidade: - Escola Agrotécnica Federal de São Luís/MA
Responsável: Sr. Vicente de Castro Santos (ex-Diretor-Geral).
Unidade de Instrução: 10' SECEX
Ementa — Pedido de Reexame do Acórdão n.° 055/97 — Plenário,
interposto pelo responsável, em processo de Representação de interesse
da Procuradoria da República no Estado do Maranhão. Alegações de
defesa apresentadas consideradas insuficientes para elidir as
irregularidades apontadas. Recurso não provido.

0.

Adoto como Relatório o bem lançado parecer de fls. 19/28, da lavra do AFCE Sílvio Levcovitz, que a seguir
transcrevo:
Trata-se de Recurso de Reconsideração do Acórdão n.° 055/97 - Plenário (fls. 204/206 do Volume Principal VP) por meio do qual foi aplicada, em seu item 8, alínea 'a', "a multa prevista no inciso II, art. 58, da Lei n°
8.443/92, no valor de R$ 3.000,00", tendo em vista as irregularidades constatadas na administração orçamentária
e financeira da Entidade, bem como em seus procedimentos licitatórios.
Da Admissibilidade
2 O Oficio n.° 264 da SECEX/MA notificando o ex-Diretor-Geral da Escola do mencionado Acórdão data de
17.04.97 (fl. 217 do VP). Não consta dos autos o Aviso de Recebimento (AR-MP) indicando a data da efetiva
comunicação ao ex-Dirigente. Em 09.05.97, o Responsável, informando que o prazo para interposição de recurso
expiraria no dia 12 daquele mês, requereu sua prorrogação por mais 8 dias (fl. 219 do VP).

•

2.1 Cabe, aqui, um pequeno exame sobre os prazos previstos na sistemática processual do TCU. A fixação do
prazo para o atendimento de diligência é de competência do relator, conforme se depreende do art. 11 da Lei n°
8.443, de 16.07.92, c/c os arts. 140, caput, e 240, caput, do Regimento Interno desta Casa (RUTCU). Essa
competência, de acordo com o parágrafo único do referido art. 140 do RUTCU é delegável ao titular de unidade
técnica. Já o §. 1° do art. 240 do mencionado Regimento estabelece, subsidiariamente, que, no caso de ausência da
fixação do prazo pela autoridade competente, este será de quinze dias.
2.1.1 Quanto aos prazos para atendimento de citação ou audiência, dispõem os incisos II e III, respectivamente,
do art. 12 da Lei n.° 8.443/92 que tais prazos serão estabelecidos no Regimento Interno, o qual, nos incisos II e
III do seu art. 153 prevê o período de quinze dias.
2.1.2 No que tange aos prazos para a interposição de recursos, atos processuais nos quais a avaliação da
tempestividade ganha relevo, é a própria Lei Orgânica deste Tribunal que os estabelece, de acordo com o previsto
nos seus arts. 33, 34, § 1", 35, capuz', e, indiretamente, 48, parágrafo único. Relativamente ao recurso previsto no
art. 234 do RUTCU, inovação regimental, seu parágrafo único fixa o prazo de quinze dias para sua interposição.
2.2 Assim, em que pese a inexistência de previsão legal ou regulamentar para a dilatação solicitada, essa lhe foi
concedida por meio do documento de fl. 218 do Volume Principal - VP. Conseqüentemente, não se pode imputar
ao Recorrente o ônus de uma eventual intempestividade da apresentação do Recurso, mesmo porque a única
aferição de tal prazo baseia-se em sua própria informação.
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2.3 Acrescenta-se que o presente Processo teve origem numa Representação, conhecida com fulcro no art. 6°,
inciso XVIII, alínea 'c', da Lei Complementar n.° 75, de 20.05.93, c/c o art. 39 da Resolução TCU n.° 77, de
04.12.96, modalidade processual para a qual a Lei Orgânica e o Regimento Interno deste Tribunal não prevêem a
possibilidade de recurso. No entanto, verifica-se que durante o andamento deste Processo foi realizada, por
determinação do eminente Relator, Ministro Lincoln Magalhães da Rocha (fl. 69 do VP), inspeção na referida
Entidade (fls. 83 e 91/112 do VP), cujas conseqüências resultaram no recorrido Acórdão. Tal forma de
fiscalização, prevista no art. 41, inciso II, da Lei n.° 8.443, de 16.07.92, por sua vez, oferece a oportunidade de
impetração de Pedido de Reexame, com base no art. 48 do mencionado Diploma Legal e de seu parágrafo único.
2.4 Destarte, tendo em vista que o Recorrente era o responsável pela Entidade e não houve prévia interposição de
qualquer modalidade recursal, conforme previsto no art. 33 da Lei n.° 8.443/92, entende-se que o presente
Recurso deva ser conhecido como Pedido de Reexame, como forma de ir ao encontro do disposto no art. 31 da
aludida Lei.
Dos Fatos
3 Esta Representação foi formulada pelo Dr. Sergei Medeiros Araújo, Procurador da República no Estado do
Maranhão (fl. 1 do VP), a partir de denúncia apresentada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais
naquele Estado que expunha diversas ilegalidades e irregularidades relativas ao Estatuto da Criança e do
Adolescente, à legislação educacional, às normas de administração pública, englobando, entre outros,
procedimentos orçamentários, financeiros e licitatórios (fls. 2/14 do VP).
3.1 Preliminarmente, foi promovida diligência (fls. 17/19 do VP), para qual o Responsável ofereceu os
esclarecimentos e a documentação de fls. 21/54 do VP, os quais, examinados pela Unidade Técnica, motivaram o
entendimento de que: parte dos fatos delatados tratavam-se de assuntos administrativos e de cunho moral, cuja
apuração extrapolaria a competência desta Corte de Contas; outros pontos denunciados foram devidamente
esclarecidos; e, ainda, algumas explicações apresentadas foram tidas como insatisfatórias, demandando um maior
aprofundamento (fls. 64/67 do VP).
3.2 Nesse sentido, foi autorizada (fl. 69 do VP) e realizada inspeção na citada Autarquia, que analisou 12
processos relativos a compras e 10 processos referentes a obras e serviços de engenharia, nos quais as respectivas
licitações foram realizadas na modalidade 'convite' ou por dispensa de licitação (subitens 6.4 a 6.5.10 do
Relatório de fls. 91/122 do VP). Apurou-se a existência de inúmeras irregularidades nesses certames (listadas nas
alíneas 'a' a 'g' do subitem 6.2 do aludido Relatório), bem como se averiguou o recebimento indevido dos objetos
de determinadas licitações. Constataram-se, ainda, faltas na movimentação financeira de determinados recursos.
3.3 Assim, foi promovida a conseqüente audiência prévia do ex-Dirigente, dos membros de determinadas
comissões de licitação, bem como da comissão de recebimento de obras instituída pela Portaria EAFSL n.° 01/95
(fls. 125/130 do VP).
3.4 As razões de justificativa apresentadas (fls. 133/154 do VP) foram minuciosamente analisadas na instrução
de fls. 157/184 do VP, adotada como parte do Relatório do Exmo. Ministro-Relator, cuja Proposta de Decisão
excluiu as irregularidades pertinentes aos exercícios de 1993, pelas quais o Responsável já havia sido apenado
nas respectivas contas, e de 1994, cujas contas, ainda não julgadas, foram encaminhadas com proposta de multa.
Tal proposta foi acolhida pelo Plenário, resultando na aplicação de multa pelas faltas cometidas exclusivamente
no exercício de 1995, sem prejuízo da determinação à Entidade de diversas medidas corretivas.
Do Mérito
4 A seguir, relatam-se, sucintamente, os fatos e argumentos expostos pelo Recorrente na peça de fls. 1/14, e,
paralela e concatenadamente, analisam-se os pontos abordados.
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4.1 Preliminarmente, o ex-Dirigente afirma que a denúncia que gerou esta Representação, a seu ver totalmente
infundada, foi fruto do despeito de alguns servidores da Escola derrotados, pelo Responsável, nas disputas
político-eleitorais internas pela direção da Entidade (fls. 1/2).
4.1.1 Tais considerações, reconhecidas pelo ex-Diretor-Geral como um "desabafo" (fl. 2), são irrelevantes para a
análise técnica da matéria recursal.
4.2 O cerne da exposição do Responsável é relativo aos tópicos fundamentação constante da Proposta de Decisão
do eminente Relator do Acórdão recorrido, os quais, a seguir, transcrevem-se (item 8 - fl. 210 do VP):
"a) autorização para aquisição de produtos ou contratações de serviços sem a correspondente
indicação dos recursos orçamentários;
convites contendo em seus termos permissivos que facultam a prática de pagamento antecipado;
pagamento sem cobertura orçamentária, mediante a utilização indevida de dotação de pessoal;
fragmentação de despesa, caracterizada por aquisições freqüentes dos mesmos produtos, ou
prestações de serviços de mesma natureza, em curto espaço de tempo;
atesto de compatibilidade de preços desacompanhado de consulta afim praticada no mercado;
)
contratação
de firma que deixou de apresentar o certificado de regularidade para com o INSS,
J
mesmo havendo pronunciamento da Assessoria Jurídica tendente à anulação do Convite."
4.2.1 Quanto à alínea 'a' supra, o Recorrente reconhece a ocorrência de tais fatos, os quais atribui às
"necessidades, pois se trata de uma Escola Agrotécnica que funciona com internato, (...)" e "a aquisição de
determinados produtos, e autorização de determinados serviços (...) não poderiam ser transferidos para outra
data. Na época existia o recurso financeiro na conta única da Escola, aguardando a liberação do Orçamento, para
fazer o acerto (QDD) quadro de detalhamento de despesa" (item 1, alínea 'a' - fls. 2/3).
4.2.1.1 Tais fatos, verificados pela Equipe de Inspeção, encontram-se descritos nas constatações `m' das alíneas
'a' dos subitens 6.5.7, 6.5.8 e 6.5.9 do Relatório (fls. 109/111 do VP) e documentados pelas cópias das
autorizações do ex-Diretor-Geral (fls. 137 e 147 do anexo 1).
4.2.1.2 A justificação apresentada reflete que o Recorrente quis dar a entender a existência de um conflito entre o
Princípio da Legalidade e o Princípio da Continuidade do Serviço Público, pelo qual "entende-se que o serviço
público, sendo a forma pela qual o Estado desempenha funções essenciais ou necessárias à coletividade, não
pode parar" (Di Pietro, Maria Sylvia Zanella; Direito Administrativo, Atlas, 5' ed., p. 67).
4.2.1.3 A existência de tal conflito poderia, em tese, mitigar a grave falta apontada, desde que não houvesse o exDirigente contribuído para sua configuração. A falta de planejamento da Administração da Entidade foi
insistentemente relatada pela Equipe de Inspeção, conforme descrito do subitem 4.1.10.2 do Relatório correlato
ao Acórdão recorrido (fl. 196 do VP). Acrescenta-se que no exercício de 1995 a lei orçamentária anual, Lei n.°
8.980, foi promulgada em 19 de janeiro, afastando, por conseguinte, a atribuição das faltas ao conturbado
processo orçamentário federal brasileiro.
4.2.1.4 Finalizando este ponto, ressalta-se que para que o Princípio da Continuidade do Serviço Público
suplantasse o Princípio da Legalidade seria imprescindível que o ato em tela tivesse sido não só exaustivamente
motivado, requisito de qualquer ato administrativo, como também as circunstâncias associadas tivessem sido
fartamente documentadas. Observa-se que o Recorrente, tanto na peça recursal, como nas outras oportunidades
em que se manifestou nos autos, atém-se a descrever e qualificar os fatos sem apresentar qualquer elemento
probante.
4.2.1.5 Pelo acima exposto vislumbra-se que o Responsável não logrou justificar o fundamento da multa aplicada
constante da alínea 'a' do item 8 da Proposta de Decisão (fl. 210 do VP).
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4.2.2 Relativamente à alínea 'tf do sub item 4.2 retro, o ex-Dirigente relatou que houve um eventual descompasso
entre a administração financeira da Escola e a Comissão de Recebimento de Serviços, ressaltando que os serviços
relacionados à reforma e ampliação da quadra de esportes da Escola "foram executados de acordo com o
empenhado" (item 1, alínea '13' - fl. 3).
4.2.2.1 Todavia, nenhum dos 3 processos listados no item 7 da Proposta de Decisão do Acórdão recorrido (fl.
210 do VP) - a saber: n" 23000.060708/95-50, 060323/95-65 e 060525/95-80 (fls. 110/167 do anexo 1)- , cujos
dados suportaram a Deliberação recorrida, é pertinente a obras na quadra de esporte.
4.2.2.2 Salienta-se, ainda, que o teor da retromencionada alínea 'b' não se refere à realização de pagamentos
antecipados, mas à fragilidade dos termos dos instrumentos convocatórios que possibilitariam tais eventuais
irregularidades.
4.2.2.3 Conforme se depreende da alínea `d' do subitem 6.5.9 da Instrução de fls. 91/122 do VP (fl. 112 do VP),
o recebimento do serviço foi atestado no dia seguinte ao da emissão do empenho, fato que, apesar de não
caracterizar o pagamento antecipado, configura o inacreditável prazo de um dia no qual foram realizados os
diversos serviços de engenharia em questão.
4.2.2.4 Assim, tendo em vista que o Recorrente não enfrentou o conteúdo do fundamento da multa aplicada ínsito
na citada alínea 'b', conclui-se pela impossibilidade de afastá-lo.
4.2.3 No que concerne à alínea 'c' do subitem 4.2 retro, a argumentação do ex-Dirigente é, em parte, idêntica
àquela apresentada para alínea 'a' do supracitado subitem, aplicando-se, por conseguinte, a análise efetuada nos
subitens 4.2.1.1 a 4.2.1.4 desta Instrução, bem como, analogicamente, a conclusão contida no subitem 4.2.1.5.
4.2.3.1 A justificação original exposta neste ponto refere-se à "afirmação de que foi gasto recursos da dotação de
pessoal"; da qual o Recorrente permitiu-se "discordar, pois a Conta da Autarquia é Única" (item 1, alínea 'c' - fl.
3).
4.2.3.2 Ora, tal afirmação distancia-se das regras básicas de administração pública. A Conta Única financeira
não é da Autarquia, mas de titularidade do Tesouro Nacional, instituída pela IN/STN n.° 10, de 06.09.88, como
forma de implementação do Princípio da Unidade de Tesouraria estabelecido no art. 56 da Lei n." 4.320, de
17.03.64. Reflete, também, o desrespeito a uma das finalidades precípuas do orçamento público, consubstanciada
nas vedações previstas nos incisos I, II e VI do art. 167 da Constituição Federal.
do subitem 4.2 supra, o ex-Diretor-Geral alegou que "não houve fragmentação de
4.2.4 A respeito da alínea
despesa (...); o que houve foi decisão administrativa de um Dirigente de Autarquia, levando em consideração que
os recursos orçamentários e financeiros são escassos, e os adiantamentos são insuficientes para se fazer cartas
convites, para o consumo e serviços" (item 1, alínea `d' - fl. 3). Fundamentou seus atos nos arts. 23, inciso I,
alínea 'a', inciso II, alínea 'a' e 24, incisos I e II do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativo.
4.2.4.1 A regra estabelecida no §. 5 0 do art. 23 da Lei n.° 8.666/93, complementada pelo parágrafo único do art.
39 desse Diploma, define, de forma bastante clara, que "existindo, em um certo período, contratações
simultâneas ou sucessivas de objetos idênticos ou similares, a determinação da modalidade de licitação será
efetivada em função do montante global a ser contratado" (Justen Filho, Marçal; Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, AIDE, 2 ed., p. 130).
4.2.4.2 A argumentação apresentada pelo Responsável, baseada na descontinuidade dos recursos orçamentários
ou financeiros, não afasta o desrespeito à supracitada norma, que indica, apenas, a modalidade da licitação, e não
a freqüência delas, cuja previsão se dá em função do art. 23, § 1 0 , da Lei n.° 8.666/93.
0
4.2.4.3 O embasamento legal indicado pelo Recorrente não excepciona a citada norma do art. 23, § 5 ; ao
contrário, todos esses dispositivos devem ser utilizados sistematicamente.
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4.2.4.4 Causa estranheza o fato de o ex-Dirigente trazer como justificativa a intermitência do fluxo dos recursos
orçamentários da Entidade, já que, segundo suas concepções de administração pública, tais descontinuidades não
constituiriam óbice para sua atuação, de acordo com o relatado nos subitens 4.2.1 a 4.2.1.5 e 4.2.3 a 4 2.3.2.
4.2.4.5 Inúmeras são as deliberações desta Corte nas quais identifica-se a ocorrência dessa falha em contas
irregulares ou em auditorias, ambas com aplicação de multa. A seguir, citam-se alguns desses casos: Acórdão n.°
45/93 - Plenário, Ata n.° 20/93; Acórdão n.° 48/96 - Plenário, Ata n.° 15/96; Acórdão n.° 112/97 - Plenário, Ata
Câmara, Ata n.° 9/96;
n.° 20/97; Acórdão n.° 134/97 - ia Câmara, Ata n.° 14/97; Acórdão n.° 141/96 Acórdão n.° 52/97 - Plenário, Ata n.° 10/97; os dois últimos relativos às contas da Escola Agrotécnica Federal de
São Luiz referentes aos exercícios de 1993 e 1994, respectivamente.

r

4.2.4.6 Dessa forma, a fundamentação indicada da alínea 'd' do item 8 da Proposta de Decisão (fl. 210 do VP)
continua com sua consistência inabalada.
4.2.5 Em relação à alínea 'e' do subitem 4.2 retro, o ex-Diretor-Geral afirma que "a compatibilidade de preços
era feita sim, mas por telefone, (...), e até por se tratar de quantidades mínimas, (...), e até ainda (...) devido se
tratar já de pagamentos a determinados fornecedores, que já haviam fornecido antes os produtos" (item 1, alínea
'e' fl. 4).
4.2.5.1 Os atos em questão estão documentados por meio das cópias das autorizações de fls. 101 e 174 do anexo
4 e de fl. 212 do anexo 5. O dispositivo previsto no art. 43, inciso IV, da Lei n.° 8.666/93 não prevê qualquer
hipótese que exclua a aferição da conformidade dos preços propostos, facultando, apenas, a forma de sua
realização. Este Tribunal tem sancionado a infringência desse dispositivo, conforme pode-se depreender, além das
deliberações já indicadas no subitem 4.1.9.2 do Relatório (fls. 195/196 do VP), do Acórdão n.° 90/95 - Plenário
(Ata n.° 33/95), do Acórdão n.° 99/95 - Plenário (Ata n.° 37/95) e da Decisão n° 71/96 (Ata n° 07/96).
4.2.5.2 Quanto à afirmação do Recorrente transcrita no subitem 4.2.5 supra, cabe ter presente as lições de Hely
Lopes Meirelles a respeito da forma do ato administrativo, um de seus requisitos (in Direito Administrativo
Brasileiro, Malheiros, 20a ed. pp. 135/136):
"O revestimento exteriorizador do ato administrativo constitui requisito vinculado e imprescindível à
sua perfeição. (..). E compreende-se essa exigência, pela necessidade que tem o ato administrativo de ser
contrasteado com a lei e aferido, freqüentemente, pela própria Administração e até pelo Judiciário, para
verificar de sua validade.
( omissis)
A inexistência da forma induz a inexistência do ato administrativo. A forma normal do ato de
administração é a escrita, embora atos existam consubstanciados em ordens verbais e até mesmo em sinais
convencionais, (..). O que convém fixar é que só se admite o ato administrativo não escrito em casos de
urgência ou de irrelevância do assunto para a Administração. Nas demais hipóteses é de rigor o ato escrito
em forma legal, sem o que se exporá à invalidade."
4.2.5.3 Complementa-se o acima descrito com as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (op. cit., p. 17):
"Integra o conceito de forma a motivação do ato administrativo, ou seja, a exposição dos fatos e do
direito que serviram de fundamentação para a prática do ato; a sua ausência impede a verificação de
legitimidade do ato."
4.2.5.4 Assim, verifica-se que a justificação oferecida pelo Recorrente não elide a falha apontada na alínea 'e' do
item 8 da Proposta de Decisão (fl. 210 do VP).
à

4.2.6 A respeito da alínea 'f' do subitem 4.2 retro, o Responsável afirma que ao autorizar "o serviço, mesmo
deixando de apresentar o certificado de regularidade do INSS, e mesmo havendo pronunciamento da Assessoria,
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não houve intenção de desobediência à Lei, nem tampouco à Assessoria; tratava-se de emergência, pois era
necessário uma reforma na cozinha da escola, que estava sendo ameaçada de fechamento pela Vigilância
Sanitária, (...). (...), correndo risco de vida de cozinheiros e alunos, (...)" (item 1, alínea `f - fl. 4).
4.2.6.1 Quanto aos fatos, verifica-se dos elementos dos autos que a irregularidade em questão foi detectada, entre
outros, nos processos nos 060708/95-50 (alíneas `d' do subitem 6.5.7 - fl. 110 do VP) e 060686/95-19 (alínea `b'
do subitem 6.5.10 - fl. 113 do VP), ambos relativos ao exercício de 1995.
4.2.6.2 O primeiro processo possui uma Certidão Negativa de Débito - CND com prazo de validade vencido (fl.
84 do anexo 4). Nos elementos constantes dos autos relativos a esse processo não se encontra nenhum parecer da
assessoria jurídica. Cabe ressaltar que a reforma da cozinha é somente uma das seis partes do objeto desse
certame (fls. 04/10 do anexo 4).
4.2.6.3 Já o segundo processo, do qual constam a autorização para que o empenho fosse procedido e o referido
parecer jurídico (fls. 210 e 212 do anexo 5), cujo item 4 acusa a inexistência do CND da firma vencedora, não
possui dentre as partes de seu objeto qualquer reforma na cozinha. A citada autorização foi motivada com a
indicação de que o Certificado de Regularidade Jurídico-Fiscal - "CRJF substitui o INSS".
4.2.6.4 O ordenamento jurídico nacional trata da obrigação em tela de forma rica. Inicialmente, cita-se o art. 29,
inciso IV, da Lei n.° 8.666/93. Tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com os §§ 1°, 2° e 3° do art. 32
do referido Diploma.
4.2.6.4.1 Quanto ao § 1°, deve-se indicar que ambos os convites possuem em seus subitens 4.1.2 a exigência da
apresentação do CND (fl. 19 do anexo 4 e fl. 128 do anexo 5).
4.2.6.4.2 O § 2° estabelece, explicitamente, que o Certificado de Registro Cadastral - CRC, não tem o condão de
substituir o CND. Além disso, o CRC e o CRJF não se confundem. Como afirma Marçal Justen Filho, desde a
vigência do Decreto-lei 2.300/86 "não havia cabimento de atribuir ao CRJF a eficácia de CRC, como ocorreu
em alguns casos na Administração federal. As duas figuras eram distintas" (op. cit., p. 187).
4.2.6.4.3 Já a regra do § 3° do discutido artigo, por sua generalidade, subordina-se à especialidade do
supramencionado § 2°.
4.2.6.5 Tal proibição é reiterada pelo art. 47, inciso I, alínea 'a' da Lei n.° 8.212/91, que dispõe sobre a
organização da Seguridade Social e institui os Planos de Custeio, tornando-se inquestionável em vista o
estabelecido no § 3° do art. 195 da Constituição Federal. Este Tribunal tem entendido que a apresentação de
documento que comprove regularidade com o sistema de seguridade social é imprescindível para a habilitação em
qualquer modalidade de licitação, inclusive quando da sua dispensa ou inexigibilidade, bem como na ocasião da
contratação e quando da efetuação de pagamentos, conforme assente na Decisão n.° 705/94 - Plenário (Ata n.°
54/94).
4.2.6.6 Quanto à urgência alegada pelo Responsável, constata-se que, mais uma vez, a ausência de planejamento
da Autarquia deu causa a gênese de uma situação emergencial, e, assim sendo, tal circunstância não tem o condão
de escusar a falta que, segundo o ex-Dirigente, foi a única opção em busca da solução.
4.2.6.7 Ante o exposto, conclui-se que os argumentos apresentados pelo Recorrente não afastaram o fundamento
constante da alínea `f do item 8 da Proposta de Decisão (fl. 210 do VP).
4.2.7 Observa-se, de uma maneira geral, que o ex-Diretor-Geral, ao justificar seus atos, apresenta sempre o mote
da não intencionalidade de seus atos, que estariam sempre almejando aos fins institucionais da Entidade. É o que
se infere da seguinte declaração: "(...) é com satisfação que dizemos, que durante nossa administração, sempre
soubemos administrar crises e nunca deixamos que elas nos obrigasse à suspensão das atividades pedagógicas!
Houve erros, sim, mas sempre com a vontade e determinação de acertar!" (item 2 - fl. 5).
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4.2.7.1 Não restam dúvidas de que os objetivos institucionais da Autarquia são de suma importância, entretanto,
a máxima de Maquiavel, segundo a qual "O fim justifica os meios" * , de valor moral discutível, não se sobrepõe
ao Princípio Constitucional da Legalidade (art. 37, caput), que representa "a consagração da idéia de que a
administração Pública só pode ser exercida na conformidade da lei e que, de conseguinte, a atividade
administrativa é atividade sublegal, infralegal, consistente na expedição de comandos complementares à lei"
(Bandeira de Mello, Celso Antônio; Curso de Direito Administrativo, Malheiros, C ed., p. 47).
4.2.7.2 Acrescenta-se que "ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece" (art. 3° do
Decreto-lei n° 4.657, de 04.09.42, Lei de Introdução ao Código Civil), mormente o administrador público.
4.2.7.3 Nota-se, ainda, que a norma figurante do art. 58, inciso II, da Lei n.° 8.443/92, fundamento legal da multa
aplicada ao Responsável, não possui qualquer referência ao elemento subjetivo do agente, sendo, portanto,
irrelevante sua intenção.
4.2.8 Ainda genericamente, reiterando o já relatado no subitem 4.2.1.4, convém ressaltar que o presente Pedido
possui absoluta carência de elementos probatórios. O Recorrente limita-se a narrar a sua versão dos fatos,
acompanhada de suas intenções, sem qualquer sustentação documental. Ora, dessa forma torna-se impossível
contradizer os argumentos que induziram o Acórdão recorrido, juridicamente embasadas e apoiados em farta
documentação comprovatória constante dos autos.
4.3 O ex-Dirigente prossegue, no item 2 de seu arrazoado (fls.4/5), apresentando justificativas "sobre a evidência
de fraudes". Segundo o eminente Relator do Acórdão recorrido, tais aspectos "poderão merecer adequada
investigação na órbita do Ministério Público Federal, manifesto interessado na conclusão destes autos" (item
9 da Proposta de Decisão - fl. 211 do VP). Esses eventuais fatos não foram sequer considerados para a
deliberação do recorrido Acórdão e, portanto, qualquer justificativa quanto a essas supostas irregularidades não
teriam a faculdade de modificá-lo. Assim, tem-se por dispensável a análise de tais elementos, pois sua eficácia
seria nula.
4.4 Relativamente ao aspecto orçamentário aventado pelo Recorrente (item 4 - fl. 6), foi indicado que "os
recursos orçamentários e financeiros ficaram em bloqueio contingenciado, e sendo feito os adiantamentos
orçamentários e financeiros parceladamente, na base de 1/12 (um doze avos) e atrasando a remessa até dois (2)
meses. Muito difícil, portanto, executar-se planejamento numa Administração sempre carente de recursos
regulares".
4.4.1 As falhas orçamentárias que fundamentaram a Deliberação recorrida constam das alíneas 'a' e 'c' do item 8
da Proposta de Decisão (subitem 4.2 retro), e foram discutidas, respectivamente, nos subitens 4.2.1 a 4.2.5 e
4.2.3 a 4.2.3.2 desta Instrução. No entanto, cabe relembrar que o orçamento referente ao exercício de 1995 foi
aprovado em 19 de janeiro, e, por conseguinte, não se pode falar em contingenciamento orçamentário, mas tãosomente em programação financeira, realidade com que convive toda a Administração Pública.
4.4.2 Assim, as dificuldades indicadas, pelo Responsável não afastam o desrespeito às normas previstas nos
incisos I, II, e VI do art. 167 da Constituição Federal.
4.5 Reclama ainda o ex-Diretor que: "Sobre as contas de 1995, ainda em julgamento nesse E. Colegiado, portanto
`sub judice', cremos - até por questão de bom senso e justiça - não ser possível a apenação de multa por
antecipação!..." (item 5 - fls. 5/6).

