•

TRI UNAL DE CONTAS DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DAS SESSÕES

■

ATA N°08 DE 11 DE MARÇO DE 1998
- SESSÃO ORDINÁRIA-

PLENÁRIO

APROVADA EM
PUBLICADA EM

DE
DE

ACÓRDÃOS DE NI% 026 a 030
DECISÕES DE IN% 081 a 092

DE 1998
DE 1998

(

elenir
Secretátia

Santos

Plenádo

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ATA N° 08, DE 11 DE MARÇO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Homero dos Santos
Repr. do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado
Secretário-Geral das Sessões: Dr. Eugênio Lisboa Vilar de Melo
Com a presença dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e
Valmir Campelo, do Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha e do Auditor Benjamin Zymler,
bem como do Representante do Ministério Público, Dr. Lucas Rocha Furtado, 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, em licença para tratamento de saúde; do
Ministro Bento José Bugarin, com causa justificada; e, ainda, do Ministro-Substituto José Antonio
Barreto de Macedo, por motivo de férias (Regimento Interno artigos 28 a 31, 35, 66, incisos I a V, e 94,
incisos I e V, e 112, incisos I, alínea b e II).
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 07, da Sessão Ordinária realizada em 04 de março
corrente, cujas cópias autenticadas haviam sido previamente distribuídas aos Ministros e ao Representante
do Ministério Público (Regimento Interno, artigos 31, inciso I, 37, 38 e 66).
INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECEX-ES
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- Comunicação do Presidente, Ministro Homero dos Santos
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral, em exercício,
Tenho a grata satisfação de comunicar ao Plenário que ontem pela manhã, presidi a
solenidade de inauguração da sede própria da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da
União no Estado do Espírito Santo.
Iniciando as festividades houve o hasteamento da bandeira do Tribunal de Contas da União
pelo Deputado José Carlos Gratz, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado; da bandeira do Estado
do Espírito Santo, por seu Governador, Dr. Vítor Buaiz e da bandeira do Brasil, por este Presidente.
Seguiram-se os discursos protocolares pelas mesmas autoridades que enumerei e pelo
Secretário de Controle Externo no Estado do Espírito Santo, Dr. Hamilton Caputo Delfino Silva.
A seguir, o Padre Djalma Rodrigues Moreira, Capelão da Santa Casa de Misericórdia
proferiu sua homilia e benzeu as instalações da SECEX-Espírito Santo.
A placa alusiva à inauguração foi descerrada por mim, pelo Prefeito Municipal de Vitória,
Dr. Luiz Paulo Vellozo Lucas e pelo Secretário Hamilton Caputo Delfino Silva.
Finalizando as festividades houve uma apresentação do Coral da Universidade Federal do
Espírito Santo.
Dentre outras altas autoridades federais, estaduais e municipais, estiverem presentes à
inauguração:
Dr. Vítor Buaiz, Governador do Estado do Espírito Santo
Deputado José Carlos Gratz, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
Dr. José Carlos da Fonseca, Ministro emérito do Tribunal Superior do Trabalho
Espírito Santo Conselheira Maria José Vellozo Lucas, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do
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Senador Jônice Tristão
Conselheiro Senithes Gomes Moraes, do Tribunal de Contas do Estado
Dr. Luiz Paulo Vellozo Lucas, Prefeito Municipal de Vitória
Juiz Hélio Mário de Arruda, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho
Dr. Elton Ghersel, Procurador da República no Estado do Espírito Santo
Desembargador Wellington da Costa, Presidente em exercício do Tribunal de Justiça
Professor José Weber Freire Macedo, Magnífico Reitor da Universidade Federal do
Espírito Santo
Dr. Pedrinho Hoppe, Prefeito Municipal de Domingos Martins
Dr. Francisco Diomar Forza, Prefeito Municipal de Nova Venécia
Dr. Alexandre Ayub Neto, Secretário de Turismo, Esporte e Lazer, representando o
Prefeito Municipal de Mimoso do Sul
Vereador Cornélio Alvarino, da Câmara Municipal de Vitória
Dr. Francisco Geraldo da Silva, Secretário de Controle Interno do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal
Dr. Nelson Lanza Pires, da Capitania dos Portos
Dr. Fernando Gadelha, Diretor Regional da ECT
Dr. José Bráulio Bassini, Presidente do FINDES
Dr. José Antonio Pimentel, Diretor da ESCELSA
Dr. Nider Barbosa, Presidente da Federação de Agricultura
Padre Djalma Rodrigues de Moura, Capelão da Santa Casa de Misericórdia
Professor Zenaldo Rosa da Silva, da Escola Técnica Federal
Estiveram também presentes à solenidade os ex-Secretários de Controle Externo da SecexEspírito Santo: Dr. Antonio Costa de Moraes, Dra. Jandira das Dores Freitas da Costa e Dr. Maurício
Pereira da Silva.
A sede própria da SECEX-Espírito Santo teve iniciada sua construção no mês de outubro
de 1997 pelo Centro Tecnológico da Rede Sarah, com uma área total construída de 1.424 metros
quadrados, ao custo de R$ 954.186,45, sendo edificado em estrutura metálica, fechamento em argamassa
armada, forro e esquadrias em chapa de aço galvanizada com pintura eletrostática e piso melamínico.
Seus principais equipamentos, além de todo o mobiliário, constam de elevador hidráulico,
central telefônica, equipamentos de som e imagem, com um custo de R$ 165.560,16.
Na oportunidade o Analista de Finanças e Controle Externo Paulo Sales Rodrigues,
falecido por motivo de acidente em serviço, foi homenageado, in memoriam, emprestando seu nome à
Sala da Assessoria daquela SECEX, presentes os seus genitores.
Nesse mesmo dia, à tarde, tivemos oportunidade de renovar o Acordo de Cooperação com
o Tribunal de Contas do Estado, durante solenidade em que estiveram presentes a Conselheira Maria José
Vellozo Lucas, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, os Conselheiros Valci
Ferreira de Souza (Vice-Presidente), Erasto Aquino e Souza, Umberto Messias de Souza, Djalma
Monteiro e Mário Alves Moreira, o Auditor Jamil de Castro Zouain e os Procuradores Wolmar Bermudes
(Procurador-Chefe), Haedel Mello Carneiro e Durval Albert Barbosa Lima.
Acompanharam esta Presidência nessas duas solenidades o Dr. Ubaldo Alves Caldas,
Procurador do Ministério Público junto a este Tribunal, o Dr. José Nagel, Secretário de Controle Externo,
o Dr. Eugênio Lisboa Vilar de Melo, Secretário-Geral das Sessões, o Dr. Antonio de Miranda Castro,
Secretário de Controle Interno, a Dra. Adriana Monteiro Vieira, Assessora do Ministro-Presidente, os
Secretários de Controle Externo no Rio de Janeiro e na Paraíba, Drs. José Augusto Porto Neto e
Raimundo Nonato Soares de Araújo e o Secretário-Substituto de Planejamento e Organização e Métodos,
Dr. Mauro Giaccobo, a quem agradeço pela colaboração e assessoramento que emprestaram ao
Presidente."
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XVII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA ORGANIZAÇÃO LATINO-AMERICANA E DO
CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES, EM BRASÍLIA
E INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECEX-AM
- Relatório apresentado pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi
O Ministro Adhemar Paladini Ghisi apresentou, nesta data, Relatório sobre a XVII reunião
do Conselho Diretor da Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS), ocorrida em Brasília, e sobre a inauguração da nova sede da Secretaria de
Controle Externo do Tribunal no Estado do Amazonas, ambos os eventos realizados em dias da semana
passada (v. inteiro teor em Anexo I a esta Ata).
SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS
De acordo com o artigo 2° da Resolução n° 064/96, o Presidente, Ministro Homero da
Santos, realizou, nesta data, sorteio eletrônico dos seguintes processos:
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-000.601/92-6
Interessado: Coordenação de Recursos Humanos do MINFRA
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Processo: TC-000.780/86-3
Interessado: Ozires Ferraz, Edmilson Soares Lins e outros
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Valmir Campelo
Processo: TC-009.664/92-0Interessado: Maria Luiza H. Vicente e Marcia Maria Vicente
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Humberto Guimarães Souto
Processo: TC-009.789/92-8
Interessado: Baependi B. de Viveiros, ex-Presidente da ITERAL - Instituto de Terras do Estado de
Alagoas
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
Processo: TC-010.408/91-6
Interessado: Manoel do Carmo Damasceno Braganca
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
Processo: TC-010.509/91-7
Interessado: José Americo de Freitas
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
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Processo: TC-011.425/91-1
Interessado: Agustinho Sobral
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Acihemar Paladini Ghisi
Processos: TC-015.772/92-6 e TC-007.840/92-6
Interessado: Coordenação de Recursos Humanos do MINFRA
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
Processo: TC-017.537/85-1
Interessado: Maria da C. G. Melo e Ivanilson B. dos Santos
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Valmir Campeio
Processo: TC-017.540/85-2
Interessado: Francisco Vital de Sá e Jarbas Salviano Duarte
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Processo: TC-020.610/85-8
Interessado: José I. Ferraz, Edmilson S. Lins e Eduardo W. Costa
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
SORTEIO DE RELATOR DE PROCESSOS ENTRE AUDITORES
Processo: TC-006.591/95-7
Interessado: Fátima Ribeiro Brito, Vereadora
Motivo do sorteio: Processo urgente de Auditor. Art. 20 da Res. 64/96
Relator sorteado: Auditor Benjamins Zymler
4Ib
Processos: TC-008.843/97-0 e TC-013.092/97-9
Interessado: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA
Motivo do sorteio: Processo urgente de Auditor. Art. 20 da Res. 64/96
Relator sorteado: Auditor Lincoln Magalhães da Rocha
Processo: TC-009.562/97-4
Interessado: Denúncia
Motivo do sorteio: Afastamento de Ministro
Relator sorteado: Auditor Benjamin Zymler
SORTEIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-000.830/98-4
Interessado: Tribunal de Contas da União
Motivo do sorteio: Processo Administrativo. Art. 13 da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
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Processo: TC-011.575/96-4
Interessado: Tribunal de Contas da União — Alteração da Resolução n° 36/95
Motivo do sorteio: Processo Administrativo. Art. 13 da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinícios Vilaça
SORTEIO DE PROCESSO AOS MINISTROS INTEGRANTES DA i a CÂMARA
Processo: TC-225.020/97-1
Interessado: Maria de Nazareth Carvalho Rocha
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração da Deliberação na Relação n° 041/97 - TCU/la Câmara,
Sessão Ordinária: 17/06/97
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
SORTEIO DE PROCESSO AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 2a CÂMARA
Processo: TC-549.054/93-6
Interessado: José Feri de Sousa
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração. Acórdão n° 203/95 - TCU 20/07/95
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin

r Câmara, Sessão Ordinária:

PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA EM FACE DE PEDIDOS DE VISTA
Ao dar prosseguimento à votação, nos termos do § 3 0 do artigo 56, do Regimento Interno,
do processo n° 005.620/95-3 (v. Atas n's 01/98 e 05/98), referente à Representação encaminhada pela
Procuradoria-Geral da República, o Presidente, Ministro Homero dos Santos, concedeu a palavra ao
segundo Revisor, Ministro Adhemar Paladini Ghisi e, ao Relator, Ministro Valmir Campelo para
apresentar seu voto complementar, o Plenário aprovou, por maioria, a Decisão n° 081/98, tendo sido voto
vencido, o primeiro e segundo Revisores e se abstiveram de votar nos termos do artigo 57 do Regimento
Interno, os Ministros Carlos Átila Álvares da Silva e Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (v. em Anexo II a
esta Ata, as Propostas de Decisão não acolhidas, a Decisão n° 081/98, bem como os inteiros teores do
Relatório, Voto e Voto Complementar emitido pelo Relator, Ministro Valmir Campelo, e dos votos
proferidos pelo primeiro e segundo Revisores, Ministros Humberto Guimarães Souto e Adhemar Paladini
Ghisi, respectivamente).
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 07, organizada em
de 05 de março corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de nos 082 a 092, e aprovado
os Acórdãos IN 026 a 030, que se inserem no Anexo III desta Ata, acompanhadas dos correspondentes
Relatórios e Votos, bem como de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno, artigos 19, 20,
31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, §§ 1° a 7 0 e 9°, 80, incisos V e VI, 84 a 87 e 89):
Procs. n's 575.065/93-1 e 009.097/95-3, relatados pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi;
Procs. n's 018.973/96-5, 019.004/96-6, 003.899/97-7 e 015.312/97-6, relatados pelo
Ministro Carlos Átila Álvares da Silva;
Procs. n's 013.865/93-5, 020.477/94-5, 014.318/95-4, 275.025/95-0, 012.093/96-3 e
011.219/97-1, relatados pelo Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça;
Procs. nos 003.328/97-0 e 009.332/97-9, relatados pelo Ministro Humberto Guimarães
Souto;
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Proc. n° 004.369/96-3, relatado pelo Ministro Valmir Campelo; e
Proc. n° 006.781/97-7, relatado pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
SUSPENSÃO DE VOTAÇÃO EM FACE DE PEDIDO DE VISTA
Após haver o Relator, Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, apresentado o seu Relatório,
Voto e Proposta de Decisão no tocante ao pedido de reexame interposto pelos interessados Aylton
Ventura e José Carlos Pacheco Pereira, contra o contido no subitem 8.1.4 da Decisão n° 206/95-TCUPlenário (v. em Anexo IV a esta Ata), foi suspensa a votação do correspondente processo n° 002.202/948, ante o pedido de vista formulado pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Na oportunidade votaram de acordo com a Proposta do Relator os Ministros Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto e Valmir Campelo e de acordo com a proposta
apresentada pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi, o Ministro Iram Saraiva.
PEDIDO DE VISTA
Foi adiada a discussão e votação do processo n° 010.391/97-5, em face de pedido de vista
formulado pelo Ministro Humberto Guimarães Souto (Regimento Interno, artigo 50), após haver o
Relator, Ministro Valmir Campelo, apresentado seu Relatório, o Dr. Lucas Rocha Furtado se manifestado
em nome do Ministério Público junto ao TCU, e o Sr. Sérgio de Andréa Ferreira apresentado sustentação
oral em seu próprio nome.
PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA
A requerimento dos respectivos Relatores, foram excluídos da Pauta n° 07/98 citada, nos
termos do artigo 78 do Regimento Interno, os seguintes processos:
n°015.151/94-8 (Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça); e
n° 225.146/95-9 (Ministro Iram Saraiva).
PROCESSO ORIUNDO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Faz parte desta Ata, em seu Anexo V, ante o disposto no parágrafo único do artigo 66, do
Regimento Interno, a Decisão n° 094/98, acompanhada do correspondente Relatório e Voto em que se
fundamentou, adotada no processo n° 004.700/93-7 (com o Anexo n° 018.780/93-8), relatado pelo
Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta
data.
ENCERRAMENTO
O Presidente, Ministro Homero dos Santos -- ao convocar Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado para ser realizada a seguir -- deu por encerrada às dezoito horas e dez 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.
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EUGÊNIO LISBOA VILAR DE MELO
Secret ' *o-Geral das Sessões
Aprovada em 18 de março de 1. 998

SARAIVA
na Presidênc

tee

•

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

-07-

.00
CS"
(C. ,-G.
e lerttr
do Plena
Secratáda

ANEXO IDA ATA N° 08, DE 11-03-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
XVII REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA ORGANIZAÇÃO LATINO-AMERICANA E DO
CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES, EM BRASÍLIA
E INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECEX-MA
Inteiro teor do Relatório apresentado, nesta data, pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi,
sobre a XVII reunião do Conselho Diretor da Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), ocorrida em Brasília, e sobre a inauguração da nova sede da
Secretaria de Controle Externo no Estado do Amazonas, ambos os eventos realizados em dias da semana
passada.
41
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COMUNICACÃO AO PLENÁRIO

Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Subprocurador-Geral,

Honrou-me o eminente Ministro-Presidente Homero Santos com a tarefa de apresentar a
este Colegiado um breve relatório sobre a XVII reunião do Conselho Diretor da Organização Latinoamericana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), ocorrida em Brasília, e
sobre a inauguração da nova sede da Secretaria de Controle Externo do Tribunal no Estado do
Amazonas, ambos os eventos realizados em dias da semana passada.
Foi um privilégio para mim, e certamente para todos os integrantes desta Casa, receber
novamente em nosso Tribunal ilustres representantes de países membros da OLACEFS. Estiveram
aqui os Srs. Victor Enrique Caso-Lay, Controlador-Geral do Peru e Presidente da OLACEFS, Eduardo
Roche Lander, Controlador-Geral da Venezuela, Marcelo Zalles Barriga, Controlador-Geral da
Bolívia, Jorge Reyes Riveros, Subcontrolador-Geral do Chile, Augusto Manuel Lugo Baeza,
representando o Contador Maior da Fazenda do México, os diretores da Controladoria-Geral da
Venezuela, Alberto Silva Aristeguieta e Armando Guedez Alejo e o engenheiro Juan Carlos Migone
Guzmán, Subcontrolador-Geral do Peru e Secretário-Geral da OLACEFS.
O Tribunal, como membro do Conselho Diretor, tem papel de destaque na condução
dos rumos da organização e nessa condição promoveu um encontro que, segundo os próprios
delegados, teve organização esmerada e um programa consistente de atividades cuidadosamente
elaborados para permitir a todos dedicar atenção concentrada à discussão da agenda preparada pela
Secretaria-Geral da OLACEFS.
Esta foi a terceira vez em que o Tribunal de Contas da União teve a oportunidade de
receber representantes de Entidades Fiscalizadoras da América Latina e do Caribe para eventos desta
relevância. Na primeira, em outubro de 1984, coube ao Tribunal o privilégio de sediar o VII
Congresso Latino-americano de Entidades Fiscalizadoras Superiores, Na segunda, em outubro de 1989
tivemos a oportunidade de sediar a Assembléia Geral do então ILACIF (Instituto Latino-americano de
Ciências Fiscalizadoras), que mais tarde se transformou na OLACEFS.
O encerramento oficial da reunião do Conselho se deu na cidade de Manaus no último
dia 6 de março, e assim os delegados estrangeiros, naquela data, puderam também participar da
solenidade de inauguração da nova sede da SECEX-Amazonas, à qual compareceram as mais altas
autoridades do Estado, a começar pelo Governador Amazonino Mendes, Senador Bernardo Cabral,
Deputado José Lupércio Ramos de Oliveira, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, Dr.
Alfredo Pereira do Nascimento, Prefeito de Manaus, Dr. Arlindo Porto, Vice-Presidente do Tribunal
de Contas estadual, Vice-Almirante Ricardo Antonio da Veiga Cabral, Comandante Naval da
Amazônia Ocidental, Desembargador Marinildes Lima, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral,
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Deputados Federais Átila Lins de Albuquerque, Euler Ribeiro, José Melo de Oliveira e Pauderney
Avelino, Dr. Ubaldino Meireles, Superintendente Estadual do INSS, Dr. Oldeney Sá Valente,
Procurador-Geral do Estado, Dr. Elson Rodrigues de Andrade, Procurador-geral do Município, Dr.
Sílvio Romano Benjamin Jr., Secretário Municipal de Administração, Dr. Airton Ângelo Claudino,
Delegado da Receita Federal em Manaus, Dr. Alfredo Augusto Teixeira do Couto Valle, Delegado de
Administração do Ministério da Fazenda, Dr. Júlio Mendonça de Sá, Delegado Federal de Controle,
Dr. João Machado Mitoso, Delegado do Ministério das Minas e Energia, Dra. Maria Rita Marques
Lasmar, Diretora Regional da ECT, Sr. José Roberto Tachos, Presidente da Federação do Comércio no
Amazonas, e Sra. Lenara Gonçalves, Diretora Regional do SESC.
A Secex-Amazonas encontra-se, agora, instalada em prédio do início do século,
tombado como monumento histórico desde 1988, cedido ao Tribunal por iniciativa do Ministro
Marcos Vilaça em sua gestão como Presidente. O casarão teve suas características originais
restauradas graças ao minucioso e dedicado trabalho da equipe do patrimônio histórico do Amazonas e
da Secretaria de Engenharia e Serviços Gerais do Tribunal, executado com o incansável apoio dos
dedicados servidores da Secex-AM.
Internamente, o prédio dispõe de modernas instalações, ocupando mais de 1.100 metros
quadrados, incluindo biblioteca, sala de reunião e auditório dotado de todas as facilidades para a
realização de conferências, seminários ou cursos do mais alto nível.
A inspirada iniciativa do eminente Ministro-Presidente Homero Santos de promover a
reunião do Conselho Diretor da OLACEFS nas cidades de Brasília e Manaus, coincidindo com a
inauguração da nova sede da Secex-Amazonas, permitiu a todos nós conhecer mais um pouco da
realidade amazônica e suas tantas peculiaridades que nos servem de motivação para fortalecer troca
de experiências nacionais e conjugar esforços para promover o desenvolvimento harmonioso da
região, buscando manter o equilíbrio entre crescimento econômico e preservação do meio ambiente.
Tal circunstância é especialmente significativa num momento em que o Tribunal se prepara para
realizar os primeiros trabalhos no campo da auditoria ambiental, trabalhos esses que despertaram no
Sr. Victor Enrique Caso-Lay, Controlador Geral do Peru e Presidente da OLACEFS, o interesse em
enviar auditores peruanos a Brasília no mês de maio com a finalidade de cumprir estágio para troca de
experiências sobre o tema.
Hoje sabemos que fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos, alertando para o
risco de desenvolvimento predatório, não é só um dever constitucional a nós cometido mas também
uma atitude de respeito ás futuras gerações. Ganha relevo assim a crescente preocupação, no âmbito
do TCU e da OLACEFS, o aprimoramento das técnicas de auditoria ambiental.
Não poderia concluir sem mencionar o grande prazer que nos proporcionou na
cerimônia de inauguração, a presença do Coral do TCU, que viajou sob o patrocínio da Confederação
Nacional do Comércio, numa promoção inédita do Senhor Ministro-Presidente, que de forma
inovadora obteve a colaboração de uma entidade de classe que, diga-se de passagem, não é
jurisdicionada ao Tribunal.
Desejo também manifestar meus sinceros agradecimentos ao Excelentíssimo Senhor
Ministro-Presidente Homero Santos pela deferência com que fui distinguido de poder acompanhá-lo
nessa inauguração, juntamente com os Ministros Iram Saraiva, Humberto Souto, Bento Bugarin,
Valmir Campelo, e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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Aproveito para fazer minhas as palavras de elogio do Ministro-Presidente Homero
Santos à Dra. Helena Montenegro Valente, dedicada e competente Secretária de Controle Externo no
Estado do
Amazonas e a todos os seus colaboradores naquela unidade técnica, de quem recebemos
desvanecedoras demonstrações de apreço e de alta consideração no período de nossa visita-detrabalho.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 11 de março de
1998.
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ANEXO II DA ATA N° 08, DE 11-03-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA EM FACE DE PEDIDOS DE VISTA
Inteiros teores do Relatório, Voto e Voto Complementar, emitido pelo Relator, Ministro
Valmir Campelo, e dos votos proferidos pelo primeiro e segundo Revisores, Ministros Humberto
Guimarães Souto e Adhemar Paladini Ghisi, respectivamente, das Propostas de Decisão não acolhidas, e,
ainda, da Decisão n° 081/98 proferida, por maioria, atinente a Representação encaminhada pela
Procuradoria-Geral da República (Proc. n° 005.620/95-3).
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Grupo II- Classe V - Plenário
TC- 005.620/95-3
Natureza: Representação
Entidade: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL-BNDES
Interessada: PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
Ementa: Representação acerca de possíveis irregularidades na
admissão de pessoal do BNDES encaminhada a este Tribunal pela
Procuradoria-Geral da República. Considerar legais os atos de
admissão e as transposições de cargos indicadas; fazer determinações
ao BNDES e à Secretaria de Controle Interno do Ministério do
Planejamento e Orçamento; e dar conhecimento ao Procurador-Geral
da República do inteiro teor da Decisão do TCU.

e.

O então Procurador-Geral da República, Dr. Aristides Junqueira Alvarenga, por intermédio do Oficio
PGR/GAB/N° 463/95, encaminhou a esta Corte de Contas, com fundamento no art. 71, inciso II, da
Constituição Federal, o processo PGR 08100.001456/95-97, que trata de possível ilegalidade praticada em
admissão de pessoal no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
O processo foi autuado como Representação e encaminhado à 8' SECEX para a devida análise.
A Unidade Técnica competente elaborou cuidadoso parecer de fls. 33 a 37 a respeito da matéria
suscitada nos autos, ressaltando de início o aspecto jurídico que envolve o pessoal do BNDES, equiparado
que é a funcionários públicos, tendo em vista tratar-se de uma Empresa Pública que, embora constituída
sob a modalidade de direito privado, deve obedecer às normas do Direito Administrativo.
Seguindo essa linha de raciocínio, o Analista destacou Decisão deste Tribunal, cujo entendimento
foi no sentido de que: "as entidades da Administração Indireta, nelas compreendidas as Autarquias, as
Empresas Públicas, as Sociedades de Economia Mista e as Fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, estão, em regra geral, sujeitas à exigência de concurso público, prevista no art 37, inciso II, da
Constituição Federal, para a admissão de seu pessoal, ressalvadas as exceções que menciona".
Além disso, o informante fez comentários acerca de outras formas de provimento, como a ascensão
funcional, extinta com o advento da Constituição de 1988, e admissão de pessoal via processo seletivo
intitulado Prêmio BNDES de Economia, baseada em trabalhos de mestrado realizados em curso de Centro
de Pós-Graduação de Economia no País, obedecendo a critérios constantes de Regulamento próprio
(Resolução n° 816/93-BNDES) , às fls. 20 a 22.
A respeito desse assunto, consta dos autos cópia da Decisão n° 160/96 (no TC-021.871/94-9), bem
como do Relatório/Voto que a fundamentaram, adotada pelo Tribunal, em Sessão Ordinária da 2' Câmara de
13.06.1996 , referente a Pedido de Reexame da Decisão n° 251/95, que considerou ilegal a admissão de
servidora do BNDES, via premiação, (fls. 149 a 157). Na referida assentada foi amplamente discutida a
natureza do prêmio "BNDES de Economia", ficando comprovado que a metodologia da seleção utilizada pela
entidade obedecia aos princípios constitucionais exigidos para o concurso público, especialmente a isonomia,
a impessoalidade, a publicidade e a aferição do mérito.
Após diligências preliminares realizadas no âmbito da Unidade Técnica competente para
esclarecimento de dúvidas e complementação de documentos importantes, o processo foi novamente instruído
na 8' SECEX (fls. 158 a 166), com proposta de nova diligência para que o BNDES esclarecesse algumas
situações ainda pendentes, tais como:
"a) elaboração e encaminhamento de nova relação nominal e classificatória única dos candidatos
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aprovados no concurso público de 1992, edital publicado no DOU, Seção III, de 22.06.92 (fl. 9422), sem
a distinção entre candidatos internos e externos, para as áreas de Administração, Ciências Contábeis e
Direito - Advogado de Empresa;
encaminhamento dos critérios utilizados nos casos de necessidade de desempate, os dados relativos
aos candidatos empatados na pontuação (Sulamy Martins Silva, Marcelo de Jesus Cunha e Andréa
Azevedo Simões - Ciências Contábeis) utilizados para a efetivação de desempate, informando, finalmente,
qual seria a classificação final dos citados empregados se fosse necessária a realização do desempate
retromencionado;
encaminhamento de esclarecimentos acerca dos candidatos constantes do cadastro de reserva
resultante do Concurso de 1992, cujo resultado final foi homologado em 03.11.92, informando se os
mesmos foram efetivamente contratados;
encaminhamento das razões que ensejaram a ascençã o funcional dos empregados Ricardo Antônio
Costa Lagoeiro, Edson Elias de Souza e Álvaro Henrique Serpa Gomes para os empregos de Assist.
Técnico Administrativo 'B' ."
Em atenção o BNDES enviou a documentação juntada às fls.171 a 193, que mereceu mais um exame
da 8 SECEX (fls.194 a 197).
O Analista ressaltou a relação nominal e classificatória enviada pelo BNDES relativa aos candidatos
aprovados no Concurso Público de 1992 (fls. 172/174) e entendeu que candidatos internos classificaram-se
dentro das vagas inicialmente disponíveis verificando que a transposição de cargos decorreu de aprovação
em concurso, no qual foram observados todos os princípios constitucionais pertinentes (isonomia, aferição do
mérito, impessoalidade e publicidade). Assim, via de conseqüência, tais atos devem ser considerados legais
por estarem de conformidade com os preceitos jurídicos em vigor.
Seguindo essa mesma linha de raciocínio, o informante acrescentou que não houve prejuízo para os
demais candidatos que inicialmente não foram classificados, mas, de acordo com informação da própria
entidade, todos foram convocados para contratação, exceto os casos de desistência e aqueles constantes do
Cadastro de Reserva para Técnicos de Comunicação, visto que a Unidade onde eles deveriam ser alocados
considerou suficiente o aproveitamento apenas dos classificados dentro do número de vagas estabelecido no
Edital (fl. 176).
Relativamente à mudança do cargo de Operador de Equipamento de Som e Imagem para o cargo
de Assistente Técnico Administrativo "B" dos empregados Ricardo Antônio Costa Lagoeiro, Edson Elias de
Souza e Álvaro Henrique Serpa Gomes, consta dos autos que isso ocorreu por força do resultado da Análise
do Pleito efetuada pela Coopers & Lybrant no processo de Reenquadramento Funcional.
A Unidade Técnica informou que o processo acima referido foi objeto do TC n° 4.369/96-3, já
analisado naquela SECEX, encontrando-se em tramitação nesta Corte de Contas.
Concluindo sua análise o informante manifestou-se nos seguintes termos:
"Ante todo o exposto, submetemos os autos à deliberação superior com propostas no sentido de que
o Eg. Tribunal adote a seguinte conclusão:
considerar legais os atos de admissão, baseados no Prêmio BNDES de Economia de: Carlos da
Costa Parciais Jr. (01.03.91, já desligado), Selmo Aranovich (01.07.92), Diva/do Triches (30. 12.92),
Tagore Villarim Siqueira (28. 12.92), Maurício Mesquita Moreira (12.04.93) e Francisco José Zagari
Rigolo (12.12.94), nos cargos de Economistas, tendo em vista o entendimento esposado por esta Corte
de Contas no TC n°21.871/94-9 (Decisão n° 160/96 - TCU - 2' Câmara), em 13.06.96;
considerar legais as tranposições de cargos abaixo relacionadas, pois decorrentes de aprovação
em concurso, em que foram observados todos os princípios constitucionais pertinentes (isonomia, aferição
do mérito dos candidatos, impessoalidade e publicidade).
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Mudança

Nome

Matrícula

&Mos
(9.
tr.
lonis
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Socceidtla do

Cargo Anterior

Cargo Atual

029483

Maria Cristina Vinhais

03.08.93

Assist. Téc-Adm A

Contador

021814

Antônio Carlos de Souza

03.08.93

Assist. Téc-Adm A

Contador

027995

Lucrécia Romana dos S. Figueira

14.06.93

Assist. Téc-Adm A

Contador

019267

Tâmara de Almeida Cintra

30.12.92

Assist. Téc-Adm A

Administrador

014060

Sulamy Martins Silva

30.12.92

Assist. Téc-Adm B

Contador

011754

Sueli Maria Ferreira de Medeiros

30.12.92

Assist. Téc-Adm A

Contador

014540

Maria Célia Vieira Louzada

30.12.92

Assist. Téc-Adm B

Contador

033030

Maria Célia Azeredo Vieira

30.12.92

Assist. Téc-Adm A

Contador

019836

José Paulo Cosenza

30.12.92

Assist. Téc-Adm B

Contador

009920

Jorge José dos Santos Silva

30.12.92

Assist. Téc-Adm A

Contador

024830

Cefora Guadalupe Teixeira S. Barata

30.12.92

Assist. Téc-Adm A

Advogado

30.12.92 Assist. Contabilidade Contador
José Osmar Costa
028495
_
_
.-. • .
determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e ocra que:
c. I) adapte o Plano Uniforme de Cargos e Salários para excluir as situações de acesso às carreiras
via concurso interno; e
c.2) proceda a alterações no Plano Uniforme de Cargos e Salários de forma a corrigir no 'Segmento
de Apoio Administrativo' as carreiras que apresentem cargos cujo nível de escolaridade seja diferente.
determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério do Planejamento e Orçamento que faça
constar do próximo Relatório de Auditoria informações sobre as ações da entidade no sentido de
promover as alterações acima propostas; e
dar conhecimento ao Sr. Procurador-Geral da República da Decisão que vier a ser proferida nos
autos."
Foi solicitada audiência da douta Procuradoria, que se manifestou de acordo com as conclusões da
8' SECEX.
É o Relatório
VOTO
De acordo com as peças processuais, em especial a documentação anexada aos autos em face das
diligências promovidas pela 8 SECEX, verifica-se que as admissões, as alterações de cargos e os
reenquadramentos levados a efeito pelo BNDES após 05.10.88 foram devidamente esclarecidos, tendo em
vista que resultaram de acordos judiciais, ou de aprovação em concurso interno, ou, ainda, de aprovação em
concurso público, com observância, em todos os casos, de procedimentos pautados no respeito às disposições
legais que lhe eram aplicáveis.