* " 'II fine giustifica i mezzi.' Frase atribuída a MAQUIAVEL (1469-1527); conceito semelhante, mas em termos
diferentes, encontra-se no Cap. Will de O Príncipe" (Rónai, Paulo; Dicionário Universal Nova Fronteira de
Citações, Nova Fronteira, 45 ed., p. 377).
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4.5.1 Não se trata de antecipação do julgamento das contas anuais do Responsável, ainda que os fatos aqui
elencados nelas repercutirão, de acordo com o previsto no caput do art. 41 da Lei Orgânica deste Tribunal. A
inspeção realizada na Escola teve seu fundamento no inciso II do supramencionado dispositivo legal, tendo seu
trâmite processual, até sua conclusão, independente das referidas contas. A sanção aplicada, com base no art. 58,
inciso II da citada Lei, faz parte do âmbito dos processos de inspeção e está explicitamente prevista no inciso III
do § 10 do art. 45 do mesmo Diploma Legal.
4.6 Ademais, similarmente ao exposto no subitem 4.3 retro, pode-se estender o raciocínio ali desenvolvido às
alegações expostas nos itens 3, no qual o Recorrente complementa a defesa anteriormente apresentada ao subitem
4.1.30 do Relatório de fls.188/209 do VP (fl. 208 do VP); 4, "sobre os orçamentos"; e 5, "contas de 1193, 1994 e
1995", deste Pedido (fls. 5/7), já que os fatos neles narrados também não foram considerados para a deliberação
do Acórdão recorrido."
Diante do exposto, com o endosso do Sr. Diretor da 2' DT Carlos Henrique Caldeira Jardim, e do Sr.
Secretário de Controle Externo, Benjamin Zymler (fl. 29), a instrução da 10' SECEX propõe, com base nos arts.
31, 32, 33 e 48 da Lei n.° 8.443/92, que o Tribunal conheça do presente Recurso como Pedido de Reexame para, no
mérito, negar seu provimento, mantendo-se em seus exatos termos o Acórdão n.° 055/97 - Plenário, tendo em vista
que as situações que o fundamentaram, contidas no item 8 da correlata Proposta de Decisão, não foram elididas
pelos elementos apresentados pelo Recorrente.
O Sr. Representante do Ministério Público junto ao Tribunal, Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico,
8
manifesta-se de acordo com o parecer da 10 SECEX. Sugere ainda "...a juntada do presente processo às contas da
Escola Agrotécnica relativas ao exercício de 1995 (TC 350.188/96-3), visto que os fatos aqui abordados poderão
repercutir naquele exercício, como, aliás suscita o subitem 4.5.1 de fls. 28 do Vol. II" (fl. 30).
É o relatório.
VOTO
Em face do Pedido de Reexame do Acórdão n.° 055/97-TCU-Plenário, apresentado pelo ex-Diretor-Geral da
Escola Agrotécnica Federal de São Luís/MA, Sr. Vicente de Castro Santos, com as justificativas e/ou
esclarecimentos de fls. 01/14, a 10 SECEX analisou com precisão as alegações do responsável que tratam dos fatos
irregulares apontados no processo de Representação da Procuradoria da República no Estado do Maranhão (ver itens
4 e seguintes — Do Mérito).
Consoante pareceres uniformes, que acolho, a Unidade competente e o Ministério Público junto ao Tribunal
2.
manifestam-se no sentido de que o responsável não logrou justificar o fundamento da multa aplicada, em Sessão de
17-04-97, em razão dos atos administrativos impugnados pelo Plenário, naquela oportunidade. Ademais, como
consignado no relatório precedente ".... O Recorrente limita-se a narrar a sua versão dos fatos, acompanhada de suas
intenções, sem qualquer sustentação documental. Ora, dessa forma torna-se impossível contradizer os argumentos
que induziram o Acórdão recorrido, juridicamente embasadas e apoiados em farta documentação comprovatória
constante dos autos."
Pelo exposto, Voto seja adotado o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.
TCU/Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 04 de março de 1998.

ARAIVA
inistro-Relator
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Processo n° TC 011.846/95-0
Classe de Assunto -.I — Pedido de Reexame do Acórdão n.° 055/97 — Plenário, interposto em processo
de Representação de interesse da Procuradoria da República no Estado do Maranhão. Alegações de defesa
apresentadas consideradas insuficientes para elidir as irregularidades apontadas. Recurso não provido.
Responsável: Vicente de Castro Santos (ex-Diretor-Geral)
Unidade: Escola Agrotécnica Federal de São Luís/MA
Relator: Ministro IRAM SARAIVA
Representante do Ministério Público: Procurador, Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico.
Unidade Técnica: 10a SECEX
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame do Acórdão n.° 055/97 —
Plenário, prolatado em Sessão de 02-04-1997, interposto pelo responsável Vicente de Castro Santos, em
processo de Representação formulada pela Procuradoria da República no Estado do Maranhão, por meio
do qual foi aplicada, em seu item 8, alínea 'a', a multa prevista no inciso II, art. 58, da Lei n.° 8.443/92, no
valor de R$ 3.000,00, ao gestor, na condição de ex-Diretor-Geral da Escola Agrotécnica Federal de São
Luís/MA, tendo em vista as irregularidades constatadas na administração orçamentária e financeira da
Entidade, bem como em seus procedimentos licitatórios.
Considerando que o responsável acima nominado não logrou justificar o fundamento da multa
aplicada, em Sessão de 17-04-97, em razão dos atos administrativos impugnados pelo Plenário, naquela
oportunidade;
Considerando que os pareceres uniformes da 10a SECEX e do Sr. Representante do Ministério
Público junto ao Tribunal, evidenciam a preocupação do pleiteante em narrar a sua versão dos fatos,
acompanhada de suas intenções, sem qualquer sustentação documental.
Considerando ainda que torna-se impossível contradizer os argumentos que induziram o Acórdão
recorrido, juridicamente embasadas e apoiados em farta documentação comprovatória constante dos
autos.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 31, 32, 33 e 48 da Lei n.° 8.443/92, em:
8.1. conhecer do presente Pedido de Reexame formulado pelo responsável Vicente de Castro Santos,
na condição de ex-Diretor-Geral da Escola Agrotécnica Federal de São Luís/MA, mas para negar-lhe
provimento, mantendo-se em seus exatos termos o Acórdão n.° 055/97-TCU-Plenário;
8.2. determinar a juntada do presente processo às Contas da Escola Agrotécnica Federal de São
Luís/MA, exercício de 1995, para exame em conjunto e em confronto.
Ata n° 07/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e o Ministro-Substituto Benjamin ZymIer.

11.2. Ministro que se declarou impedido! Benjamin Zym1; o0,

HOMERO SANTOS
Presidente
Fifi presente:
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

GRUPO II- CLASSE 1- PLENÁRIO
.
TC 625.140/95-8
Natureza: Pedido de ReeXame em Relatório de Auditoria
Unidade: Escola Agrotécnica Federal de São Vicente do SulEAFSVS/RS.
Interessados: Sr. Alcides Macagnan - Diretor Adjunto, no exercício da
Direção -Geral.
Ementa: Recurso contra a Decisão n° 678/95 - Ata n° 59/95 Plenário. Tempestividade. Conhecimento como Pedido de Reexame.
Provimento parcial. Comunicação ao interessado.

Trata-se recurso contra a Decisão n° 678/95 - Ata n° 59/95 - Plenário, prolatada quando do
exame do Relatório de Auditoria realizada na Escola Agrotécnica Federal de São Vicente do SulEAFSVS/RS, constante dos presentes autos.
Por meio do documento de fls. 109/111, o Diretor Adjunto daquela entidade, no exercício
da Direção-Geral, Sr. Alcides Macagnan, requer a reconsideração das determinações referentes aos
itens 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4 e 8.1.7 da citada decisão.
Observando a tempestividade do pleito, a SECEX/RS examinou o recurso como Pedido de
Reexame às fls. 116/118, e analisou as alegações do interessado por determinação recorrida, nos
termos que transcrevo:
"8.1.1- providenciar o ressarcimento das importâncias indevidamente pagas, a título
de quintos, com amparo na Lei 6.732/79, com o Cômputo de tempo de serviço em
funções exercidas por servidores quando ainda vinculados ao regime celetista,
anteriormente à vigência da Lei 8.911/94, observando o disposto no art.46 da Lei
8.112/90;
O responsável alega que os pagamentos ocorreram com base na Lei 8.112/90 e Parecer SAF
196/92 e não com base na Lei 6.732/79.
Embora a vantagem tenha sido concedida sob a égide da lei 8.112/90, foram aplicados os
critérios estabelecidos pela Lei 6.732/79, conforme previsto no parecer SAF citado, sendo,
contudo, computado o tempo de exercício em funções quando ainda vinculados ao regime
da CLT, procedimento reiteradamente condenado pelo TCU.
Confirma-se, portanto, a obrigatoriedade de recolhimento das importâncias indevidamente
recebidas, desde a concesão inicial até a data da vigência dos efeitos financeiros da Lei
8.911/94(12.07.94)
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8.1.3 providenciar o ressarcimento dos valores indevidamente pagos a título de
Representação mensal (DL 2.333/87) ao Assistente Jurídico da Escola, João Batista da
F.Marques, desde sua admissão até a edição da MP 1009/95;
Em razão da superveniência da MP 1185/95 e da Decisão 673/95-Plenário - Ata 59/95, na
qual o TCU firmou o entendimento de que são desnecessárias iniciativas que visem o
ressarcimento dos valores anteriormente pagos com base no DL 2.333/87, resta-nos revisar
a determinação.
8.1.4- tornar sem efeito as transferências dos servidores Welton Dorneles
Picolli, Aier Tadeu Gabriel Morcelli e Leopoldo Witeck Neto, uma vez
contrárias ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado
na ADIN 231-7/RJ, que considerou inconstitucional o referido instituto Dec.TCU 678/94, Plenário, Ata 51/94 (DOU de 22.11.94);
Considerando a recente Decisão do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em
19.12.95, que declarou a inconstitucionahdade dos arts. 8°, inciso IV e 23 e seus parágrafos
da Lei 8.112/90, a qual veio ratificar o entendimento já fumado pelo TCU, mantemos a
determinação.
8.1.7 - Observar o disposto no Decreto 71.235/72, no que concerne à ocupação de
funções de Direção de nível superior.
As alegações ora apresentadas, em síntese, são as mesmas já juntadas às fls.31 (item 10), não
acolhidas pela instrução de fls.63, tampouco pelo TCU, conforme item 8.1.7 da Decisão
678/95 (fls.102).
Considerando que o TCU entendeu aplicável ao caso o Decreto 71.235/72, parecenos apropriado que deva ser mantida a determinação".
•

Conclui o Diretor da 1' DT/SECEX-RS que, da análise acima efetuada, pode ser revista
4.
apenas a determinação contida no item 8.1.3 da decisão recorrida, em razão da superveniência de
dispositivo legal que ampara os pagamentos efetuados, entendendo que devem as demais ser mantidas
nos seus exatos termos.
5.

Propôs a Unidade Técnica, em pareceres uniformes, que (fls. 118/119):

se conheça do recurso impetrado, vez que tempestivo, como pedido de reexame, nos
termos do art.230 do Regimento Interno, dando-lhe provimento parcial;
seja tomado insubsistente o item 8.1.3 da Decião 678/95, prolatada na sessão plenária de
12.12.95 (Ata 59/95);
seja dado conhecimento da decisão que vier a ser adotada à Direção da Escola
Agrotécnica Federal de São Vicente do Sul.
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O Ministério Público, no Parecer de fls. 123, manifestou-se pelo sobrestamento do
julgamento do presente Pedido de Reexame até que o Tribunal decida sobre o conflito de norma
suscitado nos autos do TC n° 600.086/93-3, quando da apreciação de recurso contra a Decisão n°
303/94 - 1' Câmara.
O conflito de normas mencionado, informou a d. Procuradoria, foi suscitado pelo
Subprocurador-Geral, Dr. Lucas Rocha Furtado, em 11.04.96, nos autos do TC n° 600.086/93-3, e
está consubstanciado na inconstitucionalidade do dispositivo contido no §1° do art. 5 0 da MP n°
1.185/95.
Tendo em vista o entendimento firmado pelo Tribunal no citado processo, solicitei novo
pronunciamento da Procuradoria, a qual, em Parecer de fls. 125, manifesta a sua anuência à proposta
da Unidade Técnica.
É o Relatório.
VOTO

Afastada a hipótese do conflito e, portanto, com a plena vigência da Medida Provisória n°
1.185/95, que convalidou os dispêndios de Gratificação de Representação aos Procuradores
Autárquicos e Assistentes Jurídicos, resta, como bem observa os Pareceres da Unidade Técnica e
Ministério Público, revisar a determinação constante do item 8.1.3 da Decisãon° 678/95 -Plenário.
Com relação à determinação do item 8.1.1, contestada pelo interessado, referente ao
ressarcimento das importâncias pagas a ex-celetistas, a título de "quintos" incorporados
anteriormente à vigência da Lei n° 8.911/94, cumpre observar a nova orientação dada à matéria no
âmbito desta Corte de Contas, fato que exige o seu reexame.
Reporto-me, preliminarmente, à Decisão n° 101/96 - r Câmara - Ata n° 14/96, a qual,
acolhendo as conclusões do Relator, Ministro Adhemar Paladini Ghisi, oriundas de uma detida
análise da citada matéria, prescreve em um de seus itens, in verbis:
"3. dispensar a reposição dos valores recebidos, referentes a quintos de celetista, no
período anterior à vigência da Lei n°8.911/94 considerando que, embora em desacordo
com entendimento deste Tribunal, as importâncias foram pagas em observância à
interpretação legal procedida por autoridade legalmente investida na função de
orientação e de supervisão, como órgão central do sistema de pessoal civil do Poder
Executivo".
Ao transcrito aresto, seguiram-se diversas deliberações do Tribunal, todas dispensando o
ressarcimento das referidas importâncias e reiterando o novo entendimento, dentre as quais cito a
Decisão n° 360/96 -Ata n° 24 - Plenário, a Decisão n° 222/96 - Ata n° 25 - r Camara, o Acórdão n°
304/96 - Ata n° 31 - 1' Câmara e a Decisão n° 90/97 - Ata n° 09 - Plenário.
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Feita esta ressalva aos pareceres convergentes constantes dos autos, acolho-os e voto por que
5.
seja adotada a Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em4 março de 1998.
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Processo n° TC-625.140/95-8
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame em Relatório de Auditoria
Interessado: Sr. Alcides Macagnan - Diretor Adjunto, no exercício da Direção -Geral.
Unidade: Escola Agrotécnica Federal de São Vicente do Sul- EAFSVS/RS.
Relator: Ministro IRAM SARAIVA
Representante do Ministério Público: Dra. Maria Alzira Ferreira
Unidade Técnica: SECEX/RS
Decisão:
O Tribunal pleno, ante as razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 conhecer do presente recurso como Pedido de Reexarne,com fulcro nos arts. 230 e 233 do
Regimento Interno, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistentes os itens 8.1.1
e 8.1.3 da Decisão n° 678/95-Ata n° 59/95 - Plenário, mantendo-se inalterados os seus demais itens;
8.2 encaminhar cópia desta Decisão, acompanhada de Relatório e Voto que a fundamentaram, à
Escola Agrotécnica Federal de São Vicente do Sul- EAFSVS/RS.
Ata n° 07/98 Plenário.
-

Data da Sessão: 04/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo ,
e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.

Nael01>
HOMERO SANTOS
Presidente
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GRUPO I - CLASSE I - PLENÁRIO
TC-012.879/87-8
Anexo: TC- 005.253/89-6 c/ 3 volumes
NATUREZA: Recurso de Reconsideração
ENTIDADE: Instituto Nacional de Previdência
Social - atual INSS
RESPONSÁVEIS: Alberto Ferruchi e outros
EMENTA: Recurso de Reconsideração interposto por
responsáveis contra Acórdão que julgou
irregulares as suas contas e em débito, em razão
de fraudes perpetradas contra a antiga agência do
INPS, hoje INSS, na cidade de Jaú/SP.
Conhecimento. Provimento parcial. Determinação
da cobrança executiva.

Na Sessão de 31 de outubro de 1990, o Plenário deste Tribunal
ao apreciar o presente processo de Tomada de Contas Especial, instaurado
em decorrência de fraudes praticadas por servidores e pessoas estranhas
ao serviço público, contra a agência do extinto Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS) do município de Jaú/SP, que resultaram em
pagamentos indevidos de benefícios previdenciários, proferiu o Acórdão,
a seguir transcrito:
"VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas
especial, relativa a irregularidades praticadas na Agência da Previdência
Social, na cidade de Jaú/SP, envolvendo servidores e pessoas estranhas
ao serviço público.
Considerando que, no processo devidamente organizado, se apurou
débito no valor total de Cr$ 357.612.859,00, proveniente de
recebimentos fraudulentos de benefícios previdenciários;
Considerando que, citados para apresentarem defesa ou efetuarem
recolhimento das quantias devidas:
a) Henrique Antonio Baroquelo (Cr$ 16.423.684,00), Michel Além
(Cr$ 29.936.766,00), Cecilia Roma Leandrin- viúva do devedor Antonio
Leandrin (Cr$ 4.912.910,00), Carvalho Prando Antonio (Cr$ 4.220.981,00)
Moacir Montagnolli (Cr$ 620.128,00) recolheram os débitos originários
que lhes foram imputados, com os acréscimos legais devidos;
b) os demais responsáveis apresentaram defesa, sendo que apenas
Sérgio Paulo Campana (solidário com Maria Tereza Pasqualotti) conseguiram
elidir, em sua maior parte, o débito, no valor de Cr$ 38.113.621,00
Considerando que, ante o reduzido valor do débito restante, a
que se refere a alínea b supra (decorrente da redução de 95% para 89% no
coeficiente de cálculo do benefício que fora inicialmente atribuído a
Sérgio Paulo Campana é de se aplicar ao caso o princípio da economia
processual, revelando-se, assim, inconveniente prosseguir na cobrança do
referido débito( conforme art. 2g e seu parágrafo da Resolução TCU ng
198/79);
Considerando que o débito remanescente especificado nos autos
importa em Cr$ 263.384.769,00;
Considerando que decorrido está o prazo regimental, após a
publicação da pauta no DOU de 10.10.90.
Acordam os Ministros deste Tribunal, reunidos em Sessão
Plenária:
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a) julgar irregulares as presentes contas e em débito os
responsáveis adiante relacionados:
I) Benedito José de Souza, solidariamente com:
Alberto Ferruchi - Cr$ 8.443.422,00
- Cr$ 28.062.789,00
Antonio Ênio Marques
- Cr$ 12.213.279,00
Henrique Espejo Rosal
Manoel Rocha de Oliveira- Cr$ 18.233.189,00
- Cr$ 6.032.496,00
Reno Fantin
- Cr$ 20.562.359,00
Santo Penezzi Filho
II) Pascoal Antenor Rossi, solidariamente com:
Cr$ 23.044.522,00
Alcebíades Cortegoso da Costa Herdeiros e/ou suces. de Ângelo Barduzzi- Cr$ 4.272.929,00
Cr$ 12.608.285,00
Armogene Esteves Cr$ 23.467.984,00
Elza Zuim Sanches Cr$ 5.456.016,00
Francisco de Paula da Silva Cr$ 11.350.308,00
Ismael Ferreira Cr$ 26.008.160,00
Laurindo Borgo Cr$ 30.207.400,00
Palimércio Cincotto Cr$ 33.421.631,00
Sílvio Morsoleto a cujo pagamento os condenam, fixando-lhes o prazo de 30
(trinta) dias, contados a partir da ciência da notificação, para o devido
recolhimento aos cofres da Autarquia, acrescida da correção monetária e
dos juros de mora devidos, calculados a partir das datas referentes aos
eventos, discriminadas no expediente citatório de fls. 384/388, até a
véspera do recolhimento, observando-se o disposto na legislação
pertinente, devendo a referida quantia ser convertida, oportunamente, em
cruzados novos e cruzeiros (Anexo XI da Ata n2 10/89); e
b) autorizar, desde já, a cobrança judicial, nos termos do art.
50, letra "c", do Decreto-Lei n2 199/67, caso não seja atendida a
notificação".
Na mesma assentada, o Tribunal proferiu a seguinte Decisão:
"O Tribunal Pleno, ao acolher as conclusões do Relator (fls.479
a 483), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, resolve, ante as
razões expostas:
'a) determinar a baixa na responsabilidade, à vista do
recolhimento integral dos respectivos débitos, dos Srs. Henrique Antonio
Baroguelo, Michel Além e Sra. Cecilia Roma Leandrin, viúva do devedor
Antonio Leandrin;
b) determinar o arquivamento do processo, quanto aos débitos,
nos valores de Cr$ 4.220.981,00 e Cr$ 620.128,00, atribuídos,
respectivamente, aos Srs. Carvalho Prando Antonio e Moacir Montagnolli,
tendo em vista que tais débitos foram recolhidos, ainda, no decorrer dos
trabalhos de apuração:
c) determinar o arquivamento do processo, quanto ao débito
restante imputável aos devedores solidários Sérgio Paulo Campana e Maria
Thereza Pasqualotti, ante a inconveniência de se dar prosseguimento ao
feito, para apuração da correspondente responsabilidade, em virtude do
princípio da economia processual, ficando condicionada a baixa na
responsabilidade à comprovação do pagamento devido;
d) julgar irregulares as presente contas e em débito os
responsáveis, tudo nos termos do Acórdão cuja redação é apresentada pelo
Relator e aprovada nesta data em Plenário;
e) alertar à CISET/MTPS quanto à necessidade de serem
autenticadas, pela Unidade/Entidade ou pelo Controle Interno, as cópias
remetidas a esta Corte".
2
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A então 12 Inspetoria-Geral de Controle Externo procedeu a
notificação de alguns responsáveis pelos Correios, por meio de cartas
registradas com avisos de recebimento, e de outros por Edital(fls.
495/512).
Entre os notificados, apresentaram recurso contra o Acórdão
condenatório os seguintes responsáveis, cujas razões constituem o
volume III, em anexo:
Alcebíades Cortegoso da Costa (f is. 82/106)
Antônio Ênio Marques (f is. 01/21);
Armogene Esteves (fls. 119/134);
Elza Zuim Sanches (fls. 135/140);
Henrique Espejo Rosal (f is. 22/41);
Laurindo Borgo (f is. 141/166);
Herdeiros e sucessores de Angelo Barduzzi (f is. 107/118);
- Manoel Rocha de Oliveira (fls. 42/59);
Palimércio Cincotto (fls. 167/181);
Reno Fantin (f is. 60/81); e
Sílvio Morsoleto (fls. 182/206).
Em exame preliminar, a instrução de fls. 554/558 entendeu que
as peças recursais foram interpostas fora do prazo fixado no documento
notificatório, razão por que propôs, nos termos do art. 32, da Lei ng
8.443/92, que não fossem conhecidas.
Em nova instrução, desta feita a cargo da SECEX/ SP
(fls.591/595), o Sr. analista-informante, ao interpretar que os fatos
ocorreram sob a égide do Decreto-Lei 199/67, que previa o atendimento
da notificação em trinta dias, propôs, em razão disso, que ditas peças
fossem consideradas.
No exame dos recursos, a instrução de fls. 590/595 faz a
seguinte análise, as quais reproduzimos, parcialmente, a seguir:

•

"11. Afastada a hipótese de inadmissibilidade dos recursos,
cabe analisá-los quanto ao mérito.
No relatório de fls. 555/558, o ilustre analista da 12
SECEX, relata: 'Verifica-se que a principal alegação, explícita ou
subjacente, e comum a todos, é que a cobrança do TCU não é liquida nem
certa, considerando que a decisão administrativa do INSS está sendo
contestada judicialmente e, em alguns casos, também administrativamente,
perante o próprio Instituto. Alguns desses responsáveis teriam direito,
mesmo desconsiderando o período impugnado pelo INSS, a continuar
aposentados. Por outro lado, não obstante a eficácia de título executivo
da decisão do Tribunal, sua concretização depende de sentença judicial,
em processo de cobrança executiva que desembocará no mesmo foro cível,
a qual, por coerência jurídica, deverá ser atrelada ao desfecho das ações
judiciais principais dos responsáveis'.
A alegada incompetência desta Corte de Contas, quando a
mesma matéria tramita na justiça comum, não pode prosperar, haja vista
reiteradas manifestações deste Tribunal ( cf. Decisão n-Q 278/94, 22
Câmara, Ata ng 40/94), quando esta Corte ao acolher as razões de decidir
do Ministro Adhemar Paladini Ghisi no TC- 007.483/93-7, deliberou no
sentido de que: "É matéria constitucional- inciso II do art. 71 e legalinciso I, do art. 1Q, da Lei nQ 8.443 de 16.07.92, que comete à esta Corte
de Contas agir caso o assunto esteja ou não sendo tratado na via
judicial. São instâncias diferentes, cuja ação está delimitada na
constituição e na Lei. Assim, não pode o Tribunal de Contas da União
deixar de adotar as providências que lhe caibam, sob pena de omitir-se
3
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frente a um imperativo constitucional".
Ainda sobre o assunto, assim se manifestou o então
16.
Procurador-Geral, Dr. Francisco de Sales Mourão Branco, junto a este
Tribunal, no T- 9.545/92-1.
"Em referência à questão levantada nos itens 30 a 39,
permitimo-nos, também aqui, ponderar que se impõe observar o princípio
da independência das instâncias, sem relegar a competência deste
Tribunal, haurida de fonte constitucional, para julgar as contas dos
responsáveis perante o Erário.
Não somos, pois, favorável à solução do sobrestamento do
processo neste Tribunal, não só em virtude do mencionado princípio e da
competência da Egrégia Corte de Contas, bem assim porque a Justiça comum
terá em vista, sobretudo, a configuração de crime, o que escapa a
competência do Tribunal. E é de ressaltar-se que, em sendo absolvido o
réu na Justiça comum, não significa que o responsável necessariamente
estará isento de responsabilidade no âmbito da Egrégia Corte.
Poderá, assim, acontecer que tal absolvição se lastreie na
insuficiência de provas ou na descaracterização de determinado delito
penal, o que não obsta a ação deste Tribunal".
Dessa forma, a justificativa trazida aos autos não deve ser
acatada.

•

Observa-se, ainda, em todos os recursos, a alegação de
cerceamento do direito de defesa. Tal razão não pode ser aceita, haja
vista que foi concedido aos responsáveis, na fase de inquérito
administrativo e após as citações deste Tribunal, ampla oportunidade para
contestar as irregularidades apuradas.
Entre os recursos encaminhados, os recorrentes, abaixo
especificados, juntaram cópias de decisão de mérito proferida em primeira
instância, comprovando tempo de serviço ou exercício de atividade
laborativa, inquinado de fraudulento pelo INSS:
Alceblades Cortegoso da Costa (387/86)
Antônio Ênio Marques (850/86)
Henrique Espejo Rosal (897/86)
- Laurindo Borgo (764/86 e 898/86)
- Reno Fantim (833/86 e 582/89)
- Silvio Morsoleto (332/86)
Face a estes fatos e visando o saneamento do processo, este
Tribunal determinou diligências, com caráter de audiência prévia, ao
Procurador-Geral do INSS para informar se a entidade havia interposto
recurso contra as decisões judiciais prolatadas nos processos
retrocitados, e se essas ações já haviam transitado em julgado.
Em resposta, o Superintendente Estadual do INSS em São
Paulo enviou os seguintes esclarecimentos:
'a - que o segurado Palimércio Cincotto está recebendo
aposentadoria especial, tendo sido descontado o abono de permanência em
serviço;
b - que se encontram no TRF, em grau de recurso, os processos
ngs 850/86 de Antônio Ênio Marques, 833/86 582/89 de Reno Fantin, 764/86
e 898/86 de Laurindo Borgo, 387/86 de Alcebíades Cortegoso da Costa e
332/86 de Sílvio Morsoletto;
c - que, também, encontra-se no TRF o processo ng 374/86 de Elza
Zuim Sanches e que o recurso administrativo desta foi provido pela Junta
de Recursos da Previdência Social (JRPS) e o benefício restabelecido;
4
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d - quanto ao processo ng 897/86 de Henrique Espejo Rosal, houve
recurso da decisão e não provimento do mesmo, tendo o TRF mantido a r.
sentença de manutenção do benefício;
e - quanto ao responsável Angelo Barduzzi, conforme informação
telefônica da Unidade de Jaú/SP, a 134 JRPS deu provimento ao seu
recurso, mediante GRPS'.
23. Face as novas informações prestadas pelo dirigente
Estadual do INSS de São Paulo, foram solicitados à própria
Superintendência e ao TRF( Ofícios ngs 294 e 295- fls. 560/561), o
seguinte:
I - à Superintendência Estadual do INSS/SP, cópias das Guias de
Recolhimento feitas pelo responsável Santo Penezzi Filho, bem como cópia
autenticada do Acórdão 488/94 da 134 JRPS proferida no processo de Angelo
Barduzzi; e
II - ao TRF, informações sobre o andamento (se já foram
julgados e quais as decisões) dos processos ngs 850/86 de Antônio Ênio
Marques, 833/86 e 582/89 de Reno Fantin, 764/86 e 898/86 de Laurindo
Borgo, 387/86 de Alceblades Cortegoso da Costa, 332/86 de Sílvio
Morsoleto e 374/86 de Elza Zuim Sanches.
24. O item a foi plenamente atendido, conforme documentação
de fls. 563/567, evidenciando que o responsável Santo Penezzi Filho
recolheu, em 09.08.91, o débito a ele imputado..
25. No que pertine ao item p, o TRF encaminhou documentação de
fls. 568 a 589, informando que os processos ng 387/86 de Alceblades
Cortegoso da Costa e ng 898/86 de Laurindo Borgo encontram-se conclusos
ao Juiz Relator , que inexistem nos terminais do órgão qualquer processo
em nome de Sílvio Morsoleto, bem como o feito de ng 374/86 de Elza Zuim
Sanches, que o processo ng 833 de Reno Fantin se encontra em tramitação.
Quanto aos processos ngs 582/86 de Reno Fantini e 764/86 de Laurindo Borgo
nada foi informado.
26. Pelo acima exposto, verifica-se que todas as ações cujo
resultado foi a decisão de mérito de 14 Instância, anexada aos autos como
subsídio ao recurso apresentado, ainda tramitam na Justiça, posto que o
INSS apelou das sentenças proferidas. Temerário, portanto, considerá-las
como provas definitivas da inexistência de irregularidades, haja vista
que não transitaram em julgado. Quando isto ocorrer, poderão os
responsáveis encaminhar, em grau de recurso de revisão, cópias das
decisões proferidas a este Tribunal, ocasião em que, satisfeitos os
requisitos legais, as apelações poderão ser processadas e até providas.
27. Com referência ao segurado Angelo Barduzzi, já falecido,
o Acórdão ng 488 da 134 JRPS, fls. 565, encaminhado pelo pelo Sr.
Superintendente Estadual do INSS em São Paulo, conheceu do recurso
interposto por sua viúva, transformando a aposentadoria por tempo de
serviço em especial. Dessa forma, a entidade reconheceu
administrativamente a ilegalidade da suspensão do benefício.
Quanto ao segurado Henrique Espejo Rosal, conforme já
relatado no item 22, letra 'd', o INSS recorreu da sentença de 14
Instância, tendo sido negado provimento ao recurso, entretanto não consta
nos autos qualquer documentação atestando tal fato. O mesmo ocorre com
a Sra. Elza Zuim Sanches, cujo recurso administrtivo foi provido pela
Junta de Recursos da Previdência Social, porém nada consta no presente
processo.
Nestes casos, seria necessário diligenciar os responsáveis
para que encaminhassem a esta Casa de Contas os elementos certificadores
5
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da regularidade e/ou legalidade de seus atos. Todavia, entendo que se
deva prosseguir com a execução do debito, haja vista que os responsáveis
poderão, se assim desejarem, interpor junto a este Tribunal recurso de
revisão, juntando, para análise, as aludidas peças. Nesta oportunidade
qualquer erro de julgamento, porventura havido, será sanado.
31. Finalmente, cabe salientar que todos os recorrentes
manifestaram desejo em sustentar oralmente suas alegações. Tal pleito
poderá ser atendido, desde que se observe o disposto no art. 227 do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução Administrativa 15/93 e art.
14 da Resolução 036/95, de 30.08.95".
Em razão do exposto, propõe a instrução, com a concordância do
Secretário da Unidade, o seguinte(fls. 595):
"a - que o Tribunal conheça dos recursos interpostos pelos
Srs. Alcebíades Cortegoso da Costa, Antônio Ênio Marques, Amo gene
Esteves, Elza Zuim Sanches, Henrique Espejo Rosal, Laurindo Borgo, Manoel
Rocha de Oliveira, Palimércio Cincotto, Reno Fantin e Sílvio Morsoleto
para, no mérito, negar-lhes provimento, posto que não elidiram as
irregularidades a eles atribuídas, fixando prazo de 15 dias, após a
ciência da decisão a ser prolatada, para que os responsáveis, sob pena
de cobrança administrativa, já autorizada pelo Acórdão de fls. 484/485,
recolham o débito a eles imputado;
b - que conheça do recurso interposto pelos herdeiros e/ou
sucessores de Angelo Barduzzi para, no mérito, dar-lhe provimento, uma
vez que o próprio Instituto reconheceu, mediante ato administrativo, a
ilegalidade da suspensão do benefício;
c - que seja dada quitação ao Sr. Santo Penezzi Filho, ante o
recolhimento do débito a ele imputado; e
d - que determine a cobrança judicial, já autorizada no Acórdão
de fls. 484/485, atinentes aos Srs. Alberto Ferruchi, Benedito José de
Souza, Francisco de Paula da Silva, Ismael Ferreira e Pascoal Antenor
Rossi, posto que não ressarciram seus débitos, tampouco impetraram
recurso".
O Ministério Público, intervindo nos autos, na forma
regimental, acolheu parcialmente a proposta da SECEX, e manifestou-se,
em preliminar, por diligência, no sentido de se esclarecer junto à
Superintendência Estadual do INSS a situação dos segurados Henrique
Espejo Rosal e Elza Zuim Sanches, uma vez que, segundo depreendia dos
autos, as ilegalidades a eles imputadas estariam sanadas.
Tendo sido designado relator do recurso interposto pelos
responsáveis, determinei a diligência sugerida pela Sra. representante
do Ministério Público, Dra. Maria Alzira Ferreira.
Em atendimento, o INSS, por meio do expediente de fls. 605/607,
confirma que os benefícios dos segurados Henrique Espejo Rosal e Elza
Zuim Sanches foram restabelecidos por decisão judicial, confirmando,
assim, que as irregularidades não mais persistem.
Em razão disso, propõe a SECEX/SP ao Tribunal:
"a) que conheça dos recursos interpostos pelos Srs. Alcebíades
Cortegoso da Costa, Antônio Ênio Marques, Amogene Esteves, Laurindo
Borgo, Manoel Rocha de Oliveira, Palimércio Cincotto, Reno Fantin e
Sílvio Morsoleto para, no mérito, negar-lhes provimento, posto que não
elidiram as irregularidades a eles atribuídas, fixando prazo de 15 dias,
após a ciência da decisão a ser prolatada, para que os responsáveis, sob
pena de cobrança administrativa, já autorizada pelo Acórdão de fls.
484/485, recolham o débito a eles imposto;
b) que conheça do recurso interposto pelos herdeiros e/ou
6
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sucessores de Angelo Barduzzi, e também dos recursos interpostos por Elza
para, no mérito, dar-lhes
Zuim Sanches e Henrique Espejo Rosal
atos
provimento, vez que o próprio Instituto reconheceu, mediante
administrativos, a ilegalidade da suspensão do benefício;
que seja dada quitação ao Sr. Santo Penezzi Filho, ante o
recolhimento do débito a ele imputado; e
que determine a cobrança judicial, já autorizada no Acórdão
de fls. 484/485, atinentes aos Srs. Alberto Ferruchi, Benedito José de
Souza, Francisco de Paula da Silva, Ismael Ferreira e Pascoal Antenor
tampouco impetraram
Rossi, posto que não ressarciram seus débitos e
recurso".
O Ministério Público, desta feita, representado nos autos pelo
eminente Procurador-Geral em exercício, Dr. Jatir Batista da Cunha,
manifesta-se favorável à proposta da Unidade Técnica.
É o Relatório.
VOTO

*

Registro, inicialmente, que os recursos interpostos pelos
responsáveis podem ser conhecidos, visto preencherem os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 33, da Lei ng 8.443/92.
De um modo geral, as alegações produzidas pelos recorrentes,
se restringem a duas questões básicas, se não vejamos:
I - o questionamento sobre a competência do Tribunal; e
II - o cerceamento do direito de defesa.
Com relação à competência do Tribunal, nunca é demais lembrar
o princípio da independência das instâncias predominante na doutrina mas,
em especial, na jurisprudência desta Corte.
Quanto a este posicionamento, verifico que o assunto já foi
amplamente esgotado no âmbito da Corte, por força de reiteradas Decisões
proferidas sobre o tema (cf. TC-007.483/93-7, Ata ng 40/94, Decisão ng
278/94-2@ Câmara e TC-649.010/92, Ata ng 001/96, Decisão ng 006/96-1@
Câmara, entre outras) sendo manso e pacífico o entendimento de que a
competência deste Tribunal decorre de expressas atribuições
constitucional e legal, estabelecidas nos artigos 70 a 74 da Carta Magna
e na Lei ng 8.443/92 - lei orgânica do Tribunal de Contas da Uniãorespectivamente.
A esse propósito força é convir o que dispõe o art. 71, II e
VIII, e § 3g da Constituição Federal:
"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 resulte prejuízo ao erário
público (grifei)
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de
despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que
estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado
ao erário;

7
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32 As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito
ou multa terão eficácia de título executivo".
A Lei Orgânica (Lei n2 8.443/92), por sua vez dispõe:
Art. 4g O Tribunal de Contas da União tem jurisdição própria e
privativa em todo o território nacional, sobre as pessoas e matérias
sujeitas à sua competência.
Art. 52 A jurisdição abrange:

II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte dano ao erário;
Art. 6g Estão sujeitas à Tomada de Contas e, ressalvado o
disposto no inciso XXXV do art. 52 da Constituição Federal, só por decisão
do Tribunal de Contas da União podem ser liberadas dessa responsabilidade
as pessoas indicadas nos incisos I a VI do art. 5g desta Lei".
Como se vê, os dispositivos supratranscritos demonstram de
forma irrefutável a independência das instâncias, no tocante ao
julgamento do mérito das contas pelo Tribunal, e o § 32 do art. 71, da
nossa Lei Maior, reforça a competência desta Corte, quando atribui força
executória às suas decisões.
Oportuno lembrar que, além do voto do eminente Ministro Adhemar
Paladini Ghisi, citado pela instrução e parte integrante do relatório
precedente, este relator, mais recentemente, ao ter presente o TC649.010/92, Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de
Ajuricaba/RS, teve, igualmente, a aprovação pela 14 Câmara, do voto ali
proferido (Decisão n2 006, Ata n2 01/96 -Sessão de 23.01.96), ao apreciar
pedido de suspensão de multa, imposta por esta Corte de Contas, feito
pelo responsável, sob a alegação que a matéria estava sendo tratada pela
Justiça Federal, tendo, naquela oportunidade, ficado comprovado, mais uma
vez, a competência privativa deste Tribunal, sobre a matéria ora sob
exame.
Dessa maneira, não procede a alegação dos recorrentes quando
questionam a competência deste Tribunal.
O segundo ponto da defesa dos responsáveis diz respeito ao
cerceamento do direito de defesa.
Nesse aspecto, não há, também, como prosperar tal afirmativa,
uma vez que, conforme demonstrado pela instrução às fls. 592, § 19 , aos
responsáveis foi dado amplo direito de defesa tanto na fase de inquérito
administrativo, instaurado pelo então INPS de Jaú, como nas citações
promovidas por este Tribunal. A esse respeito, verifico, ainda, que,
embora notificados, alguns deles sequer interpuseram recurso ou
recolheram o valor do débito a que foram condenados.
Outra e derradeira questão, a ser considerada neste processo,
diz respeito aos recursos administrativos promovidos por alguns
responsáveis pleiteando, junto ao INSS, o restabelecimento de suas
pensões e aposentadorias, em razão de decisões judiciais proferidas na
justiça comum.
Com efeito, verifico que esses responsáveis tiveram suas
aposentadorias e pensões restabelecidas, uma vez que o próprio INSS
reconheceu a ilegalidade da suspensão desses benefícios.
Quanto aos recursos apresentados pelos demais responsáveis,não
inconsistência dos argumentos
vejo razão para acolhê-los, face a
apresentados, conforme já demonstrado neste voto.
Com essas considerações, acolho os pareceres coincidentes da
8
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Unidade Técnica e do Ministério Público e Voto por que o Tribunal adote
o Acórdão que ora submeto à elevada apreciação deste E.Plenário
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de
de 1998.
março
Souza, em 04 de

HUIIBERTO GjIMARÃES SOUT

Mini ro-Relator
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ACÓRDÃO N° 0 2 2 /98-TCU - PLENÁRIO
Processo n°: TC-012.879/87-8
Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração
Interessados: Alberto Ferruchi, Benedito José de Souza, Francisco de Paula da Silva, Ismael Ferreira,
Pascoal Antenor Rossi, Alcebíades Cortegoso da Costa, Antônio Ênio Marques, Armogene Esteves, Elza
Zuim Sanches, Henrique Espejo Rosal, Laurindo Borgo, Manoel Rocha de Oliveira, Palimércio Cincotto,
Reno Fantin, Sílvio Morsoleto, herdeiros e sucessores de Angelo Barduzzi.
Órgão: Instituto Nacional do Seguro Social Agência de Jaú/SP
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representantes do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha, Procurador-Geral, em exercício, e Dra.
Maria Alzira Ferreira,Procuradora.
Unidade Técnica: SECEX/SP
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pela
extinta agência do Instituto de Previdência Social, hoje INSS de Jaú/SP), contra servidores e pessoas
estranhas ao serviço público, por fraudes que resultaram em pagamentos indevidos de beneficios
previdenciários;
Considerando que o Tribunal, em Sessão de 31.10.90, julgou irregulares as presentes contas
e em débito os responsáveis assinalados no item 3 supra;
Considerando que, notificados, alguns dos responsáveis impetraram recurso de reconsideração,
outros permaneceram silentes, e apenas um recolheu o débito que lhe foi imputado;
Considerando que 3 (três) dos responsáveis,entre eles os herdeiros e/ou sucessores de Angelo
Barduzzi, tiveram restabelecidos as suas aposentadorias e pensões, tendo em vista o próprio INSS ter admitido
a ilegalidade da suspensão dos benefícios;
Considerando, finalmente, os pareceres coincidentes da Unidade Técnica e do Ministério
Público;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com
fundamento nos artigos 32, inciso I e 33 da Lei n° 8.443/92, em:
8.1 conheçer dos recursos interpostos pelos Srs. Alcebíades Cortegoso da Costa, Antônio Ênio Marques,
Armogene Esteves, Laurindo Borgo, Manoel Rocha de Oliveira, Palimércio Cincotto, Reno Fantin e Sílvio
Morsoleto para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se, em conseqüência, os exatos termos daquele
Decisum, proferido na Sessão Plenária de 31.10.90, naquilo que pertine aos responsáveis, fixando-lhes prazo
de 15 dias, a contar da notificação (art.165, III, a do Regimento Interno), para que recolham aos cofres do
INSS de Jaú/SP os valores a que foram condenados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de
mora devidos, calculados a partir das respectivas datas até o dia do efetivo recolhimento, sob pena de
cobrança judicial da dívida, já autorizada pelo v. Acórdão;
8.2 conhecer do recurso impetrado pelos herdeiros e/ou sucessores de Angelo Barduzzi, e também dos
recursos apresentados por Elza Zuim Sanches e Henrique Espejo Rosal para, no mérito, dar-lhes provimento,
vez que o próprio Instituto reconheceu, mediante atos administrativos, a ilegalidade da suspensão dos
benefícios, tornando, assim, sem efeito os débitos a eles imputados, constantes dos incisos I e II do Acórdão
condenatório, de 31.10.90, julgando-se, em conseqüência, regulares com ressalva as respectivas contas, com
quitação aos responsáveis;
8.3 seja dada quitação ao Sr. Santo Penezzi Filho, ante o recolhimento do débito a ele imputado; e
8.4 determinar a cobrança judicial, já autorizada no Acórdão de 31.10.90, referente aos Srs. Alberto
Ferruchi, Benedito José de Souza, Francisco de Paula da Silva, Ismael Ferreira e Pascoal Antenor Rossi,
posto que não ressarciram seus débitos e tampouco interpuseram recurso.
Ata n° 07/98 - Plenário.

—63—
cerie

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

cg.pic5nálaltrato9

Secretária do

e

Data da Sessão: 04/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campelo e o MinistroSubstituto Benjamin Zymler. .
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GRUPO: 1- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC-012.956/94-5
NATUREZA: Recurso de Revisão.
ÓRGÃO: Subdiretoria de Pagamento de Pessoal do Ministério da
Aeronáutica.
INTERESSADO: Ministério Público junto ao TCU.
Recurso • de Revisão interposto pelo Ministério Público junto ao
TCU em face de decisão que julgou regulares com ressalva as contas
do responsável. Conhecimento. Comprovação de apropriação
indevida de valores. Devolução integral dos referidos valores.
Audiência do responsável. Alegações insuficientes. Provimento.
Irregularidade das contas. Quitação. Aplicação de multa ao
responsável. Autorização para cobrança judicial da dívida.
Encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público da União.
Mantença dos demais termos do Acórdão recorrido.

RELATÓRIO

•

Trata-se de Recurso de Revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU,
representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, em face da Deliberação de Segunda
Câmara constante da Relação n° 30/95, Ata 30/95, aprovada na Sessão de 31/08/95, por meio da qual o
Tribunal julgou regulares com ressalva as contas da Subdiretoria de Pagamento de Pessoal, exercício de
1993, dando quitação aos responsáveis e determinando à referida Unidade Gestora que efetuasse um
controle mais efetivo quanto ao limite de descontos previsto na Lei n° 8.237/91, que dispõe sobre a
remuneração dos Servidores Militares Federais das Forças Armadas.
O presente recurso fundamenta-se no inciso III do art. 35 da Lei n° 8.443/92, tendo em
vista a instauração de Tomada de Contas Especial pela Secretaria de Economia e Finanças do Ministério
da Aeronáutica na Subdiretoria de Pagamento de Pessoal - SDPP -, que concluiu pela irregularidade das
contas do então Maj. Int. Carlos Alberto Macedo Pinto, que é um dos responsáveis que tiveram suas
contas julgadas regulares com ressalva na citada Deliberação por Relação.
Mencionada Tomada de Contas Especial foi autuada no TCU como TC-009.554/95-5 e
apurou os seguintes fatos em desfavor do responsável (fls. 96, item 1, alíneas a a e):
"a) abertura de conta corrente, em 22/03/93, em nome da Pagadoria de Inativos e
Pensionistas da Aeronáutica-PIPAR, junto ao Banco do Brasil S/A, para 'serviços especiais', cujos titulares
eram o próprio responsável e o Sr. Valcir Amaral Azevedo Filho, militar, à época, recém-chegado à
organização militar epigrafada;
adulteração de fitas magnéticas referentes aos valores líquidos a serem pagos aos
militares e pensionistas;
inclusão de correntistas fictícios (falsos favorecidos) nas fitas magnéticas que continham
a relação de pagamento, todos com a mesma conta-corrente aberta para serviços especiais, em nome da
PIPAR;
adulteração dos espelhos dessas fitas, visando a possibilitar a emissão das respectivas
Ordens Bancárias, segundo os valores acrescidos;
realização de saque dos valores creditados na conta mencionada na alínea 'a', resultante
dos procedimentos fraudulentos indicados nas alíneas 'b', 'c' e 'd', por intermédio de cheques assinados
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pelos dois titulares mencionados na alínea 'a', envolvendo a participação de um doleiro, cuja identificação
não foi esclarecida pelo responsável."
ALEGAÇÕES DO RESPONSÁVEL (fls. 177): não obstante o responsável ter recolhido o
valor integral do débito que lhe fora imputado, determinei a sua audiência, tendo em vista a gravidade dos
fatos, a fim de avaliar o cabimento da aplicação de multa. Em resposta, o responsável alegou que sua
intenção ao praticar as irregularidades apontadas foi a de demonstrar a fragilidade do Sistema, em razão do
que foi necessário adotar uma medida de impacto para despertar as autoridades sobre o assunto e que em
nenhum momento teria tido a intenção de se apropriar de recursos de terceiros, "mas tão somente a
intenção de resgatar a credibilidade do Sistema" (grifos do original).
PARECERES DA 3' SECEX (fls. 178/181): O Analista entendeu que "a simplória
argumentação utilizada não justifica, de forma alguma, o procedimento perpetrado pelo responsável. O Sr.
Carlos Alberto Macedo Pinto só começou a restituir o valor devido em 17.03.95, quase dois anos depois
da ocorrência do primeiro desfalque e após a determinação de instauração do Inquérito Policial Militar,
que ocorreu em 01.03.95 (fls. 60, TC n° 009.554/95-5). Se a finalidade do alegante fosse realmente a de
demonstrar a fragilidade do Sistema, ele teria restituído o valor desviado antes que suas ações fossem
descobertas. As irregularidades cometidas configuram, inclusive, crimes de competência da Justiça Militar,
não havendo no processo, entretanto, qualquer referência à instauração de processo criminal contra o
responsável. Deve ser remetida cópia dos presentes autos ao Ministério Público da União para ajuizamento
das ações cabíveis."
Em face disso, propõe a reformulação do Acórdão recorrido, para que:
I - sejam as contas julgadas:
"a) irregulares no que se refere às contas do Sr. Carlos Alberto Macedo Pinto, Gestor de
Finanças no período de 13.05.93 a 31.12.93, com base nos arts. 1°, inciso I, e 16, inciso III, alínea d,
ambos da Lei n° 8.443/92, dando-se quitação ao responsável ante o recolhimento do débito;
b) regulares com ressalva, dando-se quitação aos Srs. José Francisco Martins, Edson
Garcez de Lyra e demais arrolados às fls. 31/32, com fulcro nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso II, e 18, todos
da Lei n° 8.443/92, sem prejuízo de ser-lhes determinado, ou a quem lhes haja sucedido, que efetue um
controle mais efetivo, quanto ao limite de descontos previsto na Lei n° 8.237/91, que dispõe sobre a
remuneração dos servidores Militares Federais das Forças Armadas;
II - seja aplicada multa ao Sr. Carlos Alberto Macedo Pinto, nos termos do art. 58, inciso
I, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 220, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal;
III - seja autorizada, desde logo, a cobrança judicial da multa referida no item anterior,
caso não seja atendida a notificação, consoante disposto no art. 28, inciso II, da Lei n° 8.443/92;
IV - seja remetida cópia dos presentes autos ao Ministério Público da União para o
ajuizamento das ações penais cabíveis, conforme dispõe o art. 16, § 3°, da Lei n° 8.443/92."
A Diretora, por sua vez, acolhe o parecer do Analista, exceto quanto à fundamentação
para o julgamento pela irregularidade, que, entende, deva ser a alínea c e não a d, pois, ante o recolhimento
da dívida pelo responsável, não mais existe o débito, e, portanto, a multa só pode ter por fundamento o
art. 58, inciso I, da LOTCU, que contempla apenas as hipóteses previstas nas alíneas a, b e c do inciso III
do art. 16 da LOTCU. Para fundamentar a proposta, cita precedente desta Casa (Acórdão n° 217/97-2'
Câmara, Ata 19).
A Titular daquela Unidade Técnica e o Ministério Público manifestaram-se concordes com
a proposta da Diretora.
É o Relatório.
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TC-012.956/94-5

VOTO

o

Ressalto que os fatos apurados na referida Tomada de Contas Especial ensejadores do
recurso que ora se examina repetiram-se também no exercício de 1994, em pelo menos uma oportunidade,
motivo pelo qual aqueles autos foram juntados também às contas do órgão relativas ao exercício de 1994.
No julgamento conjunto da Tomada de Contas da Subdiretoria de Pagamento de Pessoal e
da citada Tomada de Contas Especial, o Tribunal, acolhendo proposta do Relator, julgou irregulares
aquelas contas mas deixou de apreciar a aplicabilidade da multa "em razão de que tal providência foi
alvitrada no TC-012.956/94-5", que são estes autos (cf. Acórdão n° 374/97-1' Câmara, Ata 30).
Os atos praticados pelo responsável foram premeditados e dolosos, não havendo como
aceitar as alegações de que assim agiu para "resgatar a credibilidade do sistema" e de que "não tinha a
intenção de se apropriar dos valores", pois, conforme se depreende dos autos, a operação repetiu-se por
três vezes (1°/04/93, 02/12/93 e 02/02/94), e o responsável somente efetuou a devolução dos valores após
a instauração do Inquérito Policial Militar, o que aconteceu no período de março a junho de 1995,
portanto cerca de 2 (dois) anos após a primeira apropriação.
Não obstante, é de se considerar que o responsável efetuou a devolução integral dos
valores indevidamente apropriados, acrescidos de correção monetária e de juros de mora devidos.
Quanto à fundamentação para a aplicação da multa, entendo que, para o caso vertente (em
que o responsável efetuou a devolução integral do valor devido antes do julgamento das contas), a nossa
Lei Orgânica não oferece solução satisfatória, pois presumiu, equivocadamente, que a alínea d do inciso III
do art. 16 da LOTCU implica sempre a incidência do caput do seu art. 19, o que, conforme se depreende
destes autos, comporta exceções.
Assim, a proposta da Diretora da 2' Divisão Técnica da 3a SECEX, respaldada em
jurisprudência deste Tribunal, malgrado não ser também a mais adequada, pode ser aplicada ao presente
caso, nos termos do entendimento esposado pelo Relator do citado Acórdão n° 217/97-2' Câmara,
eminente Ministro Fernando Gonçalves, in verbis:
"Entendendo que o caso ora analisado pode ter como fundamento legal a alínea 'c' do
inciso III do art. 16 da Lei Orgânica (houve um dano ao erário por um ato ilegítimo), manifesto-me em
concordância com o Douto Ministério Público, quanto à fundamentação proposta por aquele Parquet
(alínea 'c), aplicando-se, então, a multa prevista no parágrafo único do art. 19 da mesma Lei."
Ante o exposto, dispensando a proposta "I, b" por já ter constado da decisão recorrida e
fazendo as necessárias adequações, VOTO por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à
apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 04 de março de 1998.