—1 5 —

a

;
e^^7

" fE. C7.1)
OenSoctotátla
do

•
Tribunal de Contas da União

•

TC-005.620/95-3

„santo
" °1143

4

16. Um assunto importante que emerge do presente processo e deve ser colocado, diz respeito à
sistemática adotada pelo BNDES, segundo a qual são aproveitados no seu quadro de profissionais os
candidatos aprovados no concurso intitulado "Prêmio BNDES de Economia", de que tratam as Resoluções
nos 772/91 e 816/93.
Ao submeter à apreciação deste Tribunal o Pedido de Reexame interposto pelo Banco Nacional de
17.
Desenvolvimento Econômico e Social contra a Decisão n° 251/95-2' Câmara, acerca de assunto análogo, o
Relator da matéria, eminente Ministro Adhemar Paladini Ghisi, destacou parte da argumentação sustentada
pelo recorrente, na qual demonstrou que o concurso em questão cumpriu os princípios constitucionais e as
normas aplicáveis aos atos dessa natureza, tais como:
"a) Isonomia: ... acesso a todos os economistas com tese de mestrado, aprovada pelos Centros de Pósgraduação em Economia...:
Impessoalidade: ... realizado emambito nacional, aberto a todos os Centros de Pós-graduação em
Economia do País.....
Publicidade: todas as informações relativas ao concurso são prévia e amplamente divulgadas pelo
BNDES...,
a realização da tese equipara-se com
Aferição de mérito por intermédio de realização de provas:
a realização de prova escrita (.) Não se trata de mera apresentação de titulo sem a realização de prova
escrita, o que é vedado no sistema constitucional vigente."
Diante disso, o Ministro Ghisi, assim se manifestou em seu Voto:
18.
"Consoante razões aduzidas pelo dirigente do BNDES, restou comprovado não ter havido qualquer
tipo de favorecimento a candidato ou cerceamento ao direito de participação no certame, observados,
logicamente, o preenchimento das condições exigidas para o emprego. De nenhum modo a adoção dos
critérios que regularam o processo levam a supor a descaracterização dos princípios norteadores do
concurso público, com a possibilidade de indicações de caráter pessoal ou motivadas por avaliação
parcial."
Ante todo o exposto, considerando que as falhas e ilegalidades suscitadas no processo restaram
esclarecidas pelo BNDES, Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este Colendo
Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 21 de janeiro de 1998.

-K72
VALMIR CAMPELO
Ministro-Relator
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GRUPO II - CLASSE V - PLENÁRIO
TC n2 005.620/95-3
NATUREZA: Representação
Banco Nacional de Desenvolvimento
ENTIDADE:
Econômico e Social - BNDES
INTERESSADA: Procuradoria-Geral da República

VOTO REVISOR

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

HUMBERT GUIMARÃE àOUTO
Mn tro-ROlso

3

,M0
g0

elenit tr. cYSecretária do Plenário

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

"DECISÃO NÃO ACOLHIDA"

Gabinete Ministro Humberto Souto

DECISÃO N2

/98-TCU - PLENÁRIO

Processo TC ng 005.620/95-3
Classe de Assunto: V - Representação
Interessada: Procuradoria-Geral da República
Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES
Relator: Ministro Valmir Campeio
Representante do Ministério Público: Dra. Cristina Machado da Costa
e Silva
Unidade Técnica: 8@ SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator,
DECIDE:
8.1 - declarar nulos os atos de admissão decorrentes do certame
intitulado "Prêmio BNDES de Economia" relativos a: Carlos da Costa
Parcias Jr. (01.03.91), Selmo Aranovich (01.07.92), Tagore Villarim
Siqueira (28.12.92), Divaldo Triches (30.12.92), Maurício Mesquita
Moreira (12.04.93) e Francisco José iagari Rigolo (12.12.94), nos cargos
de Economista;
8.2 - considerar legais as transposições de cargos efetuadas mediante
concurso interno, posto que anteriores às manifestações do E. STF,
contrárias às formas derivadas de provimento de cargos e empregos
públicos;
8.3 - considerar legais as transposições de cargos decorrentes de
aprovação no concurso público realizado em 1992;
8.4 - determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social que:
8.4.1 - adapte o Plano Uniforme de Cargos e Salários para excluir as
situações de acesso às carreiras via concurso interno;
8.4.2 - altere o aludido Plano de forma a corrigir no "Segmento de
Apoio Administrativo" as carreiras que apresentem cargos cujo nível de
escolaridade seja diferente;
8.5 - determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério do
Planejamento e Orçamento que faça constar do próximo Relatório de
Auditoria informações sobre as ações da entidade quanto ao cumprimento
desta deliberação; e
8.6 - dar ciência ao Sr. Procurador-Geral da República do inteiro teor
desta Decisão.
O&
/98 - Plenário
Ata ng
/1998 - Ordinária
11 / 03
Data da Sessão:
quorum:
Especificação do
11.1. Ministros presentes:

Presidente
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VOTO COMPLEMENTAR

Na Sessão Plenária realizada no dia 21 de janeiro transato, apresentei, no processo em pauta,
Relatório e Voto consubstanciados nos pareceres da Unidade Técnica e da D. Procuradoria, no sentido
de:
"8.1. considerar legais os atos de admissão decorrentes do concurso intitulado 'Prêmio BNDES de
Economia' de: Carlos da Costa Parciais Jr. (01.03.91), Selmo Aranovich (01.07.92), Divaldo Triches
(30.12.92), Tagore Villarim Siqueira (28.12.92), Maurício Mesquita Moreira (12.04.93) e Francisco José
Zagari Rigolo (12.12.94), nos cargos de Economistas, tendo em vista o entendimento esposado por esta
Corte de Contas no TC n°21.871/94-9 (Decisão n° 160/96 - TCU - 2 Câmara), em 13.06.96;
8.2. considerar legais as transposições de cargos decorrentes de aprovação em concurso dos seguintes
servidores:
Maria Cristina Vinhais; Antônio Carlos de Souza; Lucrécia R. dos S. Figueira; Sueli Maria Ferreira
de Medeiros; Maria Célia Azeredo Vieira; Jorge José dos Santos Silva, do cargo de Assistente Técnico
Administrativo, Classe 'A', para o cargo de Contador;
Tâmara de Almeida Cintra, do cargo de Assistente Técnico-Administrativo, classe 'A', para o cargo
de Administrador;
Sulamy Martins Silva; Maria Célia Vieira Louzada; José Paulo Cosenza, do cargo de Assistente
Técnico Administrativo, Classe 'B', para o cargo de Contador;
Cefora Guadalupe Teixeira S. Barata, do cargo de Assistente Técnico Administrativo, classe 'A' para
o cargo de Advogado;
José Osmar Costa, do cargo de Assistente de Contabilidade para o cargo de Contador;
8.3. determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social que:
8.3.1. adapte o Plano Uniforme de Cargos e Salários para excluir as situações de acesso às carreiras via
concurso interno;
8.3.2. altere Plano Uniforme de Cargos e Salários de forma a corrigir no 'Segmento de Apoio
Administrativo' as carreiras que apresentem cargos cujo nível de escolaridade seja diferente;
8.4. determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério do Planejamento e Orçamento que faça
constar do próximo Relatório de Auditoria informações sobre as ações da entidade no sentido de promover
as alterações acima propostas; e
8.5. levar ao conhecimento do Sr. Procurador-Geral da República o inteiro teor desta Decisão".
Naquela oportunidade, após haver pronunciado o meu Voto, pediu vista deste processo o eminente
Ministro HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO, que, posteriormente, apresentou Voto Revisor concordando
no mérito, em parte, com a proposta por mim oferecida. Discordou, apenas, "quanto à admissão, no quadro
de pessoal do BNDES, de vencedores do 'Prêmio BNDES de Economia", por entender, ante as razões
apresentadas, ser improcedente "considerar tais atos legais, já que contrários ao ordenamento jurídico
vigente".
Posteriormente, em Sessão de 11.02.98, novo pedido de vista foi efetuado dessa vez pelo eminente
Ministro Adhemar Paladini Ghisi.
Nesta assentada, em razão do teor do VOTO proferido pelo primeiro Revisor, Ministro Humbero
Guimarães Souto, julgo apropriadas algumas considerações complementares.
Procurando interpretar, de acordo com a melhor doutrina, "os ensinamentos do ilustre
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administrativista José Cretella Júnior, in Curso de Direito Administrativo, 14 ed. Rio de Janeiro, Saraiva,
1995, pag. 461", mencionados no Voto do Ministro-Revisor, sou de opinião que, no caso do Prêmio
BNDES de Economia, pelas suas características intrínsecas, tem-se uma forma peculiar de concurso público
de provas e títulos.
O título exigido no caso é o de Pós-graduado em Economia, ou seja, "a realização do candidato
antes do concurso" e a prova, "realização verificada durante o concurso", caracteriza-se* pela tese elaborada
pelo candidato.
O BNDES, ao apresentar justificativas sobre esta questão, em outros autos, esclareceu que o
entendimento do Supremo Tribunal Federal consignado na ADIN 231/92 ampara o processo seletivo ora em
exame, posto que os princípios constitucionais elencados pelo Pretório Excelso como indispensáveis para a
legalidade e legitimidade do concurso público estão presentes, a saber:
"a) Isonomia: é permitido o acesso a todos os economistas com tese de mestrado, aprovada pelos
Centos de Pós-graduação em Economia, que manifestem interesse em participar do referido processo
seletivo. Além disso, é deferido idêntico tratamento a todos os candidatos, no que concerne a informações,
prazos e demais atos relativos ao concurso;
Impessoalidade: o concurso é realizado em âmbito nacional, aberto a todos os Centros de Pósgraduação em Economia no País. As regras estabelecidas pelo Banco não prevêem restrições ou exigências
de qualquer natureza ( regional, temática, etc.) que possam ensejar em escolha de candidatos prédeterminados;
Publicidade: todas as informações relativas ao concurso são prévia e amplamente divulgadas pelo
BNDES, com auxílio dos Centros de Pós-graduação, por intermédio de cartazes, folhetos e outros
documentos pertinentes à seleção. Tais publicações são enviadas a todos os Centros de Pós-graduação em
Economia do País, atingindo, desse modo, 100% do público interessado;
Aferição de mérito por intermédio de realização de provas: a elaboração da tese equipara-se com
a realização de prova escrita, haja vista que a mesma consubstancia em demonstração de conhecimentos
intelectuais perante a Comissão Examinadora. Não se trata de mera apresentação de título sem a realização
de prova escrita, o que é vedado no sistema constitucional vigente. A escolha efetuada pela Comissão
Examinadora baseia-se em critérios técnicos para aferição de mérito dos candidatos, conforme requer o
processo seletivo público".
Convém registrar, ainda, que a matéria em exame foi, de modo exaustivo, tema de precisos e
percucientes pareceres.
Da manifestação do ilustre Representante do Ministério Público, Dr. WALTON ALENCAR
RODRIGUES, ao se pronunciar no Pedido de Reexame constante do TC 021.871/94-9, destaco os seguintes
trechos:
"A questão emergente dos autos é saber se o prêmio BNDES de Economia pode ser considerado como
concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme preceitua a Constituição Federal (...).
O Ministério Público concorda com a bem lançada instrução de fls 148/ 53, uma vez que os elementos
de convencimento, trazidos pelo recorrente, demonstram a observância dos preceitos constitucionais que
regem o concurso público, notadamente a isonomia, a impessoalidade, a publicidade e a aferição de mérito.
Aliás, a metodologia de seleção, implementada pela entidade, sobre ser criteriosa, pode ser considerada
bastante exigente e seletiva, relativamente a muitos concursos públicos costumeiramente realizados.
Ademais, não existe lei que discipline, em minudências, a realização dos concursos públicos. O regime
Jurídico Único, em consonância com a Constituição Federal, apenas prevê a realização de concurso público
de provas, ou de provas e títulos, sem, contudo definir o exato processamento desses certames. O
detalhamento, geralmente, fica a cargo da entidade interessada.
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Desse modo, a análise dos casos concretos deve ter em conta, fundamentalmente, os princípios
constitucionais já elencados e o resultado do processamento escolhido, qual seja, o recrutamento dos
profissionais mais qualificados para o emprego.
Outro ponto que merece consideração é o pequeno número de profissionais contratados por tal forma,
caracterizada, peculiarmente, como um misto de licitação, na modalidade 'concurso', donde se atribui
prêmio à 'licitante vencedora', e, ao mesmo tempo, um concurso público, definido como procedimento de
extração constitucional, voltado à seleção de pessoal para a Administração Pública.
Nestes termos, opina o Ministério Público no sentido de que se proveja o recurso, para considerar legal
o ato de admissão de Elba Cristina Lima Rego, registrando-o regularmente".
O eminente Ministro ADHEMAR PALADINI GHISI, ao se manifestar no mesmo processo, em
elucidativo Voto, tratou de uma questão que deixou de ser claramente abordada nos pareceres.
"Trata-se da petição de que 'seja o Banco autorizado a continuar promovendo contratações através do
concurso Público denominado 'PRÊMIO BNDES DE ECONOMIA', mantidas as disposições atinentes
à seleção e admissão de pessoal, ensejando, desse modo, o ingresso para seu quadro funcional, de
profissionais de alta qualificação técnica'. Entendo, entretanto, pelas considerações expendidas, tanto pela
Unidade Técnica quanto pelo Ministério Público, ter restado evidente que o processo seletivo levado a
efeito pelo BNDES se reveste de todos os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico vigente para a
legalidade e legitimidade do concurso público Dessa forma, não há razão para sua descontinuidade,
mormente por atender às necessidades de seleção de servidores de alta capacidade técnica, escolhidos entre
aqueles que hajam passado por recente processo de especialização".
Ratificando esse entendimento, o Tribunal de Contas da União, de conformidade com as razões
dos judiciosos Votos dos eminetes Relatores, Ministro ADHEMAR PALADINI GHISI ( TC - 021.871/94-9)
e Ministro CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA ( TC - 014. 502/94-1), adotou, respectivamente,
as Decisões n°s 160/96 - TCU - r Câmara, de 13/06/1996, e 234/97 - TCU - P Câmara, de 09/09/1997,
ambas no sentido de considerar legal a admissão de servidores "via Prêmio BNDES de Economia".
Sobre essas Decisões, vale ressaltar que foram adotadas sem nenhuma ressalva por parte dos
Senhores Ministros presentes, o que demonstra a inexistência de polêmica sobre o assunto até o exame destes
autos.
Com relação ao Voto Revisor apresentado pelo eminente Ministro Adhemar Paladini Ghisi, verificase que Sua Excelência, em termos gerais, ratificou a opinião que havia externado no seu primeiro Voto sobre
o assunto, e que serviu de base para o relatório que ofereci neste processo.
Tenho a ponderar o seguinte:
1 - quanto à subjetividade do Concurso Prêmio BNDES de Economia, objeto da restrição levantada
pelo digno Ministro Adhemar Ghisi, deve ser ressaltado que a subjetividade está presente em todos os
concursos públicos, e não somente no Concurso Prêmio do BNDES. Vê-se que, nos concursos mesmo os mais
modestos, ao lado das questões objetivas encontram-se as de critério subjetivo. Quando, numa prova, pede-se
uma redação dissertativa a respeito de qualquer tema, adota-se o critério subjetivo, pois os examinadores
avaliarão as dissertações segundo critérios pessoais e subjetivos. Por conseguinte, essa faceta subjetiva do
citado Concurso Prêmio, que realmente existe, não deve comprometer sua realização, pois compõe parte de
um todo que caracteriza qualquer concurso público;
2 - quanto ao critério de indicação de teses aprovadas - limitadas ao número de três e referentes aos
três últimos anos -, considero justas e oportunas as ponderações registradas no Voto Revisor do Senhor
Ministro Adhemar Ghisi. Tal critério, como disse o Ministro, impossibilita "a participação de outros com igual
qualificação que tenham a tese há mais tempo".
3 - tais restrições, meramente técnicas, porém, não devem comprometer a realização do conhecido
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concurso levado a efeito pelo BNDES. Trata-se de uma autêntica e rigorosa prova, buscando selecionar
técnicos e inteligências da mais alta qualificação, que já ganhou prestígio inclusive internacional. Não será por
pequenos detalhes formais que este Tribunal iria condenar a continuidade de um concurso que só honra os
foros de cultura do nosso País.
Enfim, apóio tal tese pela minha convicção de que, em nenhum momento, as normas e critérios que
norteiam o Concurso Prêmio BNDES Economia ferem os princípios constitucionais, em especial os da
isonomia e impessoalidade, conforme já ressaltou o eminente Ministro Ghisi.
Acresce a circunstância de que o nosso País, infelizmente, sofre uma terrível conjuntura de
desemprego, cabendo a este Tribunal, como às demais instituições nacionais, estimular todas as iniciativas que,
de algum modo, contribuam para o aproveitamento das inteligências brasileiras. O Concurso do BNDES é uma
delas. Ademais, a competência desta Corte, neste processado, é a de fiscalizar o cumprimento dos princípios
constitucionais e legais e, não, interferir nos critérios adotados pelas entidades organizadoras dos concursos
públicos.
No tocante à forma proposta pelo primeiro Ministro-Revisor para os itens 8.2 e 8.3, entendo
que não é a mais apropriada, pois os referidos itens tratam as transposições de cargos de forma genérica,
enquanto este processo, TC - 005.620/95-3, cuida de casos concretos.
Assim, ante todo o acima exposto e considerado, com vênias por divergir das conclusões dos
Votos-Revisores, mantenho o posicionamento anteriormente esboçado, com o acréscimo de determinação
que possibilite a participação de maior número de economistas no referido Concurso e, Voto no sentido
de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este Egrégio Plenário.
TCLJ., Sala das Sessões, em 11 de março de 1998.

AL IR CA PELO
Ministro-Relator
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GRUPO II - Classe V - Plenário
TC- 005.620/95-3
Natureza: Representação
Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
- BNDES

VOTO REVISOR
Em Sessão Plenária de 11.02.98, ao ter presente o Voto do Relator, Ministro Valmir
Campelo e o Voto Revisor do Ministro Humberto Guimarães Souto, solicitei vista do processo ante as
balizadas posições defendidas pelos eminentes Ministros especificamente quanto à questão concernente à
admissão de vencedores do "Prêmio BNDES de Economia" no quadro de pessoal do BNDES, já que
relativamente aos demais itens propostos não houve divergência de mérito nos Votos apresentados.
O ponto nodal da discussão está em se definir se essa modalidade de admissão de pessoal se
coaduna ou não com o instituto do concurso público exigido pela nossa Carta Magna (art. 37, inciso II).
Ou seja, se o "Prêmio BNDES de Economia" está de acordo com o ordenamento jurídico vigente para
essa finalidade (admissão de pessoal).
Força é convir que a aplicação do inciso II do art. 37 da Carta Magna às pessoas estatais
constituídas para exploração de atividade econômica deve ser compatível com outro dispositivo
constitucional, de igual "status", qual seja, o art. 173, § 1°, que sujeita esses entes ao regime próprio das
empresas privadas. Essa compatibilidade é essencial para viabilizar a sobrevivência da empresa estatal no
regime privado e ao mesmo tempo fazer valer a positividade da exigência do concurso público, dando-se
assim, eficácia a ambos os comandos constitucionais. Essa consciente preocupação tem norteado a ação
deste Tribunal quanto à matéria em foco, ensejando as diferentes tendências jurisprudenciais da Corte.
Dentro da ótica de flexibilização da aplicação do concurso público às empresas estatais
exploradoras de atividade econômica, entretanto, mister se faz que alguns princípios constitucionais sejam
• respeitados. Quando da análise por mim efetuada no Pedido de Reexame que tratou dessa mesma matéria,
ou seja, legalidade da admissão via "Prêmio BNDES de Economia", (TC n° 021.871/94-9 Decisão n°
160/96 - 2. Câmara) ficou assente que teriam sido observados os princípios da isonomia e da
impessoalidade. Na ocasião,. acompanhei a Unidade Técnica quando asseverou que não houve qualquer
ofensa ao preceito constitucional da isonomia por não restar caracterizado discrímen em razão de sexo,
idade e raça para fins de admissão '(art. 7 0 , incisos XXX e XXXI da C.F.).
Concordei, na oportunidade, que o fato de somente participar do processo seletivo
economistas com tese de mestrado aprovada por Centro de Ensino de Pós-Graduação em Economia no
País, não seria um critério tão específico ou absoluto, que pudesse ensejar a singularização de um possível
candidato, pois era uma condição comum a muitos brasileiros Ou seja, todos os que se enquadrassem
nesse pré-requisito concorriam em pé de igualdade. 'Acordei, também, com a assertiva de que a alta
qualificação exigida se coadunava com as atribuições cometidas àquela instituição, e que a peculiaridade
distintiva adotada pelo BNDES estaria compatível com o princípio do interesse público.
Quanto à não aplicação de prova aos candidatos ao processo seletivo, entendi que houve
6
exame dos trabalhos apresentados, e de tal magnitude e com um grau de dificuldade tão acentuado que
poderia ser comparado a qualquer prova aplicada dentro dos padrões comumente utilizados. Enfatizei que
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o próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Mandado de Segurança n° 21 322-1, que trata da
matéria em foco, fez constar de sua Ementa:
"Pela vigente ordem constitucional, em regra, o acesso aos empregos públicos opera-se
mediante concurso público, que pode não ser de igual conteúdo, mas há que ser público."(grifo nosso)
Esses foram os elementos de convencimento que balizaram meu posicionamento anterior
pela legalidade da admissão
Nesta oportunidade sou compelido a reexaminar esse posicionamento à luz das ponderações
levantadas pelo eminente Ministro Humberto Souto, como passarei a discorrer.
Relativamente ao fato de se considerar o exame das teses como prova, mantenho meu
posicionamento ante as razões já expostas. Não considero concurso de título nos termos postos pelo
ilustre Ministro-Revisor pois não se está aferindo o número de títulos de cada candidato ou avaliando esses
títulos em função da qualidade do Centro de Pós-Graduação em que foi conseguido. Da mesma forma,
entendo que o enquadramento em classe/posição salarial superior se dá em função do nível de exigência
efetuado, ou seja, não apenas ter nível superior, como ocorre nos demais concursos promovidos pelo
BNDES, mas ser Mestre. Assim, não vejo ilegalidade no fato.
No que toca ao não atendimento ao princípio da publicidade, entendi à época que houve
10
ampla divulgação dirigida ao público alvo e, portanto, que não havia restado caracterizado prejuízo efetivo
aos concorrentes, mas, de qualquer modo, propus, com endosso dos pares, que fosse determinado à
entidade que ".. doravante, no intuito de dar ampla e inquestionável divulgação ao processo seletivo,
proceda à publicação do edital do concurso no Diário Oficial da União, bem como do ato relativo à sua
homologação" (Decisão n° 160/96-TCU-2a Câmara)
Entretanto, considero grave e relevante a questão suscitada pelo eminente Ministro
11
Humberto Souto concernente à ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade, caracterizada pela
existência nos regulamentos do "Prêmio BNDES de Economia" de regra prescrevendo que só poderiam
concorrer ao prêmio dissertações de mestrado indicadas pelos Centros de Ensino e num número máximo
de 3 (três) trabalhos por instituição, a cada ano
e
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Nesse aspecto, tenho que admitir que esse procedimento imprime caráter de subjetividade
12.
ao processo seletivo ao limitar a indicação dos trabalhos aprovados pelos Centros de Pós-Graduação ao
número de três, introduzindo uma primeira fase eliminatória sem a garantia da impessoalidade na
indicação, ferindo-se, por conseqüência, o princípio constitucional. Essa limitação implicou, também, na
ofensa ao princípio da isonomia pois não permitiu livre acesso ao processo seletivo.
Além dessa condição limitadora, observo que o BNDES exigiu que só poderiam participar
13.
candidatos cujas teses tenham sido aprovadas nos últimos três anos, impossibilitando a participação de
outros com igual qualificação que tenham a tese há mais tempo. Nesse caso, ainda que fosse aberta a
participação para todo e qualquer Mestre, o que resolveria o caso do livre acesso, ainda assim persistiriam
problemas quanto ao princípio da isonomia, uma vez que estariam sendo examinadas teses mais novas e
teses já ultrapassadas, fazendo com que os profissionais participassem em desigualdade de condições,
contrariando um dos mandamentos máximos do concurso público que é a concessão de tratamento
igualitário aos interessados. Assim, após essa nova análise, tenho para mim que a utilização desse Prêmio
para provimento de cargos públicos esbarra em obstáculos quase que intransponíveis sob a ótica
constitucional e, nessas condições, reconheço que o "Prêmio BNDES de Economia" não se encontra de
acordo com o ordenamento jurídico vigente para essa finalidade.
2
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Cabe questionar neste momento, então, a situação dos empregados admitidos nessas
condições. Não pairam dúvidas de que o assunto era polêmico no âmbito deste Tribunal. Isso se verifica
nas oportunidades em que a Corte se manifestou pela legalidade da admissão (Decisão n° 160/96-TCU- 2'
Câmara, Ata n° 20/96, 2 Câmara, de 13.06.96; Decisão n° 234/97-TCU-1a Câmara, de 09.09.97).
As admissões questionadas se deram na presunção da legalidade e da obediência aos
princípios constitucionais, como restaram evidenciadas nas diversas oportunidades em que a entidade se
manifestou perante esta Corte. Havia um convencimento de que o processo seletivo atendia aos
pressupostos do concurso público, convencimento esse corroborado em algumas oportunidades por esta
Corte.

•

Em situações análogas, em que houve conflito de entendimento ou interpretação legal, esse
Tribunal se inclinou pelo acolhimento das situações já consolidadas, como se deu quanto à
obrigatoriedade do concurso público para as empresas públicas e sociedades de economia-mista (data
limite 16.06.90, ocasião em que a Corte fixou entendimento acerca da matéria - TC-006.658/89-0, Anexo
II, Ata n° 21/90 - Plenário); quanto às parcelas a serem excluídas para fins de cálculo do excesso
remuneratório (dirimida por ocasião da Decisão n° 117/92, de 25.03.92, Ata n° 123/92), etc.
Aliás, é essa a posição defendida pelo Ministro Humberto Souto quando no item 8.2 da
Decisão proposta, considera "legais as transposições de cargos efetuadas mediante concurso interno, posto
que anteriores às manifestações do E. STF, contrárias às formas derivadas de provimento de cargos e
empregos".
Mantendo a coerência com essa linha decisória, sou pela legalidade das admissões já
efetivadas por meio do "Prêmio BNDES de Economia", pelo caráter público do processo. Sou também
porque seja firmado entendimento de que, a partir desta data, esse tipo de processo seletivo não deva mais
ser considerado válido como concurso público nos termos do disposto na Constituição Federal, por não se
enquadrar, precisamente, nos princípios da isonomia e da impessoalidade, não assegurando livre acesso e
igualdade de condições a todos os brasileiros com tese de mestrado aprovada por Centro de PósGraduação em Economia no País.
No que concerne às propostas relativas aos itens 8.2 e 8.3 das Decisões em exame, chamo a
atenção para o fato de que a apreciação dos atos de admissão de pessoal por parte deste Tribunal obedece
a trâmite específico de registro regulado pela IN/TCU n°16/97, razão pela qual entendo pertinente que
neste processo, que trata de representação, apenas se firmem os entendimentos de forma genérica,
devendo ser dado conhecimento da deliberação ao órgão de Controle Interno e à 2' Secex para que a
considere por ocasião dos registros pertinentes.
Isso posto, e com as devidas vênias por divergir em parte de ambas as Decisões propostas,
VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao E. Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza em

11 de março

de 1998.