BENTO JOSÉ B
Ministro-Rel
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Proc. TC-009.554/95-5 - Tomada de Contas Especial
Proc. TC-012.956/94-5 - Tomada de Contas - Exercício de 1993
Proc. TC-007.550/95-2 - Tomada de Contas - exercício de 1994

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator

•
TC-009.554/95-5
Refere-se à Tomada de Contas Especial de CARLOS ALBERTO MACEDO PINTO,
instaurada pelo Ministério da Aeronáutica, em decorrência de desvio e desfalque de dinheiro
público, conforme bem sintetiza a instrução à fl. 96, no item 1, alíneas de a a d.
Contudo, observou a Unidade Técnica que o responsável indicado nessa TCE era, no
período em que as irregularidades aconteceram, 1993 e 1994, Gestor de Finanças da Subdiretoria
de Pagamento de Pessoal do Ministério da Aeronáutica. Unidade que presta contas anuais a este
Tribunal.
Em razão disso, a Sra. Secretária-Substituta da 3.' SECEX propõe a anexação desta
TCE às Tomadas de Contas ordinárias dos exercícios mencionados (TC-012.956/94-5 e TC007.550/95-2), para delas fazer parte na oportunidade da apreciação do mérito (fl. 114).

TC-012.956/94-5
Trata da Tomada de Contas ordinária da Subdiretoria de Pagamento de Pessoal do
Ministério da Aeronáutica relativa ao exercício de 1993.
A Eg. Segunda Câmara (fl. 155), na Sessão de 31.8.95, julgou-as regulares com
ressalva, expedindo a quitação aos responsáveis, dentre eles CARLOS ALBERTO MACEDO
PINTO.
Posteriormente ao mencionado julgamento e porque parte das irregularidades
constatadas ocorreram no exercício de 1993, a 3• 3 SECEX acostou aos autos cópia da já referida
Tomada de Contas Especial (TC-009.554/95-5), encaminhando-os ao Ministério Público, com
proposta de que se avalie a oportunidade de interposição do Recurso de Revisão (fls. 157/158).
TC-007.550/95-2
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Trata da Tomada de Contas ordinária da Subdiretoria de Pagamento de Pessoal do
Ministério da Aeronáutica, relativa ao exercício de 1994.
A instrução (fls. 79/83), em face dos fatos apontados na supradita TCE, manifesta-se
no sentido de que sejam:
as contas de CARLOS ALBERTO MACEDO PINTO julgadas irregulares,
expedindo-lhe a quitação, ante o recolhimento total do débito que lhe foi imputado:
as contas dos demais responsáveis julgadas regulares com ressalva, expedindo-lhes
a quitação, sem prejuízo das determinações que menciona;
reunidas para julgamento em conjunto as Tomadas de Contas ordinárias da Unidade
alusivas aos exercícios de 1993 e 1994 (TC's 012.956/94-5 e 007.550/95-2) e a
Tomada de Contas Especial de CARLOS ALBERTO MACEDO PINTO (TC
009.554/95-5).
A Sra. Secretária-Substituta da 3.' SECEX, endossa, em parte, as propostas supra,
discordando tão-só de que a TCE tenha julgamento em separado (fl. 84).
II
No que tange ao Recurso de Revisão das contas ordinárias de CARLOS ALBERTO
MACEDO PINTO, relativa ao exercício de 1993, com efeito, os fatos narrados pela instrução da
aludida TCE são graves e não foram apreciados no julgamento das mencionadas contas ordinárias,
de maneira que se pode considerá-los supervenientes e bastantes para justificar a interposição do
sobredito Recurso de Revisão, com fulcro no art. 35. inciso III. da Lei n° 8.443/92.
III
Sobre a Tomada de Contas Especial de CARLOS ALBERTO MACEDO PINTO (TC009.554/95-5), concorda o MPTTCU com o entendimento esposado pela Sra. Secretária-Substituta
da 3' SECEX. no sentido de que não deve ela ter julgamento em separado, mas antes deve integrar
as contas ordinárias do responsável, relativas aos exercícios de 1993 e 1994, uma vez que nelas,
contas principais, é que a gestão deste deve ser, na sua integralidade, apreciada e julgada.
Sob o prisma da jurisdição deste Tribunal. insculpida nos arts. 1° e 6° da Lei n°
8.443/92 e no art. 71, inciso II, da Constituição Federal, a gestão de administradores e responsáveis
por dinheiros públicos em determinado órgão, num mesmo exercício financeiro, é uirá; indivisível.
devendo ser apreciada, na sua inteeralidade, num só julgamento, num só Acórdão.
Segundo a jurisprudência desta Corte, outro não poderia ser o entendimento.
O Ee. Plenário, na Sessão de 8.9.93, ao julgar o TC-010.592/89-0 (Decisão n°402/93.
Ata n° 43/93), acolheu a tese formulada pelo eminente Ministro LINCOLN MAGALHÃES DA
ROCHA em Voto Complementar. cujo teor reproduzimos, in verbis:

••
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"e) o entendimento que preconiza a possibilidade de ser examinado.
em processo especial. ato de gestão do responsável principal
independentemente de repercussão no processo de contas ordinárias.
com as vênias de estilo ao ilustre defendente, traria, se enzpregado
sistematicamente por esta Corte, sérios transtornos à harmonização
dos julgados, uma vez que seria possível supor a hipótese de um dado
agente ter as contas julgadas irregulares e ser condenado a ressarcir
determinado valor ao erário em processo de TCE, enquanto no exame
das suas correspondentes contas ordinárias ter havido a aceitação,
plena ou parcial, dessas pelo Tribunal:
fi gestão, segundo penso, é o conjunto de atos de natureza financeira,
orçamentária e patrimonial levados a efeito por agentes
administrativos durante certo exercício financeiro: his positis não há
que se falar em exame de ato específico dissociado do todo, pois o
exame da gestão, avaliado quando do julgamento das contas anuais,
abrange, necessariamente, o universo constitutivo do somatório dos
atos específicos praticados pelas autoridades jurisdicionadas" .
Junte-se a esses argumentos a dificuldade que se teria, quanto à prescrição, na
hipótese de julgamentos separados da TCE e das contas ordinárias referentes a atos de uma só
gestão, mesmo que estes (os julgamentos) fossem em sentido idêntico (ambos regulares ou
irregulares).
A partir de quando contar-se-ia o prazo prescricional (na verdade decadencial) de
cinco anos? Os atos de gestão de determinado responsável em determinado exercício financeiro
teriam prazos prescricionais distintos, conforme o processo em que tivessem sido apreciados e
julgados? E os atos de gestão que, por serem desconhecidos do Tribunal na época do julgamento,
não foram apreciados; que termo inicial do prazo a eles se aplicaria?
•

Desse modo, é de todo coveniente proceder-se à juntada da aludida TCE às
mencionadas contas ordinárias do órgão, a fim de que possa integrá-las e subsidiar seu exame e
julgamento.
Uma vez que cópia dessa TCE foi acostada ás contas ordinárias da Unidade relativas
ao exercício de 1993. sugere-se então ajuntada do processo original da TCE às contas alusivas ao
exercício de 1994.
IV
Cumpre também ressaltar a conveniência de os processos de contas ordinárias serem
reunidos para julgamento simultâneo, com vistas a evitar divergências, ante a conexão de objeto
ocasionada pelos fatos apurados na TCE.
No entanto, a reunião desses processos encerra uma dificuldade.
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Têm eles (os processos) Relatores diferentes. Os TC's 009.554/95-5 (TCE) e
007.550/95-2 (Tomada de Contas do exercício de 1994) têm como Relator o eminente Ministro
ADHEMAR PALADJNI GEMI, enquanto o TC-012.956/94-5 (Tomada de Contas do exercício de
1993), antes do sorteio do Recurso de Revisão, se acolhido, o eminente Ministro FERNANDO
GONÇALVES.
A dificuldade concretiza-se no fato de não haver regulamentação. no âmbito do
Tribunal, sobre prevenção, na hipótese de reunião de processos conexos ou continentes.

•

Ante a omissão regulamentar, se for acolhida a proposta de reunião dos processos,
sugere o MP/TCU a submissão do caso ao Presidente do Tribunal, com espeque no que dispõe o
art. 19 da Resolução TCU n°005, de 26.1.93, em face de sua competência para resolver os casos
omissos na distribuição de processos.
V
É evidente a ocorrência das irregularidades, admitidas pelo próprio responsável, que,
inclusive, procedeu ao recolhimento do débito (TC-009.554/95-5 fls. 7, 53/59, 77 e 78).
A 3Z
por sua vez, nas instruções das Tomadas de Contas ordinárias, deixa
antever seu posicionamento no sentido da ocorrência dessas irregularidades.
Por isso, em reverência à celeridade processual, manifesta-se, desde já, o Ministério
Público em favor de que se promova a audiência do responsável, em cada uma das Tomadas de
Contas ordinárias, relativas aos exercícios de 1993 e 1994, com vistas à eventual aplicação de
multa, uma vez que os débitos já foram recolhidos aos cofres públicos.

e'

Note-se que uma vez que os atos irregulares foram cometidos em duas gestões
distintas, 1993 e 1994. está o responsável sujeito à audiência prévia e à aplicação de multa em cada
Tomada de Contas correspondente.
No que tange à responsabilidade de VALCIR AMARAL DE AZEVEDO FILHO,
conquanto não se possa negar sua atuação, no mínimo, com negligência (TC-009.554/95-5, fl. 67,
item 2 alíneas a e
convém ressaltar que os elementos constantes nos autos não revelam que
atuou de má fé.

b),

Por isso, porque não há mais débito e porque o Inquérito Policial Militar imputou-lhe
tão-só transgressão disciplinar, entende o MP/TCU possa ser ele excluído da audiência prévia que
ora se alvitra.
VI
Ante o exposto, o Ministério Público:
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1 - interpõe o Recurso de Revisão à Decisão da Ee. Secunda Câmara que julgou a
Tomada de Contas ordinária alusiva ao exercício de 1993 de CARLOS ALBERTO
MACEDO PINTO. Gestor de Finanças da Subdiretoria de Pagamento de Pessoal
do Ministério da Aeronáutica (TC-012.956/94-5. Relação n° 30/95, Ata n° 30/95),
com fulcro no art. 35. inciso III, da Lei n° 8.443/92, ante a superveniência dos
documentos constantes e dos fatos apontados no TC-009.554/95-5;
II - opina no sentido de que seja determinada ajuntada do TC-009.554/95-5 (TCE de
CARLOS ALBERTO MACEDO PINTO) à Tomada de Contas ordinária da
Subdiretoria de Pagamento de Pessoal do Ministério da Aeronáutica referente ao
exercício de 1994 (TC-007.550/95-2); e
III - desde de que se acolha o Recurso de Revisão mencionado no inciso I, manifesta-se
no sentido de que seja:
promovida a reunião das duas Tomadas de Contas ordinárias da
Subdiretoria de Pagamento de Pessoal do Ministério da Aeronáutica,
relativas ao exercício de 1993 e 1994, com vistas à propiciar a
apreciação delas por um mesmo Ministro-Relator, bem como o
julgamento simultâneo, ante a conexão de objeto;
submetida à apreciação da Presidência do Tribunal, nos termos do art.
19 da Resolução TCU n°005, de 26.1.93. o conflito de competência
decorrente da reunião dos processos sugerida na alínea a anterior; e
dado prosseguimento normal aos processos reunidos, mediante a
autorização da audiência prévia do responsável. CARLOS ALBERTO
MACEDO PINTO, em cada uma das Tomadas de Contas ordinárias,
relativas aos exercícios de 1993 e 1994, acerca das irregularidades
a ele imputadas no TC-009.554/95-5. com vistas .à eventual aplicação
de multa.
Procuradoria, em 01 de março de 1996

Lucas Rocha Urtado
Subprocurador-Geral
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ACÓRDÃO N° 0 2 3/98 TCU Plenário
-

-

Processo n°012.956/94-5
Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão.
Interessado: Ministério Público junto ao TCU.
Órgão: Subdiretoria de Pagamento de Pessoal do Ministério da Aeronáutica.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Procurador-Geral, em exercício, Jatir Batista da Cunha.
Unidade Técnica: 3' SECEX.
Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto pelo
Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, em face
da Deliberação de Segunda Câmara constante da Relação n° 30/95, Ata 30/95, aprovada na Sessão de
31/08/95, por meio da qual o Tribunal julgou regulares com ressalva as contas da Subdiretoria de
Pagamento de Pessoal, exercício de 1993, dando quitação aos responsáveis e determinando à referida
Unidade Gestora que efetuasse um controle mais efetivo quanto ao limite de descontos previsto na Lei n°
8.237/91, que dispõe sobre a remuneração dos Servidores Militares Federais das Forças Armadas;
Considerando que o presente recurso fundamenta-se no inciso III do art. 35 da Lei n°
8.443/92, tendo em vista a instauração de Tomada de Contas Especial pela Secretaria de Economia e
Finanças do Ministério da Aeronáutica na Subdiretoria de Pagamento de Pessoal - SDPP -, que concluiu
pela irregularidade das contas do então Maj. Int. Carlos Alberto Macedo Pinto, que é um dos responsáveis
que tiveram suas contas julgadas regulares com ressalva na citada Deliberação por Relação;
Considerando que a apropriação indevida de valores foi devidamente comprovada e
também reconhecida pelo próprio responsável, que recolheu o valor integral do débito;
Considerando que, regularmente ouvido em audiência, o responsável apresentou
justificativas insuficientes para descaracterizar a ilegalidade do ato praticado;
Considerando os pareceres da 3' SECEX e do Ministério Público junto ao TCU, no
sentido de que as presentes contas sejam julgadas irregulares;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
conhecer do recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU para, no mérito,
dar-lhe provimento;
com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea c, 19, parágrafo único, e 23, inciso III,
todos da Lei n° 8.443/92, julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Alberto Macedo Pinto, Gestor de
Finanças no período de 13.05.93 a 31.12.93, dando-lhe quitação em relação ao débito decorrente da
apropriação indevida, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da citada Lei, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar
perante o Tribunal (art. 165, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU) o pagamento da dívida
aos cofres do Tesouro Nacional;
nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n° 8.443/92, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da
dívida, caso não atendida a notificação;
com fundamento no § 3 0 do art. 16 da Lei n° 8.443/92, remeter cópia dos autos ao Ministério
Público da União, para ajuizamento das ações penais cabíveis;
manter inalterados os demais termos do Acórdão proferido na Relação n° 30/95 do Ministro
Fernando Gonçalves, inserida na Ata 30/95, na Sessão de 31/08/95.
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Ata n° 07/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campelo e o
Ministro-Substituto Benjamin Zymler.

SARAIV
a Presidência

BENTO JOS GARIN
Ministro
lator
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GRUPO: 1- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC-000.355/96-8
NATUREZA: Pedido de Reexame.
ÓRGÃO: Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento.
INTERESSADO: Ênio Antônio Marques Pereira, Secretário.
Pedido de Reexame do Acórdão de n° 23/97-Plenário, por meio
do qual foi aplicada ao responsável a multa prevista no art. 58, inciso
III, da Lei n° 8.443/92. Conhecimento. Novas alegações capazes de
alterar o juízo anteriormente firmado. Provimento.
•

Trata-se de Pedido de Reexame interposto por Ênio Antônio Marques Pereira, Secretário
de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e do Abastecimento - SDA contra o Acórdão de n°
23/97-Plenário (fls. 137/138), por meio do qual esta Corte lhe aplicou multa no valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais), em razão da "prática de ato antieconômico de que resultou injustificado dano ao Erário".
DOS FATOS
Referido ato antieconômico consistiu na descentralização de recursos à então denominada
Delegacia Federal de Agricultura e do Abastecimento e da Reforma Agrária no Mato Grosso do Sul
(doravante denominada simplesmente DFA/MS), para que esta realizasse licitação com vistas à
contratação de serviços de atualização tecnológica de microcomputadores pertencentes à Coordenadoria
de Defesa Sanitária Vegetal (unidade integrante da SDA), localizada em Brasília-DF, fora, portanto, do
local onde se situa a repartição interessada, em afronta ao art. 20 da Lei n° 8.666/93. Com a referida
descentralização, conforme consta do Acórdão, "foram inseridos custos adicionais que não seriam
incluídos caso a licitação tivesse sido executada no local da prestação dos serviços, tornando, por
conseguinte, antieconômico o procedimento, conforme resultou apurado".
Importa esclarecer, inicialmente, que estes autos tiveram origem em denúncia anônima
sobre possíveis irregularidades que teriam ocorrido na licitação realizada pela DFA/MS, por meio da
Carta-Convite de n° 23/95. Por ser anônima, o Ministro-Relator, em despacho exarado às fls. 14,
considerou que a denúncia não preenchia os requisitos de admissibilidade e, por esse motivo, não
mereceria ser conhecida. No entanto, determinou S.Excia. que a SECEX/MS promovesse as diligências
necessárias à apuração dos fatos relacionados à referida licitação, "ouvindo, inclusive, se entender
necessário, os responsáveis".
A Unidade Técnica, em cumprimento ao mencionado Despacho, realizou inspeção na
DFA/MS, na qual constatou várias irregularidades, sobre as quais o Secretário da SDA, o dirigente
daquela Delegacia e a Presidente da Comissão de Licitação, regularmente ouvidos a respeito, apresentaram
as devidas justificativas. Pelo mencionado Acórdão de n° 023/97, este Tribunal considerou que as
justificativas apresentadas pelos dois últimos responsáveis mencionados lograram elidir as irregularidades
apuradas, "o mesmo não ocorrendo com o Sr. Ênio Antônio Marques Pereira relativamente à
descentralização de recursos para realizar licitação pela Delegacia Federal de Agricultura e do
Abastecimento no Mato Grosso do Sul".
Na mesma Sessão em que proferiu o Acórdão n° 23/97, decidiu o Tribunal, entre outras
providências (Decisão 61/97, fls. 139), não conhecer da denúncia, por ser anônima, e acolher as
justificativas apresentadas pelo Delegado da DFA/MS e pela Presidente da Comissão de Licitação,
excluindo-os da responsabilidade que lhes foi imputada.
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DO RECURSO
,
Antes de se pronunciar quanto ao mérito do motivo ensejador da penalidade que lhe foi
6.
aplicada, o recorrente alega, em preliminar, que não lhe foi dado direito de defesa. Nesse sentido
argumenta em síntese que:
a única oportunidade de defesa que lhe foi concedida ocorreu quando prestou
esclarecimentos por meio do Oficio n° 202, de 12/03/96 (fls. 44/46), em atendimento à solicitação feita
pelo Secretário da SECEX/MS (fls. 42/43);
o Despacho proferido pelo Ministro-Relator às fls. 14 não autorizava o Secretário da
SECEX/MS a ouvir os responsáveis, "haja vista ser a audiência dos responsáveis uma prerrogativa de
competência originária e exclusiva do Relator, que somente a delegaria em casos de necessidade de
realização de diligências e, neste caso, por Portaria";
c) "após a verificação de ocorrência de irregularidade, deveria ter havido a notificação do
peticionário para apresentação de suas justificativas e exercer seu direito de defesa";
a apresentação de justificativas ao Secretário da SECEX/MS não poderia ser
interpretada como defesa, uma vez que, naquela oportunidade, o processo de investigação encontrava-se
em andamento e não se conheciam suas conclusões, que confirmassem ou não a existência de
irregularidades; além disso nenhuma acusação estava-lhe sendo imputada;
após a confirmação da existência de irregularidade, deveria o responsável ter sido
notificado para apresentação de defesa, cujo exercício pleno "comportaria vistas ao processo, apresentação
de documentos, pedidos de novas diligências, perícias, em suma, todos os meios de provas permitidos, sob
pena de caracterização do cerceamento de defesa";
somente teve conhecimento do inteiro teor do processo nos últimos dias de vigência do
prazo recursal, uma vez que, para obter cópia dos autos, teve que diligenciar junto à Delegacia do
Ministério da Agricultura no Mato Grosso do Sul.
Acreditando que lhe foi negado o direito de defesa previsto no art. 31 da Lei n° 8.443/92 e
7.
no art. 228 do Regiment&Interno, requer o recorrente a anulação do Acórdão n° 23/97 e a "reabertura de
prazo para defesa, vista ã do processo para que possa apresentá-la, juntada de novos documentos,
realização de novas diligências, sustentação oral, nos termos do art. 237 do Regimento Interno desse
Tribunal, quando do novo julgamento, enfim, e ao final, a produção de todos os meios de provas admitidos
em direito".
Ainda em preliminar, alega o recorrente que a denúncia apresentada ao Tribunal não
8.
preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno. Por isso, entende
que todos os atos decorrentes deste processo carecem de validade, devendo, por conseguinte, ser
declarados nulos.
Após as preliminares acima elencadas, o recorrente passa a comentar o que no seu
9.
entendimento são as fases do processo. Assim, destaca, de início, que de todos os fatos apresentados na
denúncia o de maior importância não foi apurado, qual seja: a firma vencedora da licitação estaria cotando
o preço total do computador ao mesmo tempo em que também cotava, em acréscimo, preços para cada
uma das peças que o compunham.
Sobre estè 'fato, o peticionário alega que, apesar de constar nos autos parecer elaborado
10.
pela Secretaria de Informática deste Tribunal esclarecendo o significado de upgrade, em nenhum momento
os auditores da SECEX/MS procuraram definir aquela expressão. Conseqüentemente, avaliaram o preço
daquilo que não conheciam. Caso os auditores soubessem o significado, teriam concluído pela procedência
da denúncia pela simples análise do Quadro de Levantamento de Despesas - QLD, do Pedido de Compras
ou Execução de Serviços (fls. 34) e das "notas fiscais" (sic).
A seguir 6 interessado informa que, segundo o Regimento Interno das Delegacias Federais
11.
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de Agricultura, compete ao dirigente das mesmas "praticar os atos de gestão orçamentária e financeira à
conta dos recursos alocados à DFA, dentre outras".
Informa também que o Manual de Despesas da União explicita que a provisão de crédito
importa em delegação de competência para sua utilização e, por esse motivo, "a descentralização de
recursos não se constitui em ato vinculante, e, como tal, não impõe ao gestor da Unidade recebedora do
crédito a obrigatoriedade de sua utilização, e mesmo se assim fosse, este jamais estaria isento da adoção de
procedimentos regulares prescritos em legislações específicas".
Considera, portanto, o recorrente que a descentralização dos recursos por ele autorizada
transferiu à DFA/MS a responsabilidade por sua aplicação, e mesmo que lhe restasse alguma
responsabilidade residual, subsidiária ou solidária, esta jamais eximiria o gestor daquela Delegacia "da
responsabilidade pela adoção dos procedimentos previstos na legislação específica para a contratação de
obras ou serviços, através de sua unidade".
Nesse mesmo sentido, discorda do parecer do Secretário da SECEX/MS na parte na qual
afirma que na apuração de responsabilidade deve ser levado em consideração quem autorizou o
procedimento de aquisição, sendo patente, neste caso, a responsabilidade da SDA quando descentralizou o
crédito orçamentário. Se prevalecer este entendimento, alega o recorrente, restaria a ele transferir a
responsabilidade ao Subsecretário de Orçamento e Finanças do Ministério da Agricultura, que
descentralizou o crédito à SDA. Este, por sua vez, repassaria tal responsabilidade ao Secretário do
Tesouro Nacional e assim estaria instalado o "império da impunidade, logo, o caos administrativo".
Afirma ainda, em relação a esse assunto, que "a descentralização dos recursos foi efetuada
com total atendimento aos ditames legais que regem a espécie, uma vez que foi antecedida de pedido de
provisão e este de análise da Coordenação de Informática, imprescindível em se tratando de serviços da
área de computadores".
Quanto ao procedimento licitatório, o interessado entende que todas as impropriedades
constatadas pela SECEX/MS foram elididas com os esclarecimentos prestados pelo Delegado da DFA/MS
pela Presidente da Comissão de Licitação, restando apenas "por não observado pelos auditores, a
comprovação do ardil utilizado pela firma vencedora do certame e que passou desapercebido, até aqui, por
todos". Quanto à alegada pendência, o recorrente assinala que, não obstante tenham sido os serviços
descritos de forma clara tanto no Pedido de Compras quanto na Carta-Convite, "a firma Belco - Comércio
Representações Ltda., em sua proposta (fls. 32 e 33), de forma ardilosa, apresentou o preço pelos
serviço de transformação - atualização - dos microcomputadores e, ainda, das peças que seriam
substituídas e que já estavam embutidas no preço do cupgrade', que era de apenas R$ 2.283,00 (dois mil,
duzentos e oitenta e três reais) por unidade". Desta forma, "a esperta firma vencedora ... logrou aumentar
preço unitário em mais R$ 1.929,00 (mil, novecentos e vinte e nove reais), passando assim, com este
artificio, o preço total unitário a ser de R$ 4 222,00 (quatro mil, duzentos e vinte e dois reais)".
Quanto ao que chamou de "artificio"da firma vencedora do certame, acha o interessado que
a Comissão de Licitação.da DFA/MS deixou-se iludir, "só podendo tal fato ser atribuído à falta de
treinamento alegada pelo Delegado da DFA/MS em suas justificativas".
Ainda cor relação ao assunto, conclui que o preço da upgrade de R$ 2.283,00 estava
compatível com todos aqueles praticados no mercado e abaixo de um computador novo, sendo estes os
motivos que ensejaram a realização do certame licitatório na DFA/MS.
Em Resumo, o recorrente entende que restou demonstrado que:
"I - a responsabilidade do gestor que efetuou a descentralização cessa com a efetivação da
provisão orçamentária mediante a qual ela se operou;
II - não existe qualquer responsabilidade solidária ou residual da unidade descentralizadora;
III - a provisão, por si só, não autoriza a realização da despesa uma vez que ela
consubstancia delegação de competência para utilização do crédito descentralizado;
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IV - regimentalmente compete ao gestor das Unidades descentralizadas do Ministério da
Agricultura a prática dos atos de gestão orçamentárias e financeiras à conta dos recursos alocados a estas
unidades;
V - O recebimento de crédito descentralizado não exime a unidade recebedora da
obrigatoriedade de adoção de todos os procedimentos prescritos em lei para a efetivação de utilização dos
recursos recebidos,
W - a descentralização dos recursos foi processada obedecendo a todos os ditames legais
que regem a matéria e com a certeza de que para a utilização dos recursos seriam atendidas regiamente os
preceitos legais atinentes à espécie;
WI - os dirigentes das unidades descentralizadas são subordinados diretamente ao Ministro
de Estado não guardando qualquer subordinação à Secretaria dirigida pelo Peticionário;
VIII - o &legado prejuízo apontado pelos relatórios de auditorias e motivador da pena
pecuniária imposta ao Peticionário somente ocorreu por ter a Comissão de Licitação da Delegacia Federal
de Agricultura no MS se deixado enredar em ardil e artificio montado pela firma prestadora do serviço de
atualização tecnológica dos computadores;
IX - caso o artificio apresentado pela firma vencedora tivesse sido descoberto por ocasião
do julgamento das propostas apresentadas, com certeza não teria se configurado qualquer irregularidade
quanto à economicidade do procedimento, e pelo contrário teria sido, inclusive, bastante vantajoso, com
real demonstração do superior interesse público;
X - o prejuízo causado à União foi provocado por conduta ardilosa e imprópria praticada
pela firma Belco - Comércio e Representações Ltda., que indevidamente cotou o preço de peças que já
estavam incluídas no serviço a ser executado, para o qual fora contratada, e que constituía objeto da CartaConvite n° 023/95, da Delegacia Federal de Agricultura em Mato Grosso do Sul."
Pelos motivos expostos, requer o recorrente que este Tribunal reexamine o Acórdão
20.
023/97, modificando-o para .
"a) determinar a adoção dos procedimentos cabíveis e necessários com escopo de
compulsar a firma Belco - Comércio e Representações Ltda., vencedora do certame licitatório, a repor aos
cofres públicos os valores recebidos indevidamente, sob as penas da lei;
b) declarar o Peticionário, Ênio Antônio Marques Pereira, Secretário de Defesa
Agropecuária do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, isento de quaisquer responsabilidades
pelos fatos ensejadores do presente processo, e ao final
c) determinar o arquivamento do processo."
PARECER DA 10' SECEX
A Analista; responsável pela instrução do processo no âmbito da 10' SECEX registra
inicialmente que o recorrênte recolheu a multa que lhe foi aplicada, tendo juntado às fls. 13 do vol. I cópia
do comprovante deste recolhimento.
Quanto à preliminar argüida pelo interessado de que houve cerceamento de seu direito de
defesa, a Informante entende que não procede. Isto porque "o oficio de audiência encaminhado pela
SECEX/MS (fl. 42) era claro quanto ao seu objeto e quanto à sua fundamentação. Logo, não há que se
falar em cerceamento do direito de defesa, uma vez que o apelante exerceu esse direito ao se fazer
presente nos autos quando ouvido em audiência (fl. 44), tendo sido rejeitadas pelo Tribunal as razões de
justificativas apresentadas".
Ressalta a instrução que inexistiu óbice nos autos que restringisse o uso pelo recorrente da
prerrogativa que lhe é assegurada pelo art. 31 da Lei 8.443/92 e artigo 228 do Regimento Interno no
tocante ao conhecimento do teor do processo.
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Quanto aos demais procedimentos do Tribunal questionados pelo recorrente, a Analista24.
Informante entende que as argumentações apresentadas "são irrelevantes por se tratarem de regras
processuais do Tribunal, imprescindíveis à instrução e julgamento do processo". Acrescenta que "a
Unidade Técnica ao proceder a oitiva dos responsáveis assim o fez em atendimento ao Despacho emitido
pelo Sr. Ministro-Relator (fl. 14), que autorizava aquela Secretaria a efetuar a apuração dos fatos
referentes à licitação sob enfoque, 'ouvindo, inclusive, se entender necessário os responsáveis'. Registra
também que o Ministro-Relator, a quem compete a presidência da instrução do processo, nos termos do
art. 11 da Lei Orgânica do Tribunal, em seu Relatório e Voto nada questionou sobre o procedimento
realizado pela SECEX/MS ao efetuar a audiência dos responsáveis.
Relativamente à alegação do recorrente de que são nulos os atos processuais que se
25.
seguiram ao recebimento da denúncia com infringência ao Regimento Interno, a Informante esclarece
"que o processo não foi recebido como denúncia e sim como de fiscalização nos termos do Despacho do
eminente Ministro-Relator, às fl. 14".
Quanto à licitação realizada pela DFA/MS, a Informante entende que, apesar de inclusos
26.
nos preços praticados pela firma vencedora os custos com transporte de mercadorias e com a manutenção
da equipe técnica em Brasília, não houve superfaturamento e caso tivesse ocorrido certamente o Tribunal
teria adotado as medidas pertinentes.
Sobre a responsabilidade pela descentralização dos recursos à DFA/MS, a responsável pela
27.
instrução do processo manifesta o entendimento de que a delegação de competência não pressupõe a
transferência completa de responsabilidade e que a responsabilidade do delegante pelos atos praticados
pelo delegado deve ser sempre ponderada em cada caso concreto. No caso em exame, considera a
Informante que sobressai "a forma negligente com que o responsável apenado pelo Tribunal, aliado ao
sistemático descumprimento ao Estatuto das Licitações, autorizou a contratação de serviços notoriamente
antieconômicos e com evidente prejuízo ao Erário". Ao seu ver, essa foi a fundamentação para o Acórdão
de n° 23/97, "a qual em seu recurso o recorrente não logrou infirmar".
Prosseguindo na análise do recurso, a Informante apresentou ainda as seguintes
28.
argumentações e esclarecimentos:
a prestação de contas dos recursos descentralizados para a DFA/MS é de competência
do Secretário da SDA, "não havendo como acolher a argumentação defendida pelo recorrente quanto à
ausência de responsabilidade da unidade transferidora dos recursos";
a IN/DTN n° 10/91 (Manual de Despesas da União), mencionada pelo recorrente, foi
revogada pela IN/STN n° 05, de 06/11/96, exceto os capítulos 03.00.00 e 04.00.00, referentes à licitações
e contratos;
"o ato de descentralizar crédito não consubstancia necessariamente delegação para
utilizar a verba, como também reconhece o apelante; não consta do processo e tampouco o responsável
apresentou o expediente da referida delegação de competência";
em que pese a unidade recebedora dos recursos "não estar isenta dos procedimentos
previstos em lei", ou de não estar obrigada à utilização dos créditos descentralizados, a questão referente à
imputação de responsabilidade ao gestor da DFA/MS já foi adequadamente considerada pelo Tribunal,
quando este examinou as justificativas apresentadas pelo Delegado José Antônio Roldão sobre as
irregularidades detectadas no processo licitatório;
na defesa apresentada pelo Secretário da DFA/MS não ficaram esclarecidos "os motivos
determinantes da transferência de recursos para uma unidade fora da estrutura da Secretaria de Defesa
Agropecuária";
"o apelante não logrou êxito em demonstrar a responsabilidade da firma Belco Comércio
e Representações Ltda. pelas irregularidades verificadas no processo de licitação".
Pelo exposto e considerando que "o recorrente não trouxe aos autos elementos capazes de
29.
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alterar o Acórdão 23/97", a Analista-Informante sugere:
"I - seja conhecido o presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se o mesmo teor do Acórdão n° 23/97-Plenário, ora recorrido;
II - seja dada ciência ao Sr. Ênio Antônio Marques Pereira da decisão supra;
III - seja expedida quitação ao responsável, ante o recolhimento da multa, conforme cópia
do comprovante desse recálhimento juntado à fl. 13 do vol. I."
O Titular dà Unidade Técnica, em cota singela, manifesta-se de acordo.
O Ministério Público endossa as conclusões da 10a SECEX e lembra a intenção do
recorrente em produzir sustentação oral.
É o Relatório.

à

VOTO
Preliminarmente, esclareço que o recurso interposto preenche os requisitos de
admissibilidade, podendo, portanto, ser conhecido.
As razões iniciais do recorrente de que houve cerceamento de sua defesa não procedem, eis
que, em conformidade com o art. 43, inciso II, da Lei n° 8.443/92, ao responsável foi dada oportunidade
de apresentar suas razões de justificativas quanto aos fatos de sua responsabilidade apurados na inspeção
realizada pela SECEX/MS. O direito de apresentar defesa foi exercido pelo recorrente por meio do Oficio
GAB/SDA/n° 202/96 (fls. 44), no qual apresentou as justificativas que entendeu cabíveis. Não houve e não
poderia haver nenhum óbice a que o responsável obtivesse vistas dos autos, apresentasse novos
documentos e promovesse sustentação oral, conforme agora é alegado.
O expediente enviado pela SECEX/MS (fls. 42/43), que oportunizou ao responsável
exercer seu direito de defesa, promovendo sua audiência, ao contrário do alegado, teve amparo no
Despacho exarado pelo Ministro-Relator às fls. 14, no qual S.Excia autorizou aquela Unidade Técnica a
promover a apuração dos fatos e a ouvir os responsáveis, se necessário fosse.
Quanto à denúncia anônima apresentada a este Tribunal, cabe razão ao recorrente quando
diz que ela não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno. De
fato, por ser anônima, esta Corte dela não conheceu, conforme Decisão de n° 61/97, proferida na Sessão
de 19/02/97 (fls. 139). Nol'entanto, isso não beneficia o recorrente, haja vista que as irregularidades que lhe
são imputadas decorrem não da denúncia, mas de inspeção realizada por este Tribunal com fulcro no art.
41, inciso II, da Lei n° 8.443/92. De outra forma: o Acórdão ora recorrido teve por fundamento os fatos
apurados em processo de fiscalização regularmente constituído por iniciativa deste Tribunal, iniciativa esta
amparada no mencionado dispositivo da Lei Orgânica desta Casa.
Desta forma, entendo que não há como acolher as preliminares invocadas pelo recorrente.
Quanto ao mérito, no entanto, entendo que o recorrente, em seu longo arrazoado, logrou
demonstrar que não teve qualquer responsabilidade pela utilização, no âmbito da DFA/MS, dos recursos
descentralizados pela Secretaria que dirige. Com efeito, a descentralização do crédito transferiu àquela
Delegacia a responsabilidade por sua utilização. Caberia, pois, àquela unidade gestora, quando da
realização da despesa autorizada, o cumprimento das normas pertinentes. Desta forma, não se pode
atribuir ao ora recorrente eventuais prejuízos advindos de uma licitação mal conduzida, da qual ele não
teve qualquer participação. Lembro a este respeito que as supostas irregularidades na licitação foram
objeto de justificativas apr'èsentadas pelos responsáveis pela condução do certame no âmbito da DFA/MS,
tendo esta Corte decididó acatá-las, consoante Acórdão n° 23/97 e Decisão n° 61/97.
O Tribunal, ao apenar o responsável, assim o fez por considerar que a descentralização dos
recursos por ele promovida, tendo por objetivo específico a realização de licitação em Campo Grande/MS
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para atualização tecnológica de microcomputadores localizados em Brasília-DF, proporcionou a
ocorrência de prejuízo aos cofres públicos decorrente da previsível inserção no preço da licitantevencedora de custos adicionais (transporte e manutenção de técnicos em Brasília) que não existiriam caso
a licitação tivesse sido realizada no local da prestação dos serviços No entanto, conforme análise efetuada
pela 10' SECEX (vide item 26 do Relatório que antecede este Voto), no preço ofertado pela licitantevencedora do certame realizado pela DFA/MS, não houve superfaturamento, apesar de nele estarem
inclusos os custos com transporte da mercadoria e manutenção de técnicos em Brasília/DF pelo tempo
necessário à execução dos serviços
Ante o exposto, considerando que o recorrente apresentou razões suficientes a alterar o
juízo anteriormente firmado por esta Corte, VOTO, com as vênias de praxe por divergir dos pareceres, por
que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à apreciação deste Plenário.

•
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Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 04 de março de 1998
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Processo n°000.355/96-8
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame.
Interessado: Ênio Antônio Marques Pereira, Secretário.
Órgão: Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
Unidade Técnica: 10a SECEX.
Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos originários de inspeção realizada pela
SECEX/MS na então denominada Delegacia Federal de Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária no Mato Grosso do Sul (DFA/MS);
Considerando que, na Sessão de 19/02/97, este Tribunal, por meio do Acórdão de n°
23/97, resolveu aplicar ao Secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, Ênio Antônio Marques Pereira, a multa prevista nos artigos 43, parágrafo único, e 58,
inciso III, da Lei n° 8.443/92;
Considerando que o responsável, inconformado com aquela decisão, dela interpôs
tempestivamente Pedido de Reexame;
Considerando que o recurso interposto preenche os requisitos legais e regimentais de
admissibilidade;
Considerando que o recorrente apresentou em seu recurso razões suficientes a alterar o
juízo anteriormente firmado por esta Corte, consoante demonstrado no Voto do Ministro-Relator;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 c/c os arts. 32 e 33 da Lei n° 8.443/92,
em conhecer do Pedido de Reexame interposto por Ênio Antônio Marques Pereira, Secretário de Defesa
Agropecuária do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, para, no mérito, dar-lhe provimento,
tomando, em conseqüência, insubsistente o Acórdão de n° 23/97, proferido na Sessão Plenária de
19/02/1997.
Ata n° 07/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir
Campelo e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que se declarou impedido: Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

BENTO JOSE BU
Ministro-Rel
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GRUPO I - CLASSE II - Plenário
TC 014.787/97 0
-

-

NATUREZA: Solicitação de Auditoria
ENTIDADE: Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES
INTERESSADA: Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle da Câmara dos Deputados

•

•

EMENTA: Solicitação de auditoria formulada por
comissão da Câmara dos Deputados. Requisitos de
admissibilidade preenchidos. Conhecimento.
Inclusão do trabalho no Plano de Auditoria.
Comunicações.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados, por meio do Ofício ng 332/97, de 13/11/1997, solicita deste
Tribunal (f 1. 01) "auditoria, a titulo de inspeção extraordinária, no Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, com a finalidade de fiscalizar o processo de concessão de
financiamentos a estados da federação, assim como os empréstimos firmados com as unidades da federação
a partir de 10 de janeiro de 1995. Nessa fiscalização deverão ser analisadas as garantias oferecidas pelos
estados, bem como se tais recursos foram aplicados nos objetivos estabelecidos nos respectivos contratos."
A 8@ Secex, que analisou o processo (fls. 05/08), considerou
preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, o que implica o
pronto acolhimento da solicitação por parte do Tribunal. Entretanto, à
vista da amplitude do assunto a ser auditado e da natureza genérica do
pedido, a Unidade Técnica sugeriu, preliminarmente, diligência ao BNDES
requerendo informações sobre os empréstimos da espécie, de forma a
conhecer a dimensão do trabalho a ser realizado. Acolhi, por despacho
(f 1. 09), essa proposta e os elementos (f is. 11/21) encaminhados pelo
BNDES foram analisados às fls. 22/26.
A instrução (f is. 22/25) informa que treze estados da Federação
e mais o Distrito Federal foram contemplados com 48
empréstimos/financiamentos do tipo a que se refere o pedido de
fiscalização em exame. Ressalta que uma dessas operações --antecipação
de recursos destinados ao saneamento das Centrais Elétricas de Rondônia
S.A. - Ceron, com vistas à privatização da empresa-- já foi objeto de
outra solicitação de auditoria, formulada pela Comissão de Fiscalização
e Controle do Senado Federal, e acolhida conforme Decisão ng 887/97-TCU Plenário, no TC-013.806/97 - 1. Essa auditoria, a ser realizada na
Eletrobrás, com extensão ao BNDES, encontra-se a cargo da 9@ Secex e
programada para breve.
Por sua vez, a Sr @ Secretária, em substituição, da 8@ Secex, em
parecer de fl. 26, registra que outros dois processos correlatos tramitam
neste Tribunal. O TC-000.328/98 - 7, que trata de denúncia acerca de
antecipação, pelo BNDES, de recursos à Celpe - Companhia de Eletricidade
de Pernambuco, e o TC-000.852/98 - 8, consulta formulada pela Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados
sobre a "licitude da contratação de tais operações de antecipação [ pelo BNDES] de recursos
provenientes das futuras desestatizações estaduais sem os pareceres do Banco Central do Brasil e da Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado Federal e sem a aprovação do Senado Federal." É escl arecido
que o primeiro deles (TC-000.328/98 - 7) encontra-se aguardando atendimento
1
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de diligência e o outro (TC-000.852/98 - 8), em instrução preliminar.
Por fim, propõe a Unidade Técnica que, nos termos do art. 71,
inciso IV, da Constituição Federal, e art. 38, inciso I, da Lei ng
8.443/92, se conheça desta solicitação e seja determinada a realização
da auditoria requerida. Sugere, ainda, de forma a evitar duplicidade de
procedimento, que a equipe a ser designada para o trabalho seja alertada
no sentido de verificar se o empréstimo concedido ao Estado de Rondônia,
a título de antecipação de recursos por conta da privatização da Centrais
Elétricas de Rondônia - Ceron (f 1. 14), foi ou não contemplado no escopo
da auditoria, a cargo da 94 Secex, determinada pela Decisão ng 887/97-TCU
- Plenário.
É o Relatório.
VOTO

A solicitação de auditoria em exame preenche os requisitos
legais e regulamentares para o seu acolhimento pelo Tribunal, porquanto
foi aprovada em reunião ordinária da Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle da Câmara dos Deputados, realizada em 12/11/1997.
Dessa forma, acolho os pareceres e VOTO por que o Tribunal de
Contas da União adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste
Plenário.
Sala das Sessões, em 04 de março de 1998.

Carlos Á ila Álvares da Silva
Ministro Relator

e
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DECISÃO N° 0 66/98 TCU - Plenário
-

•

Processo n° TC-014.787/97-0
Classe de Assunto: II - Solicitação de auditoria formulada por comissão da Câmara dos Deputados.
Interessada: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.
Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
Vinculação: Ministério do Planejamento e Orçamento.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 8 Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso
IV, da Constituição Federal; 1°, inciso II, e 38, inciso I, da Lei n° 8.443/92; 1°, inciso II, e 184 do Regimento
Interno, DECIDE:
8.1. conhecer da presente solicitação, por preencher os requisitos legais e regulamentares pertinentes;
8.2. determinar a inclusão, no plano de auditoria para o primeiro semestre do corrente ano, de auditoria
a ser realizada no BNDES, na forma requerida pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados. Deverá a 8a Secex, de forma a evitar duplicidade de procedimento, verificar o escopo
da auditoria, a cargo da 9' Secex, determinada pela Decisão n° 887/97-TCU - Plenário; e
8.3. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à Presidência
da referida comissão, para conhecimento.
Ata n° 07/98 - Plenário.

Data da Sessão: 04/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e o MinistroSubstituto Benjamin Zymler.
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CARLOS ÁT LA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO 1- CLASSE II- PLENÁRIO
TC-009.877/97-5
Natureza: Solicitação
Interessado: Senado Federal - Comissão de Fiscalização e Controle
Ementa: Relatório de Inspeção Ordinária, realizada pela SECEX-RS,
no Banco Meridional do Brasil, por determinação da Decisão TCU
n° 592/97-Plenário. Determinada a remessa de cópia do Relatório da
Inspeção, desta Decisão, Relatório e Voto que a embasam, à
Presidência da Comissão solicitante. Ressalvada a proposta de
recomendações ao Banco Meridional do Brasil, face sua privatização.
Juntada dos autos às contas do Banco Meridional referentes ao
exercícios de 1997.

Trata-se do Relatório de Inspeção Ordinária, realizada no Banco Meridional do Brasil, em especial
em relação às indenizações pagas pela entidade em decorrência de decisões judiciais, motivadas por:
a) devolução indevida de cheques e outras decisões de natureza creditícia ou bancária; b) ações trabalhistas.
2 Referida inspeção decorre de determinação contida na Decisão n 2 592/97 - TCU - Plenário, Sessão
de 17.09.97, que acolheu solicitação da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal relativa a
levantamentos de valores de indenizações pagas, disponibilidades de recursos e investimentos ou débitos
assumidos em diversos órgãos e entidades federais.
Realizada a inspeção ordinária, pela SECEX-RS, cujo relatório está contido às fls. 27/85,
3.
consignou-se as proposições, endossadas pelo Diretor Técnico e pelo Titular daquela Unidade Técnica
(fl. 34):
"9.1 Seja recomendado ao Banco Meridional do Brasil S/A (BMB) que adote uma política mais rígida
para celebrar acordos nas ações trabalhistas, de modo a reduzir os valores pagos neste tipo de
procedimento;
9.2 que se recomende ao BMB que adote providências no sentido de prevenir erros em operações
bancárias tais como devolução indevida de cheques e de preparar os advogados da instituição para a
atuação neste tipos de ação civil;
9.3 recomende-se ao BMB que modifique a seu plano de contas para contemplar o registro de
indenizações judiciais com o nível de detalhamento adequado aos diversos tipos de ação e respectivos
modos de liquidação, vinculando estas informações contábeis aos respectivos sistemas informatizados de
acompanhamento de processos judiciais;
9.4 seja efetuada ajuntada destes autos à prestação de contas do exercício de 1997;
9.5 seja dado conhecimento do relatório e decisão que vierem a ser adotados ao Banco Meridional
do Brasil S/A e à Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal."
É o Relatório.
VOTO
Cumprindo a determinação contida na Decisão TCU n 2 592/97 - Plenária, a SECEX-RS ultimou
4
inspeção ordinária no Banco Meridional do Brasil S/A com a finalidade de atender solicitação da Comissão
de Fiscalização e Controle do Senado Federal.
Os elementos inseridos nos autos atendem ao solicitado, razão porque se encontram em condição
de serem remetidos à Presidência daquela Comissão.
Faço ressalva quanto à proposta da Unidade Técnica de endereçar ao Meridional elenco de
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recomendações, em razão da recente privatização daquela instituição Concordamos, entretanto, com a
sugestão de juntada dos presentes autos às contas do Banco referentes ao exercício de 1997, para exame em
conjunto e em confronto.
Pelo exposto, Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão, cujo teor ora submeto à elevada
apreciação deste Colegiado.
TCU, 04 de março

VALMIR CAMPELO
Ministro-Relator

•
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DECISÃO 1\12 0 6 7/98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n2 TC-009.877/97-5
Classe de Assunto: (II) Solicitação
Interessado: Senado Federal -,Comissão de Fiscalização e Controle
Responsável: Banco Meridional do Brasil S/A
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX-RS
Decisão: O Tribunal de Contas da União, em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo
Relator, com fulcro no art. 1Q, II, da Lei n 2 8.443/92, combinado com o art. 19, I, alínea b, do seu
Regimento Interno, DECIDE determinar:
8.1 a remessa de cópia do Relatório de Inspeção Ordinária no Banco Meridional do Brasil S/A,
constante às fls. 27/85 dos autos, bem como desta Decisão, do Relatório e Voto que a embasam, à
Presidência da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal;
8.2 a juntada deste processo às contas do Banco Meridional do Brasil S/A, exercício de 1997, para
exame em conjunto e em confronto.
Ata n° 07/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo (Relator) e o
Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
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GRUPO II- CLASSE V - PLENÁRIO
TC-675.295/94-7
Natureza: Relatório de Levantamento de Auditoria
Entidade: Prefeitura Municipal de Lagarto/SE
Responsável: José Raymundo Ribeiro
Ementa: Relatório de Auditoria. Irregularidades apuradas na aplicação
de recursos federais transferidos por força de Convênios. Audiência do
responsável. Justificativas apresentadas não elidem as irregularidades
apuradas. Débito. Transformação dos autos em Tomada de Contas
Especial e citação dos responsáveis. Determinações.

•

Relatório de Levantamento de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de
Lagarto/SE, no período de 19.09.94 a 23.09.94, na área da transferência legal referente a royalties
do petróleo e de convênios firmados com a Administração Federal.
Diante das conclusões da equipe de auditoria, no seu Relatório de fls. 01/08, foi
realizada diligência junto à Delegacia da Receita Federal/SE, Prefeitura Municipal de Lagarto/SE e
junto à Delegacia da SUNAB/SE (fls. 09/47; 48/60 e 62/74).
Tendo, as referidas diligências, sido prontamente atendidas, os novos elementos
aduzidos aos autos propiciaram novo exame das questões levantadas na auditoria, sendo decorrente
o registro, pelo analista-instrutor, dos seguintes indícios de irregularidade e/ou impropriedade (fls.
81/87):

processos de prestação de contas relativas a convênios constituídos de forma
incompleta, faltando-lhes termos de convênios, planos de trabalhos e as respectivas
aprovações do órgão concedente, assinaturas em documentos e elementos indicativos
de sua aprovação, ou não, pelo órgão concedente (item 2, "a");
aquisição de material permanente, com recursos provenientes do Convênio n°
4785/93 e do Convênio n° 289970165/93, firmados com o FNDE e a LBA
respectivamente, sem a instauração de procedimento licitatório (item 2, "b");
inexistência de termos de responsabilidade e de fixação de plaquetas nos bens
patrimoniais adquiridos (item 2, "c");
superfaturamento na aquisição de gêneros alimentícios, com recursos do Convênio
FAE n° 1.093/93, conforme análise comparativa entre os preços pagos à licitante
vencedora da TP n° 01/94 e a média dos preços destes gêneros em fevereiro/94,
extraídas das planilhas enviadas pela Delegacia SUNAB/SE, e, também, com os preços
propostos, no mesmo mês, pela própria licitante vencedora, no Convite n° 013/94, da
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Universidade Federal de Sergipe (itens 11/15);
adulteração das notas fiscais, referentes à aquisição dos gêneros alimentícios acima
mencionados, emitidas por empresa de qualificação duvidosa, visto que comercializa
apenas frangos e seus derivados (item 2, "g" e itens 05/10);
contratação, em 01.09.94, da empresa Coesa Engenharia Ltda. para execução do
objeto do Convênio n° 224/GM/SS/94-MBES, sem a realização do devido certame
licitatório, valendo-se, para tanto, de termo aditivo a outro contrato firmado com a
contratada e extinto em julho/93 (item 2, "e");
utilização dos recursos oriundos do Convênio n° 224/GM/SS/94-MBES para
cobertura de despesas com obra já realizada (item 2, "f").
Observa o analista-instrutor que, verificada a irregularidade tratada na alínea "b" acima,
estaria caracterizada a reincidência por parte do responsável, bem como o descumprirnento de
determinação do Tribunal, ante os termos da Decisão-TCU n° 109/93, de 11.08.93, Ata n° 35/93Plenário, e, ainda, que os indícios de irregularidades, constantes das alíneas "f' e "g" acima, já estão
sendo devidamente tratados no TC 4.773/95-0, encontrando-se, àquela época, em fase de audiência
do responsável (itens 16/17 às fls. 86).
Nos termos propostos pelo titular da SECEXJSE, procedeu-se à audiência do Sr. José
Raymundo Ribeiro, para que o responsável pudesse apresentar as suas razões de justificativas
referentes às questões detectadas na auditoria e sintetizadas nas alineas "d" e "e" do item 3 acima (fls.
88/91).