ADà AR PALADINI GHISI
Ministro-Revisor
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"DECISÃO NÃO ACOLHIDA"
/98-TCU - Plenário

DECISÃO N°

Processo TC n° 005.620/95-3
Classe de Assunto: V - Representação
Interessada: Procuradoria-Geral da República
Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
Relator: MINISTRO VALMIR CAMPELO
Revisores: MINISTROS HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO e ADHEMAR PALADINI GHISI
Representante do Ministério Público: Dra. Cristina Machado da Costa e Silva
Unidade Técnica: 8 Secex
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. com fulcro no art. 6°, inciso XVIII, alínea "c", da Lei Complementar n° 75/93 c/c o art.
39 da Resolução/TCU n° 77/96, conhecer da presente representação, para, no mérito:
8.1.1. firmar entendimento de que o provimento de emprego público por meio do "Prêmio
BNDES de Economia" não pode ser aceito como forma de admissão de pessoal por contrariar aos
princípios norteadores do concurso público, notadamente aqueles relativos à isonomia e à impessoalidade
ao não assegurar livre acesso e igualdade de condições a todos os brasileiros interessados;
8.1.2. considerar regulares as admissões efetivadas até a presente data pelo BNDES por
intermédio do concurso intitulado "Prêmio BNDES de Economia", tendo em vista o caráter público que o
revestiu;
8.1.3. considerar regulares as transposições de cargo examinadas nos presentes autos,
efetuadas mediante concurso público com reservas de vagas internas, realizado no exercício de 1992, uma
vez que os candidatos internos foram classificados dentro das vagas inicialmente disponíveis, e, ainda, que
o fato se deu anteriormente às Decisões do E. Supremo Tribunal Federal contrárias às formas derivadas de
provimento de cargos e empregos públicos;
8.1.4. determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social - BNDES
que:
8.1.4.1. adapte o Plano Uniforme de Cargos e Salários para excluir as situações de acesso
às carreiras via concurso interno;
8.1.4.2. altere o aludido Plano de forma a corrigir no "Segmento de Apoio Administrativo"
as carreiras que apresentem cargos cujo nível de escolaridade seja diferente;
8.2. determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério do Planejamento e
Orçamento que faça constar do próximo Relatório de Auditoria das contas da entidade informações
acerca das providências adotadas quanto às determinações efetuadas;
8.3. alertar o órgão de controle interno do Ministério do Planejamento e Orçamento e a 2'
Secex que atentem para a Decisão ora proferida ao apreciar os atos de admissão de pessoal do BNDES; e
8.4. remeter cópia do presente Relatório, Voto e Decisão ao Sr. Procurador-Geral da
República.
Ata n°
00 8 /98 - Plenário.
11 / 03 /1998 - Ordinária
Data da Sessão:
Especificação do quorum:

ÃDHEMAR, ADINI GHISI
'ffistro-Revisor
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DECISÃO N° os i/98-TCU- Plenário

Processo n° TC-005.620/95-3
Classe de Assunto: ( V ) Representação encaminhada pela Procuradoria-Geral da República
Interessada: Procuradoria-Geral da República
Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES
Relator: Ministro Valmir Campelo
1° Revisor: Ministro Humberto Guimarães Souto
2° Revisor: Ministro Acihemar Paladini Ghisi
Representante do Ministério Público: Procuradora Cristina Machado da Costa e Silva
Unidade Técnica: 8a SECEX
DECISÃO:O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. considerar legais os atos de admissão decorrentes do concurso intitulado "Prêmio BNDES de
Economia" de: Carlos da Costa Parciais Jr. (01.03.91), Selmo Aranovich (01.07.92), Divaldo Triches
(30.12.92), Tagore Villarim Siqueira (28.12.92), Mauricio Mesquita Moreira (12.04.93) e Francisco José
Zagari Rigolo (12.12.94), nos cargos de Economistas, tendo em vista o entendimento esposado por esta Corte
de Contas no TC n°21.871/94-9 (Decisão n° 160/96 - TCU - Câmara), em 13.06.96;
8.2. considerar legais as transposições de cargos decorrentes de aprovação em concurso dos seguintes
servidores:
- Maria Cristina Vinhais; Antônio Carlos de Souza; Lucrécia R. dos S. Figueira; Sueli Maria Ferreira de
Medeiros; Maria Célia Azeredo Vieira; Jorge José dos Santos Silva, do cargo de Assistente Técnico
Administrativo, Classe "A", para o cargo de Contador;
- Tâmara de Almeida Cintra, do cargo de Assistente Técnico-Administrativo, classe "A", para o cargo de
Administrador;
- Sulamy Martins Silva; Maria Célia Vieira Louzada; José Paulo Cosenza, do cargo de Assistente Técnico
Administrativo, Classe "B", para o cargo de Contador;
Cefora Guadalupe Teixeira S. Barata, do cargo de Assistente Técnico Administrativo, classe "A" para
o cargo de Advogado;
José Osmar Costa, do cargo de Assistente de Contabilidade para o cargo de Contador;
8.3. determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social que:
8.3.1. adapte o Plano Uniforme de Cargos e Salários para excluir as situações de acesso às carreiras via
concurso interno;
8.3.2. altere o Plano Uniforme de Cargos e Salários de forma a corrigir no "Segmento de Apoio
Administrativo" as carreiras que apresentem cargos cujo nível de escolaridade seja diferente;
8.3.3. suprima nos próximos Editais do Concurso "Prêmio BNDES de Economia" as restrições técnicas
referentes ao número de teses de pós-gradução e ao período de aprovação dos referidos trabalhos;
8.4. determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério do Planejamento e Orçamento que faça
constar do próximo Relatório de Auditoria informações sobre as ações da entidade no sentido de promover
as alterações acima propostas; e
8.5. levar ao conhecimento do Sr. Procurador-Geral da República o inteiro teor desta Decisão.
Ata n° 08/98 - Plenário

r

Data da Sessão: 11/03/1998 - Ordinária
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11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (2° Revisor), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (1°
Revisor), Valmir Campeio (Relator) e o Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
11.2. Ministros com voto vencido: Adhemar Paladini Ghisi e Humberto Guimarães Souto
11.3. Ministros que se abstiveram de votar nos termos do art. 57 do Regimento Interno: Carlos Átila
Álvares da Silva e Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça.

HOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO III DA ATA N° 08, DE 11-03-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 082
a 092 proferidas pelo Tribunal Pleno em 11 de março de 1998, e Acórdãos n's 026 a 030, aprovados
nesta data, acompanhados de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento, Interno, artigos 19, 20, 31,
inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, §§ 1° a 7 0 e 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 86).
Quando da apreciação do proc. n° 020.477/94-5 (Acórdão n° 028/98), que trata da Tomada
de Contas Especial do 2° Batalhão de Suprimento do Ministério do Exército, relatado pelo Ministro
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, o Ministro Carlos Átila Álvares da Silva fez considerações a respeito
de que a Tomada de Contas Especial deve ser anexada à Prestação de Contas, e não o contrário, porque
esta ordem dos fatores, segundo ele, é extremamente importante.

•

•
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GRUPO II - CLASSE I - Plenário
TC-014.318/95-4
TC-750.014/96-2 (juntado)
Natureza: Pedido de Reexame

•
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Cdo Plenátto

Ementa: Pedido de Reexame interposto pelo MP/TCU, objetivando a
reforma parcial da Decisão n° 207/96 - TCU - Plenário. Denúncia.
Convênio celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da
Justiça, e o Governo do Estado de Rondônia, tendo por objeto a
construção da casa de detenção de Porto Velho. Ilegalidade
consubstanciada na subcontratação de empresa e no pagamento de
taxa de administração. Conhecimento. Provimento. Insubsistência
dos itens 8.1 e 8.2 e alteração do item 8.3 da Decisão recorrida.

•

e

RELATÓRIO

Examina-se "Recurso de Reconsideração" interposto pelo representante do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas, Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, objetivando a reforma
parcial da Decisão n° 207/96-Plenário, de 17.4.96 (fls. 481/7 do volume principal), Ata n° 10/96, com vista
a que
"a) seja tornada insubsistente a determinação constante nos subitens 8.1. e 8.2. da
referida Decisão, relativa a sustação do Contrato n°021/88;
seja assinado prazo à Superintendência de Estado de Justiça e Defesa da Cidadania do
Governo de Rondônia, com fulcro no art. 71, IX, da Constituição Federal e no art. 45, caput, da Lei n°
8.443/92, para a adoção das medidas cabíveis, com vistas ao exato cumprimento da lei, no que concerne
à sustação do Termo de Subcontratação Parcial de Contrato celebrado entre as empresas CGK
Engenharia e Empreendimentos Ltda. e ITA Engenharia e Empreendimentos Ltda., em virtude da
cobrança de taxa de administração, vedada pela IN/STIV n° 02/93;
incluir no subitem 8.3 da referida Decisão a apuração de débito, se forem confirmados
os indícios de superfaturamento apontados nos autos" (fl. 2).
O MP/TCU apresenta as seguintes razões para propugnar a reforma da decisão acima
2.
referida (fls.1/2):
"Note-se, de início, que o E. Plenário determinou à Superintendência de Estado de Justiça
e Defesa da Cidadania do Governo do Estado de Rondônia a adoção das medidas cabíveis, com vistas
ao exato cumprimento da lei, no que concerne ao Contrato n° 021/88, firmado entre o Governo Estadual
e a construtora CGK Engenharia e Empreendimentos Ltda., isto é, determinou à aludida
Superintendência a sustação do referido contrato (Decisão n° 207/96, Ata n°10/96, fl. 487).
Sustenta o Tribunal essa determinação na ilegalidade configurada na subcontratação
total da obra e na cobrança de taxa de administração, de 24%, pela contratada, uma vez que ambas são
vedadas na legislação que rege a matéria.
Contudo, é de acentuar que não houve, in casu, a subcontratação total da obra.
Segundo a instrução técnica (fl. 438, item 10), no momento da subcontratação, em 1°.8.95
(/7. 459), 80% da obra já se realizara, de modo que o objeto da subcontratação recaiu sobre os 20% da
obra restantes. Outrossim, foram excluídos da subcontratação o fornecimento de equipamentos e
instalações de ar condicionado; de equipamentos e instalação do sistema de segurança; de equipamentos
e instalações da cozinha e lavanderia (Cláusula Segunda da subcontrato, fl. 456).
Ademais, numa interpretação assisada da mencionada Cláusula Segunda do subcontrato
(fl. 456), verifica-se que a responsabilidade perante o Governo Estadual (contratante), pela execução da
parte da obra subcontratada, permaneceu com a CGK (contratada). É o que se depreende do disposto na
1
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parte final dessa Cláusula, in verbis : 'A CONTRATADA é responsár táeda a
INTERVENIENTE no contrato referido na cláusula Ia'. (grifo nosso)
Nesses termos, resta portanto demonstrado que não houve a subcontratação total da obra,
mas parcial, que é admitida em lei (no caso, o art. 62 do Decreto-lei n°2.300/86).
No que tange à cobrança de taxa de administração, ela não é permitida, embora a
empresa contratada pudesse subcontratar parcela da obra, sem a interveniência mas com a autorização
da contratante, obrigando-se a pagar à subcontratada valor inferior ao que receberia da contratante.
Contudo, cabe salientar que a cobrança da taxa de administração decorre do subcontrato
e não do contrato, de modo que justificaria a sustação daquele e não deste.
Outrossim, malgrado as irregularidades e os indícios de irregularidades apontados pela
Unidade Técnica (fls. 164/166) na execução do Contrato n° 21/88, entende esse representante do
MP/TCU que não convém, por ora, a sustação desse contrato. É que tal contrato provavelmente
encontra-se em fase final de execução, uma vez que há mais de um ano, em 1 0.8.95, no momento da
subcontratação, já havia sido realizado em 80%.
Resta ainda comentar, no subitem 8.3 da Decisão n°207/96-TCU-PLENÁRIO (fl. 487),
que a conversão do processo em tomada de contas especial visou a identificar os responsáveis pelas
irregularidades anotadas nos autos, bem como a verificar o débito relativo ao pagamento de taxa de
administração indevida. No entanto, se vierem a ser confirmados os indícios de superfaturamento,
convém ainda que se apure o débito dele decorrente."
Ao encaminhar o processo para instrução na Unidade Técnica competente (fl.5), solicitei
3.
especial atenção aos seguintes aspectos relacionados com o proposto pelo MP/TCU na alínea "b", acima
transcrita:
"a) competência do TCU para impor à Superintendência de Estado de Justiça e Defesa da
Cidadania do Governo de Rondônia a sustação pretendida pelo Ministério Público, uma vez que a
subcontratação em referência foi firmada entre particulares, não tendo como parte o Governo do Estado
de Rondônia;
"h) a vedação imposta pela então vigente IN-STN n° 02/93 (art. 8° - I), relativamente ao
pagamento de taxa de administração, visa impedir que encargos da espécie sejam assumidos pelo
convenente, ou seja, às custas dos recursos federais repassados via convênio, o que não se verificou na
subcontratação em comento, cujas despesas a título de taxa de administração e gerenciamento da obra
foram assumidas, na realidade, pela subcontratada, que, para esse fim, abriu mão de 24% da remuneração
apurada nas medições de obras e serviços por ela realizados (em outras palavras: o custo final da obra não
sofreu nenhum acréscimo em função da referida taxa de administração)."

Parecer da Unidade Técnica.
3. A 103 SECEX, ao examinar o recurso, pronunciou-se de maneira uniforme no seguinte sentido (fls.
6/12):
"3. ADMISSIBILIDADE
A interposição do presente recurso está fora do prazo quinzenal estipulado pela Lei
8.443/92. A decisão recorrida data de abri1/96, ao passo que o presente recurso data de novembro/96.
No entanto, o Ministério Público, ao tomar conhecimento dos autos, entendeu que a
decisão recorrida contém erro de fato que pode ensejar sua insubsistência parcial. Diante disso e
considerando que os princípios do formalismo moderado e da verdade material podem ser aplicadosin
casu, entendemos que o vício de intempestividade possa ser sanado com fulcro no parágrafo único do
art. 32 da Lei 8.443/92.
5. Do EXAME DE MÉRITO

Preliminarmente, para uma melhor análise, convém transcrever as disposições
atinentes à subcontratação operada no bojo da construção da Casa de Detenção de Porto Velho RO (Contrato n.° 021/88).
2
5.1.
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* Relativamente ao item 2.a - a Constituição Federal, no art. 71, X, e §,¢ I° e 2°, legitima
o alcance fiscalizatório do Tribunal, estendendo-o, inclusive, à sustação de atos e contratos. Ao
subcontratar, o instrumento contratual preserva a feição publicística do contrato originário, mantendo
assim, sua submissão ao regime jurídico dos contratos públicos e, portanto, à fiscalização do TCU
* Relativamente ao item 2.b - diversas são as irregularidades apontadas pela SECEX/RO
(fls. 164/166 do volume principal) o que caracteriza a existência de indícios de superfaturamento da
obra, caso em que a cobrança da taxa de administração seria um indicativo a mais no rol das
irregularidades já apontadas. Além disso, ressalta-se que, originariamente, são recursos de convênio que
estão sendo utilizados para a construção Casa de Detenção de Porto Velho-RO. Conservando essa
natureza, aplica-se-lhes a inteligência do art. 8°, I da IN n.° 02/93, no sentido de se evitar que recursos
dessa natureza sejam desviados a terceiros na forma de taxa de administração. Prevalece, pois, a
irregularidade na cobrança de taxa de administração prevista no termo de subcontratação da obra
citada, o que enseja a sua sustação.
5.5 Relativamente à proposta de se incluir a apuração de débito - oriundo dos indícios de
superfaturamento, caso se confirmem - no item 8.3 da decisão recorrida, não temos nada a opor.
5.6 Somos, então, pelo acolhimento do presente recurso, para, no mérito, provê-lo nos termos
propostos pelo ilustre representante do Ministério Público.
6. CONCLUSÃO

Considerando que a Subcontratação para a conclusão das obras da Casa de Detenção de Porto
Velho não foi total e, portanto, que não houve infringência ao art. 62 do Decreto-Lei n.° 2.300/64, assim
como às cláusulas, referentes à subcontratação, do Edital de Concorrência n.° 014/CLO/97 e do
Contrato n.° 021/88-PGE;
Considerando que a tara de administração, instituída na vigência do art. 8° da Instrução
Normativa n.° 03/92 da Secretaria do Tesouro Nacional, foi estabelecida no TERMO DE SUBCONTRATAÇÃO
PARCIAL DE CONTRATO, de 01.08.95, e que há irregularidade na sua cobrança,
PROPOMOS
1- seja o presente Recurso de Reconsideração conhecido, para, no mérito, provê-lo nos termos
propostos pelo Ministério Público (fl. 02), com base nos artigos 32, I e parágrafo único, e 33 da Lei
8.443/92. (subitens 3 e 5), de forma a:
tornar insubsistentes os itens 8.1 e 8.2 da Decisão n ° 207/96 - Plenário;
determinar seja assinado prazo à Superintendência de Estado de Justiça e Defesa da Cidadania
do Governo de Rondônia, com fulcro no art. 71, IX, da Constituição Federal e no art. 45, caput, da Lei
n ° 8.443/92, para a adoção das medidas cabíveis, com vistas ao exato cumprimento da lei, no que
concerne à sustação do Termo de Subcontratação Parcial de Contrato celebrado entre as empresas CGK
Engenharia e Empreendimentos Ltda e ITA Engenharia e Empreendimentos Lida, em virtude da
cobrança de taxa de administração, vedada pela IN/STIV n° 02/93; e
determinar a inclusão, no subitem 8.3 da referida Decisão a apuração de débito, se forem
confirmados os indícios de superfaturamento apontados nos autos.
II - dar ciência ao Sr. Jorge Muniz Barreto da decisão supra."

Parecer do Ministério Público.
A representante do Ministério Público, Procuradora Maria Alzira Ferreira, em atenção à
audiência por mim solicitada, manifestou-se pelo não-provimento do recurso pelos seguintes motivos:

Na espécie, em que pese a previsão de subcontratação no edital de concorrência (f. 33), tal
"8.
possibilidade não foi mantida no Contrato n° 021/88 - PGE, celebrado entre o Estado de Rondônia e a
CGK - Engenharia e Empreendimentos Ltda., tendo por objeto a execução de obras de construção da
Casa de Detenção de Porto Velho, através do Convênio n° 042/88, firmado entre a SEIJUS - Governo do
Estado de Rondônia e o DEPEN - Ministério da Justiça.
4
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Mesmo que se argumentasse que uma das regras de interpretação do contrato administrativa é a
de que as disposições do regulamento, do caderno de obrigações e do edital, pertinentes, consideram-se
incorporadas ao contrato, mesmo que não transcritas em seu texto, como são tidas por não escritas as
cláusulas que contrariem aquelas disposições, quando prejudiciais à Administração' (op. cit., p. 174), não
se poderia aceitar o raciocínio, pelo que se segue:
1°) o subitem 4.3. do Edital de Concorrência n° 014/C.L.O. consigna as seguintes condições para
a subcontratação (f 33):
`SUB-CONTRATAÇÁO
'A subcontratação de serviços específicos e/ou especializados que abranjam apenas e tão somente parte
dos serviços objeto desta concorrência somente será possível com autorização expressa da
CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsável pela boa qualidade de toda a obra e pelo
cumprimento de todos os compromissos assumidos';
2°) por sua vez, a cláusula Segunda do temos subcontratação parcial do contrato (f. 455/459)
estabelece, verbis:
'A SUB-CONTRATADA, através deste instrumento particular, assume, com validade a partir desta
data, todos os direitos e obrigações pactuados entre a CONTRATADA e a INTERVENIENTE no
Contrato referido na Cláusula Primeira, declarando ser de seu conhecimento todas as condições e
responsabilizando-se pela execução da referida obra, excluindo-se o fornecimento de equipamentos e
instalações de ar-condicionado; equipamentos e instalação do sistema de segurança; equipamentos e
instalações da cozinha e lavanderia, assim como os serviços já realizados, constantes das medições de n°
01, datada de 14.04.88 até a medição de n° 24, datada de 15.03.94.
A CONTRATADA é responsável e titular junto a INTERVENIENTE no contrato referido na cláusula

•

3°) note-se que, o edital permitia a subcontratação de parte de serviços específicos e/ou
especializados, ficando a CONTRATADA responsável pela boa qualidade de toda a obra e pelo
cumprimento de todos os compromissos assumidos;
4°) embora 80% da obra já estivesse concluída, o trespasse foi de todo o objeto do contrato: a
subcontratada assumiu todos os direitos, obrigações e responsabilidades relativos aos 20% restantes da
obra, excluindo-se os itens relacionados na cláusula Segunda;
5°) a subcontratação permitida é de partes de serviços técnicos a terceiros especializados,
quando o objeto comporta uma execução complexa. O contrato administrativo tem natureza
personalíssima, se o contratado não tem condições de executar a prestação deve-se promover a sua
rescisão. O que não é admissivel é a transferência total ou parcial dos deveres impostos ao contratante.
Relativamente à proposta de que seja assinado prazo para que a Superintendência de Estado de
Justiça e Defesa da Cidadania do Governo do Estado de Rondônia adote medidas cabíveis à sustação do
Termo de Subcontratação Parcial de Contrato, entendemos que:
1°) com razão o Ministro-Relator, Marcos Vinicios Vilaça, quando questiona a competência do
TCU para determinar esta providência, por ter sido a subcontratação firmada entre particulares.
Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Aide Editora,
4a edição, 1996, p. 417/418), ao explicar o art. 72 da Lei n°8.666/93, diz que:
'A subcontratação não produz uma relação jurídica direta entre a Administração e o
subcontratado. Não será facultado ao subcontratado demandar contra a Administração por qualquer
questão relativa ao vínculo que mantém como subcontratante.
'Embora não haja vínculo direto entre a Administração e subcontratado, esse último responde
solidariamente com o subcontratante pela perfeição da prestação executada. Essa solução nada
apresenta de esdrúxula, pois não deriva do contrato com a Administração Pública, mas deriva da
responsabilidade que recai sobre o fabricante ou prestador de serviço pela perfeição da prestação
realizada.'
2°) na prática, o resultado da medida restauraria, de maneira completa, todo ostatu quo ante do
contrato, o que redundaria na sua rescisão, em razão da inadimplência da contratada, solução esta já
determinada no subitem 8.1 da Decisão n°207/96 — TCU — Plenário.
5
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Por fim, quanto à argumentação constante da letrab do item 2 do Despacho do Ministro-Relator,
achamos que a medida preconizada no subitem 8.3 da Decisão n°207/96 - TCU - Plenário é que irá
esclarecer com objetividade a matéria."
É o Relatório.
VOTO

•

Inicialmente, necessário observar que, de decisão proferida em processo de denúncia, o
recurso cabível é pedido de reexame, nos termos previstos no art. 48, caput, da Lei n° 8.443/92, c/c o art.
230 do Regimento Interno - TCU, e não recurso de reconsideração, apto apenas para impugnar decisões
proferidas em processos de tomada e prestação de contas (art. 32, caput, da Lei n° 8.443/92). Entendo, no
entanto, perfeitamente aplicável ao caso ora sob exame o princípio da fungibilidade dos recursos, devendose observar, inclusive, que, na forma prevista no art. 48, parágrafo único, do mencionado Diploma Legal, o
processamento do pedido de reexame é regido pelos dispositivos legais relativos ao recurso de
reconsideração,.
Quanto à admissibilidade do apelo ora analisado, concordo com a manifestação da 10'
SECEX no sentido de que, nada obstante ser intempestivo, deva ser conhecido, com fundamento no
parágrafo único do art. 32 da Lei n° 8.443/92 e nos princípios do formalismo moderado e da verdade
material perfeitamente aplicáveis ao processo no âmbito deste Tribunal, em razão da alegação, por parte
do recorrente, de existência de erro material na Decisão impugnada.
Conheço, pois, do presente recurso interposto pelo representante do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas da União, Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, como pedido de
reexame.
Preliminarmente à análise de mérito, entendo necessários alguns esclarecimentos
importantes.
Insurge-se o recorrente, especificamente, contra o entendimento deste Tribunal,
consubstanciado na Decisão n° 207/96-TCU-Plenário, de que ocorrera subcontratação total de obra
custeada com recursos provenientes de convênio celebrado com a União, motivo ensejador de
determinação no sentido de que fosse rescindido o contrato, nos termos do art. 68, inciso VI, do Decretolei n°2.300/86; e de que a medida apropriada para sustar a cobrança da taxa de administração de 24%,
vedada pela IN-STN n° 2/93, seria a rescisão do contrato n° 021/88. Propôs, ainda, o MP/TCU a inclusão,
no escopo da TCE a ser instaurada, de autorização para apuração do débito relativo ao superfaturamento
da obra, se os indícios presentes no processo se confirmarem.
Entendo, portanto, que somente tais questões devam ser analisadas na presente fase
processual.
Têm razão, a meu ver, o recorrente e a 10a SECEX quando afirmam a inexistência de
subcontratação total da obra, haja vista que, no momento da sua efetivação, em 1°.8.95, 80% (oitenta por
cento) dessa havido sido concluída, conforme verifica-se na instrução efetuada pela SECEX/RO (fl. 459
do volume principal). Além do mais, foram excluídos vários equipamentos (segurança, cozinha, lavanderia
e ar-condicionado) imprescindíveis à conclusão da casa de detenção.
O argumento apresentado pelo Ministério Público, ao atuar como custos legis (fl. 18), de
que o trespasse foi de todo o objeto do contrato, assumindo, a subcontratada, com exceção dos itens
relacionados na cláusula segunda do ajuste de subcontratação (fl. 151 - volume principal), todos os
direitos, obrigações e responsabilidades relativos aos 20% restantes da obra, não pode prosperar.
Com efeito, o contrato firmado entre o Estado de Rondônia a empresa CGK-Engenharia e
Empreendimentos Ltda. tinha por objeto "a execução das obras de construção da Casa de Detenção de
Porto Velho" (fl. 61 - volume principal). Nota-se que caberia à contratada a construção de todo o
complexo penitenciário e, portanto, ao transferir tal obrigação à empresa Ita Engenharia e
Empreendimentos Ltda., após ter executado parcela significativa do ajuste (80%) e com exclusão de vários
equipamentos, efetuou a subcontratação parcial da obra.
6
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Com razão também o recorrente, quando afirma que a cobrança da taxa de administração
decorre do subcontrato e não do contrato. Referida taxa está prevista no parágrafo primeiro da cláusula
oitava do Termo de Subcontratação (fl. 152 do volume principal). Assim, para a sustação do seu
pagamento, é necessária a retificação da Decisão n° 207/96 - TCU - Plenário, no sentido de que se
determine ao Governo do Estado de Rondônia que adote as medidas cabíveis à eliminação de tal previsão
no referido termo de subcontratação.
Quanto aos possíveis questionamentos acerca competência deste Tribunal para determinar à
Superintendência de Estado de Justiça e Defesa da Cidadania do Governo do Estado de Rondônia a
sustação pretendida pelo Ministério Público, uma vez que a subcontratação em referência foi firmada entre
particulares, comungo da opinião esposada pela Unidade Técnica (fl. 10), no sentido de que o instrumento
contratual preserva a natureza publicística do ajuste originário, mantendo assim, sua submissão ao regime
jurídico dos contratos públicos e, portanto, sujeito à fiscalização do TCU.
Ressalte-se, ademais, que a determinação é dirigida ao Estado de Rondônia, recebedor dos
recursos federais transferidos mediante o Convênio n° 3/88 e seus aditivos, interveniente no ajuste que
resultou na subcontratação parcial da obra, sendo a anuência da unidade federativa obrigatória, nos termos
do art. 62, do, então vigente, Decreto-lei n° 2.300/86, para a validade do subcontrato. Entendo, portanto,
que a referida Unidade da Federação tem legitimidade para pleitear a rescisão da mencionada avença.
Finalmente, quanto à solicitação de que seja incluída, no item 8.3 da Decisão n°207/96 TCU - Plenário, autorização de apuração de débito em caso de confirmação dos indícios de
superfaturamento, entendo que deva ser acatada em razão de sua racionalidade, pois visa a possibilitar a
apuração imediata, em um único processo, de todas as irregularidades constantes da presente operação.
Ante todo o exposto, escusando-me por dissentir do parecer proferido pelo Ministério
Público às fls. 14/8, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação
deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 11 de março de 1998.

arcos Vinici ,,s Vilaça
Ministro- elator
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Proc. TC-014.318/95-4
Tomada de Contas Especial

Parecer
I
Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha
Furtado contra a Decisão n° 207/96 - TCU - Plenário
A decisão recorrida tem o seguinte teor:
"8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo relator. DECIDE:
8.1. com fundamento no Art. 71. inciso IX da Constituição Federal. c/c o Art. 45 da Lei ri°
8.443/92 e Art. 195 do Regimento Interno. determinar à Superintendência de Estado de Justiça e
Defesa da Cidadania do Governo de Rondônia que adote as medidas cabíveis com vistas ao exato
cumprimento do disposto no Art. 37, inciso /ui da Carta Magna e nos Arts. 62 e 68. VI. do DecretoLei 2.300. de 21.11.86 vigente à época. e no inciso I do Art. 8° da IN/STN N° 02/93, no tocante ao
Contrato n°021/88. firmado entre o Governo do Estado de Rondônia e a Empresa CGK Engenharia e
Empreendimentos Ltda. ante a ilegalidade configurada na subcontratação total da obra e na cobrança
de taxa de administração de 24% sobre o total dos recursos repassados:
8.2. assinar o prazo de 30 (trinta) dias para que o responsável. Sr. Jorge Mzuniz Barreto
(Superintendente de Estado de Justiça e Defesa da Cidadania) adote as providências necessárias ao
exato cumprimento da medida indicada no item 8.1. supra:
8.3. transformar o presente processo em Tomada de Contas Especial, objetivando verificar o
débito relativo aos 24% já pagos a empresa CGK Engenharia e Empreendimentos Ltda. a título de
taxa de administração, bem como identificar os responsáveis pelas irregularidades configuradas no
presente processo. com fulcro no art. 47 da Lei n°8.443/92 e no Art. 197 do Regimento Interno deste
Pretório:
8.4. determinar a juntada do TC-750.014-96-2 (Representação oriunda da SECEX/RO) ao
presente processo:
8.5. comunicar ao interessado, Senador Ernandes Santos Amorim. o inteiro teor do Relatório.
Voto e Decisão ora proferidos:
8.6. encaminhar cópia do presente Relatório. Voto e Decisão ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da
Justiça para adoção das medidas que julgar cabíveis:
8.7. determinar a SECEX/R0 o acompanhamento do processo. apresentando ao Relator quando
do decurso do prazo assinado: e
8.8. retirar a chancela de sigiloso aposta sobre os autos."

Diante da determinação constante do subitem 8.1 (sustação do contrato em decorrência de
ilegalidade configurada na subcontratação total da obra e na cobrança de taxa de administração de 24%,
pela contratada), aduz o recorrente, verbis .
3.
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Contudo. é de acentuar que não houve. in casu. a subcontratação total da obra.
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subcontratação em comento. cujas despesas a título de taxa de administração e gerenciamento da obra
foram assumidas . na realidade, pela subcontratada. que. vara esse ,fim, abriu mão de 2-1% da
remuneração apurada nas medições de obras e serviços por ela realizados (em outras palavras: o
custo . final da obra não sofreu nenhum acréscimo em s função da referida taxa de administração)."

II
O Decreto-lei n° 2.300/86 (*) estabelecia, verbis:
"

Art. 44

§ I° Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução.
expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes. em
conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam.

Art. 62. O contratado. na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e
legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou firnecimento. até o limite admitido, em cada
caso, pela Administração.