•

Analisadas as alegações do responsável, o analista-instrutor, agora na função de Diretor
da r Divisão Técnica, manifesta-se pela sua improcedência e mantém a sua proposta, constante às
fls. 86/87, no sentido de que (fls. 106):
seja aplicada multa ao responsável pelo descumprimento de determinação do
Tribunal;
seja transformado o presente processo em tomada de contas especial, procedendo-se
à citação do responsável para que apresente as alegações de defesa ou recolha aos
cofres do Tesouro Nacional a importância de CR$ 12.390.573,86, calculada conforme
coluna IV do Quadro IV de fls. 85 e acrescida dos encargos legais calculados a partir
de 02.12.93, concernente ao superfaturamento na aquisição de gêneros alimentícios,
referente à TP n° 01/94;
sejam feitas determinações saneadoras, que elenca, ao responsável;

6.1/vv675295.wpd
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seja declarada a inidoneidade da firma "O Frangaço - Abatedouro e Comércio de
Frangos Ltda";
0
seja remetida, com fulcro no § 3 do art. 16 da Lei n° 8.443/92, ao Ministério Público
da União, documentação comprobatória do dano causado ao Erário.
Dissentindo, em parte, deste entendimento, o Secretário da SECEX/SE, citando aresto
do Tribunal, propõe determinação à Fundação de Assistência ao Estudante - FAE, repassadora dos
recursos para a aquisição dos gêneros alimentícios, no sentido de que seja instaurada tomada de
contas especial, objetivando a apuração da ocorrência de superfaturamento na referida aquisição, e,
ainda, que sejam feitas as determinações ao responsável, como proposto pelo Diretor da 2' D.T,
acima mencionadas (fls. 107).
Solicitado o seu pronunciamento, o Ministério Público, em Parecer de fls. 110,
manifesta-se, no tocante aos indícios de superfaturamento, pela configuração da situação de dano ao
Erário, decorrente de ato ilegal ou antieconômico, julgando pertinente a proposta, constante dos
autos, de se transformar o presente processo em tomada de contas especial nos termos da legislação
vigente.
Com relação à proposta de se remeter a documentação, referente ao superfaturamento,
ao Ministério Público da União e de se declarar a inidoneidade da contratada, a Procuradoria dela
dissente, observando que não ficou comprovada fraude à licitação, mas simplesmente a contratação
com firma que cotou preços superiores aos de mercado, e que parte da doutrina, da qual transcreve
um excerto, tem se inclinado pela inconstitucionalidade dos incisos I e V do art. 96 da Lei n°
8.666/93.
Concluindo, manifesta anuência às propostas constantes das alíneas "a"; "b" e "c" do
item 6 acima, exceto pela determinação ao responsável de se abster de contratar firmas cujo objeto
inscrito em seu contrato social seja distinto do objeto do convênio, por entendê-la desnecessária, ante
o fato de que, no caso em tela, o contrato social da empresa mostra que seu objeto social é o comércio
de frangos e de outros produtos hortigrangeiros.
Não obstante, considerando que, em casos similares, o Tribunal, ante o disposto no §
3° do art. 51 da Lei n° 8.666/93, tem decidido pela solidariedade dos membros da comissão de
licitação, e considerando, ainda, os princípios da ampla defesa, determinei que fosse ouvido em
audiência o Presidente da Comissão de Licitação, a respeito do superfaturamento e demais
irregularidades apontadas no referido certame (fls. 112).
Analisadas as razões de justificativa, o Sr. Secretário de Controle Externo Substituto
considerou que o então Presidente da Comissão de Licitação, Sr. José Gilson Silva Neto não trouxe
aos autos fato novo, capaz de mudar o seu entendimento de que houve superfaturamento de preço na
licitação em tela (fls. 142/143).
6.1/vv675295.wpd
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Por outro lado, propõe que não lhe seja atribuída responsabilidade solidária, citando-se
somente o então Prefeito Municipal de Lagarto/SE, por entender que não há indícios de conluio entre
os membros da comissão e o prefeito daquele município, e, no restante, manifestou sua anuência à
proposta constante do item 18 às fls. 86/87 (item 6 acima), com as ressalvas feitas pela Procuradoria
às fls. 110 (itens 8/10 acima).
Observando a responsabilidade da comissão de licitação pelo julgamento das propostas,
disposta no art. 44 da Lei n° 8.666/93, e o seu consequente dever de proceder à desclassificação das
propostas com preços incompatíveis com os preços fixados pelos órgãos oficiais, nos termos do
inciso I do art. 48 da citada Lei, o Ministério Público, dissentindo do entendimento firmado pela
Unidade Técnica, manifesta-se por que sejam citados solidariamente os Srs. José Raymundo Ribeiro
e José Gilson Silva Neto, ex-Prefeito Municipal e o então Presidente da Comissão de Licitação
respectivamente (fls. 144/145).
É o Relatório.

VOTO
No tocante às questões levantadas no Relatório de Auditoria que estavam já sendo
tratadas no TC 004.773/95-0, processo que trata de denúncia contra a Prefeitura Municipal de
Lagarto/SE, informo que o Tribunal, na Sessão de 22.05.96, ao deliberar sobre as questões levantadas
no referido processo, 'decidiu, nos termos propostos pelo Relator, o nobre Ministro Carlos Afila
Álvares da Silva (Decisão n° 276/96 - Plenário - Ata n°19/96), verbis:
"1. conhecer das presentes denúncias por preencher os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 213 do Regimento Interno deste Tribunal, para considerá-las
improcedentes, ressalvadas as falhas formais identificadas na apuração procedida pela
SECEX/SE;
2.determinar à Prefeitura Municipal de Lagarto/SE, a observância da Lei n° 8.666/93,
em especial os arts. n's 2° e 3°, concernente à realização de certame licitatório, e da
Lei n° 4.320, em especial os arts. n's 62, 63 e parágrafos, quanto aos procedimentos
referentes à efetivação dos pagamentos das despesas";

A fundamentação para a proposta de aplicação de multa ao responsável decorre da
2.
aquisição de material permanente, sem a instauração de procedimento licitatório, com recursos
provenientes do Convênio n° 4785/93 e do Convênio n° 289970165/93, firmados com o FNDE e a
LBA respectivamente, o mesmo ocorrendo na contratação da empresa COESA Engenharia Ltda, com
recursos do Convênio n° 224/GM/SS/94, firmado com o então Ministério do Bem Estar SocialMBES, o que caracterizaria descumprimento de decisão do Tribunal, ante os termos da Decisão-TCU
n° 109/93, de 11.08.93, Ata n° 35/93-Plenário.
6.1/vv675295.wpd
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Contudo, verifica-se que a não abertura de certame licitatório para a contratação e
decorrente execução do objeto consignado no Convênio n° 224/GM/SS/94, já foi objeto de
deliberação do Tribunal, quando do exame do TC n° 004.773/95-0, nos termos da decisão
retrotranscrita.

•

No tocante ao Convênio n° 4785/93 e ao Convênio n° 289970165/93, firmados com
o FNDE e a LBA respectivamente, cumpre observar que não consta do processo pronunciamento do
responsável sobre esta questão, além disso,não está caracterizado nos autos o descumprimento da
Decisão-TCU n° 109/93, Ata n° 35/93-Plenário, devido à ausência de elementos que comprovem que
as citadas contratações, firmadas sem o devido processo licitatório, ocorreram após o advento da
citada deliberação, em 11.08.93.
Portanto, resta formular determinação saneadora, contudo deixo de propô-la, vez que
esta já foi formulada àquela Prefeitura na Decisão-TCU n° 109/93 e reiterada na Decisão n° 276/96
retrotranscrita, tornando desnecessária a determinação proposta pela Unidade Técnica, constante do
subitem a.2 às fls. 87.
Com relação à quantificação do débito, oriundo do superfaturamento na aquisição de
gêneros alimentícios, visto tratar-se de glosa em virtude de impugnação de despesas indevidamente
efetuadas, nos termos prescritos no inciso IV do art. 8° da Instrução Normativa/TCU n° 13/96, o
acréscimo dos encargos legais e atualização financeira sobre o valor original do débito de CR$
12.390.573,86, dar-se-á a contar da data do pagamento da despesa questionada, ou seja, 28.02.94.
Quanto à questão da responsabilidade solidária do Presidente da Comissão de Licitação,
entendo que a Procuradoria a esgotou no seu Parecer de fls. 144/145.
Ante o exposto, acolho, em parte, os pareceres constantes dos autos e Voto por que o
Tribunal adote a Decisão que ora submeto à consideração deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 04 de março de 1998. /-
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Proc. TC-675.295/94-7
Relatório de Levantamento de Auditoria

PARECER

•

•

Trata-se da auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Lagarto/SE, no período de
19.09.94 a 23.09.94.
Deve-se registrar que o presente processo não está incluído entre aqueles casos de
intervenção obrigatória do Ministério Público, elencados no art. 81, inciso II, da Lei n° 8.443/92, e
não há solicitação expressa do eminente Ministro-Relator para que isso ocorra.
Entretanto, considerando a natureza da matéria ora discutida, intervimos, ex officio, no
processo.
Sobressai dos autos questão atinente a superfaturamento de preços apurados na Tomada
de Preços n° 01/94, referente a aquisição de alimentos da firma "O FRANGAÇO - Abatedouro e
Comércio de-Frangos Ltda", com recursos oriundos de Convênio firmado com a FAE.
Ouvido em audiência, o Prefeito, à época, Sr. José Raymundo Ribeiro, apresentou os
esclarecimentos de fls. 93/94, acompanhados dos documentos de fls. 95/105, os quais não elidiram
a irregularidade supracitada.
Por conseguinte, a zelosa SECEX/SE manteve seu posicionamento anterior, consignado
na instrução de fls. 81/87, alíneas "a", "b" , "c" e subitens.
Por seu turno, o Ministério Público anuiu ao entendimento da Unidade Técnica tão-só
quanto as alíneas "a. I", "a.2", "a.3" e
Entretanto, o eminente Ministro-Relator IRAM SARAIVA, mediante v. despacho de
fls. 112, determinou, preliminarmente, a audiência do Sr. José Gilson Silva Neto, Presidente da
Comissão de Licitação encarregada da Tomada de Preços em tela.
Procedida a audiência, o então Presidente da referida Comissão apresentou justificativas
às fls. 115/141.
A SECEX/SE, por sua vez, ressalta que a irregularidade apurada causou dano ao Erário,
porém considera que não está evidenciado o conluio entre os membros da Comissão e o ex-Prefeito
Municipal e, por essa razão sugere que apenas esse último, Sr. José Raymundo Ribeiro, seja arrolado
como responsável.
A propósito, merece registro o disposto no art. 44, da Lei 8.666/93, in verbis:
"No julgamento das propostas, a comissão levará em consideração as critérios objetivos
definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos
por esta Lei."
Observe-se que a comissão de licitação é a responsável pelo julgamento das propostas
e, na hipótese de apresentarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou, ainda,
incompatíveis com os preços fixados pelos órgãos oficiais, deveriam ser desclassificadas, nos termos
do art.48, inciso 1 da supracitada Lei.
,
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Destarte, considerando que não existe motivo plausível para a exclusão da
responsabilidade do Presidente da Comissão de Licitação, manifestamo-nos, data venta das posições
contrárias, no sentido de que o presente processo seja transformado em Tomada de Contas Especial,
bem como sejam citados, solidariamente, os Srs. José Raymundo Ribeiro e José Gilson Silva Neto,
ex-Prefeito Municipal e o então Presidente da Comissão de Licitação, respectivamente, para
apresentarem defesa ou recolherem a importância de CR$ 12.390.573,86, acrescida dos encargos legais
pertinentes, calculados a partir de 02.12.93.
/--"' Procuradoria, em 26 de maio de 1997.

r tist da Cunha
Procurador-Ger em exercício
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DECISÃO Na 0 68/98 TCU - Plenário
-

1. Processo n9 TC-675.295/94-7
2. Classe de Assunto: V - Relatório de Levantamento de Auditoria
3. Unidade: Prefeitura Municipal de Lagarto/SE
4. Responsável: José Raymundo Ribeiro
5. Relator: Ministro Iram Saraiva
6. Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista Cunha - Procurador-Geral
7. Unidade Técnica: SECEX/SE
8. Decisão: O Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar, com fulcro no art. 47 da Lei ri 8.443/92, a transformação deste processo em Tomada de
Contas Especial, procedendo-se à citação solidária, nos termos do art. 12, incisos I e II, da Lei n° 8.443/92,
dos responsáveis, Srs. José Raymundo Ribeiro e José Gilson Silva Neto, ex-Prefeito Municipal de Lagarto/SE
e então Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagarto/SE respectivamente, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, apresentem alegações de defesa, relativas ao
superfaturamento na aquisição de gêneros alimentícios com recursos do Fundo de Assistência ao Estudante FAE (Convênio n° 1.093/93), decorrente da Tomada de Preços n°01/94, ou recolham aos cofres do Tesouro
Nacional a importância de CR$ 12.390.573,86 (doze milhões, trezentos e noventa mil, quinhentos e setenta
e três cruzeiros reais e oitenta e seis centavos), devidamente atualizada e acrescida de juros de mora,
calculada, nos termos da legislação vigente, a partir de 28.02.94, até a data do efetivo recolhimento;
8.2 determinar à Prefeitura Municipal de Lagarto/SE que:
formalize as prestações de contas de convênios, acordos, ajustes e similares, firmados com órgãos da
Administração Federal, com a observância dos arts. 28,29 e 30 daIN/STN n° 01/97, mantendo-as arquivadas
em boa ordem, com todos os seus elementos constitutivos, devidamente aprovados pelo órgão concedente;
promova a fixação de plaquetas ou etiquetas apropriadas, nos bens patrimoniais adquiridos com
recursos oriundos de convênio firmado com a Administração Federal, bem como, nos casos de redistribuição,
a emissão dos competentes Termos de Responsabilidade, com os elementos necessários à perfeita
caracterização dos mesmos, conforme preconizado no item 7.12 e no subitem 7.13.1, da IN/SEDAP n°
205/88.
9. Ata n° 07/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 04/03/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Mhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo
e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
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GRUPO I - CLASSE V - PLENÁRIO
TC 625.263/97-9
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem - DNER, 102 Distrito Rodoviário Federal
INTERESSADA: Secretaria de Controle Externo no
Estado do Rio Grande do Sul
EMENTA: Representação originária de levantamento
de auditoria. Atendimento ao art. 69 da Lei n2
9.473/97 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 1998). Fixação de prazo para adoção
de providências (art. 71, inciso IX, da
Constituição Federal. Determinação. Remessa de
cópias à Direção-Geral do DNER.

Trata-se de processo constituído pela SECEX/RS, em conformidade
com as orientações fixadas pelo Tribunal, que recomendaram a formalização
de processos específicos caso fossem identificados indícios de
irregularidades nos levantamentos de auditorias feitos em obras públicas,
para atendimento do disposto no inciso II do art. 69 da Lei n2 9.473/97
(Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1998).
O objeto do levantamento de auditoria, realizado no 102 Distrito
Rodoviário Federal, foi fiscalizar as obras e serviços de engenharia na
BR-386/RS - Tabaí/Canoas.
Ao verificar que o edital de concorrência e todos os contratos
pertinentes às obras fiscalizadas prevêem reajustamento por meio de
índices setoriais, sem definição precisa do índice a ser utilizado, a
SECEX/RS formulou proposição no sentido de que fosse determinado ao
responsável a adoção de providências necessárias ao exato cumprimento da
lei, consistindo no aditamento dos contratos indicados de modo a
identificar expressamente no texto desses os índices a serem adotados
para o reajustamento de preços. Sugeriu, também, fosse determinada a
extensão dessa medida aos futuros editais e contratos e a juntada do
processo às contas relativas ao exercício de 1997 do Departamento de
Estradas de Rodagem-DNER.
Por despacho exarado à fl. 10, determinei que, preliminarmente,
fossem solicitados esclarecimentos à entidade auditada acerca da
ocorrência verificada.
Em atendimento à diligência, o Engenheiro Chefe do 102 Distrito
Rodoviário Federal limitou-se a informar que "...os índices utilizados no
cálculo de reajustamento de preços são os índices para obras rodoviárias do DNER,
empregados em todos os contratos da Autarquia, calculados e divulgados mensalmente pela
Fundação Getúlio Vargas, há mais de 30 anos".

A SECEX/RS, em novo pronunciamento, ressalta que observou a
utilização dos índices divulgados pela FGV, quando do levantamento de
auditoria, PUIS, entende que "isso não está claramente explicitado nos instrumentos
convocatórios nem nos termos contratuais, podendo, em teoria, dar margem à utilização
de outro índice setorial ou mesmo de confusão entre os diferentes índices divulgados
pela Fundação...".

Por fim, a SECEX/RS apresentou a seguinte proposta:
"a) com base nos arts. 43, inciso I, e 45, caput, da Lei n° 8.443/92, bem
assim nos arts. 194, inciso II, e 195, càput, do Regimento Interno do Tribunal de Contas
da União, seja determinado ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER, por
intermédio da Secretaria de Controle Interno do Ministério dos Transportes-CISETMT, a
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adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento , com relação aos contratos PG157/96-00, firmado com a empresa M. MARTINS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. (fls. 11-15);
Pro/Dis-10-017/96, com a empresa BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA. (fls. 16-20) e Pro/Dis-10018/96, com a CONSTRUTORA SULTEPA LTDA., referentes a obras e serviços de engenharia
referentes a ampliação da capacidade do trecho Tabaí-Canoas da BR-386/RS, do disposto
nos arts. 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei n° 8.666/93, bem assim nos arts. 1°,
2°, caput e parágrafo 1°, e 5°, caput, do Decreto n° 1.054/94, identificando,
expressamente, no texto desses contratos, os índices a serem utilizados para
reajustamento contratual;
seja determinado, da mesma forma, que os índices a serem utilizados para
o reajustamento contratual seja expressamente identificados em todos os editais de
licitação e contratos que venham a ser publicados ou celebrados pela Autarquia;
sejam os presentes autos juntados às contas do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem-DNER relativas ao exercício de 1997, para exame em conjunto e em
confronto, conforme disposto no art. 194, inciso II e parágrafo 1°, do Regimento
Interno".

É o Relatório.
VOTO

Ao proceder levantamento de auditoria nas obras e serviços de
engenharia na BR-386/RS - Tabaí/Canoas, para atendimento do disposto no
inciso II do art. 69 da Lei n2 9.473/97 (Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o exercício de 1998), a SECEX/RS resolveu constituir o presente
processo por entender que os contratos firmados para execução das obras
e serviços não expressavam claramente os índices de reajuste a serem
utilizados, pois as cláusulas questionadas disciplinam que "Os preços
contratuais poderão ser reajustados pelos índices setoriais...".

•

Não obstante o 102 Distrito Rodoviário Federal ter informado que
os índices de reajuste praticados pelo DNER são sempre os calculados e
divulgados mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, e a equipe de
auditoria ter atestado a utilização dos índices da FGV nos pagamentos
examinados, parece-me apropriado o entendimento da SECEX/RS no sentido
de que a menção a tais índices deve ficar expressa nos editais de
licitação e contratos que venham a ser publicados ou celebrados pela
Autarquia, ante a existência de outras instituições que também divulgam
índices relativos ao setor.
Com relação aos contratos indicados pela SECEX/RS, considero
pertinente a determinação sugerida no sentido de que sejam os mesmos
aditados de forma a consignar expressamente qual o índice de reajuste a
ser aplicado, caso ainda estejam em vigor.
Quanto .à proposição de que este processo seja juntado às contas
do DNER relativas ao exercício de 1997, entendo que essa medida deverá
ser adotada após estarem os autos conclusos.
Diante do exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que
ora submeto à consideração deste Plenária.
T.C.U., Sala das Sess es Ministro
Souza, em 04 de março de 1998

HUMBE

flciano Brandão Alves de

GUIMARÃES SOU O
nistro-Relator
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DECISÃO N° 0 6 9/98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n°: TC 625.263/97-9
Classe de Assunto: V - Representação
Interessada: Secretaria de Controle Externo no Rio Grande do Sul - SECEX/RS
Entidade: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, 10 0 Distrito Rodoviário Federal
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/RS
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - fixar, com fundamento no art. 71, IX, da Constituição Federal, bem como no art. 45 da Lei n°
8.443/92 c/c no art. 195 do Regimento Interno deste Tribunal, o prazo de 15 (quinze) dias para que o DiretorGeral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER adote providências com vistas ao exato
cumprimento da lei (arts 40, XI, e 55, III, da Lei n° 8.666/93), com relação aos contratos: PG 157/96-00,
firmado com a empresa M. MARTINS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., Pro/Dis-10-017/96, com a
empresa BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA., e Pro/Dis-10-018/96, com a CONSTRUTORA SULTEPA
LTDA, referentes a obras e serviços de engenharia na BR-386/RS - trecho Tabaí/Canoas, devendo indicar
expressamente, no texto desses contratos, caso esses instrumentos ainda estejam em vigor, os índices a serem
utilizados para reajustamento contratual;
8.2 - determinar ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER a adoção
de medidas no sentido de que os índices a serem utilizados para reajuste contratual sejam expressamente
identificados em todos os editais de licitação e contratos que venham a ser publicados ou celebrados pela
Autarquia;
8.3 - autorizar o envio de cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentaram,
à Direção-Geral do DNER para conhecimento e adoção de providências com vistas ao cumprimento das
determinações ora formuladas, cujos resultados deverão ser comunicados ao Tribunal no prazo de 30 (trinta)
dias.
Ata n° 07/98 - Plenário.

*

Data da Sessão: 04/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campelo e o MinistroSubstituto Benjamin Zymler.
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CUMBE O GUIMARÃES SOUTO
Ministro-Relator
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RELATÓRIO E VOTO
GRUPO I - Classe VII - Plenário
TC-015.052/97-4
Natureza: Solicitação
Interessado: Nelson Bernardes de Souza (Juiz Federal da 1' Vara
Criminal Federal em Campinas - SP)
Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAP A
Ementa: Solicitação de Juiz Federal no sentido de que o Tribunal
aprecie as contradições existentes entre diversas peças por aquele
remetidas. Exame de igual natureza já em realização em processo
de Denúncia que tramita nesta Corte. Cientificação do fato ao
requerente e oportuna remessa das conclusões. Juntada destes autos
ao TC-004.043/95-2.

•

Adoto como Relatório a Instrução lavrada no âmbito da 8 SECEX, endossada pelo Titular
da Unidade:

e

"Trata-se de solicitação formulada pelo MM. Juiz Federal da 1' Vara Criminal Federal em
Campinas, Seção Judiciária de São Paulo, Sr. Nelson Bernardes de Souza, mediante Oficio n° 4602/97 (fl.
1), de 17.11.97, para que este Tribunal aprecie as contradições existentes entre alguns documentos
constantes do Processo n° 97.060.3475-7, relativos à apuração de denúncias de irregularidades na
aplicação de verbas pelo Centro Nacional de Pesquisa Tecnológica em Informática para a Agricultura CNPDIA da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA.
A solicitação supracitada adveio de manifestação da Procuradora da República em
Campinas (fls. 2/6), Sra. Raquel Branquinho P. M. Nascimento, no sentido de que este Tribunal apreciasse
as controvérsias existentes entre a decisão proferida pelo Presidente da EMBRAPA enri 10.06.96 (fls.
8/18), as informações Anexas IN 1 e 2 ao Parecer AJU n° 010.835/95 (fls. 19/24) e o parecer elaborado
pelo Deputado Federal Luiz Guschiken em 19.08.96 (fls. 33/44).
Analisando os documentos apresentados pela Autoridade Solicitante, verificamos que o
assunto tratado nesses documentos já está sendo analisado por este Tribunal no TC n° 4.043/95-2
(Sigiloso), relativo à denúncia de irregularidades na aplicação de verbas no âmbito da EMBRAPA (mais
precisamente, constatamos que cópias integrais desses documentos integram os autos dessa denúncia).
Referido processo se encontra nesta Unidade Técnica, em fase de saneamento, aguardando
diligência efetivada junto à Entidade no intuito de obter informações necessárias à elucidação dos fatos
denunciados.
Como salientado anteriormente, a denúncia relativo ao TC n° 4.043/95-2 (Sigiloso) ainda
não foi objeto de apreciação por esta Corte de Contas. Para se chegar a um julgamento definitivo, este
Tribunal verificará, preliminarmente, as controvérsias alegadas pelo Interessado, já que tais controvérsias
também estão inseridas nas peças denunciatórias.
O que se pode constatar é que a Autoridade Solicitante está requisitando uma manifestação
deste Tribunal acerca de um assunto que ainda não foi devidamente examinado por esta Corte de Contas.
O atendimento de solicitações dessa espécie está normatizado na Resolução n° 36/95-TCU.
Segundo o art. 30, caput, desse diploma legal, é facultada aos magistrados e membros do Ministério
Público Federal a obtenção de informações sobre processos em andamento no Tribunal, na forma prevista
nas respectivas Leis Orgânicas. Já de acordo com o parágrafo único, inciso I e II, do mesmo artigo, o
Tribunal, ao fornecer tais informações, deverá fazer constar na comunicação, se for o caso, a situação de
andamento do processo e a natureza dos autos, quando se tratar de matéria sigilosa.
Além disso, as informações sobre trabalhos realizados e não apreciados pelo Tribunal
somente podem ser concedidas mediante autorização do Plenário desta Casa, conforme Decisão n° 91/96-
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TCU-Plenário, proferida em 06.03.96, no TC n° 19.650/95-8, e Decisão n° 805/96-TCU-Plenário,
proferida em 04.12.96 no TC n° 15.997/96-0.
Dessa forma, tendo em vista a presente solicitação referir-se à matéria ainda não examinada
por este Tribunal, entendemos que os presentes autos poderão ser encaminhados à apreciação daquele
Colegiado.
Ante todo o exposto, considerando a legitimidade da autoridade solicitante e o fato de que
a presente solicitação refere-se a processo em andamento no âmbito desta Corte de Contas, propomos
que:
I - seja conhecida a presente solicitação, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único,
inciso I, da Resolução n° 36/95-TCU e do art. 30, parágrafo único, da Resolução n° 77/96-TCU;
II - seja informado ao MM. Juiz Federal da 1a Vara Criminal Federal em Campinas, Seção
Judiciária de São Paulo, Sr. Nelson Bernardes de Souza que o assunto constante do Oficio n° 4602/97, de
17.11.97, dessa procedência, está sendo analisado por este Tribunal no TC n° 4.043/95-2 (Sigiloso),
relativo à denúncia formulada contra a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, que se
encontra em fase de saneamento e cujo resultado ser-lhe-á encaminhado tão logo esta Corte delibere sobre
a matéria;
III - seja juntado o presente processo ao TC n° 4.043/95-2 (Sigiloso), para que,
oportunamente, seja dado cumprimento ao item II acima, in fine."
2.
Consoante se verifica, o Sr. Juiz Federal não está simplesmente a requerer cópia de peças
inseridas em processos (apreciados ou não por este Tribunal), mas sim a solicitar o desenvolvimento de
tarefa (apreciação das contradições existentes entre os documentos que indicou) que demanda significativo
esforço de nosso corpo técnico. Nesse mister, caso o pleito fosse atendido de imediato, configurar-se-ia
duplicidade de esforços, uma vez que o assunto já está sendo tratado nos autos do TC-004.043/95-2
(Sigiloso), consoante destacado pela 8 SECEX.
Ante o exposto, acolho os 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 04(:de março
de 1998.