Art. 68. Constituem motivo para rescisão do contrato:

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem. a
cessão ou transferência. total ou parcial. exceto se admitida no edital e no contrato. bem como a
.

fiísão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste" (Grifamos)

Hely Lopes Meirelles, em sua obra Licitação e Contrato Administrativo (Malheiros Editores, 1
edição, 1996, p. 179, 189), escreve o seguinte sobre subcontratações:
" Outra obrigação do contratado é a de executar pessoalmente o contrato. ou seja. sem
transferências de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pela Administração. Isto
porque o contrato administrativo é realizado intuitu personae. tendo em vista sempre a pessoa .fisica ou
jurídica do contratado. Essa circunstância. entretanto, não impede que o contratado atribua partes da
obra e certos serviços técnicos a artífices ou a empresas especializadas, mas sempre sob sua direção e
integral responsabilidade, porque o contrato - repita-se - é pessoal. mas nem sempre de prestação

.

personalíssima. Modernamente, a complexidade das grandes obras e a diversificação de instalações e
equipamentos dos serviços públicos exigem a participação de diferentes técnicos e especialistas, o que
fica subentendido nos contratos desse tipo: o que se veda é o traspasse de encargos contratuais a
terceiros. com liberação do contrato original, sem prévia anuência da Administração (Lei 8.666. art.
78. VI)."

(*): Os arts. 44, § 1°, 62 e 68. VI, do Decreto-lei n°2.300/86. acima transcritos, possuem redação similar aos arts. 54, § 1°, 72 e 78, VI,
respectivamente, da Lei n° 8.666/93. Assim, as obras bibliográficas citadas no parecer são aplicáveis, igualmente, ao estatuto ,juridico
das licitações e contratos administrativos anterior.
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" O conteúdo do contrato há de ser, basicamente. o do edital e o da proposta aCeita pela
Administração. Sendo o edital a matriz do contrato. este não pode divergir daquele, sob pena de
nulidade do ajuste ou da cláusula discrepante. Nem seria compreensível que a Administração
formulasse seu desejo no edital e contratasse em condições diversas do pedido na licitação. Certo é
que o contrato não será a repetição pura e simples do edital, mas há de conter tudo aquilo que.foi
solicitado e mais o que . foi proposto pelo licitante e aceito pela Administração como vantagem para o
serviço público. O que não se permite é que o contrato se afaste do edital, com cláusulas prejudiciais à
Administração."

Note-se que o inciso VI do art. 68 do Decreto-lei n° 2.300/86, estabelecia que a rescisão se
7
daria quando a subcontratação não estivesse admitida no edital e no contrato (não consta a partícula
alternativa ou, e sim a conjuntiva e).
Na espécie, em que pese a previsão de subcontratação no edital de concorrência (f 33), tal
8
possibilidade não foi mantida no Contrato n° 021/88 - PGE, celebrado entre o Estado de Rondônia e a
CGK - Engenharia e Empreendimentos Ltda, tendo por objeto a execução de obras de construção da Casa
de Detenção de Porto Velho, através do Convênio n° 042/88, firmado entre a SEIJUS - Governo do
Estado de Rondônia e o DEPEN - Ministério da Justiça.
9.

Mesmo que se argumentasse que uma das regras de interpretação do contrato administrativo "é

a de que as disposições do regulamento. do caderno de obrigações e do edital. pertinentes. consideram-se
incorporadas ao contrato, mesmo que não transcritas em seu texto, como são tidas por não escritas as cláusulas
que contrariem aquelas disposições. quando prejudiciais à Administração" (op. cit., p. 174), não se poderia

aceitar o raciocínio, pelo que se segue:
1°) o subitem 4.3 do Edital de Concorrência n° 014/C.L.O. consigna as seguintes condições para
a subcontratação (f 33):
"SUB-CONTRATAÇÃO
A sub-contratação de serviços específicos efou especialiazados que abranjam apenas e tão somente
parte dos serviços objeto desta concorrência, somente será possível com autorização expressa da
CONTRATANTE. ficando a CONTRATADA responsável pela boa qualidade de toda a obra e pelo
cumprimento de todos os compromissos assumidos";

2°) por sua vez, a cláusula segunda do termo subcontratação parcial do contrato (f. 455/459)
estabelece, verbis.
"A SUB CONTRATADA. através deste instrumento particular assume. com validade a partir desta
data. todos os direitos e obrigações pactuados entre a CONTRATADA e a INTERVENIENTE no
Contrato referido na Cláusula Primeira, declarando ser de seu conhecimento todas as condições e
responsabilizando-se pela execução da referida obra. excluindo-se o . fornecimento de equipamentos e
instalações de ar condicionado: equipamentos e instalação do sistema de segurança: equipamentos e
instalações da cozinha e lavanderia, assim como os serviços já realizados. constantes das medições de
n°01. datada de 14.04.88 até a medição de n° 24. datada de 15.03.94.
A CONTRATADA é responsável e titular junto a INTERVENIENTE no contrato referido na
cláusula I a."
-

tor,

3°) note-se que, o edital permitia a subcontratação de parte de serviços específicos e/ou
especializados, ficando a CONTRATADA responsável pela boa qualidade de toda a obra e pelo
cumprimento de todos os compromissos assumidos,
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4°) embora 80% da obra já estivesse concluída, o trespasse foi de todo o objeto do contrato: a
subcontratada assumiu todos os direitos, obrigações e responsabilidades relativos aos 20% restantes da

obra, excluindo-se os itens relacionados na cláusula segunda;
5°) a subcontratação permitida é de partes de serviços técnicos a terceiros especializados,
quando o objeto comporta uma execução complexa. O contrato administrativo tem natureza
personalíssima, se o contratado não tem condições de executar a prestação deve-se promover a sua
rescisão. O que não é admissivel é a transferência total ou parcial dos deveres impostos ao contratante.
Relativamente à proposta de que seja assinado prazo para que a Superintendência de Estado de
10.
Justiça e Defesa da Cidadania do Governo do Estado de Rondônia adote medidas cabíveis à sustação do
Termo de Subcontratação Parcial de Contrato, entendemos que:
1°) com razão o Ministro-Relator, Marcos Vinicios Vilaça, quando questiona a competência do
TCU para determinar esta providência, por ter sido a subcontratação firmada entre particulares.
Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Aide
Editora, 4a edição, 1996, p. 417/418), ao explicar o art. 72 da Lei n° 8.666/93, diz que:
" A subcontratação não produz uma relação jurídica direta entre a Administração e o
subcontratado. Não será facultado ao subcontratado demandar contra a Administração por qualquer
questão relativa ao vinculo que mantém com o subcontratante.
Embora não haja vínculo direto entre Administração e subcontratado. esse último responde
solidariamente com o subcontratante pela perfeição da prestação executada. Essa solução nada
apresenta de esdrúxula. pois não deriva do contrato com a Administração Pública, mas deriva da
responsabilidade que recai sobre o fabricante ou prestador de serviço pela perfeição da prestação
realizada".

2°) na prática, o resultado da medida restauraria, de maneira completa, todo o statu quo ante do
contrato, o que redundaria na sua rescisão, em razão da inadimplência da contratada, solução esta já
determinada no subitem 8.1 da Decisão n° 207/96 - TCU - Plenário
Por fim, quanto à argumentação constante da letra b do item 2 do Despacho do Ministro11
Relator, achamos que a medida preconizada no subitem 8. 3 da Decisão n° 207/96 - TCU - Plenário é que
irá esclarecer com objetividade a matéria.
III
12.

Por todo o exposto, o parecer é pelo não provimento do recurso.

Brasília, 26 de janeiro de 1998.

Maria Alzira Ferreira
Procuradora

—
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DECISÃO N°

0 8 2 /98 TCU - Plenário.
-

Processo n° TC — 014.318/95-4 (TC — 750.014/96-2 —juntado).
Classe de Assunto: I - Recurso de Reexame.
Recorrente : Ministério Público junto ao TCU
Órgão : Superintendência de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania do Governo do Estado de
Rondônia
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça.
Representante do Ministério Público: Procuradora Maria Alzira Ferreira.
Unidade Técnica : 10' SECEX.
Decisão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reexame em Denúncia.
Considerando que, em Sessão de 17.4.96, o Plenário, mediante a Decisão n° 207/96,
considerou procedente Denúncia, apresentada pelo Senador Ernandes Santos Amorim, relativamente a
possíveis irregularidades na construção da Casa de Detenção de Porto Velho/RO, determinando ao Estado
de Rondônia, entre outras medidas, a adoção de providência no sentido de rescindir o contrato n° 21/88,
celebrado entre a Unidade da Federação e a Empresa CGK Engenharia e Empreendimentos, ante a
ilegalidade configurada na subcontratação total da obra e na cobrança de taxa de administração de 24%
sobre o total dos recursos repassados;
Considerando que o representante do Ministério Público junto ao TCU SubprocuradorGeral Lucas Rocha Furtado interpôs Recurso de Reconsideração contra a citada deliberação, requerendo a
sua reforma parcial;
Considerando que, conforme demonstrado no Relatório e Voto que fundamentaram a
presente decisão, não houve a subcontratação total da obra e que a cobrança da taxa de administração tem
por fundamento o termo de subcontratação e não o contrato n° 21/88;
DECIDEM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário,
ante as razões expostas pelo Relator:
8.1. conhecer do presente Recurso como Pedido de Reexame, com fundamento nos arts. 32, parágrafo
único, e 48, caput, da Lei n° 8.443/92, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistentes as
determinações constantes dos subitens 8.1. e 8.2. da Decisão n° 207/96-TCU-Plenário;
8.2. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal/88, e no art. 45, caput, da Lei n°
8.443/92 e art.195 do Regimento Interno, determinar à Superintendência de Estado de Justiça e Defesa da
Cidadania do Governo do Estado de Rondônia que adote as medidas cabíveis, com vistas ao exato
cumprimento da lei, no que concerne à sustação do Termo de Subcontratação Parcial de Contrato de obras
e serviços celebrado entre as empresas CGK Engenharia e Empreendimentos Ltda. e ITA Engenharia e
Empreendimentos Ltda., em virtude da cobrança de taxa de administração, vedada pela IN/STN n° 2/93;
8.3. assinar prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da presente Decisão, para que o
responsável Sr. Jorge Muniz Barreto (Superintendente de Estado de Justiça e Defesa da Cidadania) adote
as providências necessárias ao exato cumprimento da medida indicada no item 8.2., supra;
8.4. autorizar, desde já, a apuração, na Tomada de Contas Especial a ser instaurada, na forma
determinada no item 8.3. da Decisão n° 207/96 — TCU — Plenário, dos débitos referentes ao
superfaturamento da obra, se forem confirmados os indícios apontados nos autos; e
8.5. encaminhar cópia do presente Relatório, Voto e Decisão ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da
Justiça, para adoção das medidas que julgar cabíveis.
Ata n° 08/98 — Plenário.
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Data da Sessão: 11/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.

3,
HOMERO SANTOS
Presidente
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Ministro elator
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TC-275.025/95-0
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Ementa: Pedido de Reexame. Argumentos insuficientes para justificar a
irregularidade. Conhecimento do pedido de reexame para negar provimento.
Mantidos termos do acórdão condenatório. Comunicação ao interessado.
1-Natureza: Pedido de Reexame
2-Entidade: Universidade Federal do Ceará - UFC
3-Interessado: Antônio de Albuquerque Sousa Filho - CPF 001.096.903-97
4-Ocorrência: Pedido de reexame do Acórdão n° 153/95 - TCU - Plenário, que, entre outras medidas,
aplicou ao interessado a multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 220, inciso VII,
do Regimento Interno, no valor de R$ 4.300,00, em decorrência do descumprimento de determinação
expedida na Decisão n° 677/94 - TCU - Plenário (f 48).
5-Pareceres:
5.1-Da Unidade Técnica:
Inconformado com a decisão, o responsável apresentou, tempestivamente, pedido de
reekanie, cujos argumentos exaMinados pelo informante, em resumo, são os seguintes (f 82/85):
a) nã6 foi observado o princípio da ampla defesa e do contraditório, pois o fato de não ter
"
tomado conhecimento da tramitação do processo em que foi proferida a Decisão n° 677/94 - TCU Plenário o impediu de se defender;
a notificação chegou à UFC, mas só foi levada ao seu conhecimento quando a licitação
estava sendo elaborada;
o Poder Judiciário considerou as cláusulas legais, o que significa dizer que puni-lo pela
desobediência seria excluir da apreciação daquele Poder lesão ou ameaça a direito;
"não houve reincidência. A decisão do TCU interpretou como sem valor a palavra
reincidência, na Lei n° 8.443/92, art. 58, inciso VII, e distinguiu onde a lei não distingue";
"há uma dúvida na interpretação da lei, devendo-se, portanto, aplicar o principio in
dubio pro reo";
O como não houve prejuízo ao Erário, não se aplica ao caso o disposto no art. 71, inciso
VIII, da Constituição Federal.
Em síntese, o assessor em substituição assim se pronunciou sobre esses itens:
o ex-Reitor foi notificado da decisão, também publicada no Diário Oficial da União, mas
deixou transcorrer o prazo para recurso. Não houve, portanto, desrespeito ao princípio do contraditório;
o edital de licitação data de 03/01/95, cerca de cinqüenta dias depois de a notificação
chegar à UFC. O recorrente não pode utilizar uma possível falha de sua administração para justificar o
descumprimento de uma determinação do Tribunal;
não há conflito de interpretação entre esta Corte e o Poder Judiciário. O Juiz Federal da
8' Vara julgou que as cláusulas impugnadas guardam pertinência com o objeto da licitação, enquanto o
Tribunal "centrou sua decisão no descumprimento da Lei n° 8.112/90, que no seu art. 58 disciplina o
afastamento do servidor da sua repartição de lotação";
"Afirmar que seria preciso que o responsável descumprisse pela segunda vez a decisão
do Tribunal para que lhe fosse aplicada a sanção devida é tornar letra morta a deliberação original,
contrariando a intenção do legislador." A interpretação do TCU "não tornou sem efeito a palavra
reincidência no inciso VII do art. 58; fez distinção entre o inciso VII e o § 1° do mesmo artigo";
"A existência de duas ou mais interpretações, no entanto, não é condição suficiente para
que caracterize o estado de dúvida essencial à aplicação do brocardo in dublo pro reo. Se assim fosse, a
justiça se tornaria impossível, pois todo responsável . contra-argumentaria com uma interpretação que o
isentasse de responsabilidade, por mais esdrúxula que fosse, e alegaria o in dubio pro reo para que não
houvesse sanção contra ele." Além disso, a interpretação do requerente "revelou-se falha e contrária ao
espírito da lei, pois resulta num suposto direito a_descumprir as determinações deste Egrégio Tribunal";
o responsável foi multado em razão do descumprimento de determinação do Tribunal,
penalidade que independe da existência de débito.
Por entender que as alegações do requerente revelaram-se destituídas de fundamento, o
word8\cabj \c: \votos U75025950
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informante, com a anuência do titular da SECEX/CE, opinou por que o Tribunal e$'c'eolcrrnetaea
pedido de reexame para negar-lhe provimento, mantendo em todos os seus termos o Acórdão n° 153/95 TCU - Plenário.
Considerando que o recorrente referiu-se à Decisão n° 349/94 - P Câmara, proferida no
TC-275.154/93-9 e não nestes autos, determinei à SECEX/CE que adotasse providências para esclarecer a
questão (f 92).
Em resposta, a Unidade Técnica esclareceu que cabe relevar a falha apontada e manter a
proposta apresentada, pois o interessado cometeu um erro ao mencionar a Decisão n° 349/94 - P Câmara,
que trata de irregularidades verificadas na área de pessoal da UFC e não tem vinculação com o acórdão
recorrido, a Decisão n° 677/94 ou este processo (f 96/97).
5.2-Do Ministério Público (f. 87 e 99): Os representantes do Ministério Público manifestaram-se de
acordo com a Unidade Técnica.
É o relatório.
VOTO
Tendo em vista que os argumentos do interessado não são suficientes para justificar o
descumprimento de determinação desta Corte, acolho os pareceres e Voto por que o Tribunal adote o
Acórdão que ora submeto ao Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 11 de março de 1998.

Marcos Vinicios ilaça
Ministro-R ator
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Processo n° TC-275.025/95-0
Classe de Assunto: 1— Pedido de Reexame
Interessado: Antônio de Albuquerque Sousa Filho — CPF 001.096.903-97
Entidade: Universidade Federal do Ceará — UFC
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representantes do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas e Dra. Cristina Machado da Costa e
Silva
Unidade Técnica: SECEX/CE
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia formulada pela MUNDIALTUR —
Turismo e Viagens Ltda.
Considerando que o interessado interpôs tempestivamente pedido de reexame do Acórdão
n° 153/95 — TCU — Plenário que o condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil
e trezentos reais);
Considerando que os argumentos apresentados pelo interessado não são suficientes para
justificar o descumprimento de determinação desta Corte.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fundamento no art. 48 da Lei n° 8.443/92, em:
8.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento;
8.2. manter os termos do Acórdão n° 153/95 — TCU — Plenário;
8.3. comunicar esta deliberação ao interessado.
Ata n° 08/98 — Plenário.
Data da Sessão: 11/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

MARCOS VINICIOS ILAÇA
Ministro Relator
(
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GRUPO I - CLASSE II - PLENÁRIO
TC-015.312/97-6

NATUREZA: Solicitação de Auditoria
ENTIDADE: Caixa Econômica Federal - CEF
INTERESSADA: Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados
Solicitação de Auditoria formulada por
comissão da Câmara dos Deputados. Requisitos de
Conhecimento.
preenchidos.
admissibilidade
Determinação de providências.
EMENTA:

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da
Câmara dos Deputados, por intermédio do Ofício n2 269/97, de 10/12/1997,
solicita que este Tribunal realize ". . auditoria junto à Caixa Econômica Federal referente
a concorrências para o fornecimento de passagens aéreas nacionais, em especial a concorrência CPL/PR005/96, no Estado do Paraná, . "
O Sr. Diretor da 3@ Divisão Técnica da 8@ Secex, ao examinar a
presente solicitação (f is. 06/07), entende que deve ser acolhida por
estar fundamentada nos arts. 71, IV, da Constituição Federal; 12, II, e
38, I, da Lei n2 8.443/92; e 184 do Regimento Interno deste Tribunal.
Propõe que seja realizada a auditoria na Caixa Econômica Federal - CEF
pela 8@ Secex, em conjunto com a Secretaria de Auditoria - SAUDI, no setor
de aquisição de passagens aéreas. Sugere ainda que se determine à
Secex/PR que, no âmbito da auditoria, averigüe a concorrência CPL/PR005/96.
A Secretária substituta da 8@ Secex manifesta-se de acordo.
Entretanto, tendo em vista que para o primeiro semestre de 1998 já estão
previstas duas auditorias na CEF, sugere que a auditoria em comento seja
incluída no Plano relativo ao segundo semestre do corrente ano, dando-se
início, imediatamente, pela Secex/PR, às apurações relativas à mencionada
Concorrência n2 CPL/PR-005/96 (f 1. 08).
É o Relatório.
VOTO

A solicitação em exame foi aprovada no Plenário da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados
na Reunião Ordinária de 10/12/1997, podendo, assim, nos termos legais e
regulamentares, ser conhecida.
Diante da dificuldade material assinalada pela Sr @ Secretária
Substituta da 8@ Secex, em razão de duas outras auditorias a serem
executadas ainda neste primeiro semestre na Caixa Econômica Federal CEF, incluídas no plano semestral por Decisões do Plenário (Decisões ngs
472/96 e 645/97), considero adequado incluir os trabalhos a serem
desenvolvidos em atendimento a esta solicitação no Plano de Auditoria
para o segundo semestre do corrente ano. Entretanto, pode-se determinar
que a Secex/PR promova, desde já, auditoria no Escritório de Negócios da
Caixa Econômica Federal - . CEF, no Estado do Paraná, com o objetivo de
verificar a legalidade, legitimidade e economicidade da Concorrência
CPL/PR-005/96, expressamente citada na presente solicitação.

1
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Com essas considerações, acolho as conclusões da Unidade
Técnica e VOTO por que o Tribunal de Contas da União adote a Decisão que
ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em lide março de 1998.

Carlos A ila Álvares da Silva
Ministro Relator
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DECISÃO N° 08 3 /98-TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-015.312/97-6.
Classe de Assunto: II - Solicitação formulada por comissão da Câmara dos Deputados.
Interessada: Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.
Entidade: Caixa Econômica Federal - CEF.
Vinculação: Ministério da Fazenda.
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 no art. 71, inciso
IV, da Constituição Federal; nos arts. 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 à Secex/PR a realização de auditoria na Caixa Econômica Federal - CEF, Escritório de
Negócios no Paraná/PR, para averiguar a legalidade, legitimidade e economicidade da Concorrência CPL/PR005/96;
8.3. determinar a inclusão da Caixa Econômica Federal - CEF no Plano de Auditoria para o segundo
semestre de 1998, para averiguar a regularidade dos procedimentos adotados na aquisição de passagens
aéreas; e
8.4. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam, à Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados.

Ata n° 08/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães
Souto, Valmir Campelo e o Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

CARLOSILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO I - Classe II - Plenário
TC-006.781/97 - 7
de
Solicitação
Ostensivo.
Natureza:
Auditoria deferida e realizada.
Comissão de Fiscalização
Interessada:
Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados.
Solicitação de informações alusivas a obras
realizadas pelo SESI/RS (Porto Alegre Centro
de Convenções).
Solicitação. Preenchimento dos
Ementa:
requisitos de admissibilidade. Conhecimento.
Processo ostensivo. Envio de informações à
autoridade interessada. Juntada às contas
ordinárias do exercício de 1997, em etapa
futura. Determinação de providência ao ente
jurisdicionado.
RELATÓRIO
Em exame solicitação formulada pela então Presidência da
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados,
a qual encampa o Requerimento ng 226/97, originalmente dirigido pelo
Deputado Miguel Rosseto ao citado Colegiado, requerendo deste Tribunal
o fornecimento de informações e providências fiscalizadoras em relação
às obras realizadas pelo Serviço Social da Indústria do Estado do Rio
Grande do Sul, integrantes do empreendimento "Porto Alegre Centro de
Convenções - FIERGS".
O nobre Deputado Miguel Rosseto
2.
interesse, as seguintes interpelações:

consigna, na peça de seu

2.1.

a obra mencionada foi financiada pelo SESI ou pelo SENAI?;

2.2.

em sendo positiva a resposta acima, qual o valor da obra?;

2.3.

qual a forma de financiamento?;

como se deu o processo de licitação para a compra de materiais
2.4.
para a obra?;
houve prévia aprovação do empreendimento por parte de algum
2.5.
Ministério?;
o prédio decorrente da mencionada obra tem sido administrado
2.6.
pelo SESI ou pelo SENAI?;
quais os propósitos do prédio construído após o término da
2.7.
obra?;
qual a relação existente entre o SESI, ou SENAI, e a FIERGS, na
2.8.
administração do prédio ou na utilização das suas instalações?
1
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Consta, ainda, na fundamentação do pedido, comentários do autor
acerca da imponência do prédio, do caráter público das obras realizadas
pelos Serviços Autônomos e do teor de algumas decisões do Tribunal de
Contas da União aplicáveis ao assunto.
Encaminhado o processo à SECEX/RS, para efeito de exame
preliminar (fl. 13), a Unidade Técnica entendeu aconselhável perquirir,
adicionalmente, acerca das questões adiante apresentadas:
De que forma se atende a missão institucional do SESI/RS na
4.1.
concepção do Teatro?
Qual entidade é proprietária do terreno em que se localiza o
4.2.
referido Teatro? Se for o SESI/RS, qual o seu valor e forma de aquisição?
Há alguma participação financeira do SESI/RS no Centro de
4.3.
Convenções da FIERGS/RS, além da construção do referido Teatro?
Quanto à orientação pretendida para os autos, a Unidade Técnica
propôs à instância superior (f 1. 15):

"a) conhecer, por estar atendido o requisito previsto no art.
184 do Regimento Interno, da presente solicitação formulada pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados, em decorrência da aprovação do requerimento do ExmQ Sr.
Deputado Miguel Rosseto; e
b) determinar à SECEX/RS, com base no art. 38, inciso I, da Lei
ng 8.443/92, c/c o art. 204, inciso IV do Regimento Interno, a
realização de inspeção ordinária no Serviço Social da Indústria do
Estado do Rio Grande do Sul - SESI/RS, para efeito de obter
esclarecimentos a respeito da legalidade e legitimidade com relação
ã construção e à administração do Teatro do SESI, apresentado como
integrante do "Porto Alegre Centro de Convenções", da Federação das
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - FIERGS".
Concedido o aval deste Relator às sugestões da Unidade Técnica
(f 1. 16), foi levado a termo o trabalho de inspeção, o qual resultou no
Relatório de fls. 17/30.
O referido documento enfoca a situação encontrada, conferindo
ênfase aos pontos constantes do pedido da Câmara dos Deputados, bem como
aos aspectos adicionais suscitados no âmbito da SECEX/RS, propondo, ao
final, fosse promovida a audiência dos responsáveis pelas práticas
entendidas inicialmente como irregulares e prestada informação ao Exmg Sr.
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara
dos Deputados, acerca do tratamento dispensado à matéria, cientificando
a ilustre autoridade a respeito dos pontos versados na peça vestibular.
A título de alternativa, comenta a possibilidade de que tais
informações sejam encaminhadas ao interessado "após a análise das razões
de justificativa oferecidas à audiência objeto do item anterior."

•

À fl. 165, autorizei a audiência dos Srs. Dagoberto Lima de
Godoy, Francisco Renan Oronoz Proença, Roberto Braumer Penteado e Silvio
Silva Andriotti. Chamados aos autos (f is. 180/187), os mencionados
agentes optaram por oferecer razões de justificativa em comum (fls.
192/245).
2
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A análise operada pela Unidade Técnica firmou a seguinte
10.
posição a respeito do assunto (fls. 247/253):

•

"2.1. Não formalização da Convenção e do Regimento Interno do
'Condomínio Complexo Administrativo CIERGS/FIERGS/SESI', conforme
previsto no artigo 92 da Lei n2 4.591/64, existindo tão-somente minutas
dos referidos documentos (f is. 55/100), resultando em carência de
respaldo contratual e legal para os atos inerentes à administração
condominial do citado Complexo;
2.1.1. As fls. 197/198 os dirigentes alegam que, em que pese
tratarem-se a Convenção e o Regimento de minutas, encontram-se
legalmente respaldados os atos administrativos condominiais, à luz da
Lei 122 4.591/64, pelas seguintes razões:
a Convenção foi devidamente arquivada no Registro de
Imóveis, 'por ocasião do registro da incorporação', ainda que sob a
forma de minuta, nos termos do § 12 do art. 92 da referida Lei;
foi assinada a Convenção pelos Presidentes da FIERGS e do
Conselho Regional do SESI-RS, considerando-se, assim, aprovada e
obrigatória para todos os condôminos (§ 22 da mesma Lei);
'a mesma Convenção cobre as exigências legais, contidas no
Parágrafo 32';
o condomínio tem sido administrado por síndico eleito (junta
anexos, fls. 205/214) em concordância com a Convenção e com o art. 22,
12, da Lei n2 4.591/64.
informam ainda, os dirigentes, que a formalização definitiva
da Convenção e do Regimento será completada quando da averbação
definitiva da construção, conforme previsto no art. 44 da mesma Lei
n2 4.591/64.
2.1.2. Não se confirma o arquivamento da minuta da Convenção,
acrescendo - se o fato de que o preconizado no § 12 do art. 92 da Lei n2
4.591/64 é o registro do documento, o que implica a averbação na
matrícula do imóvel, não sendo o que se verifica na cópia ã fl. 133
e 133/v. Ademais verifica-se que não se poderia ter, em princípio,
procedido àquele registro por ocasião do registro da incorporação em
28/12/83 ('R.2.60010', fl. 133), conforme alegado, uma vez comprovado
que, na Assembléia Geral Extraordinária de 4/11/87 (Ata às fls.
205/206), portanto, em data posterior, tratou-se, dentre outros
assuntos, do registro da Convenção do Condomínio. Por ocasião da
inspeção, quando solicitada pela equipe a dita convenção e o
regimento, informou-se tão-somente da existência das minutas, juntadas
às fls. 55/100, sem qualquer assinatura, carimbadas com a expressão
'minuta para discussão', contendo ainda, em todas as folhas, marca da
firma Degar, Jung e Fumo S/C Auditores, permanecendo, pois, não
elidido o ponto central do quesito, qual seja a carência de respaldo
contratual e legal para os atos inerentes à administração condominial
do citado Complexo.
2.2. não participação direta do SESI nas decisões pertinentes à
administração do 'Condomínio' do Complexo Administrativo, inclusive
do Centro de Convenções e do Teatro, ficando esta administração
exclusivamente por conta do CIERGS, por meio de setor pertencente à
sua estrutura organizacional (CECON), sem eleição de um síndico pelos
condôminos, em assembléia geral;
2.2.1. juntando atas, atestando eleições de síndicos, alegam os
dirigentes (f 1. 198) que a utilização de setor pertencente à estrutura
organizacional do CIERGS (CECON), decorre de conveniência
administrativa e economia operacional, sendo o CIERGS o condômino
3
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majoritário, não resultando o fato qualquer prejuízo ao SESI-RS.
2.2.2. das atas (cópias, fls. 205/214), comprovam-se, efetivamente,
algumas eleições para síndico do condomínio, contrariamente ao
constante do item 5.2 do relatório de inspeção. Entretanto, em tendo
sido demonstrada à equipe a inexistência de Convenção do Condomínio
formalizada e registrada, fato confirmado conforme análise no item
2.1.2 retro, tal fato associado ao descompasso entre o volume de
recursos financeiros provenientes do SESI (79,2%) no valor total do
Complexo Administrativo, e a participação minoritária do mesmo no
condomínio (49,7175%), bem como o fato de ser gerido o referido
condomínio por órgão pertencente ao organograma do CIERGS, a este
submetido, portanto, fica evidente que há um peso menor do que o
desejável e justo, do SESI, nas decisões envolvendo o Complexo
Administrativo. Tal constatação resta confirmada, no entender da
equipe e da presente análise, em iniciativas como por exemplo no
'folder' divulgando o 'Porto Alegre Centro de Convenções - FIERGS'
(f 1. 52), confeccionado visando a divulgar o Centro de Convenções,
atribuindo-se, contudo, uma importância desproporcionalmente maior à
FIERGS, em detrimento do SESI, a despeito da maior parcela de recursos
por este investidos na incorporação. Permanece assim, no entender da
análise, evidente a não participação direta do SESI nas decisões
pertinentes à administração do 'Condomínio' do Complexo
Administrativo, inclusive do Centro de Convenções e do Teatro.
2.3. em razão da construção do Complexo ter ficado a cargo do
CIERGS, como 'incorporador', ocorrendo entretanto que, provindo do
SESI/RS o maior volume de recursos financeiros direcionados para as
obras, correspondendo, no caso do Centro de Convenções, que inclui o
Teatro, a 79,2% do total dos investimentos, caracteriza-se um lucro,
para o mesmo CIERGS, decorrente da incorporação imobiliária,
traduzindo-se em transferência de recursos do SESI/RS para o Centro
das Indústrias;
2.3.1. Alegam os dirigentes que, em se tratando de contratos de compra
e venda firmados entre o CIERGS e o SESI/RS, tendo o primeiro assumido
riscos inerentes à incorporação, coube a este a 'correspondente e
justa remuneração, ou seja, o lucro lícito', sendo inadequada, na
ótica dos mesmos dirigentes, a expressão 'transferência de recursos'.
2.3.2. No que concerne à suscitada inadequação da expressão
'transferência de recursos', informa-se que o próprio órgão assim
considera o aporte' de recursos realizado desde fins de 1983 até o
presente, como consta da planilha editada pelo SESI (fls. 40/47),
demonstrando os 'repasses do SESI/RS' no Complexo Administrativo. Do
Dicionário Aurélio Eletrônico, outro conceito não pode defluir, senão
vejamos:
'Verbete: repasse
5. Fin. Transferência total ou parcial de cota de crédito
orçamentário ou adicional para uma unidade administrativa subordinada
ou vinculada.'

e

2.3.3. Com relação ao lucro, importa dar ciência de que os fatores
'lucro' e 'risco do empreendimento' não teriam sido determinantes, nem
mesmo considerados, quando da avaliação do investimento pelo SESI,
como se depreende da leitura da Ata ng 05/83, de reunião
extraordinária do Conselho Regional do SESI realizada em 19/07/83
(fls. 34/35), para deliberar sobre a participação do SESI no
Condomínio de Construção do Conjunto Administrativo CIERGS/SESI, onde
4
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constou, expressamente, no seu item II - 4 (fl. 35):
'4) A execução da construção terá as suas despesas de custeio
suportadas pelos condôminos na proporção de suas respectivas frações
ideais de participação no terreno, as quais corresponderão à
proporcionalidade entre a área privativa de construção das unidades
autônomas e a área total de construção do Conjunto.'

2.3.4. Ao levantar a tese do lucro lícito auferido pelo CIERGS, não
pretendeu a equipe conferir-lhe 'status' de questão principal
decorrente da participação de 79,2% do SESI na construção do Complexo
Administrativo, nem perquirir acerca da constituição do CIERGS como
entidade com fins lucrativos ou não. O ponto central da questão, e que
resta não esclarecido, antes reforçado pela confirmação por parte da
alta direção do SESI, é a evidência de que, se contratada a obra, a
partir de um projeto demonstrando as necessidades quanto a instalações
físicas para a Organização, esta só teria a ganhar se contratasse
mediante um procedimento de concorrência, pacífico o entendimento,
aliás preconizado no art. 3Q do atual Diploma Legal de licitações no
setor público (Lei ng 8.666/93), de que um dos objetivos da licitação
é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. Vale
dizer, o lucro lícito para o CIERGS teria se traduzido em vantagem,
lícita, para o SESI, redundando em redução sensível do valor de R$
28.882.773,53, relativo à participação do órgão no custo do Centro de
Convenções, onde se insere o Teatro do SESI, conforme informado no
item 2.4 da fl. 22 do relatório de inspeção.
2.4. não realização, pelo SESI/RS, de licitação para a construção
e/ou aquisição dos imóveis destinados ã sua administração, pelo valor
de US$ 32,016,516.86 (R$ 34.625.862,98), caracterizando a constituição
do 'Condomínio' do Complexo Administrativo, uma forma de contornar a
em inobservância à
exigência legal de procedimento licitatório,
ng
8/95)
e à Lei ng 8.666/93;
Decisão ng 47/95 - TCU - 1 2, Câmara (Ata
2.4.1. Alega-se, na resposta ao quesito em comento, que os contratos
de compra e venda firmados com o CIERGS foram assinados nos anos de
1983 e 1987, antes da vigência da Lei ng 8.666/93 e da Decisão ng
047/95-TCU-1.2 Câmara. Menciona-se, ainda, terem sido ditos contratos
feitos com obediência total às normas de compras e contratações do
SESI.
2.4.2. Despiciendo, no entender da análise, alegar-se a contratação
anterior à edição da Lei ng 8.666/93 e da Decisão do TCU. De fato, o
entendimento da Corte de Contas já estava sedimentado na vigência do
Decreto-lei ng 2.300/86, como consta do voto do Exmg Sr.
Ministro-Relator do TC ng 012.423/93-9, Homero Santos, em Sessão de
21/03/95:
'A questão da submissão dos serviços sociais autônomos aos
ditames do Estatuto das Licitações e Contratos dispensa maiores
comentários, à vista da jurisprudência firmada pelo Tribunal a
respeito da matéria (v.g. Anexo IX da Ata ng 46/89 e Anexo II da Ata
ng 30/90, do Plenário), conforme evidenciado nos pareceres constantes
dos autos.
Embora as mencionadas decisões versem sobre o Decreto-lei ng
2.300/86, então em vigor, verifica-se que a Lei ng 8.666/93, em seus
artigos 1, parágrafo único, e 119, manteve a mesma expressão - demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela União - contida no
dispositivo legal anterior, razão pela qual não devem subsistir
dúvidas quanto ã sujeição dos serviços sociais autônomos à nova Lei
5

-566009
Sectetála do

•

Plenán.
TC-006.781/97-7

Tribunal de Contas da Unido

das Licitações.'

0

•

2.4.3. A construção do Teatro do SESI, verdadeiro fato gerador do
presente processo, deu-se, desde a sua concepção, na vigência da atual
Lei das Licitações, devendo, portanto, a esta submeter-se. Das Atas
das reuniões de 08/12/87 (fls. 101/103) e de 27/09/88 (fls. 104/105),
constou expressamente 'construção do anfiteatro do Complexo
Administrativo' e 'construção do Auditório do Complexo Administrativo'
(grifo nosso), apontando para a decisão posterior, e não no início das
tratativas, pelo atual Teatro do SESI, sem dúvida o elemento mais
importante de todo o Complexo Administrativo, manifestando-se a
presente análise pela manutenção da irregularidade, não realização
pelo SESI/RS de licitação para a incorporação.
2.5. falta de individualização e de averbação dos bens imóveis
construídos, à matricula ng 60.010, no Livro ng 2 - Registro Geral do
Registro de Imóveis da 4-4 Zona - Porto Alegre/RS, referente ao terreno
(f1.132), acarretando a contabilização pelo SESI/RS, do valor
repassado por conta da incorporação, na rubrica 'Construções em
Curso', pelo valor de R$ 15.876.201,32 (f 1. 163), sem correção, a
despeito de se encontrarem, tanto as benfeitorias de uso privativo e
de propriedade do Serviço Social, como a maioria das construções de
uso comum, já concluídas e em plena utilização;
2.5.1. Alegam os dirigentes que, ante a possibilidade de alterações
até a conclusão final das instalações, compensa, como medida de
prudência, não efetuar a individualização e a averbação dos bens
imóveis já construidos.
2.5.2. Manifesta-se a análise por aceitar-se a justificativa, em que
pese o fato de alguns prédios já estarem em plena utilização e,
portanto, com destinação perfeitamente determinada.
2.6. inexistência de avaliação do Complexo Administrativo
CIERGS/FIERGS/SESI, que traduza, em valores de mercado, o investimento
realizado.
2.6.1. Alegam os dirigentes do SESI/RS que a Secretaria Municipal de
Obras e Viação realizou, em 27/08/84, a avaliação juntada às fls.
237/244.
2.6.2. A equipe tomou conhecimento, por ocasião da inspeção, do Laudo
de Vistoria e Avaliação citado. Entrementes, impende considerar ter
sido a mesma efetuada em 27/08/84, portanto decorridos já mais de 13
anos, quando se sabe que, além de não estarem os prédios construídos
à época, a própria infra-estrutura do local já se diferenciou
significativamente, tornando aquela avaliação completamente
inaplicável para os dias atuais. De qualquer modo, informam os
dirigentes que proceder-se-á a uma reavaliação, para atualização dos
valores, quando concluído o empreendimento.
Diante do exposto, que seja o presente processo submetido à
3.
consideração do Exmg Sr. Ministro-Relator Lincoln Magalhães da Rocha,
194, § 2Q do Regimento Interno do Tribunal de
nos termos do art.
Contas da União, com a seguinte proposta de encaminhamento:
3.1. Que sejam dirigidas ao Serviço Social da Indústria - SESI/RS as
seguintes determinações:
3.1.1. Proceder à formalização da Convenção e do Regimento Interno do
'Condomínio Complexo Administrativo CIERGS/FIERGS/SESI', conforme
previsto no artigo 99 da Lei n9 4.591/64;
3.1.2. Implementar medidas com vistas à efetiva participação do
SESI/RS nas decisões pertinentes à administração do Condomínio do
Complexo Administrativo, mormente as que se relacionarem à utilização
do Teatro do SESI;
6
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3.1.3. Proceder à licitação, nas construções futuras do Complexo
Administrativo, em observância à Lei ng 8.666/93;
Administrativo
Complexo
do
avaliação
Realizar
3.1.4.
CIERGS/FIERGS/SESI, que traduza, em valores atuais de mercado, o
investimento realizado.
3.2. Que seja aplicada, aos responsáveis mencionados à fl. 17, a
multa prevista no inciso III do art. 220 do Regimento Interno do TCU.
4. Que seja dada ciência ao Exmg Sr. Presidente Da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Deputado
Arlindo Chinaglia, do teor do Relatório de Inspeção e da presente
instrução."
Solicitada a audiência da douta Procuradoria (com base no inciso
III, do artigo 118, do RI/TCU), retornaram os autos logo em seguida ao
meu Gabinete, para efeito de autorização de vista e concessão de cópias
requeridas pelo ilustre Deputado Miguel Rosseto.
Adotadas as providências afins (f 1. 256), com a posterior
restituição do processo ao Parquet especializado, foi possível à Dr@ Maria
Alzira Ferreira, Procuradora, apresentar o Parecer de fls. 257/261, do
qual transcrevo como parte integrante do presente Relatório o seguinte
excerto (fls. 257/261):
Consta da ata da reunião extraordinária do Conselho Regional do
"6.
SESI, realizada em 19.07.83, com a finalidade de deliberar sobre a
participação do SESI no Condomínio de Construção do Conjunto
Administrativo CIERGS/SESI, o seguinte (f. 35):
A execução da construção terá as suas despesas de custeio
'4)
suportadas pelos condôminos na proporção de suas respectivas frações
ideais de participação no terreno, as quais corresponderão à
proporcionalidade entre a área privativa de construção das unidades
autônomas e a área total de construção do Conjunto'.
Entretanto, a equipe de inspeção informa que, com relação ao
bloco 4 - Centro de Convenções (CECON) - que inclui o Teatro do SESI,
de um custo total de US$ 33,729,931.88, o SESI/RS pagou US$
26,706,216.45, ou seja, 79,2% do total da obra (f. 22).
As despesas de água, luz e manutenção são rateadas segundo a
cota condominial, integrando a fatura mensal do condomínio (f.
131/132).
O mesmo não ocorre, todavia, com relação aos resultados obtidos
com o uso das instalações, conforme relata a equipe de inspeção,
verbis (f. 23/24):
'...o Departamento Regional do SESI também não tem, até o momento,
condições de acompanhar efetivamente o resultado da utilização do
Teatro e demais dependências do CECON, face à dificuldade de
determinar o valor dos custos indiretos envolvidos. Ressalte -se,
ainda, que na atual fase, considerando ser recente a inauguração do
CECON, não se tem ainda uma definição dos critérios de utilização e
participação no resultado, entre CIERGS e SESI.
Em relação aos eventos já realizados, de responsabilidade do
CIERGS, verificou-se desconhecimento, por parte do Serviço Social, das
despesas e receitas envolvidas, o que se torna preocupante, haja vista
que os resultados deverão ser divididos entre os dois condôminos. O
SESI/RS pleiteia, ainda, assumir a coordenação dos eventos
7
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artístico-culturais a serem realizados, deixando para o CIERGS a
promoção dos eventos empresariais, cabendo para cada entidade os
resultados gerados pelos respectivos eventos, em vez do rateio simples
com base na cota condominial'.

•

Ademais, após exame das justificativas dos responsáveis, a
SECEX/RS concluiu que, apesar da significativa aplicação de recursos
no empreendimento (79,2%, no Centro de Convenções), por parte do
SESI/RS, permanece evidente a sua não-participação direta nas decisões
pertinentes à administração do condomínio do Complexo Administrativo,
inclusive do Centro de Convenções e do Teatro (f. 248).
Em suma: a unidade técnica avalia, com propriedade, que há um
descompasso entre o volume de recursos financeiros provenientes do
SESI e o peso dessa entidade na administração do empreendimento:
'... fica evidente que há um peso menor do que o desejável e justo,
do SESI, nas decisões envolvendo o Complexo Administrativo. Tal
constatação resta confirmada, no entender da equipe e da presente
análise, em iniciativas como por exemplo no 'folder' divulgando o
'Porto Alegre Centro de Convenções - FIERGS' (f 1. 52), confeccionado
visando a divulgar o Centro de Convenções, atribuindo-se, contudo, uma
importância desproporcionalmente maior à FIERGS, em detrimento do
SESI, a despeito da maior parcela de recursos por este investidos na
incorporação' (f. 248/249).
Outro ponto que deve ser examinado diz respeito à conformidade
do projeto aos objetivos do SESI.
A equipe de auditoria concluiu que não restou 'comprovada a plena
convergência, na idealização do Teatro, com a missão institucional da
Entidade, que resumidamente pode ser definida, segundo o Regulamento
do SESI, como a promoção do bem-estar social do industriário...' (f.
25).
Justificou, assim (f. 25):
'...numa verificação in loco da referida sala de eventos, anunciada
via imprensa escrita como a mais moderna da região e uma das melhores
do país, constata-se, dado o alto padrão de suas instalações, ser
incompatível, s.m.j., com atividades de cunho eminentemente social,
em virtude do alto investimento realizado, de forma a exigir volumes
crescentes de subsídios.
Mesmo considerando que na operação do Teatro possam ser
executados pelo Serviço Social eventos subsidiados e dirigidos ao seu
público-alvo, questiona-se o volume de recursos envolvidos na sua
construção, os quais poderiam ser aplicados nas diversas atividades
finalísticas desenvolvidas pelo SESI nos Centros de Atividades
existentes em todo o Estado, gerando um beneficio social possivelmente
maior'.
Configura-se, pois, ato de gestão antieconômico que, segundo a
atual legislação, sujeitaria os responsáveis à multa cominada no art.
58, III, da Lei ng 8.443/92. Porém, a decisão de participar da
construção do Centro de Convenções foi efetivada em 08.12.87, ainda
na vigência do Decreto-lei ng 199/67, o qual não previa tal punição
(f. 102).
Há que ser examinada, ainda, a ausência de licitação para a
construção e para a aquisição dos imóveis destinados à constituição
8
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do condomínio do 'Complexo Administrativo'.
O art. 86 do Decreto-Lei 122 2.300/86 estabelecia que:
Art. 86. As sociedades de economia mista, empresas e fundações
públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, e pelas entidades referidas no artigo anterior, até que editem
regulamentos próprios, devidamente publicados, com procedimentos
seletivos simplificados e observância dos princípios básicos da
licitação, inclusive as vedações contidas no parágrafo único do artigo
85, ficarão sujeitas às disposições deste Decreto-lei' (Grifamos).
Por seu turno, o art. 12 da Lei n2 8.666/93 dispõe:
Art. 12. Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e
contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de
publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Parágrafo único. Subordinam - se ao regime desta Lei, além dos
órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias,
as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia
mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios' (Grifamos).
Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos (Aide Editora, 42 edição, 1996,
p. 16/17), ao comentar o art. 12, expõe que:
A CF/88 consagrou formalmente a tese que já se impusera na
doutrina e jurisprudência. Determinou a submissão ao regime de diretio
público das entidades mantidas com recursos públicos. Para não deixar
dúvidas, a Lei enunciou diversas figuras, além das reconhecidamente
integrantes da chamada 'administração indireta'. Aludiu a 'fundos
especiais', 'fundações públicas' e a 'demais entidades controladas
direta ou indiretamente' pelo Estado. Sujeitam-se às regras da Lei as
contratações mesmo quando não se caracterize formalmente uma
autarquia, uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública.
Seguindo a opção constitucional, a Lei eliminou dúvidas sobre figuras
anômalas. Pode-se rememorar a célebre disputa acerca das 'fundações
públicas', que movimentou doutrina e jurisprudência durante longo
tempo. A aplicação do regime da licitação e contratação
administrativas não se vincula à "estrutura jurídica", mas depende da
gestão de recursos públicos. Por isso, é irrelevante a presença dos
requisitos formais de uma sociedade de economia mista. A ausência de
lei específica dando a uma sociedade o cunho de economia mista é
irrelevante para a aplicação desta Lei. Basta que uma entidade pública
controle a sociedade, fundação, fundo ou outra figura que a
criatividade possa originar.
7) Entidades sob 'controle' da pessoa pública
Para evitar controvérsias acerca da 'natureza jurídica', a Lei
reportou-se ao 'controle' direto ou indireto exercitado pela pessoa
política. O vocábulo 'controle' deve ser interpretado em acepção mais
ampla daquela consagrada no art. 116 da Lei 112 6.404/76. No caso, o
controle independe da titularidade de direitos de sócio ou da maioria
do capital. Para incidir o regime previsto na Lei, basta a situação
de poder dirigir as atividades da entidade, ainda que de modo
indireto, e de orientar seu funcionamento.' (Grifamos).
9
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Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro,
Editora Revista dos Tribunais, 162 edição, 1988, p. 332), no item IV
do capítulo VI, ao discorrer sobre as entidades paraestatais, escreve:
Quanto à contratação de obras, serviços e compras bem como a
alienação de seus bens, os serviços sociais autônomos ficam sujeitos
à licitação, nos termos do Decreto-lei 2.300/86, enquanto não tiverem
regulamento devidamente publicado, que estabeleça um procedimento
licitatório próprio e adequado às suas finalidades, com observância
dos princípios básicos da licitação (art. 86).'

*

Ainda, o art. 119 da Lei ng 8.666/93 reforça a sujeição das
entidades controladas indiretamente pela União às suas disposições,
quando estatui:
Art. 119. As sociedades de economia mista, empresas e fundações
'
públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União e pelas entidades referidas no artigo anterior editarão
regulamentos próprios devidamente publicados, ficando sujeitas às
disposições desta Lei.
Parágrafo único. Os regulamentos a que se refere este artigo,
no âmbito da Administração Pública, após aprovados pela autoridade de
nível superior a que estiverem vinculados os respectivos órgãos,
sociedades e entidades, deverão ser publicados na imprensa oficial.'
Portanto, os serviços sociais autônomos sempre estiveram
submetidos ao processo de licitação pública.
II

Por todo o exposto, manifestamo-nos de acordo com as conclusões
da SECEX/RS, constantes do item 3, às folhas 252/253, no sentido de
que:
I - seja determinada a realização de avaliação, se necessário
com o auxílio de serviços técnicos especializados, os quais podem ser
requisitados nos termos do art. 101 da Lei ng 8.443/92, a fim de
identificar o efetivo valor da participação do SESI no financiamento
da construção do 'Complexo Administrativo CIERGS/FIERGS/SESI', e, do
resultado obtido, a promoção das seguintes medidas:
modificação da quota-parte do SESI/RS no total do
condomínio, de forma a se definir uma eqüitativa participação dessa
entidade no processo decisório e na auferição dos resultados
alcançados; ou
o implemento de medidas, por parte do SESI, com vistas a
obter o ressarcimento do excedente possivelmente repassado, em níveis
superiores à sua quota-parte de 49,7175 % no condomínio.
II - sejam dirigidas aos atuais responsáveis pelo Serviço
Social da Indústria SESI/RS as seguintes determinações:
proceder à formalização da Convenção e do Regimento Interno
do 'Condomínio Complexo Administrativo CIERGS/FIERGS/SESI', conforme
previsto no art. 9g da Lei ng 4.591/64;
efetivar as construções futuras do referido complexo
administrativo mediante o devido processo licita tório, em observância
10
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aos ditames da Lei ng 8.666/93 ou do regulamento próprio, se
devidamente aprovado e publicado (art. 119 da Lei de Licitações).
III - seja dada ciência ao Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados do inteiro
teor da decisão que vier a ser proferida no presente processo,
incluindo as seguintes respostas às questões formuladas no
Requerimento ng 226/97 (f. 02):

do'2

A obra foi financiada com recursos do SESI/RS e do Sistema
CIERGS/FIERGS.
O valor total da obra foi avaliado em US$ 33,729,931.88,
sendo de 79,2% a participação do SESI/RS (US$ 26,706,216.45), que se
deu por meio de repasses financeiros ao Sistema CIERGS/FIERGS.
A obra foi executada sob a responsabilidade do CIERGS, sem
processo de licitação para a compra de materiais nem para a
contratação dos serviços.
Não consta que tenha havido a aprovação da obra por parte
de Ministro de Estado.
A administração do Centro de Convenções vem sendo exercida
por um setor pertencente à estrutura do sistema CIERGS/FIERGS,
denominado CECON, ao qual cabe a programação dos eventos e a apuração
das despesas.
O propósito do SESI é utilizar o prédio para atender a uma
de suas finalidades institucionais - a promoção da cultura -, com a
efetivação de eventos artístico-culturais direcionados à comunidade
portoalegrense e gaúcha. Prevê-se, também, a locação das 36 salas
moduláveis para a realização de eventos empresariais, como seminários,
congressos, encontros, reuniões e cursos, espaços estes, atualmente
alugados pelo CIERGS/FIERGS."
VOTO
A solicitação em exame guarda conformidade com o estabelecido
no inciso VII, art. 71, da Constituição Federal, visto que o Requerimento
de autoria do Deputado Miguel Rosseto foi alvo de deliberação no âmbito
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados, conforme explicitado no expediente enviado pelo Deputado
Arlindo Chinaglia, então Presidente do aludido Colegiado.
O requerimento em referência busca obter informações a respeito
de questões específicas do empreendimento "Porto Alegre Centro de
Convenções - FIERGS", bem como acionar o Tribunal no sentido de proceder
à fiscalização das obras realizadas.
O atual estágio processual contempla as respostas às
interpelações originais e situa o resultado do trabalho de inspeção,
oferecendo juízo conclusivo acerca dos achados de auditoria, após
realizada a audiência dos responsáveis.

•

O Órgão Técnico entende haver disfunções associadas à
formalização da Convenção e do Regimento Interno do Condomínio Complexo
Administrativo CIERGS/FIERGS/SESI (artigo 92 da Lei n2 4.591/64), à
participação do SESI nas decisões pertinentes à administração do
Condomínio, à participação relativa do SESI na composição financeira do
11
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investimento, a procedimentos licitatórios (ausência), à individualização
e 'à averbação dos bens imóveis construídos e à avaliação do Complexo
Administrativo.
Escudada em tal compreensão, propugna a SECEX/RS seja aplicada,
aos responsáveis identificados, a multa prevista no inciso III, do art.
220 do RI/TCU (ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte
injustificado dano ao Erário).
A douta Procuradoria, por seu turno, alerta para o fato de que,
embora configurado ato de gestão antieconômico, previsto na Lei ng
8.443/92, "a decisão de participar da Construção do Centro de Convenções
foi efetivada em 08.12.87, ainda na vigência do Decreto-lei ng 199/67, o
qual não previa tal punição".
Salienta, ainda, o Parquet especializado, o aspecto associado
à "ausência de licitação para a construção e para a aquisição dos imóveis
destinados à constituição do condomino do 'Complexo Administrativo'".
Nesse campo, oferece à colação dispositivos legais e trechos de
por renomados autores do ramo do Direito
comentários feitos
Administrativo, de modo a embasar a compreensão de que "os serviços
sociais autônomos sempre estiveram submetidos ao processo de licitação".
Em termos conclusivos, a digna representante do Ministério
Público propõe providência complementar (avaliação do efetivo valor da
participação do SESI no financiamento, a fim de desencadear providências
ulteriores em nível do jurisdicionado), recomendações aos dirigentes do
SESI e o envio das informações solicitadas pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.
Situados os pronunciamentos precedentes, passo a considerar:
os pontos questionados na auditoria, objeto de inquirição nos
9.1.
expedientes de audiência prévia, tiveram origem no limiar da década de
80, mediante aprovação do Conselho Regional do SESI/RS, no sentido de
realizar o empreendimento na forma concebida;
os atuais responsáveis pela Entidade recepcionaram, assim, uma
9.2.
situação instalada, a qual conta com o beneplácito da instância superior
normativa local (Conselho Regional) e do Departamento Nacional do SESI
(que prestou auxílio financeiro ao Regional do Rio Grande do Sul, com
destinação para a obra);
os achados de auditoria sub judice tratam sobre a conveniência
9.3.
do empreendimento (tal como concebido), o poder de participação do SESI
nas decisões pertinentes à administração do condomínio (a partir do
volume de recursos alocado pela entidade nas obras, interpretado como
superior à participação do CIERGS) e a inobservância ao estatuto da
licitação;
a meu ver, as questões específicas suscitadas na auditoria
9.4.
transcendem a órbita do local e desbordam para a compreensão de ordem
geral, na medida em que o Sistema, na atualidade, busca encontrar junto
a esta Corte tratamento compatível com as singularidades que entende ter;
o SESI, como pessoa jurídica de direito privado, tem a
9.5.
responsabilidade institucional de prestar assistência social aos
12
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trabalhadores da indústria e de atividades assemelhadas em todo o País,
de modo a auxiliar tal contingente profissional a resolver os seus
problemas básicos de existência (saúde, alimentação, habitação,
instrução, trabalho, economia, recreação, convivência social, consciência
sócio-política);
a inegável importância da missão ganha maior relevo na
9.6.
atualidade, quando o vigoroso fenômeno da globalização está a exigir
súbita e profunda modificação no perfil do trabalhador, notadamente da
indústria, para que possa acompanhar a nova ordem mundial, mantendo o seu
emprego e permitindo ao país alimentar o desejo de nivelar-se aos seus
parceiros internacionais, em termos de setor produtivo;
9.7.

trata-se, pois, de questão vital ao indivíduo e à economia

nacional;
dentro desse cenário é que se deve analisar a atuação
9.8.
operacional desses entes, estabelecendo as bases do inarredável controle
público em patamares condizentes com a dinâmica e a natureza que lhes são
peculiares;
o controle, creio, deve estar estribado nos princípios gerais
da administração pública, mas o modus operandi, tanto da fiscalização
como o da persecução do compromisso institucional do jurisdicionado, deve
ajustar-se à imperiosa realidade dos novos fatos;
9.9.

outro não foi o propósito do Presidente da Confederação
9.10.
Nacional do Comércio - CNC ao endereçar a este Tribunal os elementos
(considerações acerca da
contidos nos autos do TC-010.655/97 - 2
fiscalização exercida pelo TCU sobre o SESC e o SENAC), ainda em
tramitação, cujos excertos da matéria foram absorvidos no TC-011.777/96 detentor de assuntos afins, apreciado na Sessão Plenária de
6,
11/12/1997;

naquela oportunidade, mereceu o aval do Colegiado o
9.11.
entendimento de que os serviços sociais autônomos, por não estarem
incluídos na lista de entidades enumeradas no parágrafo único do art. 12
da Lei n2 8.666/93, não estão sujeitos à observância dos estritos
procedimentos capitulados na referida lei, e sim aos seus regulamentos
próprios devidamente publicados;
urge, pois, que se definam os novos contornos da fiscalização
9.12.
exercida pelo TCU, a qual, no meu entender, deve estar pautada em
normativos concebidos pelos interessados, devidamente referendados por
esta Corte, se satisfeitos os princípios gerais consagrados na
administração pública, de modo a favorecer a agilidade e o correto
desempenho institucional dos entes autônomos e o efetivo controle por
parte do Poder Público;
questões inerentes demandam igualmente respostas, quais sejam:
9.13.
a) estabelecido novo marco referencial no exame dos serviços autônomos,
os efeitos do julgamento terão alcance "ex tunc" ou "ex nunc" em relação
às matérias instruídas antes da adoção do novo modelo interpretativo? h)
as demais normas de controle (orçamentário, financeiro, patrimonial e
pessoal) também serão afeiçoadas às particularidades das instituições?;
9.14.

conveniente, pois, oferecer imediato posicionamento à Comissão
13
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de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados acerca dos
dados informativos solicitados, deixando para oportunidade futura (exame
das contas anuais do SESI/RS - exercício de 1997) avaliação de
pertinência das recomendações propostas à entidade.
Ante o exposto, com as vênias de estilo, Voto por que o
Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao Egrégio Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 11 de março de 1998
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Trata-se de solicitação feita pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados, mediante o OF-P n° 89/97, de 06 de junho de 1997, requerendo respostas às questões
propostas sobre obras realizadas pelo SESI - Serviço Social da Indústria do Estado do Rio Grande do Sul,
e que se realize inspeção técnica e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial nas referidas obras (f. 01/03)
Segundo o autor do requerimento, Deputado Miguel Rosseto, o empreendimento tem sido
2
amplamente divulgado como obra da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul FIERGS, e que, inclusive, tem sido denominado como "Porto Alegre Centro de Convenções - FIERGS"
3

As questões propostas pela Comissão de Fiscalização e Controle são as seguintes (f 02)
"1. A obra mencionada foi financiada pelo SESI, ou pelo SENAI?
Em sendo positiva a resposta acima, qual o valor da obra? qual a.forma de financimento? Como se
deu o processo de licitação para a compra de materiais para o obra? Houve prévia aprovação da obra
por parte de algum Ministério de Estado?
O prédio originado da mencionada obra tem sido administrado pelo SESI, ou SENAI? Quais os
propósitos do prédio construído após concluída a obra? Qual a relação entre SESI, ou SENAI, e a
FIERGS, na administração do prédio ou na utilização das suas instalações?"