MAR PALADINI GHT SI
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 0 7 0/98 -TCU - Plenário
Processo TC n° 015.052/97-4
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessado: Sr. Nelson Bemardes de Souza (Juiz Federal)
Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
Vinculação: Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 8 SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 30, Parágrafo
único, e 32, ambos da Resolução n° 77/96, DECIDE:
8.1. conhecer da presente solicitação para informar ao MM. Juiz Federal da 1a Vara Criminal Federal
em Campinas, Seção Judiciária de São Paulo, Sr. Nelson Bemardes de Souza, que o assunto constante do
Oficio n° 4602/97, de sua procedência, está sendo analisado por esta Corte nos autos do processo TC004.043/95-2 (Sigiloso), que trata de denúncia formulada contra a EMBRAPA, ainda em fase de
saneamento, cujos resultados ser-lhe-ão fornecidos tão-logo o Tribunal delibere sobre a matéria;
8.2. juntar o presente processo ao TC-004.043/95-2, para, oportunamente, dar cumprimento ao item
8.1 supra, in fine.
Ata n° 07/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e o MinistroSubstituto Benjamin Zymler.
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GRUPO: I - CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-625.096/97-5
NATUREZA: Solicitação de Auditoria.
ENTIDADE: Arsenal de Guerra General Câmara - Ministério do
Exército.
INTERESSADA: Zuleika Centeno Stone Jardim, Promotora.
Solicitação de realização de auditoria por parte de integrante do
Ministério Público Federal. Ausência de competência. Conhecimento do
expediente, para, no mérito, negar-lhe atendimento. Determinação à 3'
SECEX para que seja incluída, em sua proposta para o próximo Plano
de Auditoria, a realização de trabalhos nas áreas apontadas pela
interessada. Ciência à interessada.

Adoto como Relatório a instrução da V SECEX, com o seguinte teor:
"Cuidam os autos de solicitação do Ministério Público Militar, na pessoa da Excelentíssima
Senhora Promotora Zuleika Centeno Stone Jardim, para que seja realizada auditoria no Arsenal de Guerra
General Câmara-Ministério do Exército (fls. 01).
A requisição do Ministério Público se fundamenta no art. 8° inciso II da Lei Complementar
2.
n° 75/93. O citado dispositivo, todavia, visa a atender à solicitação de informações e exames, não à realização
de auditorias:
'A ri. 8° Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos
procedimentos de sua competência:

•

- requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração
Pública direta ou indireta;'
Ademais, nos termos da Lei Maior, a esta Corte compete a realização de inspeções e auditorias
apenas 'por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou de. Comissão técnica e de
inquérito':
'A ri. 71, inciso IV, da Constituição Federal:
IV-realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou de
Comissão técnica e de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,
e demais entidades referidas no inciso Il.'
Nesse sentido, ainda, cabe ressaltar Decisão proferida por esta Corte de Contas em solicitação
de auditoria realizada pelo Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte:
Decisão 165/97 - Plenário - Ata 11/97 - TC-600.012/97-2
(Solicitação formulada pelo Ministério Público Federal RN.)
'O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 71, IV, da
Constituição Federal, e I°, II, da Lei n°8.443/92, DECIDE:
1 - conhecer do expediente remetido pelo Sr. Procurador da República no Estado do Rio
Grande do Norte como solicitação de realização de auditoria, para, no mérito, negar-lhe atendimento;
2- determinar à SECEX-RN que verifique da conveniência de incluir em sua proposta para
o próximo Plano de Auditoria, a realização de trabalhos na área apontada pelo douto Procurador;
3 - remeter ao Interessado cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a
fundamentaram.'
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Em que pese a solicitação não haver sido encaminhada por autoridade competente, cabe tecer
algumas considerações acerca das suspeitas de irregularidades apontadas.
Segundo Oficio n° 196/97-MPM, as irregularidades dizem respeito:
a) à contratação e ao pagamento de despesas sem a execução dos serviços
correspondentes
Com respeito a este tópico, o expediente do Ministério Público faz alusão expressa aos
seguintes em enhos:

•

Empenhos

Gestão

94NE00461
94NE00470
95NE00491

•

Data

Valor

Descrição

fls.

Tesouro
Nacional

18.11 94

R$ 1.410,00

recuperação de um martelo pneumático

03

Tesouro
Nacional

01 12 94

R$ 1.420,00

recuperação de uma 'calandra'

04

Tesouro
27.12.95 R$ 9 480,00
reparo e revisão de duas pontes rolantes 05
Nacional
e de motores elétricos
b) ao pagamento antecipado de despesas
Por meio do empenho 96NE00056, gestão Fundo do Exército, a Unidade contratou a empresa
Casa das Cores para execução de obras no corpo da guarda. O pagamento do citado serviço se deu em
10.10.96, conforme ordem bancária 960B00126 (fls. 10). Segundo informações do MPM, essas obras ainda
não estariam totalmente concluídas, caracterizando assim o adiantamento.
Quanto à alínea 'a' do item 5 deste Relatório, importa destacar que não foi possível a
identificação das ordens bancárias correspondentes aos empenhos 470, 461 e 491. Não se pode, portanto,
afirmar que as despesas ocorreram efetivamente no exercício de emissão desses documentos.
Além disso, a natureza dos serviços empenhados é de dificil levantamento. O objeto dos gastos
refere-se a recuperações, reparos e revisões de equipamentos contratados em 1994 e 1995. Tais despesas não
se acrescem ao patrimônio da Unidade, vez que apenas restauram seu estado, deixando poucos elementos para
serem analisados numa inspeção.
8.1
Assim, considerando o lapso de tempo decorrido, e tendo em vista a natureza das despesas recuperações -, uma auditoria in loco estaria significativamente prejudicada. Após quase dois anos dos
reparos, não poderia ser exigido que os aparelhos ainda se apresentassem em perfeitas condições de
funcionamento.
Em situação diversa encontra-se a despesa afeta ao empenho 96NE00056 (alínea 'b' do item
5 deste Relatório). O empenho teve por finalidade atender a serviço de reforma do corpo da guarda. Tal
serviço envolveu a demolição, a ampliação e construção de banheiros, bem como a construção de prédios,
muros e pórticos.
Com a realização de uma inspeção in loco poderia ser constatada a irregularidade, todavia,
devido ao tempo já decorrido, não se vislumbra urgência para sua realização.
Considerando o teor das irregularidades apontadas pelo Ministério Público; considerando a
natureza das despesas (itens 8 e 9 deste Relatório); e considerando o tempo já decorrido da realização dos
gastos, parece-me seja suficiente a realização de diligência à Diretoria de Auditoria do Ministério do Exército
com vistas à obtenção de informações acerca da conclusão da obra. Tais informações serviriam de subsídio
para programar-se a inclusão da Unidade no Plano de Auditoria do primeiro semestre de 1998 desta Corte.
Diante do exposto, proponho que:
I - seja informado à Senhora Promotora de Justiça, Dra. Zuleika Centeno Stone Jardim, que
este Tribunal está adstrito, por imposição constitucional, a atender, exclusivamente, a pedido de realização
de inspeção ou auditoria que tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas ou
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pelas respectivas Comissões técnicas ou de inquérito (arts 71, incisos IV e VII, e 72, § 1 0 , da Constituição
Federal),
II - seja esta 3 3 Secretaria autorizada a realizar diligência junto ao Controle Interno do
Ministério do Exército com vistas a obter informações acerca da efetiva realização dos serviços contratados
por intermédio do Empenho n° 056 de 1996, gestão 16904;
III - seja incluído o Arsenal de Guerra General Câmara no Plano de Auditoria do primeiro
semestre de 1998 desta Corte; e
IV - oportunamente, seja dado conhecimento à Senhora Promotora de Justiça do inteiro teor
da Decisão que vier a ser proferida."
É o Relatório.
VOTO
é

Conforme exposto no Relatório, a interessada fundamenta seu pedido no art. 8°, inciso II, da
Lei Complementar n° 75/93, cujo teor transcrevo.
"Art. 8° Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos
procedimentos de sua competência:
II- requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração
Pública direta ou indireta;"
Ocorre que o art. 71, inciso IV, da Constituição Federal e o art. 1°, inciso II, da Lei n°
8.443/92 estabelecem que compete a este Tribunal a realização de inspeções e auditorias apenas quando
originarem de iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou de Comissão técnica ou
de inquérito.
Desse modo, na linha do entendimento adotado por este Tribunal, acolho o parecer da 3 a
SECEX e VOTO por que este Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Egrégio Plenário
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 04 de março de 1998.
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Processo n° 625.096/97-5
Classe de Assunto: VII - Solicitação de Auditoria.
Interessada: Zuleika Centeno Stone Jardim, Promotora.
Entidade: Arsenal de Guerra General Câmara - Ministério do Exército.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 3' SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer do expediente remetido pela Promotora de Justiça do Ministério Público Militar, Zuleika
Centeno Stone Jardim, como solicitação de realização de auditoria, para, no mérito, negar-lhe atendimento,
tendo em vista que o Tribunal está adstrito, por imposição constitucional e legal, a atender, exclusivamente,
a pedido de realização de inspeção ou auditoria que tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional, por
qualquer de suas Casas ou pelas respectivas Comissões técnicas ou de inquérito, consoante o disposto no art.
71, inciso IV, da Constituição Federal e no art. 1°, inciso II, da Lei n° 8.443/92;
8.2. determinar à 3 a SECEX que:
8.2.1. realize diligência junto ao controle interno do Ministério do Exército para obter informações
acerca da efetiva realização dos serviços contratados pelo Empenho n° 056/96;
8.2.2. faça constar do próximo Plano de Auditoria, para o primeiro semestre de 1998, o Arsenal de
Guerra General Câmara.
8.3. enviar à interessada cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam.
Ata n° 07/98 - Plenário.

Data da Sessão: 04/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campelo e o MinistroSubstituto Benjamin Zymler.
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GRUPO 1- CLASSE VU - PLENÁRIO
TC-014.790/97-1
Natureza: Representação
Entidade: Secretaria de Educação à Distância do Ministério da
Educação e do Desporto - MEC
Interessado: Deputado Federal Augusto Carvalho
Ementa: Representação sobre irregularidades na Secretaria de
Educação à Distância do Ministério da Educação e do Desporto MEC. Conhecer da Representação para considerá-la prejudicada.
Determinações, juntada às contas da Coordenação de Serviços Gerais
do MEC e ciência ao interessado.

Adoto como Relatório a bem lançada peça processual da lavra da Sra. Assessora da 6 SECEX, Dra.
Maria Rosangela de Oliveira Andrade, endossada pelo Sr. Secretário de Controle Externo daquela Unidade
Técnica, a seguir transcrita, verbis :
"Trata-se de expediente encaminhado pelo Exmo. Sr. Deputado Federal Augusto Carvalho - autuado
como Representação nos termos do Despacho do Exmo. Sr. Ministro Relator Valmir Campelo (fl. 01) em que noticia a ocupação do cargo de Coordenador-Geral de Desenvolvimento do Sistema de Educação
à Distância do MEC (DAS 4) pelo Sr. Sérgio Franco Flores, responsável que teve suas contas julgadas
irregulares, conforme Acórdão n° 394/97-TCU- P Câmara (fls. 03-4)."
Considerando que estão vinculadas àquela Coordenadoria as Divisões de 'Convênios e Contratos'
e 'Execução Financeira', sendo, ainda, o Sr. Sérgio Franco Flores ordenador de despesas substituto do
Secretário Pedro Paulo Popovic, o Deputado submete à apreciação do Tribunal a possibilidade de ser
aplicado o art. 44 da Lei n° 8.443/92, com vistas a evitar que novos danos sejam causados ao Erário.
Por meio do Oficio n° 2042/GAB/CISET/MEC, de 06/11/97, o Secretário de Controle Interno
do MEC encaminhou a esta Secretaria documentos acerca dos procedimentos adotados por aquela CISET
no caso em tela (fls. 05-69).
3.1 Consta dessa documentação que o Exmo. Sr. Ministro de Estado da Educação e do Desporto,
por intermédio da Portaria n° 2045, de 30/10/97 (fl.13), constituiu Comissão de Sindicância para apurar
as denúncias constantes do Oficio n° 096/97 (fls. 15-7), subscrito pelo Exmo. Sr. Deputado Federal
Augusto Carvalho.
3.2 No mencionado oficio, o Deputado fez referências ao fato de a esposa do Sr. Sérgio Flores ser
sócia da empresa AF & T Comércio e Representações Ltda, 'a qual recebeu, no ano de 1997, R$ 3.731,77
da Coordenação de Serviços Gerais do MEC, única unidade gestora da União a negociar com a referida
empresa no ano em curso'. As contratações que ampararam tais pagamentos foram efetuadas com dispensa
de licitação, com base no art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93. Em 1996, segundo consta, a referida
Coordenação pagou àquela empresa R$ 78.710,00, em função de contratações realizadas por meio de
dispensa de licitação ou convite (fls. 50-66).
3.3 Ainda aludiu às modificações tópicas feitas no edital de licitação, referente à Concorrência n°
04/97, com o fim de beneficiar a empresa Gráfica Editora Posigraf S/A.
3.4 Em face dessas ocorrências, solicitou ao Ministro da Educação e do Desporto o afastamento do
Sr. Sérgio Franco Flores do cargo que atualmente ocupa, bem como de outros servidores eventualmente
envolvidos nas ocorrências.
De fato, nas contas da Coordenação de Serviços Gerais da Secretaria de Administração Geral do
MEC (TC-006.245/95-1) do exercício de 1994, a ia Câmara julgou 'irregulares as contas do Sr. Sérgi
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Franco Flores, período de 24.05 a 31.12.94, com fundamento nos arts. 1°, inciso I, e 16, inciso III, alínea
'c', da Lei n°8.443/92, dispensando-se, contudo, a cominação de multa, por já ter sido aplicada no TC004.882/95-4' (Acórdão n° 394/97-TCU- ia Câmara, Ata n° 31/97) - fls. 20-3.
4.1 Naquela oportunidade, os Ministros da 1' Câmara também acordaram em 'remeter cópia dos
autos, inclusive [do] Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, ao Ministério
Público da União, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, nos termos do § 3° do art. 16 da
Lei n°8.443/92'.
4.2 Ressalte-se que o Responsável interpôs Recurso de Reconsideração desse Acórdão em 01/10/97,
ainda pendente de análise na 10' Secretaria de Controle Externo. Tal recurso, nos termos do art. 233 do
Regimento Interno, possui efeito suspensivo.
As referidas contas do Sr. Sérgio Franco Flores foram julgadas irregulares em razão de se ter
5.
constatado no TC-004.882/95-4, referente a Relatório de Auditoria efetuada na extinta Secretaria de
Projetos Educacionais Especiais - SEPESPE, a 'homologação das Concorrências CSG n's 01 a 09/94
contendo as seguintes irregularidades:
adoção, nos editais, de mecanismo manifestamente antieconômico de execução dos objetos, qual
seja a concentração da aquisição de cada item em um único fornecedor, combinada com a
obrigatoriedade de distribuição do material, pelo próprio fornecedor, por todo o território nacional, em
desrespeito ao disposto no art. 15, incisos III e IV, da Lei n°8.666/93;
inclusão, nos editais, de condição dispensável e restritiva, representada pela proibição imposta aos
licitantes de subcontratar serviços de terceiros para a execução parcial do objeto (item 16, alíneaa, dos
editais e cláusula 12°, alínea d, das minutas de contrato a eles anexadas);
não desclassificação das propostas que apresentaram valores globais em muito superiores aos
preços estimados pela Divisão de Material e Patrimônio/CSG/MEC, contrariando as disposições dos arts.
15, inciso V, 43, inciso IV, e 48, inciso II, da Lei n°8.666/93'.
5.1 Nesse processo, foi aplicada a multa prevista no art. 58, inciso III, da Lei n° 8.443/92, c/c o art.
220, inciso III, do Regimento Interno, além de outros responsáveis, ao Sr. Sérgio Franco Flores, no valor
individual de R$ 2.000,00 (Acórdão n° 99/95-TCU-Plenário, Ata n° 37/95). Interposto Pedido de Reexame
do acórdão indicado, o Tribunal negou provimento ao recurso, consoante Acórdão n° 199/96-TCUPlenário (Ata n° 48/96).
6. Conforme se nota, não se cogitou nos referidos julgados a respeito da aplicação da sanção prevista
no art. 60 da Lei n° 8.443/92, in verbis:
'Art. 60. Sem prejuízo das sanções previstas na Seção anterior e das penalidades administrativas,
aplicáveis pelas autoridades competentes, por irregularidades constatadas pelo Tribunal de Contas da
União, sempre que este, por maioria absoluta de seus membros, considerar grave a infração cometida,
o responsável ficará inabilitado, por um período que variará de cinco a oito anos, para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública'.
6.1 Não há que se falar, pois, em revisão dos acórdãos a fim de aplicar tal penalidade ao servidor, pois
não se admite - seja no campo penal ou no administrativo - a alteração de decisões para prejudicar o
responsável pelo ilícito.
7. O art. 44 da Lei Orgânica do TCU, por sua vez, dispõe que 'no início ou no curso de qualquer
apuração, o Tribunal, de oficio ou a requerimento do Ministério Público, determinará, cautelarmente,
o afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no
exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar
novos danos ao Erário ou inviabilizar o seu ressarcimento'.
7 .1 Conforme se depreende da leitura do dispositivo, o afastamento temporário é uma medida cautelar
passível de ser adotada pelo Tribunal quando verificar que a permanência de responsável em cargo público
possa acarretar dificuldades para o bom andamento dos trabalhos de auditoria, a cargo do Tribunal, ou
provocar novos prejuízos ao erário.
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7.2 Como se vê, a medida requerida não encontra amparo no citado dispositivo, uma vez que o tribunal
não está realizando, no momento, qualquer trabalho de auditoria na Unidade.
7.3 Mas, mesmo que estivesse, a aplicação da medida estaria prejudicada, dado que o Sr. Sérgio Franco
Flores foi afastado, a pedido, do cargo, pelo prazo de 40 dias, consoante Portaria n° 2105, de 11/11/97,
do Exmo. Sr. Ministro de Estado da Educação e do Desporto (fl. 70). Tal prazo mostra-se suficiente para
a finalização dos trabalhos da Comissão de Sindicância instituída pela Portaria n° 2045, de 30/10/97, para
apurar os fatos noticiados pelo Sr. Deputado (subitem 3.1).
Apesar disso, é pertinente a realização de determinação à CISET/IVIEC para que informe, nas contas
da Coordenação de Serviços Gerais/MEC, o resultado dos trabalhos da Comissão, ante as supostas
irregularidades quanto às contratações da empresa AF & T Comércio e Representações Ltda (subitem 3.2)
e à Concorrência n° 04/97 (subitem 3.3).
8.1 No que tange a essa concorrência, cabe registrar que se encontra suspenso o processo respectivo
e que o Controle Interno, ao examinar o edital, não 'vislumbrou vício que pudesse afetar a isonomia e a
igualdade entre os concorrentes, princípios básicos para assegurar a escolha da proposta mais vantajosa
para a Administração', conforme Informação n° 36/97-DIEST/COFIC/CISET/MEC (fls. 68-9).
8.1.1 Tendo, no entanto, verificado a ausência de prova da publicação do edital em jornal diário
de grande circulação, conforme previsto no inciso In do art. 21 da Lei n° 8.666/93, concluiu a CISET/MEC
que o fato 'representa uma ilegalidade e ...enseja a anulação do processo aos moldes do artigo 49 da
citada lei, posto ser a publicidade um princípio basilar da Administração Pública'.
Ante o exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo que:
se conheça da presente Representação para, contudo, considerar prejudicado o pedido formulado pelo
Exmo. Sr. Deputado Federal Augusto Carvalho, tendo em vista que o Tribunal não está realizando
trabalhos externos na Unidade e, ainda, que o afastamento temporário do Sr. Sérgio Franco Flores do cargo
de Coordenador-Geral de Desenvolvimento do Sistema de Educação à Distância/MEC já foi efetuado; a
pedido do servidor, pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado da Educação e do Desporto, consoante Portaria
n°2105, de 11/11/97;
se determine à SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO 1VINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E DESPORTO que informe, nas contas da Coordenação de Serviços Gerais do MEC, relativas ao exercício
de 1997, o que resultar dos trabalhos da Comissão de Sindicância instituída pela Portaria/MEC n° 2045,
de 30/10/97;
sejam os autos juntados às contas da COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO MEC,
referentes ao exercício em curso, para exame em conjunto e em confronto;
se encaminhe ao Exmo. Sr. Deputado Federal Augusto Carvalho cópia da Decisão a ser adotada, bem
assim dos respectivos Relatório e Voto".
É o Relatório
VOTO
Tendo em vista o que restou apurados nos autos, acolho as conclusões dos pareceres uniformes da
8
6a SECEX e VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário
TCU Sala das Sessões, em 04 de março

•

VALIVITR CAMPELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 0 72/98-TCU- Plenário
tW.

Processo n° TC-014.790/97-1
Classe de Assunto: (VII) Representação sobre irregularidades na Secretaria de Educação à Distância do
Ministério da Educação e do Desporto - MEC.
Interessado: Deputado Federal Augusto Carvalho
4.Órgão: Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação e do Desporto - MEC
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 6 SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da Representação do Sr. Deputado Federal Augusto Carvalho, para, no mérito, considerar
prejudicado o pedido formulado;
8.2. determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Educação e Desporto que informe, nas
contas da Coordenação de Serviços Gerais do MEC, relativas ao exercício de 1997, o que resultar dos
trabalhos da Comissão de Sindicância instituída pela Portaria/MEC n° 2045, de 30/10/97;
8.3. determinar ajuntada destes autos às contas da Coordenação de Serviços Gerais do MEC, referentes
ao exercício de 1997, para exame em conjunto e em confronto;
8.4. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao interessado
indicado no item 3 supra.
Ata n° 07/98 - Plenário.

Data da Sessão: 04/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio (Relator) e o MinistroSubstituto Benjamin Zymler.
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Grupo I - Classe VII - Plenário
TC- 015.278/97-2.
Natureza: Solicitação.
Órgão: Ministério Público Federal - Procuradoria da República no
Município de Rio Grande.
Interessado: Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré - Procurador da
República.

•

Ementa: Solicitação de cópia dos documentos comprobatórios das
irregularidades noticiadas no Acórdão n° 246/97 - Plenário, bem como
de informações a respeito de eventuais recursos e seu resultado.
Processo em fase de recurso, sem julgamento definitivo da matéria.
Competência do Plenário para apreciar a matéria. Conhecimento.
Atendimento. Juntada às Contas da Fundação Universidade de Rio
Grande, referentes ao exercício de 1995.

Trata-se de solicitação formulada pelo Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré, Procurador da
República no Município de Rio Grande - RS, no sentido de obter cópia dos documentos comprobatórios das
irregularidades apontadas no Acórdão n° 246/97 - Plenário, que julgou as contas da Entidade, referentes ao
exercício de 1991, além de outras peças do processo que tratem da matéria. Requer, ainda, informações a
respeito de eventual recurso e seu resultado.
Estando em fase de apreciação de recurso, a Unidade Técnica encaminhou, inicialmente, os autos
ao Gabinete do eminente Ministro Adhemar Paladini Ghisi - relator do recurso interposto pelo Magnífico
Reitor da Fundação Universidade de Rio Grande - que remeteu os autos à Presidência, sugerindo a apreciação
do pedido de cópia pelo eminente Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Relator original do feito.
Tendo em vista o afastamento legal de Sua Excelência, foi o processo enviado ao meu Gabinete,
para que seja apreciado o pedido de cópia formulado pelo requerente.
É o Relatório.
VOTO

Importa mencionar que o processo encontra-se em fase de análise de recurso, podendo, em tese, ser
alterado o teor da decisão impugnada, retirando-lhe, portanto, o caráter de definitividade.
O Tribunal vem firmando posicionamento, a partir da Decisão n° 91/96 - Plenário, Ata n° 8/96, que
informações respeito de matéria ainda não apreciada por este Tribunal somente poderão ser atendidas
mediante autorização do E. Plenário (Decisões n° 190/97 e 191/97, ambas do Plenário e constantes da Ata
n° 12/97).
Apesar de, no caso sob exame, o Tribunal já ter se pronunciado a respeito dos fatos levantados
(Acórdão n° 246/97 - Plenário), entendo que o atendimento do pleito do Douto Procurador da República
somente poderá ser autorizado pelo Plenário, tendo em vista que a decisão, por meio do qual esta Casa se
pronunciou a respeito da matéria, é objeto de recurso, ainda não julgado. Neste sentido, já vem decidindo esta
Corte de Contas, conforme a Decisão n° 741/97 - Plenário, Ata n° 43/97, bem como a Decisão n° 34/98 Plenário, Ata n° 5/98.
Quanto ao pedido formulado, cumpre destacar que a presente solicitação encontra amparo no inciso

Êlery;),

e ient,

tr.

(San"

Secretária do Plenário

Tribunal de Contas da União

II do art. 8° da Lei Complementar n° 75/93, que assegura ao Ministério Público da União, para o exercício
de suas atribuições, o direito de requisitar informações e documentos de autoridades da Administração
Pública.
Também o art. 30 da Resolução n° 36/95, desta Casa, faculta aos membros do Ministério Público
Federal o direito de obter informações a respeito de processos em trâmite no Tribunal.
Dessa forma, entendo possível o atendimento às solicitações do requerente, razão pela qual julgo
conveniente determinar-se à 10a SECEX que providencie cópia das peças processuais pertinentes, na forma
requerida pelo Douto Representante do Parquet Federal, devendo conter, pelo menos, as seguintes partes do
processo:
- Relatório de Auditoria da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Educação e Desporto
(fls. 439/445);
- Notas de Auditoria e respectivas justificativas (fls. 447/480);
- Instrução do Analista (fls. 649/668)
- Parecer do Diretor (fls. 669/670); e
- Parecer do Ministério Público (fl. 671).
Também deverão ser remetidas cópias de peças do TC-014.847/95-7, abaixo relacionadas:
- Relatório de Inspeção Ordinária (fls. 112/124);
Análise das respostas às Audiências Prévias (fls. 517/540); e
- Parecer do Ministério Público (fls. 554/55).
Do TC-625.346/05-5 deverão ser enviadas cópias das seguintes peças:
08.
Relatório de Auditoria Operacional do controle interno (fls. 85/98);
- Relatório de Auditoria n° 9/94 (fls. 104/109); e
Análise das respostas do Reitor (fls. 271/289).
Por fim, deverá ser encaminhada ao ilustre peticionário cópia integral do TC-625.039/95-5.
Deverá, ainda, ser informado ao requerente que foi interposto recurso de reconsideração, com efeito
suspensivo, contra o Acórdão n° 246/97 - Plenário, pelo Magnífico Reitor da Fundação Universidade de Rio
Grande, o qual ainda não foi objeto de deliberação desta Corte de Contas.
Após a adoção das providências acima sugeridas, o processo deverá ser juntado ao TC-625.221/96-6,
nos termos do art. 22 da Resolução n° 77/96.
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 Sousa,4 de m.a!'ç
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DECISÃO N° 0 73/98 TCU Plenário
-

•

-

1. Processo n° TC-015.278/97-2.
2. Classe de Assunto: VII - Solicitação.
3. Interessado: Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré, Procurador da República.
4. Entidade: Fundação Universidade de Rio Grande - FURG.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: 10' SECEX.
8. DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. deferir a presente solicitação, nos termos do inciso II do art. 8° da Lei Complementar n° 75/93, para
determinar à 10a SECEX que remeta à autoridade indicada no item 3 supra cópias dos elementos
comprobatórios das irregularidades indicadas no Acórdão n° 246/97 - Plenário, devendo conter, pelo menos
as seguintes peças:
a) do TC-625.221/96-6:
- Relatório de Auditoria da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Educação e Desporto (fls.
439/445);
- Notas de Auditoria e respectivas justificativas (fls. 447/480);
- Instrução do Analista (fls. 649/668)
- Parecer do Diretor (fls. 669/670); e
Parecer do Ministério Público (fl. 671);
do TC-014.847/95-7:
- Relatório de Inspeção Ordinária (fls. 112/124);
- Análise das respostas às Audiências Prévias (fls. 517/540); e
- Parecer do Ministério Público (fls. 554/55);
do TC-625.346/05-5:
- Relatório de Auditoria Operacional do controle interno (fls. 85/98);
Relatório de Auditoria n° 9/94 (fls. 104/109); e
Análise das respostas do Reitor (fls. 271/289); e
d) inteiro teor do TC-625.039/95-5;
8.2. informar à autoridade mencionada no subitem anterior que foi interposto recurso de reconsideração,
com efeito suspensivo, contra o Acórdão n° 246/97 - Plenário, pelo Magnífico Reitor da Fundação
Universidade de Rio Grande, o qual ainda não foi objeto de deliberação deste Tribunal;
8.3. juntar o presente processo às contas da Entidade mencionada no item 4 supra, relativas ao exercício
de 1995.
9. Ata n° 07/98 - Plenário.