O relatório de inspeção informa que o empreendimento em questão, denominado "Complexo
4
Administrativo CIERGS/FIERGS/SESI", foi construído numa área de 48.023,12 m 2, sendo composto de
nove blocos, dos quais seis estão concluídos, estando entre estes os blocos 4 e 7, que constituem o "Porto
Alegre Centro de Convenções - FIERGS", no qual se insere, entre outras instalações, o Teatro do SESI,
com capacidade para 1.800 pessoas, considerado a unidade de maior importância (f. 133).
O projeto, com a participação do SESI/RS e do Sistema CIERGS/FIERGS, composto pelo
Centro de Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (CIERGS) e pela Federação das Indústrias do
Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), vem sendo executado em forma de condomínio, sendo de
49,7175 % a quota-parte do SESI/RS (f 132)
Consta da ata da reunião extraordinária do Conselho Regional do SESI, realizada em 19.0783,
com a finalidade de deliberar sobre a participação do SESI no Condomínio de Construção do Conjunto
Administrativo CLERGS/SESI, o seguinte (f. 35):

•

"4) A execução da construção terá as suas despesas de custeio suportadas pelos condôminos na
proporção de suas respectivas frações ideais de participação no terreno, as quais corresponderão à
proporcionalidade entre a área privativa de construção das unidades autônomas e a área total de
construção do Conjunto".
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Entretanto, a equipe de inspeção informa que, com relação ao bloco 4 - Centro de Convenções
7
(CECON) - que inclui o Teatro do SESI, de um custo total de US$ 33,729,931.88, o SESI/RS pagou US$
26,706,216.45, ou seja, 79,2% do total da obra (f 22).
As despesas de água, luz e manutenção são rateadas segundo a cota condominial, integrando a
fatura mensal do condomínio (f 131/132)
O mesmo não ocorre, todavia, com relação aos resultados obtidos com o uso das instalações,
conforme relata a equipe de inspeção, verbis (f 23/24):
"...o Departamento Regional do SESI também não tem, até o momento, condições de acompanhar
efetivamente o resultado da utilização do Teatro e demais dependências do CECON, face à dificuldade
de determinar o valor dos custos indiretos envolvidos. Ressalte-se. ainda, que na atual fase.
considerando ser recente a inauguração do CECON, não se tem ainda uma definição dos critérios de
utilização e participação no resultado. entre CIERGS e SESI
Em relação aos eventos já realizados, de responsabilidade do CIERGS, verificou-se
desconhecimento, por parte do Serviço Social, das despesas e receitas envolvidas, o que se torna
preocupante, haja vista que os resultados deverão ser divididos entre os dois condóminos. O SESI/RS
pleiteia, ainda, assumir a coordenação dos eventos artístico-culturais a serem realizados, deixando
para o CIERGS a promoção dos eventos empresariais, cabendo para cada entidade os resultados
gerados pelos respectivos eventos, em vez do rateio simples com base na cota condominial"

Ademais, após exame das justificativas dos responsáveis, a SECEX/RS concluiu que, apesar da
10
significativa aplicação de recursos no empreendimento (79,2%, no Centro de Convenções), por parte do
SESI/RS, permanece evidente a sua não-participação direta nas decisões pertinentes à administração do
condomínio do Complexo Administrativo, inclusive do Centro de Convenções e do Teatro (f. 248).
Em suma: a unidade técnica avalia, com propriedade, que há um descompasso entre o volume
11
de recursos financeiros provenientes do SESI e o peso dessa entidade na administração do
empreendimento:
‘`... ,fica evidente que há um peso menor do que o desejável e justo, do SESI, nas decisões envolvendo o
Complexo Administrativo. Tal constatação resta confirmada, no entender da equipe e da presente
análise. em iniciativas como por exemplo no folder' divulgando o 'Porto Alegre Centro de
Convenções - FIERGS" Ul. 52), confeccionado visando a divulgar o Centro de Convenções, atribuindose, contudo, uma importáncia desproporcionalmente maior à FIERGS, em detrimento do SESI, a
despeito da maior parcela de recursos por este investidos na incorporação" (f 248/249).

12
SESI

Outro ponto que deve ser examinado diz respeito à conformidade do projeto aos objetivos do
A equipe de auditoria concluiu que não restou "comprovada a plena convergência, na idealização

do Teatro, com a missão institucional da Entidade, que resumidamente pode ser definida, segundo o Regulamento
do SESI, como a promoção do bem-estar social do industriário..." (f. 25).

Justificou, assim (f 25):
"...numa verificação in loco da referida sala de eventos, anunciada via imprensa escrita como a mais
moderna da região e uma das melhores do país, constata-se, dado o alto padrão de suas instalações.
ser incompatível, s.m.j., com atividades de cunho eminentemente social, em virtude do alto
investimento realizado, de forma a exigir volumes crescentes de subsídios.
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Mesmo considerando que na operação do Teatro possam ser executados pelo Serviço Social
eventos subsidiados e dirigidos ao seu público-alvo, questiona-se o volume de recursos envolvidos na
sua construção, os quais poderiam ser aplicados nas diversas atividades finalísticas desenvolvidas
pelo SESI nos Centros de Atividades existentes em todo o Estado, gerando um beneficio social
possivelmente maior".

Configura-se, pois, ato de gestão antieconômico que, segundo a atual legislação, sujeitaria os
responsáveis à multa cominada no art. 58, III, da Lei n.° 8.443/92. Porém, a decisão de participar da
construção do Centro de Convenções foi efetivada em 08.12.87, ainda na vigência do Decreto-lei n.°
199/67, o qual não previa tal punição (f. 102).
Há que ser examinada, ainda, a ausência de licitação para a construção e para a aquisição dos
imóveis destinados à constituição do condomínio do "Complexo Administrativo".
O art. 86 do Decreto-Lei n°2.300/86 estabelecia que:
" Art. 86. As sociedades de economia mista, empresas e fundações públicas e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União, e pelas entidades referidas no artigo anterior, até
que editem regulamentos próprios, devidamente publicados, com procedimentos seletivos simplificados
e observância dos princípios básicos da licitação, inclusiv2 as vedações contidas no parágrafo único
do artigo 85, _ficarão sujeitas às disposições deste Decreto-lei" (Grifamos).

Por seu turno, o art. 1° da Lei n° 8.666/93 dispõe:
" Art. I°. Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes
a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta,
os findos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de
Estados, Distrito
economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União,
Federal e Municípios" (Grifamos).

Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos
(Aide Editora, 4° edição, 1996, p. 16/17), ao comentar o art. 1°, expõe que
" A CF/88 consagrou formalmente a tese que já se impusera na doutrina e jurisprudência.
Determinou a submissão ao regime de diretio público das entidades mantidas com recursos públicos.
Para não deixar dúvidas, a Lei enunciou diversas figuras, além das reconhecidamente integrantes da
chamada "administração indireta". Aludiu a "findos especiais", 'fundações públicas" e a "demais
entidades controladas direta ou indiretamente" pelo Estado. Sujeitam-se às regras da Lei as
contratações mesmo quando não se caracterize formalmente uma autarquia. uma sociedade de
economia mista ou uma empresa pública. Seguindo a opção constitucional, a Lei eliminou dúvidas
sobre figuras anômalas. Pode-se rememorar a célebre disputa acerca das "fundações públicas'', que
movimentou doutrina e jurisprudência durante longo tempo. A aplicação do regime da licitação e
contratação administrativas não se vincula à "estrutura jurídica",mas depende da gestão de recursos
públicos. Por isso, é irrelevante a presença dos requisitos formais de uma sociedade de economia
mista. A ausência de lei específica dando a uma sociedade o cunho de economia mista é irrelevante
para a aplicação desta Lei. Basta que uma entidade pública controle a sociedade, fundação. fundo ou
outra figura que a criatividade possa originar.

7) Entidades sob "controle" da pessoa pública

s

-65C-

c
.gler2

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Plenátto
Sectotála j'

Ministério Público

4

Para evitar controvérsias acerca da "natureza jurídica", a Lei reportou-se ao "controle" direto
ou indireto exercitado pela pessoa política. O vocábulo "controle" deve ser interpretado em acepção
mais ampla daquela consagrada no art. 116 da Lei n° 6.404/76. No caso, o controle independe da
titularidade de direitos de sócio ou da maioria do capital. Para incidir o regime previsto na Lei, basta
a situação de poder dirigir as atividades da entidade, ainda que de modo indireto, e de orientar seu
funcionamento." (Grifamos).

Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, 16a
edição, 1988, p. 332), no item IV do capítulo VI, ao discorrer sobre as entidades paraestatais, escreve:
Quanto à contrafação de obras, serviços e compras bem como a alienação de seus bens, os
serviços sociais autônomos ficam sujeitos à licitação, nos termos do Decreto-lei 2.300/86, enquanto
não tiverem regulamento devidamente publicado, que estabeleça um procedimento licitatório próprio e
adequado às suas ,finalidades, com observância dos princípios básicos da licitação (art. 86)."

Ainda, o art. 119 da Lei n° 8.666/93 reforça a sujeição das entidades controladas indiretamente
pela União às suas disposições, quando estatui:
" Art. 119. As sociedades de economia mista, empresas e fundações públicas e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União e pelas entidades referidas no artigo anterior editarão
regulamentos próprios devidamente publicados, ficando sujeitas às disposições desta Lei.
Parágrafo único. Os regulamentos a que se refere este artigo, no âmbito da Administração
Pública, após aprovados pela autoridade de nível superior a que estiverem vinculados os respectivos
órgãos, sociedades e entidades, deverão ser publicados na imprensa oficial."
9 0.

Portanto, os serviços sociais autônomos sempre estiveram submetidos ao processo de licitação

pública
II

Por todo o exposto, manifestamo-nos de acordo com as conclusões da SECEX/RS, constantes
21.
do item 3, às folhas 252/253, no sentido de que:
I - seja determinada a realização de avaliação, se necessário com o auxílio de serviços técnicos
especializados, os quais podem ser requisitados nos termos do art. 101 da Lei n° 8.443/92, a fim de
identificar o efetivo valor da participação do SESI no financiamento da construção do "Complexo
Administrativo CIERGS/FIERGS/SESI", e, do resultado obtido, a promoção das seguintes medidas:
modificação da quota-parte do SESI/RS no total do condomínio, de forma a se definir uma
eqüitativa participação dessa entidade no processo decisório e na auferição dos resultados alcançados, ou
o implemento de medidas, por parte do SESI, com vistas a obter o ressarcimento do
excedente possivelmente repassado, em níveis superiores à sua quota-parte de 49,7175 % no condomínio
II - sejam dirigidas aos atuais responsáveis pelo Serviço Social da Indústria SESI/RS as
seguintes determinações:
a) proceder à formalização da Convenção e do Regimento Interno do "Condomínio Complexo
Administrativo CIERGS/FIERGS/SESI", conforme previsto no art. 9° da Lei n.° 4.591/64;
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b) efetivar as construções futuras do referido complexo administrativo mediante o devido
processo licitatório, em observância aos ditames da Lei n.° 8.666/93 ou do regulamento próprio, se
devidamente aprovado e publicado (art. 119 da Lei de Licitações)
III - seja dada ciência ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados do inteiro teor da decisão que vier a ser proferida no presente processo, incluindo
as seguintes respostas às questões formuladas no Requerimento n° 226/97 (f 02)
A obra foi financiada com recursos do SESI/RS e do Sistema CIERGS/FIERGS
O valor total da obra foi avaliado em US$ 33,729,931.88, sendo de 79,2% a participação do
SESI/RS (US$ 26,706,216.45), que se deu por meio de repasses financeiros ao Sistema
CIERGS/FIERGS.
3) A obra foi executada sob a responsabilidade do CIERGS, sem processo de licitação para a
compra de materiais nem para a contratação dos serviços
Não consta que tenha havido a aprovação da obra por parte de Ministro de Estado.
A administração do Centro de Convenções vem sendo exercida por um setor pertencente à
estrutura do sistema CIERGS/FIERGS, denominado CECON, ao qual cabe a programação dos eventos e
a apuração das despesas.
O propósito do SESI é utilizar o prédio para atender a uma de suas finalidades institucionais
- a promoção da cultura -, com a efetivação de eventos artístico-culturais direcionados à comunidade
portoalegrense e gaúcha. Prevê-se, também, a locação das 36 salas moduláveis para a realização de
eventos empresariais, como seminários, congressos, encontros, reuniões e cursos, espaços estes,
atualmente alugados pelo CIERGS/FIERGS

Brasília, 10 de dezembro de 1997.

Maria Alzira Ferreira
Procuradora
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Processo n°: TC-006.781/97-7.
Classe de Assunto: II - Solicitação formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados, acerca das obras integrantes do empreendimento "Porto Alegre Centro de Convenções
- FIERGS".
Interessado: Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.
Unidade Jurisdicionada: Serviço Social da Indústria/SESI - Departamento Regional do Rio Grande do Sul.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: Dra Maria Alzira Ferreira, Procuradora.
Unidade Técnica: SECEX/RS.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 71, inciso VII,
da Constituição Federal, 38, inciso II, da Lei n°8.443/92, 1°, inciso III, 19, inciso I, alínea "b", 183 e 184 do
Regimento Interno/TCU, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente Solicitação de Informações (OF. P n° 89/97), formulada pelo então Presidente
da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, parlamentar Arlindo Chinaglia;
8.2 - determinar o encaminhamento à Presidência da aludida Comissão de cópia integral do Relatório, da
Proposta de Decisão e da Deliberação ora adotada, bem como do Relatório de Inspeção e dos
pronunciamentos consignados nos autos pelo Órgão Técnico e pelo Ministério Público junto a este Tribunal,
com as seguintes respostas:
8.2.1 - a obra foi financiada com recursos do SESI/RS e do Sistema CIERGS/FIERGS;
8.2.2 - o valor total da obra foi avaliado em R$ 38.114.823,02 (o correspondente a US$ 33,729,931.88 ao
câmbio vigente em 11.03.98), sendo de 79,2% a participação do SESI/RS, no montante de R$ 30.178.024,59
(o correpondente a US$ 26,706,216.45 ao câmbio vigente em 11.03.98), que se deu por meio de repasses
financeiros ao Sistema CIERGS/FIERGS;
8.2.3 - a obra foi executada sob a responsabilidade do CIERGS, sem processo de licitação para a compra
de materiais nem para a contratação dos serviços;
8.2.4 - não há elementos que indiquem a aprovação da obra por parte de Ministro de Estado;
8.2.5 - a administração do Centro de Convenções vem sendo exercida por um setor pertencente à estrutura
do sistema CIERGS/FIERGS, denominado CECON, ao qual cabe a programação dos eventos e a apuração
das despesas; e
8.2.6 - o propósito do SESI é utilizar o prédio para atender a uma de suas finalidades institucionais - a
promoção da cultura -, com a efetivação de eventos artístico-culturais direcionados à comunidade
portoalegrense e gaúcha. Prevê-se, também, a locação das 36 salas moduláveis para a realização de eventos
empresariais, como seminários, congressos, encontros, reuniões e cursos, espaços estes, atualmente alugados
pelo CIERGS/FIERGS;
8.3 - determinar a juntada dos presentes autos, em momento futuro, às contas do SESI/RS, exercício de
1997;
8.4 - determinar ao Serviço Social da Indústria/Departamento Regional do Rio Grande do Sul que adote
as seguintes providências:
8.4.1 - calcule, se necessário com o auxílio de serviços técnicos especializados, o efetivo valor da
participação do SESI no financiamento da construção do "Complexo Administrativo
CIERGS/FIERGS/SESI";
8.4.2 - avalie, a partir do resultado obtido, a necessidade de empeender modificação da quota-parte do
SESURS no total do condomínio, de forma a se definir uma participação eqüitativa da Entidade no processo
decisório e na aferição dos resultados alcançados; ou
8.4.3 - adote medidas com vistas a obter o ressarcimento do eventual excedente possivelmente repassado,
em níveis superiores à sua quota-parte de 49,7175% no Condomínio;
8.4.4 - proceda à formalização da Convenção e do Regimento Interno do "Condomínio Complexo
Administrativo CIERGS/FIERGS/SESI", conforme previsto no art. 9° da Lei n° 4.591/64;
8.4.5 - observar, quando das construções futuras do referido complexo administrativo, os regulamentos
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do SESI e a compatibilidade com os fins da entidade;
8.5 - determinar à SECEX que acompanhe o implemento das medidas indicadas nesta Decisão.
Ata n° 08/98-Plenário.
Data da Sessão: 11/03/98 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e
o Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha (Relator).

HOMERO SANTOS
Presidente

A ROCHA
inistro-Relator
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GRUPO II - CLASSE IV - PLENÁRIO
TC-013.865/93-5 Apensos: TC-012.676/89-6 d l volume
TC-029.047/91-9 c/2 volumes
Natureza: Prestação de Contas — Exercício de 1991
Unidade: Siderurgia Brasileira S.A — SIDERBRAS — Em Liquidação
Responsável: Hélcio da Rosa Martins — Liquidante CPF — 010.904.967-53
Ementa: Prestação de Contas. Exercício de 1991. Irregularidade das contas
com aplicação de multa ao responsável.
RELATÓRIO
A S1DERBRÁS é uma sociedade de economia mista, criada pela Lei n.° 5.919/73, alterada
pelas Leis n's 6.159/74 e 6.932/82, com o objetivo de promover e gerir os interesses da União em
empreendimentos siderúrgicos e atividades afins.
Por força da Lei n.° 8.029/90, regulamentada pelo Decreto n.° 99.226/90, foi autorizada a
dissolução da empresa "holding" do setor siderúrgico estatal, com a nomeação de um liquidante. As
operações decorrentes da dissolução são reguladas pela Lei n.° 6.404/76, pelo Decreto-lei 2.300/86 e Lei
n.° 8.666/93.
O prazo inicial fixado de 180 dias para sua extinção, deliberado pela 33' Assembléia Geral
de Acionistas, foi, sucessivamente, prorrogado, sendo finalizado na 81 Assembléia Geral, realizada em
28.08.97.
Parecer da Instrução

•

A Assessora da 8a SECEX, com a concordância do seu titular, formulou a seguinte
proposição, após minucioso estudo do tema:
Da análise das contas, observamos que:
"4.
O Relatório dos Auditores Independentes (fls.40/42) opinou que as demonstrações
4.1
financeiras não apresentam adequadamente, de conformidade com os princípios fundamentais de
contabilidade e . os princípios contábeis previstos na legislação societária, a posição patrimonial e
financeira da SIDERBRÁS e empresas controladas em 31 de dezembro de 1991 nem o resultado das
operações, as mutações do patrimônio líquido e dos recursos para aumento de capital e as origens de
aplicação de recursos;
O Parecer do Conselho Fiscal declarou que as referidas demonstrações não refletem a
4.2
situação patrimonial e financeira da Companhia, com destaque para a impraticabilidade de avaliação do
valor de realização dos bens do ativo imobilizado, bem assim dos investimentos em controladas e coligada
(fl. 108);
O Certificado de Auditoria n.° 090/93 (fls.136/138) considerou irregular a gestão dos
4.3
responsáveis, em função das impropriedades elencadas no Relatório de Auditoria de fls.139/167;
O Secretário da CISET manifestou-se pela não aprovação das contas, à vista das
4.4
irregularidades apontadas no Certificado de Auditoria, as quais comprometeram a gestão dos recursos e
diante do descumprimento das disposições legais e regimentais que uma empresa em liquidação está
sujeita (fls. 171/172). De igual forma, manifestou-se o Exmo Sr. Ministro de Estado (f1.173).
As ressalvas constantes do Relatório de Auditoria da CISET são as seguintes indicadas:
5.
- insuficiência de controles internos;
5.1
- impossibilidade de análise da posição das ações judiciais, ativas e passivas, em face da
5.2
não apresentação das informações solicitadas;
- concessão de residência funcional a empregados e requisitados que moravam em Brasília,
5.3
inclusive sendo proprietários de apartamento no Plano Piloto;
- demonstrações financeiras não refletem a situação patrimonial e financeira da entidade,
5.4
consoante Laudos dos Auditores Independentes e manifestação do Conselho Fiscal;
Word97/apc:votos/013865935.doc
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- superdimensionamento do estoque do almoxarifado;
5.5
- contratação de serviço de segurança da CONFEDERAL, com base em aditivo firmado em
5.6
15.07.88;
- contratação da empresa CARVALHO TRANSPORTE e TURISMO, com falhas no
5.7
processo de licitação;
- contratação das empresas LAGO AZUL TURISMO e LTDA e LABOR SELEÇÃO E
5.8
TREINAMENTO DE PESSOAL LTDA, sem licitação;
- pagamento de despesas não previstas no contrato firmado com a PRICE
5.9
WATERHOUSE;
- prestação de serviços pelas empresas PLANTEL INFORMÁTICA LTDA E CPM
5.10
INFORMÁTICA S.A., com base em contratos assinados em 1987;
- impropriedades no contrato firmado com a CAST INFORMÁTICA LTDA;
5.11
- ausência de providências eficazes com vistas ao ressarcimento dos gastos efetuados para
5.12
recuperação do imóvel, danificado por incêndio havido como criminoso;
- pendência de ressarcimento de valores devidos por ex-empregados;
.
5.13
concessão
de
adiantamento
salarial
a
funcionários,
contratados,
autônomos
e outros, sem
5.14
amparo legal;
- inexistência de documento comprobatório de autorização superior para a redução da
5.15
participação acionária na Cia. Siderúrgica Nacional;
- contratação de empregados demitidos da empresa como autônomos, e cedidos das
5.16
subsidiárias;
- contratação de mão-de-obra indireta, sem procedimento licitatório;
5.17
- remuneração de contratados em bases superiores aos em atividade;
5.18
- concessão de diárias e passagens, sem amparo legal;
5.19
- imóveis leiloados sem atualização dos preços apurados em avaliação efetuada
5.20
anteriormente;
- ausência de Programa de Atividades para a liquidação.
5.21
O exame dos pontos destacados pela CISET levou esta Secretaria a propor, como medida
preliminar, a realização de diligências junto à SIDERBRÁS, com vistas aos esclarecimentos pertinentes.
Por Despacho do então Ministro-Relator Luciano Brandão (fl.197), os autos foram
restituídos a esta Unidade Técnica para instrução, face à superveniência do Parecer
COAUD/CISET/MF/n°0320/0539/94 (fls.187/196) contendo comentários quanto às providências adotadas
pela entidade para correção das falhas detectadas.
Frente às justificativas e/ou esclarecimentos apresentados pelo liquidante da SIDERBRÁS,
o Controle Interno entendeu como satisfatórias àquelas referentes aos itens 5.1, 5.3, 5.5 e 5.14 elencados
acima, em face da adoção de providências pela empresa para regularização das situações encontradas.
Em conseqüência, nova instrução considerou as retificações apostas pelo órgão de controle
e propôs audiência e diligência na forma alvitrada às fls. 198/200, devidamente autorizada pelo MinistroRelator por Despacho de fl.201.
Em primeiro lugar, comentaremos os esclarecimentos apresentados no tocante à diligência
formulada por meio do Oficio n.° 347/94 (fls. 204/205).
Quanto aos recebimentos de taxas de ocupação de vários imóveis, embora a entidade
possuísse apenas um imóvel ocupado, segundo o liquidante da SIDERBRÁS, tal fato ocorreu em função
do atraso na transferência dos imóveis pertencentes a empresa à União Federal, que somente foi finalizado
em 03.08.91. Enquanto a transferência não foi concluída ao Patrimônio da União Federal, por intermédio
da Secretaria da Administração Federal/PR, a SIDERBRÁS continuou a receber as respectivas taxas de
ocupação.
Com relação à Ação de Execução n.° 29.545, de 03.04.92, movida contra a COBRAPI, a
SIDERBRÁS requereu prosseguimento da Ação em 07.08.94. Entretanto, a COBRAPI havia interposto
Embargos à Execução, que foi julgado improcedente em 08.09.93. Em seguida, em 21.02.94, a COBRAPI
opôs Recurso de Apelação, tendo o Tribunal de Justiça negado a Apelação.
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No caso da Ação ajuizada contra a SlDER, a matéria foi arquivada em 09.08.94, após a
extinção da Ação, quando do recebimento da importância depositada pela Associação, ao ter o Recurso
interposto pela SlDERBRÁS provido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
A nosso ver, encontram-se esclarecidos os questionamentos perquiridos pela diligência
abordados nos itens acima.
A seguir, trataremos das justificativas aduzidas pelo ex-liquidante em atendimento à
audiência promovida pelo Oficio 348/94 (fls.223/240), acerca das impropriedades apontadas no Relatório
de Auditoria n.° 90/93, que não foram aceitas pela CISET em posterior pronunciamento.
Inicialmente, o responsável abordou aspectos por ele julgados relevantes e desconsiderados
pelos auditores da CISET, decorrentes do clima de intranqüilidade verificado em um processo de
liquidação, marcado por desgastes oriundos não só de pressões políticas, como, e principalmente, pela
indignação dos empregados ante a iminência de demissão. Após o desabafo, passou então o liquidante a
responder os quesitos formulados na audiência.
O primeiro item constante da audiência solicitou pronunciamento do responsável, em
decorrência da afirmação da CISET da impossibilidade de analisar a posição das ações judiciais, ativas e
passivas, pela não apresentação dessas informações.
A declaração da CISET foi contestada pelo justificante, uma vez que as informações foram
17.1
encaminhadas pelo OF/LIQ/05/n° 199/93, de 26.07.93 ( fls.33/55 - vol. I), data anterior à consignada no
Relatório de Auditoria daquele Controle Interno.
A listagem acima mencionada continha dados das ações em tramitação na Justiça do
17.2
(fls.34/47) e Justiça Comum e Federal ( fls.48/55), no Distrito Federal e nos Estados de
Trabalho
São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, até aquela data.
Apesar do encaminhamento à CISET, conforme demonstrado, sem dúvida, o prazo para
17.3
uma análise acurada restou prejudicado pelo órgão de controle, em fase de fechamento de relatório.
Entretanto, acolhemos as justificativas do responsável, uma vez demonstrado que não houve sonegação
dos elementos requeridos.
As ressalvas constantes dos itens 5.6 a 5.11 dizem respeito à contratação de prestadores de
serviços, com falhas que decorrem desde do processo licitatório até os aditivos firmados.
Segundo Relatório da CISET, as empresas LAGO AZUL TURISMO e LABOR
18.1
SELEÇÃO e TREINAMENTO DE PESSOAL foram contratadas sem licitação, assunto indagado na
audiência.
No que se refere à empresa de turismo, o liquidante afirmou que antes do advento da
18.2
liquidação, a LAGO AZUL já intermediava a venda de passagens para a entidade. Como os preços eram
tabelados e a empresa repassava para a liquidanda os mesmos prazos concedidos pelas companhias aéreas,
o procedimento foi mantido sem alteração. De acordo com o entendimento do justificante, tal prática
estava amparada pelo parágrafo únicó do inciso XI do art. 22 do Decreto-lei n.° 2.300/86.
Acrescentou, ainda, que os gastos mensais com as passagens atingiram valores de pouca
18.3
monta durante o período, porque houve redução, substancial, dos deslocamentos.
O art. 22 do Decreto-lei n.° 2.300/86 trata de dispensa de licitação nos casos especificados.
18.4
O inciso XI mencionado dispõe: " - para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros
padronizados ou uniformizados, por órgão oficial, quando não for possível estabelecer critério objetivo
para o julgamento das propostas."
O parágrafo único acrescenta: " Não se aplica a exceção prevista no final do item X deste
18.5
artigo, no caso de fornecimento de bens ou prestação de serviços à própria Administração Federal, por
órgãos que a integrem, ou entidades paraestatais, criadas para esse fim especifico, bem assim no caso de
fornecimento de bens sujeitos a preço fixo ou tarifa, estipulados pelo Poder Público."
Os argumentos trazidos pelo responsável não suprimem a irregularidade da contratação,
18.6
pois a base para a continuação dos serviços foi o tabelamento de preços, que na realidade não existiu. O
preço de venda de bilhetes de passagens aéreas é composto da tarifa de navegação aérea fixada pela União
mais a comissão da concessionária. Se a licitação objetiva a seleção de proposta mais vantajosa, o caráter
deve ser o mais amplo possível para assegurar a competitividade entre empresas aéreas e agências de
viagem, podendo ser encontrado preços diferenciados, mediante concessão de desconto. A matéria em
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comento, realização de licitação para aquisição de passagens aéreas, já mereceu pronunciamento desta
Corte de Contas em diversas oportunidades, a exemplo das deliberações de 16.06.87 ( Ata 36/87 - Anexo
X), 25.11.87 ( Ata 85/87 - Anexo X), 30.09.92 ( Ata 26/92 - 2 Câmara - Acórdão 55/92) e 28.07.93 (
Ata 31/93 - Decisão n.° 325/93).
Quanto a contratação sem licitação da firma LABOR, informou o defendente que também
18.7
essa entidade já se relacionava com a S1DERBRÁS antes da liquidação, fornecendo mão-de-obra
temporária. A realização de licitação se esbarrava no cumprimento dos exíguos prazos estabelecidos para
o término da liquidação. Como a necessidade de continuidade dos serviços era mantida e o prazo de no
máximo 6 meses não permitia a deflagração de um processo licitatório, "optou-se por outra modalidade
factível de contratação." (fl.228)
Os argumentos expostos pelo responsável são plausíveis, levando em conta que mesmo
18.8
tendo conhecimento da inviabilidade de cumprimento dos prazos fixados para o final da liquidação, o
liquidante não poderia opor-se, nitidamente, aos ditames governamentais. À época, as liquidações
possuíam caráter político acentuado, e seguiam ordens oriundas do MARE para execução no melhor
espaço de tempo possível.
Embora as • contratações sem procedimento licitatório contrariassem às disposições do
18.9
Decreto-lei n.° 2.300/86, não vislumbramos como poderia o liquidante iniciar tal procedimento, uma vez
registrado em Ata da Assembléia a data da extinção da empresa, tornando-se, operacionalmente,
irrealizável. Diante dessa perspectiva, acolhemos as justificativas apresentadas quanto ao item 5.8.
Sobre as falhas verificadas no processo de licitação, sob a modalidade convite, para seleção
18.10
de veículo modelo kombi para locação com motorista, que resultou na contratação da empresa
CARVALHO TRANSPORTE e TURISMO (item 5.7), em primeiro lugar, alegou o defendente que o fato
de apenas duas empresas participantes terem assinado a Ata não configura qualquer falha, pois a
assinatura é facultativa, conforme prevê parágrafo 1° do art.35 do DL 2.300/86.
Quanto à não participação de empresas locadoras no processo, afirmou que é senso comum
18.11
que os preços cobrados são superiores às empresas de turismo, razão pela qual somente foram convidadas
empresas de turismo no Convite n.° 10/91.
As peças acostadas aos autos pelo liquidante foram: cópias da Ata de Reunião de
18.12
Recebimento, Abertura e Julgamento das propostas ( fl.05-vol. III) e fichas de entrega de correspondência
(f1.06- vol. III). Não há comprovante de que os preços do serviço tenham sido consultados e cotejados
entre locadoras e empresas de turismo. Contudo, cabe razão ao liquidante, no tocante à facultatividade de
assinatura dos participantes na Ata. Acolhemos, em parte, as alegações quanto à matéria (item 5.7).
Em dois contratos a CISET apontou irregularidades : PRICE WATERHOUSE e CAST
18.13
INFORMÁTICA (itens 5.9 e 5.11). No caso da PRICE, foram pagas despesas não previstas no contrato,
questionadas na audiência. Em resposta, refutou o responsável a afirmação do Controle Interno, e
mencionou o parágrafo 1° da Cláusula Segunda e alínea "h" do Anexo V do Aditivo de 08.06.91 do
contrato (fls. 08/10 e 23 - vol. III) que dão cobertura aos pagamentos efetuados.
A Cláusula mencionada prevê o pagamento de despesas de viagem, condução,
18.14
hospedagem, alimentação e telefonemas decorrentes de atividades relacionadas com os serviços pela
contratante. Acatamos as justificativas produzidas pelo responsável em relação ao item 5.9.
A CAST INFORMÁTICA foi contratada para administrar o Centro de Processamento de
18.15
Dados da SIDERBRÁS. Após a licitação - Convite n.° 020/90 - foi firmado contrato em 02.01.91. A
primeira falha relaciona-se com o fato de serem os proprietários da CAST, ex-funcionários da empresa,
demitidos em 1990. Fora isso, o Controle Interno destacou que o contrato em comento sofreu sucessivas
alterações que representam acréscimos em seu objeto, como por exemplo : o aditamento de 08.05.91 para
inclusão de serviços de digitação/ conferência/ processamento dos Sistemas das Dívidas e Assistência
Técnica nas absorções dos sistemas junto à área financeira e outros descritos à fl. 150.
Com o propósito de responder à audiência, rebateu o liquidante a insinuação de
18.16
favorecimento na contratação de ex-empregados, pois a entidade concorreu em igualdade de condições
com as demais interessadas.
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Sobre os aditamentos comentados, confirmou o responsável o ocorrido, embora alegue que
18.17
tinha obrigação " de dar andamento aos trabalhos de liquidação, com a qualidade necessárias, vis a vis
os curtos prazos estabelecidos, periodicamente, para o término da liquidação" (fl.230).
A suspeita levantada pela CISET, em nosso entendimento carece de comprovação. O fato
18.18
de ex-empregados formarem uma firma prestadora de serviço de informática e ganharem uma licitação
promovida pela antiga empregadora não constitui, por si só, prova de irregularidade na contratação.
Todavia, os aditamentos efetivados ao contrato original alteraram, de forma substancial, o
18.19
objeto inicial, contrariando o disposto no § 4° do art.55 do Decreto-lei n.° 2.300/86, que estabelece: " No
caso de acréscimos de obras, serviços ou compras, os aditamentos contratuais poderão ultrapassar os
O limite
limites previstos no sÇ I° deste artigo, desde que não haja alteração do objeto do contrato."
citado eqüivale a 25% de acréscimo, entretanto tais acréscimos não foram quantificados pelos
auditores.(grifo nosso)
No contrato sob exame a alteração do objeto não foi bem justificada pelo dirigente,
18.20
cabendo, por isso, a mantença da ressalva constante do item 5.11.
Os pontos da audiência relativos aos itens 5.6 e 5.10 tratam do mesmo tipo de falha, ou
18.21
seja, assinatura de aditivo com base em contratos firmados em 1988 e 1987, respectivamente. No primeiro
caso, houve contratação de empresa de segurança CONFEDERAL, baseado em aditivo firmado em
15.07.88.
A partir de uma listagem apresentada pela SIDERBRÁS, a CISET apurou que a
18.22
CONFEDERAL venceu a Licitação n.° 008/91 para prestar serviços de segurança ao Edificio Sede e ao
Centro de Treinamento no período de 1 mês. No entanto, o procedimento licitatório foi revogado, pois
tornou-se necessária a inclusão de novos pontos de segurança. Em vez de deflagrar nova Tomada de
Preços, firmou-se um aditivo em 27.09.91 ao contrato assinado em 15.07.88, conforme OF/ASA/n.° 09/93,
de 09.07.93.
De acordo com o liquidante, a criação de novos postos de vigilância ocorreu por força de
18.23
solicitação da Secretaria de Administração Federal, conforme expedientes de fls.03/04 - vol. III. Levando
em conta que o tempo demandado para realização de novo procedimento licitatório poderia colocar em
risco os imóveis e como o preço não comportaria gastos adicionais, a alternativa encontrada foi ratificar
antigo contrato.
Quantos aos contratos efetuados com a PLANTEL INFORMÁTICA e CPM
18.24
INFORMÁTICA, informou a CISET que os mesmos datam de 15.10.87 e 28.11.87, respectivamente.
Sobre as falhas reveladas manifestou o liquidante às fls.228/230. Afirmou que a PLANTEL
18.25
era a única empresa autorizada a prestar assistência técnica aos equipamentos de marca MICROTEC, em
Brasília, conforme declaração contida de fl. 35 - vol III. Antes da liquidação, os contratos eram
prorrogados sistematicamente, prevalecendo o mesmo procedimento com o advento da liquidação. Para
evitar gastos adicionais e a suspensão da indispensável assistência, manteve-se o referido contrato.
A CPM era, à época, a única empresa nacional em condições de locar equipamentos de
18.26
teleprocessamento, que permitiam a utilização do computador de grande porte da SIDERBRAS por todas
as controladas. O contrato original foi assinado em 28.10.87, envolvendo serviços especializados sujeitos
à fiscalização, autorização e interveniência de órgãos governamentais brasileiros, tais como: SEI, CACEX,
BACEN, cujo prazo de duração extinguiria em 1989. Naquele exercício foi assinado convênio entre a SEI
e a ABEP referente ao Programa de Articulação do Poder de Compra de Bens e Serviços de Informática
no Setor Público, no qual a SIDERBRÁS estava incluída. Por conseguinte, os serviços da CPM
continuaram durante o período da liquidação, até a desativação do Centro de Processamento de Dados em
1992.
18.27 A exclusividade defendida pelo liquidante dos serviços citados acima se baseou em documentação
referente a exercícios anteriores a 1991, como a declaração de fl.35 - volume III. Consideramos que o
argumento carece de maior comprovação, mesmo porque ao longo de 4 anos de defasagem e com a
evolução da área de informática, outros fornecedores poderiam ter entrado no mercado, perdendo, assim,
as empresas contratadas a exclusividade tão propagada. Dessa forma, não vemos como acatar as
justificativas trazidas aos autos pelo liquidante para as ressalvas constantes dos itens 5.6 e 5.10.
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Tratam os quesitos referentes aos itens 5.13, 5.16, 5.17e 518 de remuneração e requisição
19.
de pessoal. As questões dizem respeito a:
pendência no ressarcimento de valores devidos por ex-empregados;
utilização de artificio de transformar funcionários da entidade em empregado de
subsidiária a ela cedido, bem como de demitir e contratar como autônomo, aumentando custos e
distorcendo as informações constantes dos Demonstrativos de Recursos Humanos;
- contratação de mão-de-obra indireta, sem procedimento licitatório,
remuneração de empregados em bases superiores aos em atividade.
Com referência às pendências apontadas de dívida de ex-empregados, garantiu o
19.1
responsável que os casos foram solucionados pela baixa autorizada em 15.04.94 ( fls.91/92 - vol. III),
com exceção do débito de Cr$ 56,09, cuja cobrança vem sendo negociada por meios administrativos (fls.
88/90 - vol. III). Com essas informações, entendemos justificado o item 5.13.
Verificou a CISET que houve redução do quadro de pessoal da empresa, embora tenha
19.2
havido, simultaneamente às demissões, contratação de mão-de-obra autônoma, de empresas especializadas
em fornecimento de mão-de-obra e de empresas prestadoras de serviço. Constatou, ainda, a transformação
de funcionários da SIDERBRÁS em funcionários de subsidiárias com imediata cessão à holding;
demissão de funcionários, sem justa causa e sua imediata contratação como autônomo pela própria
empresa ou pela LABOR ou CAST; que o quadro de empregados no setor jurídico era formado,
exclusivamente, de autônomos.
Alegou o liquidante, que por estar a entidade em processo de liquidação, o quadro
19.3
permanente de pessoal foi acrescentado de outras categorias de mão-de-obra. No que se refere à
transformação de funcionários da entidade em empregado de subsidiária a ela cedido, ponderou o
responsável que:
"a) a AÇOMINAS foi autorizada a efetuar contratações, até 31.12.92, atingindo o número
de funcionários estabelecidos pela SEPLAN;
dentre os selecionados incluíam-se: Cleide Maria da Costa, Fátima de Souza Gomes,
Nádia Terezinha Peres de Oliveira e Roberto Bahia Rocha;
a data de término da liquidação vigente, à época, era 05.03.92 (anexos 95 a 97);
todos os funcionários, conseqüentemente, deveriam ser demitidos até esta ultima
data;

assim sendo, para ser evitado conflito de interesse, optou-se pela antecipação da
demissão dos funcionários em questão, com continuidade da prestação dos seus serviços até 05.03.92,
por serem necessários ao processo;
J) este procedimento foi do conhecimento da SAF, conforme demonstra o anexo n.° 98."
Acrescentou
ainda em complementação, que no que concerne à demissão de pessoal com a
19.4
posterior contratação como autônomo:
a data para o término da liquidação vigente à época era 05.10.91 ( anexo n°99);
conseqüentemente, todos deveriam ser demitidos até esta última data;
com a intenção também de ser evitado conflito de interesse, a funcionária Márcia
Rodrigues dos Santos teve sua demissão antecipada, continuando a prestar serviço como autônoma, a
partir de 19.06.91. Também não foi demonstrado como houve aumento de custo."
Sobre os contratos de mão-de-obra indireta realizados sem licitação e remuneração de
19.5
contratados em bases superiores aos pagamentos dos empregados para a mesma atividade, sem base legal,
não apresentou o liquidante justificativas para o ocorrido. Sem fundamentar seu ponto de vista, seguiu a
linha de raciocínio que como os assuntos foram objetos de ressalvas em contas anteriores e este Tribunal
julgou-as regulares, os esclarecimentos prestados na ocasião foram aceitos, descaracterizando-os, por isso,
como falhas.
A interpretação transcrita acima não corresponde à realidade dos fatos, uma vez que o
19.6
Oficio de comunicação do resultado do julgamento das contas de 1990 como regulares não referendou as
providências adotadas pela entidade, apenas acatou, em parte, as justificativas, pois foi acompanhado de
um elenco de ressalvas, sendo que duas das destacadas referem-se às aqui examinadas.
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Dessa forma, consideramos que os argumentos expostos pelo Slieqc:iáddaantoe Fin":18 foram
19.7
suficientes para suprimir as impropriedades detectadas nos atos dirigidos à área de pessoal, restando
caracterizado o descumprimento da legislação vigente sobre o assunto, chegando ao ponto de
encontrarmos empregados cedidos de empresas siderúrgicas já privatizadas, por conseguinte, sem nenhum
vínculo empregatício com a S1DERBRÁS. Há também que se observar o grau de responsabilidade
assumido por esses empregados para lidar com matéria relevante ao processo de liquidação, como por
exemplo: contratos de financiamento com bancos nacionais e internacionais e o montante da dívida. Por
essas razões, deixamos de acolher as justificativas e mantemos as ressalvas consignadas nos itens 5.16,
5.17 e 5.18.
De acordo com a verificação da CISET, houve no período sob exame, redução da
participação acionária na Cia. Siderúrgica Nacional - CSN (de 99,96% para 87,97%) e na Usinas
Siderúrgicas de Minas Gerais - USD/UNAS ( em percentual não identificado).
Quanto à redução da participação acionária na USIMINAS, a entidade relatou que o fato
20.1
foi decorrente de Acordo entre a SIDERBRÁS, o BNDES e a NIPPON USIMINAS Co. Ltda. aprovado
nas 59 Assembléia Geral Extraordinária da USEVIINAS e 30a Reunião do Conselho Fiscal da
SIDERBRÁS, de 28.05.91.
No caso da CSN, como a entidade não apresentou à CISET as razões para a ocorrência,
20.2
solicitou-se, em audiência, esclarecimentos pelo não comprovação de autorização superior para a redução
da participação na controlada, conforme disposto no art. 125 do Decreto n.° 93.872/86.
Em resposta, afirmou o responsável que não houve venda de ações, por isso o disposto no
20.3
artigo do supracitado Decreto não se aplica à espécie. No caso em comento, a S1DERBRÁS não exerceu o
direito de subscrever ações, face a falta de autorização expressa em Decreto, pelo Presidente da República,
conforme preceitua o art.121 do mencionado diploma legal. Estando em liquidação não havia razões
plausíveis para realizar a subscrição, além do que a empresa não possuía dotação orçamentária para tal
fim.
Com efeito, os argumentos expostos acima merecem ser acolhidos. Parece-nos contraditório
20.4
que uma empresa em liquidação em processo de alienação de seus ativos, exerça o direito de subscrever
mais ações (item 5.15).
No que se refere às impropriedades verificadas na concessão de diárias e passagens, bem
como ausência de prestação de contas dos deslocamentos de dirigentes e conselheiros, temas objetos da
audiência, relatou o liquidante que a matéria já foi apreciado por este Tribunal, ao julgar as denúncias
formuladas no TC 007.863-93-4. Realmente, naquela oportunidade, com os elementos juntados à
denúncia não restaram comprovados qualquer irregularidade na concessão de diárias e passagens a
membros do Conselho Fiscal da entidade, sendo comunicado à empresa a constatação por meio do Oficio
n.° 432/93 (fl. 105 - volume III). Acatamos as justificativas apresentadas quanto ao item 5.19.
Quanto ao item 5.20 - imóveis leiloados sem atualizar preços apurados em avaliação
efetuada anteriormente, bem como pagamentos efetuados em data posterior à prevista no Edital - explicou
o responsável que os imóveis em questão foram alienados em 29.10.91, conforme Edital de Licitação Concorrência n.° 001/91, cujo preço foi determinado por avaliação realizada pela Caixa Econômica
Federal em 23.08.91. Os valores estabelecidos não foram corrigidos em função dos ditames da Lei n.°
8.177/91. Os prazos previstos para o pagamento não foram cumpridos em virtude de pendências jurídicas
que impediam a lavratura das escrituras, solucionadas em 11.02.92. Tendo em vista que o atraso não
decorreu por culpa dos compradores, nenhuma punição poderia ser aplicada, como sugere a CISET.
Com base nos documentos de fls. 131/147 - volume III, acolhemos as alegações do
22.1
liquidante no tocante ao item 5.20.
Contestou o liquidante a ressalva de ausência de Programa de Atividades para a liquidação
com uma listagem de informações sobre o andamento da liquidação e das etapas necessárias ao seu
término, conforme podemos verificar nos documentos de fls.148/172 - volume III. Entendemos que
( item 5.21).
merece acolhida a manifestação do defendente
Sem querer menosprezar os itens supramencionados, acreditamos, contudo, que o ponto
ressalvado mais relevante diz respeito às manifestações dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal
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com relação à situação patrimonial e financeira da entidade registrada nas Demonstrações Financeiras,
considerada pelos auditores como não adequada e questionada no item 2 da audiência.
A impraticabilidade de avaliação do valor de realização dos bens do ativo imobilizado,
24.1
tanto quanto os investimentos em controladas e coligadas foram responsáveis pelo parecer emitido pelos
auditores. Segundo síntese elaborada pela Price 1) os bens integrantes do ativo imobilizado foram
avaliados ao custo de aquisição corrigido monetariamente, em vez de com base nos valores prováveis de
realização; 2) os investimentos em controladas e coligadas não levaram em consideração os valores
prováveis de realização, inclusive das companhias incluídas no PND ou que sejam objeto de liquidação; 3)
de acordo com o prazo estipulado de liquidação da holding, os ativos e passivos deveriam ser apresentados
no balanço patrimonial na conta circulante, e não na longo prazo; 4) eventuais ajustes requeridos em
relação aos empréstimos e financiamentos e outras obrigações, por força de dispositivos contratuais
deixaram de ser efetuados.
A 53a Assembléia Geral aprovou as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do
24.2
Relatório do Liquidante, com as ressalvas constantes nos pareceres acima mencionados (fls. 130/135).
O Conselho Fiscal acolheu as justificativas do liquidante, manifestando-se no sentido . de
24.3
que as ressalvas "são justificáveis, e explica-se a impraticabilidade do valor de realização do ativo por só
ser disponível ao liquidante, no caso desta holding, o valor de realização após a avaliação das
participações societárias no âmbito do PND, e com relação ao passivo, a exigência de contabilizar as
dívidas a curto prazo, para as liquidandas, dependem, no presente caso, da renegociação de que trata o
Decreto n.° 348/91, devendo, no momento, serem contabilizados os débitos da liquidanda nos prazos
circularizados com os credores."
Nessa mesma linha seguiu os argumentos do liquidante para defender a impropriedade
24.4
detectada, de que o procedimento indicado pelos Auditores Independentes dependeria de avaliação das
empresas do Grupo SIDERBRÁS. Como todas as empresas foram incluídas no PND, as suas respectivas
avaliações eram da competência do BNDES, na forma da Lei n.° 8.031/90. Caso a SIDERBRÁS
promovesse essa avaliação, demandaria longo período para sua consecução, além de gastos vultosos.
Aduziu, ainda, em sua defesa que a atitude adotada pela empresa foi referendada por este
24.5
Tribunal, ao julgar as contas do exercício anterior, conforme Oficio n.° 161/93, de 12.05.93 (fl.02 volume III).
Primeiramente, o entendimento declarado no item 24.5 acima foi equivocado, porque o
24.6
ofício retromencionado comunicou à entidade o julgamento pela regularidade das contas, juntamente com
um elenco de ressalvas, as quais coincidem com as aqui examinadas.
No que concerne às inconsistências das demonstrações financeiras, acreditamos não poder
24.7
atribuir responsabilidade singular ao liquidante pela irregularidade que compromete a gestão do exercício
sob exame. Há que se considerar a precariedade dos controles existentes à época, e mais ainda, a carência
de normas regulamentadoras com o único intuito de orientar os procedimentos a serem aplicados à
espécie. A decisão política de liquidar a holding do sistema siderúrgico, concomitantemente com a
privatização das controladas, envolveu órgãos e entidades, sem, contudo, conferir a todos estrutura
operacional para cumprimento das metas estabelecidas.
Sobressaem dos autos as prorrogações sucessivas da data de extinção da empresa, que
24.8
corroboram o entendimento que o prazo fixado era inviável. Mesmo porque, ao invés de acelerar o
processo de liquidação de uma forma impositiva, tornaram-se mais um obstáculo a transpor durante o
encerramento das atividades da companhia. De certa maneira, diante da possibilidade de extinção da
empresa em 6(seis) meses, o planejamento de procedimentos licitatórios e a atualização do inventário
patrimonial foram relegados a segundo.plano, uma vez que a alienação de bens do ativo e levantamento da
divida interna e externa concentraram os trabalhos de liquidação.
Não restam dúvidas da fragilidade da situação patrimonial e financeira da companhia, no
24.9
entanto, devemos reconhecer que ocorreram contrariamente à vontade do liquidante e conselheiros.
Embora o julgamento das presentes contas possa se enquadrar na hipótese prevista no inciso III do art.16
da Lei n.° 8.443/92, ou seja, pela irregularidade, a nosso ver, outro caminho se vislumbra como mais
adequado na situação em comento.
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Assim sendo, perante as inconsistências das demonstrações contábeis
24.10
0 da Lei
entendemos que as presentes contas devam ser consideradas iliqüidáveis, nos termos do àaO rtPen221°
Orgânica deste Tribunal c/c art.161 do RITCU, com o devido trancamento das contas e arquivamento do
processo.
É pertinente destacar que a matéria já foi objeto de manifestação deste Tribunal, no caso
24.11
das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, relativas ao exercício de 1990, que foram
julgadas iliqüidáveis, por estarem os demonstrativos inconsistentes. De certa forma, o tema é similar ao
tratado nestes autos.
PROCESSOS APENSADOS
a) TC 012.676/89-6 c/ 1 volume
Trata de Relatório de Inspeção Ordinária realizada em ago/set de 1989, juntado às contas
25
de 1991 por Despacho de fl.56, do então Ministro-Relator Exmo. Sr. Luciano Brandão, para examinar
eventuais reflexos no processo de liquidação da S1DERBRÁS.
Do confronto do processo em questão com as presentes contas da SIDERBRÁS - em
liquidação, verificou-se não produzirem quaisquer reflexos nos resultados apurados, uma vez que no
exercício sob exame as participações acionárias das empresas controladas se encontravam depositadas no
Programa Nacional de Desestatização - PND, inclusive, já tendo ocorrido a privatização da USIMINAS.
Assim sendo, sugerimos o arquivamento do TC 012.676/89-6.
b) TC 029.047/91-9 c/ 2 volumes
Trata de Relatório de Inspeção Especial realizada em set/out de 1991, juntado às contas de
1991 por Despacho de fl.47, do Ministro-Relator Homero Santos.
Tendo em vista que as recomendações alvitradas pela equipe de inspeção, acolhidas pela
Sra. Diretora da 1a DT e pela Sra. Inspetora-Geral, referentes às alíneas "a" e "d" ( fls. 21/22) deixam de
fazer sentido, em virtude da extinção da SIDERBRÁS em 28.08.97, resta-nos propor o arquivamento do
TC 029.047/91-9.
CONCLUSÃO
Considerando que o responsável apresentou justificativas consistentes para as ressalvas
detectadas pela CISET, relativas aos itens 5.2, 5.7, 5.8, 5.9, 5.13, 5.15, 5.19, 5.20 e 5.21, as quais
acolhemos;
considerando, no entanto, que as demais alegações não lograram suprimir as
irregularidades apontadas;
considerando que a falta de confiabilidade das demonstrações financeiras do presente
exercício impede o pronunciamento meritório das contas;
considerando que em matéria similar, este Tribunal ao julgar as contas do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, referente ao exercício de 1990 se manifestou porque fossem
consideradas iliqüidáveis, ordenando seu trancamento e conseqüente arquivamento ( TC 001.500/93-7 Relação n.° 22/97 - r Câmara - Ata n.° 10/97);
finalmente, considerando a extinção da empresa em 28.08.97;
submetemos à consideração superior proposta no sentido de:
I - considerar as presentes contas iliqüidáveis, ordenando seu trancamento e conseqüente
arquivamento, nos termos do art. 20 c/c art.21 da Lei n.° 8.443/92 e do art.161 c/c art.162 do Regimento
Interno deste Tribunal;
II - arquivar os TCs 012.676/89-6 e 029.047/91-9."
Parecer do Ministério Público
"Trata-se da prestação de contas, exercício de 1991, da Siderurgia Brasileira S/A SIDERBRÁS, empresa em processo de liquidação, sob a responsabilidade, à época, de Hélcio da Rosa
Martins (Liquidante).
O parecer dos auditores independentes foi de que as demonstrações financeiras "não apresentam
2.

•

adequadamente, de conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade e os princípios contábeis
previstos na legislação societária, a posição patrimonial e financeira da Siderurgia Brasileira S.A. SIDERBRÁS
(Em liquidação) e empresas controladas em 31 de dezembro de 1991 e de 1990 nem o resultado das operações, as
Word97/ajf/c:votos/013865935.doc
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mutações do patrimônio líquido e dos recursos para aumento de capital e as origensS°:aplicações
desses exercícios" (f 41, item 5).
À folha 181, o Conselho Fiscal exarou parecer afirmando "que as referidas demonstrações não

refletem a situação patrimonial e financeira da Companhia...".

A Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda emitiu Certificado de Auditoria pela
irregularidade da gestão (f. 136/138).
A autoridade ministerial, em conformidade com o disposto no art. 82 do Decreto-lei n.° 200/67,
combinado com o estabelecido no art. 52 da Lei n.° 8.443/92, pronunciou-se contrariamente à aprovação
da prestação de contas da entidade, com base nos laudos emitidos pela Secretaria de Controle Interno (f
173).
Em decorrência das irregularidades consignadas pelo controle interno no relatório de auditoria,
foi realizada a audiência do Sr. Hélcio da Rosa Martins, que apresentou defesa, às folhas 223/240.
Após o exame das razões do responsável, a 8' SECEX considerou consistentes as justificativas
para as ressalvas referentes aos subitens 5.2, 5.7, 5.8, 5.9, 5.13, 5.15, 5.19, 5.20 e 5.21, entendendo,
entretanto, que as demais alegações não lograram suprimir as irregularidades apontadas (f. 260).
Entende o Ministério Público que as irregularidades que restaram pendentes, a par da questão
atinente à falta de confiabilidade das demonstrações financeiras, são suficientes para alicerçar um juízo de
mérito pela não aprovação das contas.
Registre-se, por oportuno, que não se pode anuir à conclusão da unidade técnica, à folha 260,
uma vez que, de acordo com o art. 20 da Lei n.° 8.443/92, "as contas serão consideradas iliquidáveis quando
caso fortuito ou de força maior, comprovadamente alheio à vontade do responsável, tornar materialmente
impossível o julgamento de mérito...", hipótese à qual não se amoldam as presentes contas.

Ante o exposto, com a devida vênia, o Ministério Público opina no sentido de que as presentes
contas sejam julgadas irregulares, com fundamento no art. 16, III, b, da Lei n.° 8.443/92, aplicando-se ao
Sr. Hélcio da Rosa Martins a multa prevista no art. 58, I, da mesma lei, em decorrência da prática de atos
com infração às leis e regulamentos relativos à administração financeira, observando-se, na definição do
valor da penalidade, o limite permitido pelo art. 53 do Decreto-lei n.° 199/67, então vigente."
É o relatório.
VOTO
Examina-se a prestação de contas da Siderurgia Brasileira S.A. - SIDERBRAS, relativas ao
exercício de 1991, empresa em processo de liquidação.
Com a edição da Lei n.° 8029/90 foi autorizada a dissolução da SIDERBRAS, com a
nomeação de um liquidante. O prazo inicial fixado em 180 dias para sua extinção, foi sucessivamente
prorrogado, sendo finalizado na 81' Assembléia Geral, realizada em 28.08.97.
A Secretaria de Controle Interno do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
considerou irregular a gestão do Liquidante em razão das impropriedades elencadas no Relatório de
Auditoria.
A 8' SECEX, após exame das razões do Liquidante considerou consistentes as justificativas
para as ressalvas apontadas nos subitens 5.2, 5.7, 5.8, 5.9, 5.13, 5.15, 5.19, 5.20 e 5.21, do Relatório de
Auditoria, entendendo, entretanto, que as demais alegações não lograram suprimir as irregularidades
apontadas.
Dentre as irregularidades pendentes destaco aquela que diz que as demonstrações
financeiras não refletiu a situação patrimonial e financeira da entidade, consoante Laudos dos Auditores
Independentes e manifestação do Conselho Fiscal.
Com essas considerações, acolho o parecer do Ministério Público Votando no sentido de
que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à apreciação deste Plenário
1998.
T.C.U., Sala das Sessões, em 11 d

(-9-9---

Marcos Vinicio Vilaça • )
Ministro-R ator
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Proc. TC-013.865/93-5
Prestação de Contas

Parecer

Trata-se da prestação de contas, exercício de 1991, da Siderurgia Brasileira S/A - SIDERBRÁS,
empresa em processo de liquidação, sob a responsabilidade, à época, de Hélcio da Rosa Martins
(liquidante)

•

O parecer dos auditores independentes foi de que as demonstrações financeiras "não apresentam
adequadamente. de conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade e os princípios contábeis
previstos 'na legislação societária. a posição patrimonial e financeira da Siderurgia Brasileira SÃ. SIDERBRÁS
(Em liquidação) e empresas controladas em 31 de dezembro de 1991 e de 1990 nem o resultado das operações. as
mutações do patrimônio líquido e dos recursos para aumento de capital e as origens e aplicações de recursos
desses exercícios" (f 41, item 5).
À folha 181, o Conselho Fiscal exarou parecer afirmando "que as referidas demonstrações não
refletem a situação patrimonial e _financeira da Companhia...".

A Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda emitiu Certificado de Auditoria pela
4
irregularidade da gestão (f 136/138).
A autoridade ministerial, em conformidade com o disposto no art. 82 do Decreto-lei n.° 200/67,
5.
combinado com o estabelecido no art. 52 da Lei n.° 8.443/92, pronunciou-se contrariamente à aprovação
da prestação de contas da entidade, com base nos laudos emitidos pela Secretaria de Controle Interno (f.
173).
Em decorrência das irregularidades consignadas pelo controle interno no relatório de auditoria,
6
foi realizada a audiência do Sr. Hélcio da Rosa Martins, que apresentou defesa, às folhas 223/240.
Após o exame das razões do responsável, a 8 SECEX considerou consistentes as justificativas
para as ressalvas referentes aos subitens 5.2, 5.7, 5.8, 5.9, 5.13, 5.15, 5.19, 5.20 e 5.21, entendendo,
entretanto, que as demais alegações não lograram suprimir as irregularidades apontadas (f. 260).
Entende o Ministério Público que as irregularidades que restaram pendentes, a par da questão
atinente à falta de confiabilidade das demonstrações financeiras, são suficientes para alicerçar um juízo de
mérito pela não aprovação das contas.
Registre-se, por oportuno, que não se pode anuir à conclusão da unidade técnica, à folha 260,
uma vez que, de acordo com o art. 20 da Lei n.° 8.443/92, "as contas serão consideradas iliquiderveis quando
caso .fbrtuito ou de . fbrça maior. comprovadamente alheio à vontade do responsável, tornar materialmente
impossível o julgamento de mérito..." hipótese à qual não se amoldam as presentes contas.

Ante o exposto, com a devida vênia, o Ministério Público opina no sentido de que as presentes
contas sejam julgadas irregulares, com fundamento no art. 16, III, b, da Lei n.° 8.443/92, aplicando-se ao
Sr. Hélcio da Rosa Martins a multa prevista no art. 58, I, da mesma lei, em decorrência da prática de atos
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com infração às leis e regulamentos relativos à administração financeira, observando-se, na definição do
valor da penalidade, o limite permitido pelo art. 53 do Decreto-lei n.° 199/67, então vigente.

Brasília, 12 de dezembro de 1997

Maria Alzira Ferreira
Procuradora
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ACÓRDÃO N.° 0 2 7 /98-TCU - Plenário
Processo n.° TC - 013.865/93-5 Apensos: TC - 012.676/89-6 c/1 volume e TC - 029.047/91-6 c/ 2 volumes
Classe de Assunto: (IV) Prestação de Contas — Exercício de 1991
Responsável: Hélcio da Rosa Martins — Liquidante CPF — 010.904.967-53
Entidade: Siderurgia Brasileira S.A. — SIDERBRÁS (Em Liquidação)
Vinculação : Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Dra. Maria Alzira Ferreira
Unidade Técnica: 8 SECEX
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas da Siderurgia Brasileira
S.A — SIDERBRAS, relativas ao exercício de 1991.
Considerando as irregularidades apontadas nos autos; e
Considerando que, ouvido em audiência prévia, o responsável apresentou justificativas
insuficientes para elidir a responsabilidade a ele imputada.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
em:
a) com fulcro nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, e 23, inciso III, da Lei n.° 8.443/92,
julgar irregulares as presentes contas e aplicar ao Sr. Hélcio da Rosa Martins a multa prevista no inciso I
do art. 58 da mesma Lei, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do limite
estabelecido no Decreto-lei n.° 199/67, vigente à época dos fatos fixando-se-lhe o prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da notificação (art. 165, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) para o recolhimento da
referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional;
b)seja dispensada, desde logo, a cobrança judicial da dívida, por economia processual, nos termos do
art. 93 da Lei n.° 8.443/92, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o
devedor para que se lhe possa ser dada quitação.
Ata n° 08/98 — Plenário.
Data da Sessão: 11/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.