Data da Sessão: 04/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e o Ministro-Substituto
Benjamin Zymler (Relator).
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ANEXO III DA ATA N° 07, DE 04.03.1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatórios e Votos emitidos pelos respectivos Relatores, bem como o Acórdão n° 025 e as
Decisões n's 078 e 079, adotadas nos processos n's 004.305/90-6, 012.755/97-4 e 279.258/92-5,
respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta data (Parágrafo
Único do artigo 66 do Regimento Interno).
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I - RELATÓRIO
GRUPO 1 Classe VII- Plenário
TC- 004.305/90-6 (com 04 volumes) SIGILOSO
Natureza: Denúncia
Denunciante: Identidade Preservada (Art. 55, § 1° da Lei n° 8.443,
de 16.07.92 c/c o art. 35, § 4 0 , inciso II da Resolução n° 77/96 TCU).
-

Ementa: Denúncia sobre possíveis irregularidades na distribuição
de produtos e gêneros alimentícios pela Superintendência da extinta
Legião Brasileira de Assistência (LBA) no Estado do Acre.
Conhecimento. Audiência. Justificativas dos responsáveis
consideradas improcedentes. Aplicação de multa. Cancelar a
chancela de sigiloso. Arquivamento do processo sem cancelamento
do débito. Comunicação ao denunciante.

•

Trata-se de denúncia formulada, em outubro de 1988, pelo então Senador Mário Maia
contra a Superintendência Regional da Legião Brasileira de Assistência no Estado do Acre, referente a
crimes eleitorais que estariam sendo cometidos nesse Estado. Segundo o denunciante, a LBA estaria
permitindo que políticos locais armazenassem gêneros alimentícios e outros bens, de propriedade daquela
Fundação, para distribuí-los às vésperas das eleições municipais daquele ano.
2.
seguinte:

Pela Decisão Plenária n° 561/95, o TCU, analisando os fatos, determinou, em suma, o

a instauração, ao inventariante da LBA, de Tomada de Contas Especial com vistas a
identificar os responsáveis e quantificar o débito, relativamente ao envio de produtos
destinados aos Programas de Apoio Nutricional (PAN) do Acre acima das cotas normais
e da capacidade de consumo da população, bem como quanto à deterioração de
produtos;
determinar a audiência prévia do ex-Superintendente da LBA no Estado do Acre, Sra.
Antônia das Graças Cruz Melo, solidariamente com o então Chefe da Coordenadoria de
Administração daquela Superintendência, Sr. Ronaldo José de Freitas Pereira, para que
apresentassem razões de justificativa quanto ao armazenamento irregular, à falta de
controle e de acompanhamento na distribuição dos produtos destinados aos Programas
de Apoio Nutricional, bem como a permissão para que o transporte, guarda e
distribuição desses produtos fossem realizados por pessoas alheias ao serviço público
(políticos); e,
que seja solicitado ao Departamento de Polícia Federal/Superintendência Regional do
Acre informações quanto a destinação dos produtos da LBA, objeto de alguns inquéritos
policiais por ela promovidos.
No que concerne aos inquéritos policiais sobre a destinação dos produtos da LBA, a
3.
Superintendência Regional do Acre do Departamento de Polícia Federal esclareceu que parte foi
distribuída a populações carentes e parte permaneceu à disposição da justiça até a conclusão final do
inquérito.
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Em resposta à audiência prévia, a Sra. Antônia das Graças Cruz Melo assevera que, em face
4.
das enchentes no Acre, foi necessário lançar mão do maior número de parcerias para que os produtos
pudessem chegar até as comunidades beneficiadas, mecanismo esse que seria permitido pelo Estatutos da
Fundação e pelas normas do Programa Nacional de Voluntariado - PRONAV. Acrescenta que toda
mercadoria da LBA era guardada em depósito próprio e as mercadorias extras, originárias de doações,
eram armazenadas em galpões públicos próprios para esse fim. Ressalta, ainda, que todas elas eram
controladas por fichas de entrada e saída.
Já o Sr. Ronaldo José de Freitas Pereira alega que as cidades estavam isoladas da Capital e
5.
que só eram atingidas por via aérea, tendo, até mesmo, a FAB colocado um avião Búfalo à disposição do
Governo do Estado. Após a retirada desse avião, a LBA, sem recursos financeiros para transporte, ficou
na dependência da ajuda de "algum voluntário ou de uma prefeitura em condição de arcar com os elevados
valores de fretamento de aeronaves de porte". Assim, foi permitido que os prefeitos de Xapuri, Sena
Madureira e Manoel Urbano e o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado transportassem os
produtos via terrestre.
Acresce que todos os produtos eram estocados na LBA ou na Companhia de Armazéns
Gerais e Entrepostos do Acre - CAGEACRE, sendo que a LBA fazia o controle e o acompanhamento das
distribuições. Esse responsável faz uma ressalva de que os alimentos a serem retirados obedeciam as
normas estabelecidas em nível nacional e regional e que, uma vez entregues, a sua responsabilidade estava
consumada.
A 7' SECEX, diante de tais alegações, argumentou que embora os responsáveis tenham
tentado se eximir de responsabilidade, mormente em face das enchentes ocorridas no Estado e das
limitações orçamentárias para o transporte dos gêneros alimentícios, a conclusão da Comissão de
Sindicância é pontual em afirmar que inexistia controle da entrada e saída dos produtos armazenados no
almoxarifado da LBA e da CAGEACRE. A Comissão assevera, ainda, que não havia contabilização de
diversos materiais, além do transporte de parte desses produtos ocorrer sem a Guia de Remessa.
A par. ecerista enfatiza que os produtos destinados ao Programa de Apoio Nutricional PAN, destinados a atender mulheres gestantes, crianças e nutrizes nos meses de julho/setembro, foram
enviados a diversos municípios em quantidades excessivas em relação à clientela cadastrada. Segundo a
Comissão de Sindicância, os produtos enviados a cada unidade representam o atendimento das pessoas
cadastradas pelo período de 01 ano, caracterizando, por seu turno, a falta de acompanhamento na
liberação e distribuição dos produtos.
Por fim, a Unidade Técnica, em pareceres uniformes, conclui que as razões de justificativa
9
não elidiram as falhas, propondo para tanto:

•

aplicar à Sra. Antônia das Graças Cruz Melo, ex-Superintendente Estadual do Acre da
extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA, a multa dentro do limite
definido no Decreto-lei n° 199/67, vigente à época dos fatos, solidariamente com o Sr.
Ronaldo José Freitas Pereira, ex-chefe da Coordenadoria de Administração dessa
Superintendência, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que
comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro
Nacional; e,
arquivar, desde logo, nos termos do art. 93 da Lei n° 8.443/92 e Decisão Plenária n°
466/95, os presentes autos, por economia processual, sem que isso implique o
cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis
solidariamente para que lhes possa ser dada quitação.
Ulin-ag_423\trabalho\4305 doc
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O Ministério Público concordou com a proposta da Unidade Técnica em aplicar a multa
10.
prevista no art. 58, II, da Lei n° 8.443/92, aos responsáveis acima, observando-se o limite previsto no art.
53 do então vigente Decreto-lei n° 199/67. Contudo, a proposta de arquivamento dos presentes autos foi
substituída pela juntada ao processo de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Inventariante da
extinta LBA, em atendimento ao subitem 8.1 da Decisão n°561/95 TCU, que neste Tribunal recebeu o n°
800.046/96-0.
É o Relatório.
II - VOTO

•

A presente denúncia remonta a fatos ocorridos em 1988, ou seja, há quase 10 anos O que a
motivou foram indícios de irregularidades na distribuição de produtos e gêneros alimentícios no Estado do
Acre a cargo da extinta Legião Brasileira de Assistência - LBA. Levantou-se, até mesmo, a possibilidade
do cometimento de crime eleitoral, uma vez que a denúncia afirmava que esses produtos estariam sendo
estocados e escamoteados da população com a finalidade de serem distribuídos em períodos próximos às
eleições municipais de 1988
Os inquéritos policiais instaurados para a averiguação da ocorrência de ilícitos penais,
2.
possíveis crimes tipificados pelo Código Eleitoral, foram arquivados, pois não havia provas suficientes
para imputar responsabilidade aos envolvidos
No âmbito administrativo, as irregularidades apontadas foram basicamente as seguintes:
3
produtos alimentícios armazenados de forma irregular; distribuição de produtos alimentícios, sem o devido
acompanhamento por parte da LBA, por pessoas alheias ao Serviço Público; e, envio de produtos dos
Programas de Apoio Nutricional a diversos municípios bem acima das cotas da população cadastrada.
Realmente, ficou evidente nos autos que o acompanhamento e o controle por parte da LBA
quanto aos produtos distribuídos eram deficientes, para não dizer, inexistentes. Penso, também, que
interesses eleitoreiros ficaram evidenciados nos casos descritos nos autos. Ocorreu, a meu ver, a
participação indubitável de políticos na distribuição dos produtos da LBA. Entretanto, tais assuntos devem
ser tratados no seu foro competente — a Justiça Eleitoral. Destarte, limitar-me-ei, apenas, à análise das
questões administrativas.
Primeiramente, devo esclarecer que o armazenamento irregular decorreu como uma relação
de causa e efeito da falta de acompanhamento na distribuição dos produtos, até mesmo para pessoas
alheias ao Serviço Público. Tais situações provocam um círculo vicioso, uma vez que a falta de controle
potencializa ações delituosas, temerárias e ilícitas por pessoas sem qualquer vínculo formal com a
Administração. Assim, somente a título de ilustração, a deterioração de 01 tonelada de feijão dos sacolões
da LBA ocorreu devido à retirada, sem o devido controle, desse produto por um "voluntário" que deveria
transportá-lo para uma Prefeitura Municipal, porém o desviou para uma fazenda de sua propriedade, local
sem as condições adequadas para armazenamento de produtos perecíveis.
Convém fazer um parênteses para uma das alegações do Sr. Ronaldo Pereira. Afirma ele
que uma vez entregue o produto ao seu destinatário, devidamente autorizado pela autoridade competente,
o armazenamento e guarda dos.produtos refogem à alçada e responsabilidade dos gestores da LBA, não se
lhes podendo, assim, imputar a prática de ilícito administrativo. Essa argumentação é frágil, pois a LBA e,
por conseguinte, seus gestores não poderiam ignorar o disposto no art.10, § 6°, do Decreto-lei n° 200, de
WAin-ag_423\trabalho\4305.doc
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25.02.67, que define que as ações de controle e fiscalização das atividades descentralizadas serão exercidas
pelo órgão federal competente.
O último ponto levantado como irregular foi a destinação de quantidades bem superiores à
demanda cadastrada para alguns Municípios de produtos do Programa de Apoio Nutricional. Os
responsáveis alegaram dispersamente que todas as distribuições foram realizadas tendo em vista o
cadastramento realizado pelas assistentes sociais da LBA. E que sobre todas as distribuições eram
exercidos controle e acompanhamento, não tendo ocorrido, portanto, qualquer irregularidade.
Todavia os fatos evidenciam outra realidade. A situação ora em exame ocorreu num ano
atípico, pois o Estado do Acre foi assolado por grande enchente em 1988. Coincidentemente ano de
eleição municipal .0 Acre apresentava problemas sérios em sua malha viária, pois quase todas as rodovias
não eram ainda asfaltadas. Além disso defrontava-se a LBA com sérios problemas financeiros.
Embora tais argumentos possam militar em seu favor, e por não ter ficado demonstrada
nos autos a existência de conluio ou má-fé por parte dos responsáveis arrolados, deixo consignado que os
mesmos em nenhum momento demonstraram preocupação com o destino dos produtos. Inexistiram
diligências ou verificações in loco, por parte da Superintendência da LBA no Estado, sobre a chegada e a
distribuição dos produtos alimentícios a seus destinos. Destarte, conforme demonstrado nos autos, tais
responsáveis foram, no mínimo, negligentes com o bem público
Devo ressaltar que à LBA, como órgão assistencial, não cabia apenas identificar
"voluntários" e, assim, viabilizar a distribuição dos produtos, como também atestar o alcance de sua
finalidade precípua, ou seja, o efetivo e tempestivo atendimento das populações carentes.
acompanhar os
Nesse sentido, os responsáveis não buscaram fiscalizar, sequer
procedimentos adotados, informando-se a respeito da efetivação da entrega, o que teria permitido, evitar
ingerências políticas nessas distribuições. Registre-se que sem esse controle, todo aquele, que recebeu
produtos da LBA, pode livremente dar-lhes o fim que sua vontade indicou.
Por oportuno, a Tomada de Contas Especial, que originou a TC n° 800.046/96-0, foi
12
instaurada em virtude da Decisão Plenária n° 561/95 com vistas a identificar os responsáveis e quantificar o
débito, relativamente ao envio de produtos destinados aos Programas de Apoio Nutricional do Acre além
das cotas normais e da capacidade de consumo. Esclareço que esse assunto não foi tratado com
profundidade nos presentes autos, até mesmo por já estar tramitando essa TCE neste Tribunal. Dessa
forma, não há que se falar em urna . possível dupla apenação dos responsáveis.
Ante o exposto, 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 04 de março
de 1998.
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ACÓRDÃO N° 025 /98-TCU - Plenário
Processo TC n°004.305/90-6
Classe de Assunto: Denúncia Sigilosa
Responsáveis : Sra. Antônia das Graças Cruz Melo, ex-Superintendente da LBA no Estado do Acre e
Sr. Ronaldo José de Freitas Pereira, ex-Chefe da Coordenadoria de Administração da Superintendência da
LBA no Estado do Acre.
3. Interessado: Identidade Preservada (Art. 55, § 1° da Lei n° 8.443, de 16.07.92 c/c o art. 35, § 4°, inciso
II da Resolução n° 77/96 - TCU).
Entidade: Legião Brasileira de Assistência (extinta)
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Jatir Batista da Cunha
Unidade Técnica: 70 SECEX
Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia do ex-Senador Mário Maia sobre
possíveis irregularidades na distribuição de produtos e gêneros alimentícios pela Superintendência da
extinta Legião Brasileira de Assistência no Estado do Acre.
Considerando que a Comissão de Sindicância instituída para apurar tais irregularidades
apontou, em virtude da falta de controle sobre a distribuição de produtos e gêneros alimentícios pela LBA
no Estado do Acre, a deterioração de alguns produtos que estavam armazenados em locais inapropriados
sob a responsabilidade de pessoas alheias à LBA;
Considerando que, também em virtude da falta de controle sobre a distribuição de produtos
e gêneros alimentícios pela LBA no Estado do Acre, parte desses foram utilizados com fins diversos, até
mesmo com indícios de fins eleitoreiros, por pessoas estranhas à Administração Pública, não atingindo a
sua finalidade precípua que seria a de atender populações carentes do Estado;
Considerando que os responsáveis agiram, no mínimo, com negligência, uma vez que não
há qualquer registro de que eles tenham buscado informações sobre o destino dos produtos distribuídos,
desciunprindo, assim, o parágrafo 6° do art. 10 do Decreto-lei n° 200/67, que prevê a competência do
controle e da fiscalização das atividades descentralizadas;
Considerando que, dessa forma, as razões de justificativa dos responsáveis não elidiram as
irregularidades apontadas;
Considerando, no entanto, que nos autos não está configurado locupletamento ou má-fé dos
responsáveis;
Considerando que os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público, quanto ao
mérito da questão, são unânimes em rejeitar as alegações de defesa e imputar multa aos responsáveis;
Considerando que a inobservância de norma legal ou regulamentar sujeita o responsável à
multa prevista no art.58, inciso II, da Lei 8.443/92;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária:
8.1) aplicar à ex-Superintendente da Legião Brasileira de Assistência no Estado do Acre, Sra. Antônia
das Graças Cruz Melo e ao ex-Coordenador de Administração da Superintendência da Legião Brasileira
de Assistência no Estado do Acre, Sr. Ronaldo José de Freitas Pereira, individualmente a multa prevista
no art. 58, inciso II, da Lei n° 8.443/92, respeitado o limite previsto no art. 53 do Decreto-lei n°199/67, em
vigor à época dos fatos, no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), fixando-lhes o prazo de 15
(quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento da
referida importância aos cofres do Tesouro Nacional;
8.2) determinar, com fundamento no art. 93 da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 248 do Regimento Interno do
TCU, o arquivamento deste processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento ficam obrigados os
devedores, condicionando-se a quitação à comprovação, perante este Tribunal, do recolhimento da dívida
atualizada monetariamente até a data do efetivo pagamento;
8.3) cancelar a chancela de sigiloso aposta a estes autos;
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8.4) determinar a juntada de cópia do presente Acórdão, Relatório e Voto ao TC 800.046/96-0 que se
refere à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Inventariante da extinta LBA, em atendimento ao
Subitem 8.1 da Decisão n° 561/95 - TCU/Plenário, e,
8.5) comunicar o inteiro teor deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto do Ministro-Relator ao
denunciante, ex-Senador Mário Maia.
Ata n° 07/98 - Plenário.
Data da Sessão: 04/03/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e o MinistroSubstituto Benjamin Zymler.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC 012.755/97-4 (SIGILOSO)
NATUREZA: Denúncia
ENTIDADE: Fundação Cultural e Ecológica Anjos do
Asfalto
INTERESSADO: Identidade Preservada (art. 55, §
1° da Lei n° 8.443, de 16.07.92 c/c o art. 35, §
4°, inciso II da Resolução n° 77/96 - TCU).

•

EMENTA: Denúncia. Preenchimento dos requisitos
regimentais. Conhecimento. Juntada ao TC
575.082/97-6, que trata do mesmo assunto.
Cancelamento da chancela de sigilo. Ciência ao
interessado.

Por intermédio do expediente de fls. 01/02, acompanhado dos
elementos de fls. 03/24 do Volume Principal, o denunciante traz ao
conhecimento deste Tribunal vários fatos relativos ao Convênio n° 19/92,
celebrado entre o Ministério da Saúde e a Fundação Cultural e Ecolóè- ica
Anjos do Asfalto.
Nos termos do art. 35 da Resolução n° 77/96, após autuar o
expediente em tela como denúncia, enviei o processo à SECEX/RJ para
instrução, alertando para uma possível correlação com a matéria tratada
no TC 575.082/97-6.
Ao proceder ao exame do feito, a Unidade Técnica manifestou-se,
com fulcro no art. 22 da Resolução n° 77/96, pela juntada do presente
processo ao referido TC 575.082/97-6, de relatoria do eminente Ministro
Carlos Átila, cancelando-se a chancela de sigilo dos autos, uma vez que
já é do conhecimento do denunciado a identificação do denunciante.
É o Relatório.
VOTO

À vista das considerações expedidas pela SECEX/RJ, entendo que
a presente denúncia deve ser conhecida, por atender os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno, para que
seja determinada a sua juntada ao TC 575.082/97-6, cancelando-se a
chancela de sigilo aposta aos autos.
Diante do exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que
ora submeto à deliberação deste Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de
Souza, em 04 de março de 1998.
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DECISÃO N° O 7 8/98 TCU - PLENÁRIO
-

Processo n°: TC 012.755/97-4 (Sigiloso)
Classe de Assunto: VII - Denúncia
0
Interessado: Identidade Preservada (art. 55, § 1° da Lei n° 8.443, de 16.07.92 c/c o art. 35, § 4 , inciso II
da Resolução n° 77/96 - TCU).
Entidade: Fundação Cultural e Ecológica Anjos do Asfalto
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
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 por atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 213 do
Regimento Interno deste Tribunal;
8.2 - determinar ajuntada do presente processo ao TC 575.082/97-1, em virtude de ambos tratarem dos
mesmos fatos;
8.3 - dar ciência desta Decisão ao interessado; e
8.4 - cancelar a chancela de sigilo aposta aos autos.
Ata n° 07/98 - Plenário.

Data da Sessão: 04/03/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: liam Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campelo e o MinistroSubstituto Benjamin Zymler.
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GRUPO: 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-279.258/92-5
NATUREZA: Denúncia.
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Itororó/BA.
INTERESSADO: 3. Interessado: Identidade Preservada (Art. 55, § 1° da Lei
n° 8.443, de 16.07.92 c/c o art. 35, § 4°, inciso II da Resolução n°77/96 - TCU).

Denúncia acerca de irregularidades praticadas na aplicação de
recursos oriundos de diversos convênios. Aprovação das Prestações
de Contas de alguns dos referidos convênios. Instauração de
Tomadas de Contas Especiais em relação a outros. Conhecimento.
Procedência parcial. Determinação no sentido de que seja dada
ciência ao interessado das decisões de mérito que vierem a ser
adotadas nas respectivas Tomadas de Contas Especiais.
Encaminhamento de cópia desta Decisão bem como do Relatório e
Voto que a fundamentam ao denunciante. Cancelamento da chancela
de sigiloso. Arquivamento.

RELATÓRIO

•

•

Trata-se de denúncia, datada de 28 de maio de 1992, sobre possíveis irregularidades
praticadas pelo ex-Prefeito de Itororó, Sr. Edineu Oliveira dos Santos, durante sua gestão de 1989 a 1992.
A SECEX/BA, ao instruir o feito, destaca que dos itens constantes da denúncia nem
todos dizem respeito a recursos federais, mas apenas os seguintes:
"a) não execução da reforma do Posto Médico de Itati, objeto de convênio com o
MS/INAMPS;
não execução da construção de barragens em Itati e Ribeirão João Dias, objeto de
convênio com o MAS;
não execução do calçamento de ruas, objeto de convênio com o MAS;
não execução da construção de uma unidade escolar com 02 salas de aula no povoado
de Colônia de Cima, objeto de convênio com o FNDE."
Após realizar diligências junto aos órgãos repassadores dos recursos, a SECEX/BA
apurou que:
"O FNDE informou (fls. 86) que não consta débito da Prefeitura de Itororó quanto a
recursos anteriormente liberados (31/03/93).
INAMPS informou (fls. 100) que o convênio 01/90 com ele celebrado teve a Prestação
de Contas aprovada (29/04/93).
presidente da Fundação Nacional de Saúde informou (fls. 90) que não consta, no
âmbito da Fundação, existência de convênio com a Prefeitura Municipal de bororó (25/03/93).
Quanto aos convênios firmados com o MBES:
o convênio da Portaria n° 265/GM/91 teve sua TCE instaurada (TC-251.442/95-0);
- o convênio 90/GM1843 teve sua TCE instaurada (TC-279.053/95-9);
o convênio 90/GM/1369 teve sua TCE instaurada (TC-279.005/95-4);
- o convênio 89/GM/052 teve suas contas aprovadas (fls. 120)."
Diante disso, a SECEX/BA, em pareceres uniformes, "considerando que os convênios
referentes à denúncia já estão em fase de Tomada de Contas Especial ou tiveram suas Prestações de
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TC-279.258/92-5

Contas aprovadas", propõe o "encerramento deste processo bem como a comunicação ao denunciante da
decisão que vier a ser proferida e o seu posterior arquivamento"
É o Relatório.

VOTO
Destaco, de início, a espantosa morosidade com que tramitou este processo, eis que
autuado em 20/11/92 somente nesta data vem à apreciação deste Plenário e, ainda assim, sem uma
proposta de mérito.
Registro que os TC-251.442/95-0 e TC-279.053/95-9 são da relatoria do Ministro Iram
Saraiva e não foram ainda apreciados.
Já o TC-279.005/95-4, de relatoria do Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, foi
apreciado na Sessão de 05/11/96, quando a Primeira Câmara proferiu o Acórdão n° 393/96, Ata 40/96,
por meio do qual julgou irregulares as contas do Sr. Edineu Oliveira dos Santos, condenando-o ao
pagamento de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), acrescidos dos encargos legais.
Portanto, dos itens relatados na denúncia alguns demonstram a ocorrência de
irregularidades, ao passo que em outros nada foi constatado, sendo que alguns ainda se encontram em
fase de apuração.
Desse modo, a presente denúncia merece ser conhecida e considerada procedente, em
parte, dando-se ciência ao denunciante do inteiro teor do Relatório, Voto e Decisão adotados, a fim de
possibilitar o conhecimento da situação de cada caso denunciado.
Entendo que este Tribunal deva ainda determinar que as decisões a serem adotadas quando
do julgamento de mérito dos citados processos de relatoria do Ministro Iram Saraiva devam ser também
comunicadas ao denunciante.
Ante o exposto, VOTO por que este Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 04 de março de 1998
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DECISÃO N° 079 /98 - TCU - Plenário

•

Processo n°279.258/92-5
Classe de Assunto: VII - Denúncia.
0
Interessado: Identidade Preservada (Art. 55, § 1° da Lei n° 8.443, de 16.07.92 c/c o art. 35, § 4 , inciso
II da Resolução n° 77/96 - TCU).
Órgão: Prefeitura Municipal de Itororó/BA.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/BA.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
8.2. informar ao denunciante que, conforme consta do Relatório que acompanha esta Decisão, alguns
convênios tiveram suas prestações de contas aprovadas, ao passo que outros motivaram a instauração de
Tomadas de Contas Especiais, tendo uma delas ensejado o julgamento pela irregularidade das contas,
enquanto as demais encontram-se em fase de apuração e, tão-logo este Tribunal profira julgamento de
mérito, ser-lhe-ão encaminhadas cópias das respectivas decisões;
8.3. determinar o encaminhamento de cópia das decisões de mérito que vierem a ser proferidas pelo
Tribunal nos autos dos TC-251.442/95-0 e TC-279.053/95-9 ao denunciante;
8.4. juntar cópia desta Decisão aos autos dos processos referidos no item anterior;
8.5. encaminhar cópia desta Decisão bem como do Relatório e Voto que a fundamentam ao
denunciante;
8.6. cancelar a chancela de sigiloso aposta a estes autos;
8.7. arquivar os presentes autos.
Ata n° 07/98 Plenário.
-

Data da Sessão: 04/03/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campelo e o
Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
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