MARCOS VINII OS VILAÇA
Ministro elator

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

'

LUCAS
RO A FURTADO
'."-------2-1
Rep. do Ministério Público
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GRUPO II— CLASSE IV — Plenário
TC-020.477/94-5
Apensos: TC-012.093/96-3 (Tomada de Contas do exercício de 1993)
e TC-011.219/97-1 (Tomada de Contas do exercício de 1994).
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: 9 0 Batalhão de Suprimentos do Ministério do Exército
Responsáveis: Moacir Klapouch, CPF 233.669.077-20, e outros.
Ementa: Tomada de Contas Especial. Irregularidades diversas.
Citação. Acolhimento das alegações de defesa apresentadas por Airton
Farias da Conceição, Márcio de Souza Pinheiro e Evalci Campos
Cascardo. Contas dos responsáveis julgadas regulares com quitação
plena. Rejeição das alegações de defesa apresentadas por Cláudio
Almeida da Costa. Recolhimento do débito imputado solidariamente a
Moacir Klapouch e Cláudio Almeida da Costa. Aplicação de multa.
Autorização para cobrança judicial, caso não atendida a notificação.
Encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público da União.
Contas da Unidade referentes a 1993 (TC-012.093/96-3): julgadas
irregulares com quitação as contas de Moacir Klapouch e Cláudio
Almeida da Costa; e regulares com ressalvas, com quitação, as contas
dos demais responsáveis. Determinações. Arquivamento. Contas da
Unidade referentes a 1994 (TC-011.219/97-1): julgadas irregulares,
com quitação, as contas de Moacir Klapouch e Cláudio Almeida da
Costa; e regulares, com quitação plena, as contas dos demais
responsáveis.
RELATÓRIO

Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do Secretário de
Economia e Finanças do Ministério do Exército, com a finalidade de apurar fatos citados em sindicância
(fls. 02 a 38) realizada no 9 0 Batalhão de Suprimento daquela Arma.
2.

Os fatos apontados pela sindicância e, posteriormente, ensejadores da TCE foram:
realização de fretes por servidores da Unidade, com a utilização de veículos de transporte
de propriedade da União (Exército Brasileiro), sem o recolhimento dos valores recebidos e
sem a devida contabilização;
pagamento de gêneros alimentícios (pães) sem o devido recebimento;
aquisição de equipamento (máquina fotocopiadora) por preço superfaturado; e
pagamento por serviços não executados.
Parecer do Controle Interno (fls. 1490/1500)

Ao analisar os fatos acima, a equipe responsável pelo Relatório de Auditoria da TCE
3.
constatou que, de fato, houve a realização dos referidos fretes, sem o devido depósito dos valores
recebidos na conta tipo "C" da Unidade, sem o registro contábil das receitas e das despesas
correspondentes, concluindo que os mesmos recursos não foram revertidos em proveito da UG.
Com base em documentos apresentados pelo motorista do veículo utilizado nos fretes (fls. 234
4.
e 235), a equipe de auditoria imputou ao Ten. Cel. Moacir Klapouch a responsabilidade pelos valores
recebidos e não contabilizados a seguir discriminados:
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Data do Recebimento
10/02/93
09/03/93
07/04/93
27/04/93
28/05/93
13/06/93
19/07/93
31/07/93
15/08/93
08/10/93
31/10/93
07/12/93
22/12/93
28/01/94
15/02/94
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Valor originário recebido s/
comprovação
Cr$ 11.000.000,00
Cr$ 18.000.000,00
Cr$ 20.300.000,00
Cr$ 40.548.000,00
Cr$ 28.273.000,00
Cr$ 62.500.000,00
Cr$ 85.172.000,00
Cr$ 100.000.000,00
CR$ 90.000,00
CR$ 131.800,00
CR$ 230.000,00
CR$ 220.000,00
CR$ 178.560,00
CR$ 304.000,00
CR$ 900.000,00

Soma

Valor
(UFIR)
1.244,80
1.646,72
1.473,66
2.552,62
1.337,83
2.596,21
2.568,75
2.664,17
2.103,41
1.790,23
2.488,54
1.658,37
1.161,69
1.298,52
3.124,27
29.709,79

Com relação ao pagamento por pães não recebidos pelo Batalhão, o Órgão de Controle
Interno, por intermédio de levantamento efetuado nos "Livros de Partes" da Unidade e nas notas fiscais
mensais, constatou a existência de vários dias sem lançamento de quantidades de pães recebidos, além de
que o livro do 9 0 B SUP relativo ao período de 27.11.93 a 31.01.94 foi extraviado.
Baseado nesses dados e na ausência de justificativas para a discrepância entre os valores
registrados como recebidos e os valores pagos, conforme demonstrativo de fls. 1195/1206, a equipe de
auditoria propôs a responsabilização dos servidores encarregados do Setor de Aprovisionamento, uma vez
que esses atestaram, no verso das notas fiscais, o efetivo recebimento de toda a quantidade de pães
descrita nesses documentos.
Fundados nesse critério, foram os seguintes os valores imputados aos diversos agentes:
Cláudio Almeida da Costa
Exercício: 1993
OB
Data
01/04/93
27/04/93
08/06/93
16/06/93
12/07/93
13/09/93

Número
930B00110
930B00171
930B00280
930B00353
930B00416
930B00566
SOMA

Quantidade paga e
não recebida (Kg)
654,000
1.379,000
937,500
927,500
718,600
507,500
5.124,100

Valor originário

Valor em UFIR

Cr$ 18.304.152,00
Cr$ 52.098.620,00
Cr$ 44.273.437,50
Cr$ 49.714.000,00
Cr$ 52.383.065,60
CR$ 65.959,78
-

1.398,04
3.279,77
1.907,24
2.015,59
1.677,38
1.190,95
11.468,97

Valor originário

Valor em UFIR

Airton Farias da Conceição
Exercício: 1993
OB
Número
930B00471

Data
12/08/93
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Márcio de Souza Pinheiro
Exercícios: 1993 e 1994
OB
Data
07/10/93
05/11/93
20/12/93
09/02/94
16/02/94

Número
930B00671
930B00761
930B00854
940B00007
940B00021
SOMA

Quantidade paga e
não recebida (Kg)
(96,000)
166,000
446,000
472,200
385,000
1.373,200

Valor originário

Valor em UFIR

(Cr$ 17.155,20)
CR$ 40.045,84
CR$ 145.248,82
CR$ 174.808,44
CR$ 169.441,11
-

(236,49)*
410,49
971,06
641,38
588,20
2.374,64

Valor originário

Valor em UFIR

* Quantidade recebida superior à paga em 96 KG.

Evalci Campos Cascardo
Exercício: 1994
OB
Número
940B00066
940B00133
SOMA

Data
08/03/94
07/04/94

Quantidade paga e
não recebida (Kg)
738,000
787,500
1.525,500

CR$ 390.254,40
CR$ 583.002,00
-

1.050,57
1.102,74
2.153,31

Outro ponto investigado pela auditoria foi a aquisição de uma máquina fotocopiadora, em
24.02.94, pelo valor de CR$ 3.320.000,00, equivalente a 5.813,14 URV, preço superior em 1.284,14
URV (2.447,66 UFIR) ao praticado no mercado local, tendo sido utilizado como parâmetro o valor de
aquisição de uma máquina idêntica pela 9a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército - ICFEx,
pelo preço equivalente a 4.529,00 URV em maio de 1994.
Quanto aos serviços pagos e não executados, a equipe de auditoria constatou que a Unidade
pagou à empresa Hidracenter por serviços não efetivamente prestados, embora atestados pelo servidor
responsável, no valor de CR$ 530.000,00, em 27.12.93, referentes a reformas em quadras esportivas
pertencentes ao Batalhão.
A equipe informa que o Maj. Int. Marco Aurélio de Araújo Wanderley, em relatório sobre as
irregularidades ocorridas no Batalhão, entregou cópia de cheque do Banco do Brasil, de n° 796.647, no
valor de CR$ 465.234,00 (fl. 1310), que teria sido entregue ao Ordenador de Despesa, e que a referida
importância corresponderia ao valor pago pela Unidade (CR$ 530.000,00), descontado de 12,25% a título
de impostos incidentes sobre a nota fiscal.
Consta, também, do relatório de auditoria, dispensa de licitação em favor da Empresa Emobrás
— Empreeiteira de Obras, tendo por objeto a substituição do piso do refeitório de cabos e soldados, com
pintura de paredes e material incluído.
Em 12.01.94, a referida firma emitiu nota fiscal correspondente aos serviços supra, que não
foram executados, tendo sido paga mediante o documento 940B00029, de 16.02.94, após atesto de
execução dos serviços pelo servidor competente.
Por tais irregularidades a equipe propõe responsabilizar o 10 Ten. Cláudio Almeida da Costa,
Encarregado do Setor de Material, autor dos falsos atestos, bem como Ten. Cel. Moacir Klapouch,
Ordenador de Despesa, imputando-lhes, solidariamente, os seguintes débitos.
OB
930B00861
940B00029
Soma
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A equipe de auditoria conclui propondo, entre outras medidas, a imputação de
responsabilidade pecuniária aos servidores mencionados nos itens 4, 7 e 13 deste Relatório, inscrevendo-os
contabilmente a débito da conta "Diversos Responsáveis — Desfalque ou Desvio" (1.1.2.2.9.03.00) e a
crédito da "Conta Diversos Responsáveis — Inscrição" (6.2.3.1.7.04.00), por terem sido responsáveis por
prejuízos causados à Fazenda Nacional; sem prejuízo da abertura de inquéritos administrativos contra as
firmas Hidracenter e Emobrás para apurar os fatos relatados nos itens 9 a 12 supra, com vistas à
declaração de sua inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública.
Às fls. 1497/1499, o Senhor Diretor de Auditoria manifesta-se contrário à imputação ao
Ordenador de Despesa, Ten. Cel. Moacir Klapouch, dos débitos referentes aos fretes irregulares, por
considerar que os documentos e as declarações do motorista não são suficientes para caracterizar o desvio
de valor equivalente a 29.709,79 UF1R, devendo caber, nesse caso, apenas a responsabilização funcional
pela prática de irregularidades administrativas.
Discorda, também, o Diretor de Auditoria, da imputação do valor referente ao
superfaturamento da máquina fotocopiadora (2.447,66 UFIR) ao mesmo Ordenador de Despesa, por
considerar que as oscilações decorrentes da acelerada inflação que vivia o país no período dos fatos
relatados seriam suficientes para explicar a diferença entre os preços comparados.
Concordando com as demais propostas da equipe de auditoria, o Diretor fez subirem, os autos,
ao Secretário de Economia e Finanças do Ministério do Exército que ratificou suas propostas de
encaminhamento (fl. 1499), levando ao conhecimento do Senhor Ministro de Estado do Exército as
conclusões da presente TCE.
Em despacho de fl. 1500, o Senhor Ministro de Estado do Exército declara-se ciente das
conclusões da tomada de contas especial realizada no 9° Batalhão de Suprimento, remetendo o processo a
este Tribunal para julgamento.
Parecer da Unidade Técnica (fls. 1501/1508, 1515/1524 e 1543/1545)

A Assessora da 3' SECEX, em instrução inicial de fls. 1501 a 1518, manifesta-se
favoravelmente às conclusões da equipe de auditoria da 9' ICFEx, sem as alterações propostas pelo
Diretor de Auditoria e ratificadas pelo Secretário de Economia e Finanças do Ministério do Exército.
A informante propõe, além das citações dos responsáveis pelos débitos levantados pela equipe
de auditoria, a realização de diligência à Diretoria de Auditoria do Ministério do Exército, a fim de que
essa informe ao Tribunal acerca da instauração, ou não, de processos administrativos contra as firmas
Hidracenter e Emobrás, com o objetivo de declará-las inidôneas para contratar com a Administração
Pública, face às irregularidades apuradas na presente TCE.
A Titular da 3' Secex manifesta-se de acordo com o encaminhamento proposto pela instrução
21.
precedente (fl. 1508v), submetendo os autos à consideração superior.
Depois de transitar pelo Ministério Público, que manifestou-se de acordo com as propostas de
encaminhamento supra (fl. 1508v), o presente processo subiu ao Gabinete do Ministro Homero Santos,
então seu Relator, que autorizou a adoção das providências preconizadas pela Unidade Técnica, mediante
despacho datado de 15.09.95 (fl. 1510).
Procedidas, na forma proposta, as citações dos responsáveis e a diligência à Diretoria de
Auditoria do Ministério do Exército, por meio do Oficio n° 365/95-3' Secex, de 22.09.95 (fls. 1511/1513),
e recebidos, a título de defesa e esclarecimentos os elementos constantes dos Anexos I e II do presente
processo, o AFCE designado pela 3' Secex efetuou a análise dos fatos (fls. 1515/1524), cujos principais
aspectos destaco a seguir:

•

No que concerne às alegações de defesa do Ten. Cd Moacir Klapouch, foi por
3. 1.
ele apresentado o DARF (/7. 02, Anexo I) comprovando o recolhimento de R$ 30.595,96
correspondente a parte do total dos débitos discriminados às f7s. 06 a 41 do Anexo I.
ff

Após efetuar alguns cálculos, o Analista informa que o valor recolhido pelo responsável,
24.
correspondente a 38.475,8048 UFLR, foi inferior ao efetivamente devido, que montava, à época do
Word8\ptdo\C:\Votos\020477-94-5.doc
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recolhimento, 32.246,1852 UFIR referentes ao principal, mais 8.390,8448 UFIR referentes aos juros de
mora, perfazendo 40.637,0300 UF1R. A diferença recolhida a menor, portanto, seria de 2.161,2252 UFIR,
ou R$ 1.718,60 em 14.11.95.
Com relação à defesa apresentada pelo 10 Ten. Int. Márcio de Souza Pinheiro, referente aos
débitos provenientes do pagamento de quantidades de pão superiores às realmente recebidas pela referida
UG, foi informado ser prática usual na Unidade a troca de sobras de pão por outros gêneros alimentícios,
quando esses se faziam necessários; além do fato de ser tal procedimento do conhecimento do
Comandante do Batalhão, Ten. Cel. Moacir Klapouch, do Sub-Comandante, Int. Nilson Lima e do Fiscal
Administrativo, Maj. Int. Marco Aurélio de Araújo Wanderley.
Essa informação, aliás, foi confirmada pelo Comandante do Batalhão quando inquirido durante
a sindicância que precedeu a presente TCE, tendo ficado caracterizada, inclusive, a autorização dos
pagamentos no verso das respectivas notas fiscais.
Para comprovação da entrada, no almoxarifado do Batalhão, dos gêneros alimentícios objeto
da troca, o alegante apresentou declaração do gerente da empresa fornecedora (Padaria Espanhola Ltda. fl. 289, Anexo I) atestando a veracidade daquele procedimento de troca.
Ante as alegações acima, o informante tece a seguinte análise:
Desse feito, salientamos que, embora a declaração apresentada pelo gerente da
3.2.4.2.
Padaria Espanhola Ltda. careça de valor probante, constitui elemento indicial da efetividade
do evento de troca de sobra de pão por outros produtos. É nesse sentido que partureja dos
autos a declaração de fl. 288, Anexo I, do 3° Sgt. Da Reserva Remunerada, Sr. Lacyr do
Carmo Recalde, onde o seu teor coaduna-se com o contido na declaração retrocitada.
Impende, aqui, notar que tais declarações gozam de presunção de verdade, vez que a falsa
declaração constitui crime de falso testemunho previsto no art. 342 do Decreto-Lei n° 2.848,
de 07.12.40 (Código Penal Brasileiro).
PP

As alegações de defesa apresentadas pelos demais servidores responsabilizados pela mesma
irregularidade acima tratada, 10 Ten. Int. Evalci Campos Cascardo, 10 Ten. Int. Airton Farias da Conceição
e 1° Ten. Cláudio Almeida da Costa, salvo pequenas nuances, vão na mesma direção das argumentações e
elementos tratados nos itens 25 a 28 supra, fazendo-se desnecessária, portanto, a análise individualizada
dessas peças.
Analisando essas alegações de defesa, o informante afirma que essas, embora não elucidativas,
apresentam diversos indícios de veracidade, invocando aqui o princípio da verdade material, segundo o
qual o juiz deve, nas palavras de Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo, 1989, pág. 584)
"conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos
supervenientes que comprovem as alegações em tela."
Arremata, o informante, a análise desse ponto, com a seguinte conclusão:
lt

Desse modo, não há como ignorar a verdade material figurada nos autos, e já
3.5.8.
aquilatada, pelo menos no que se refere ao procedimento de troca de sobra de pão. Mesmo
refutando as alegações de defesa do responsável ora em análise, verdade formal, não
poderíamos descurar do compromisso com a verdade real (material), qual seja, a de que a
troca de sobra de pão, apesar de se constituir procedimento irregular, não acarretou prejuízo
ao erário, visto ser utilizada em prol daquela Arma.
PP

Quanto ao débito imputado ao 10 Ten. Cláudio Almeida da Costa, referente ao pagamento por
serviços de engenharia não realizados, foi alegado, conforme resumo do informante, que:
a) após a devida licitação, seguida do respectivo empenho de despesa, o Ten. Cd
Moacir Klapouch, sob a alegação de que com o montante de recursos a ser liberado para a
empresa vencedora - descontados os impostos incidentes sobre a nota fiscal de serviço Word8 \ptdo\C:\Votos\020477-94-5.doc
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seria possível a execução de uma obra mais completa que aquela prevista no edital, resolveu
cancelar o referido processo licitatório e, ainda, determinou que o defendente supra
assinasse o Atestado Declaratório de Realização do Serviço;
b) Tal assinatura foi realizada mediante coação irresistivel praticada pelo Ten.
Cel. Moacir Klapouch, em virtude de seu grau hierárquico superior somado ao abuso de
poder, bem como excesso de poder.
O Analista contesta a alegação de que o responsável tenha praticado a irregularidade a ele
imputada mediante coação irresistível, invocando, em socorro a seu posicionamento, o disposto no art. 98
do Código Civil Brasileiro, segundo o qual "a coação, para viciar a manifestação de vontade, há de ser
tal, que incuta ao paciente fundado temor de dano à sua pessoa, à sua familia, ou a seus bens, iminente e
igual, pelo menos, ao receável do ato retorquido".
No caso em comento, segundo o Analista, não restou demonstrada a presença da figura do
fundado temor de dano, haja vista que nenhuma represália poderia sofrer o servidor que se recusasse a
cumprir ordem manifestamente ilegal. Ademais, acrescenta, "o art. 41 da Lei n° 6.880, de 09.12.90
(Estatuto dos Militares), delimita a estreita relação de convivência entre os oficiais que ordenam e
aqueles que obedecem, pois, verbis, 'cabe ao militar a responsabilidade integral pelas decisões que
tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar'. Portanto, a responsabilização engloba as
ações do emitente da ordem e do praticante da ação.
Com relação à solicitação de informações acerca da instauração de processos administrativos
contra as firmas Hidracenter e Emobrás, com o objetivo de se verificar a possibilidade de aplicação da
pena de declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, foi informado, pelo
inquirido que tais processos, devidamente instaurados, concluíram pela não-responsabilidade das referidas
empresas na não-execução dos serviços contratados, cabendo a elas apenas a sanção de advertência
prevista no inciso I do art. 87 da Lei n° 8.666/93, que já teria sido aplicada, segundo informado.
A instrução é concluída com as seguintes propostas de encaminhamento:
Sejam aceitas as alegações de defesa dos responsáveis I° Ten. Airton Farias da
5.1.
Conceição, I° Ten. Márcio de Souza Pinheiro, 20 Ten. Evaki Campos Cascardo e o I° Ten.
Cláudio Almeida da Costa, no que se refere ao procedimento de troca de sobra de pão;
Sejam rejeitadas as alegações de defesa do I° Ten. Cláudio Almeida da Costa, no
5.2.
que toca aos débitos provenientes dos pagamentos efetuados às firmas Hidracenter e
Emobrás por serviços não executados, e cientificado, nos termos do § 2°, art. 153 do RI/TCU,
para, em novo e improrrogável prazo de quinze dias, recolher a importância a seguir
discriminada, e devida solidariamente com o Ten. Cel. Moacir Klapouch, abatido o valor já
recolhido pelo devedor solidário:
Seja citado, nos termos do art. 12, inciso II, da Lei 8.443/92 e do art. 153, inciso
5.3.
II, do RI/TCU, o Ten. Cel. Moacir Klapouch para apresentar as alegações de defesa ou
recolher aos cofres públicos os débitos a seguir discriminados, atualizados monetariamente a
partir da data do evento até o dia do recolhimento, abatido o valor já por ele recolhido:
A Diretora da 1' Divisão Técnica (fl. 1524) e o Secretário de Controle Externo em substituição
na 3' SECEX (fl. 1524v) manifestaram-se de acordo com as propostas do Analista, que foi igualmente
corroborada pelo Ministério Público (fl. 1524v).
Preliminarmente, mediante despacho de fl. 1525, datado de 31.01.97, já na condição de novo
Relator do presente processo, em decorrência da assunção da Presidência do TCU pelo antigo Relator,
Ministro Homero Santos, determinei a citação do ordenador de despesa, o que foi efetivado por meio do
expediente de fls. 1526/1528.
Às fls. 1530/1542, o responsável compareceu aos autos, por meio de expediente encaminhado
39.
pelo Senhor Diretor de Auditoria do Ministério do Exército (fl. 1529), apresentando DARF (fl. 1542)
Word8\ptdo\C:\Votos\020477-94-5.doc
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correspondente à diferença por ele anteriormente recolhida a menor, no valor de R$ 2.303, 10, autenticado
pelo Banco do Brasil em 16.04.97.
Em nova instrução de fl. 1543, o Analista designado noticia os fatos acima relatados,
afirmando posteriormente que o recolhimento integral e tempestivo do débito por parte do responsável não
o exime de seu envolvimento direto em numerosos atos de gestão ilegais, ilegítimos e antieconômicos, sem
que tenha restado demonstrada sua boa-fé relativamente a essas irregularidades.
Com base nesse entendimento, propõe que as presentes contas sejam julgadas irregulares, com
base nos artigos 1°, inciso I; 16, inciso III, alínea "b"; e 19, caput, da Lei n° 8.443/92, com expedição de
quitação do débito aos responsáveis; bem assim que seja aplicada ao ordenador de despesa a multa
prevista no art. 57 da Lei n° 8.443/92.
Em parecer de fls. 1544/1545, o Diretor da 3' Divisão Técnica da 3' SECEX manifesta
anuência ao alvitrado pelo Analista à fl. 1543, considerando os pareceres precedentes, sistematizando da
seguinte forma as propostas de encaminhamento:
(g

1- Quanto às presentes contas:
sejam acolhidas as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Airton Farias
da Conceição, Márcio de Souza Pinheiro e Evalci Campos Cascardo, tendo em vista que as
mesmas lograram ilidir as imputações de débito consignadas na tomada de contas especial
instaurada no âmbito do 9° Batalhão de Suprimento para apurar possíveis ocorrências de
pagamentos relativos a compras de pão em valores superiores às correspondentes
quantidades realmente recebidas pela unidade gestora, julgando-se regulares as contas dos
referidos responsáveis e dando-se aos mesmos quitação plena, com fundamento no inciso I
do artigo 16 e no artigo 17 da Lei n°8.443, de 16.07.92;
sejam rejeitadas as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Cláudio
Almeida da Costa, uma vez que as mesmas não afastaram as imputações de débito
consignadas na tomada de contas especial instaurada no âmbito do 9° Batalhão de
Suprimento para apurar ocorrências de pagamentos às empresas Hidracenter e Emobrás por
serviços que não foram executados, deixando-se de proceder ao previsto no § 2° do art. 153
do Regimento Interno do TCU pelo fato de a importância devida já ter sido recolhida aos
cofres públicos pelo devedor solidário, Sr. Moacir Klapouch, julgando-se irregulares as
contas do referido responsável, nos termos da alínea d do inciso III do artigo 16 da Lei n°
8.443/92, e expedindo-se quitação do débito do mesmo, com fundamento no artigo 169 do
Regimento Interno do TCU;
sejam julgadas irregulares as contas do Sr. Moacir Klapouch, com base na
alínea d do inciso III do artigo 16 da Lei n° 8.443/92, e expedindo-se quitação do débito do
mesmo, com fundamento no artigo 169 do Regimento Interno do TC'U, uma vez que o
responsável recolheu aos cofres públicos, com a devida atualização monetária e juros de
mora, a importância relativa aos débitos que lhe foram imputados na tomada de contas
especial instaurada no âmbito do 9° Batalhão de Suprimento para apurar ocorrências de
pagamentos às empresas Hidracenter e Emobrás por serviços que não foram executados e de
prestação de serviços de fretes a terceiros com o uso de viaturas da unidade sem que os
valores arrecadados com a prestação desses serviços tivessem sido recolhidos em conta
bancária especifica da unidade;
c) com fulcro no caput do art. 19 da Lei n° 8.443/92, seja aplicada aos Srs.
Moacir Klapouch e Cláudio Almeida da Costa a multa prevista no artigo 57 da retrocitada
norma legal;
- Quanto à tomada de contas do 9° Batalhão de Suprimento relativas ao
exercício de 1993 (processo TC-012.093/96-3, juntado a esta TCE, constituído da apartado
do processo TC-012.786/94-2, que tratou da tomada de contas consolidadas do Subórgão
Comando da 9a Região Militar relativas ao exercício de 1993):
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sejam julgadas irregulares as contas do Sr. Moacir Klapouch, com base na
alínea d do inciso III do artigo 16 da Lei n° 8.443/92, e expedindo-se quitação do débito do
mesmo, com fundamento no artigo 169 do Regimento Interno do TCU;
sejam julgadas regulares com ressalvas as contas dos demais responsáveis
arrolados à folha 4 do processo TC-012.093/96-3, dando-se quitação aos mesmos, com
fundamento no inciso lido artigo 16 e no artigo 18 da Lei n°8.443/92, e determinando-se ao
responsável pela unidade a adoção das seguintes medidas, com vistas a evitar a repetição de
falhas ou impropriedades ocorridas no exercício de 1993:
b. 1) cumprir rigorosamente as fases de execução da despesa, nos moldes
previstos nos artigos 60 a 63 da Lei n° 4.320, de 17.03.64;
b.2) observar o correto preenchimento de documentos contábeis e a adequada
classificação contábil das despesas;
b. 3) atentar para o previsto no artigo 26 da Lei n°8.666, de 21.06.93;
III — Quanto à tomada de contas do 9° Batalhão de Suprimento relativas ao
exercício de 1994 (processo TC-011.219/97-1, juntado a esta TCE, constituído de apartado
do processo TC-011.109/95-5, que tratou da tomada de contas consolidadas do Subórgão
Comando da 9 ° Região Militar relativas ao exercício de 1994:
sejam julgadas irregulares as contas do Sr. Moacir Klapouch, com base na
alínea d do inciso III do artigo 16 da Lei n° 8.443/92, e expedindo-se quitação do débito do
mesmo, com fundamento no artigo 169 do Regimento Interno do TCU;
sejam julgadas regulares as contas dos demais responsáveis arrolados à folha
7 do processo TC-011.219/97-1, dando-se aos mesmos quitação plena, com fundamento no
inciso I do artigo 16 e no artigo 17 da Lei n° 8.443/92.
A titular da unidade técnica manifestou-se de acordo com as propostas acima.
Parecer do Ministério Público (fl. 1546)
O representante do Ministério Público anuiu às propostas de encaminhamento da unidade
técnica, acrescentando sugestão de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público da União, para
ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, conforme previsto no § 3 0 do art. 16 da Lei n° 8.443/92,
tendo em vista fundamentar-se a proposta condenatória na alínea "d" do inciso III do mesmo artigo
(desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos).
É o Relatório.

VOTO

•

Restou sobejamente demonstrado nos autos a prática reiterada de inúmeras e graves
irregularidades por parte do ordenador de despesa da unidade sob análise, que causaram prejuízos ao
erário, maculando de imoralidade os atos praticados comprovadamente em proveito do próprio
responsável.
A locupletação do agente ficou caracterizada nos documentos e testemunhos acostados aos
autos, sendo corroborada pelo recolhimento, sem contestação, dos débitos a ele imputados.
Entendo que o presente caso requer ação exemplar e enérgica do Tribunal, com vistas a não
apenas ressarcir o erário dos prejuízos havidos, o que já foi feito, como, também, a desincentivar a
repetição de práticas dessa natureza.
Comungo, pois, das conclusões da unidade técnica, com o acréscimo sugerido pela
Procuradoria, relativamente ao encaminhamento dos autos ao Ministério Público da União para as
providências de sua alçada.
Word8\ptdo\CWotos\020477-94-5.doc
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Ante tais razões, Voto por que o Tribunal adote os Acórdãos que ora submeto ao Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 11 de março de 1998.

Marcos Vinici s Vilaça
Ministro- elator

•
Word8\ptdo\C:\Votos\020477-94-5.doc
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MINISTÉRIO PÚBLICO /MU
Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin

Processo TC n° 020.477/94-5
Tomada de Contas Especial
Juntados: TC n° 012.093/96-3
TC n° 011.219/97-1

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

e

O processo em questão foi instaurado no âmbito do Ministério do Exército com o intuito de
apurar responsabilidades pelas irregularidades ocorridas no 9° Batalhão de Suprimento, durante o período
de 01/02/93 a 31/03/94.
Emerge dos autos, após a citação dos responsáveis e a análise das respectivas alegações de
defesa apresentadas, a ocorrência comprovada de graves irregularidades cometidas pelos gestores do
órgão no período considerado, as quais configuram a prática de atos de gestão ilegais, ilegítimos e
antieconômicos, bem como o desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, que resultaram em prejuízo ao
Erário, consoante bem demonstrado nas instruções produzidas pela 3' SECEX (fls. 1515/1524 e
1543/1545).
Verifica-se, outrossim, que o débito imputado aos envolvidos, decorrente das anomalias em
referência, foi integralmente recolhido ao Tesouro Nacional, atualizado e acrescido dos encargos legais
devidos, na forma da legislação em vigor, pelo Sr. Moacir Klapouch, ordenador de despesa à época e um
dos responsáveis solidários pelos danos causados aos cofres públicos, segundo atestam os comprovantes
insertos às fl. 02 do anexo I e fl. 1542 do processo principal.
Observa-se, por outro lado, que as contas do 9° Batalhão de Suprimento relativas aos exercícios
de 1993 (TC n°012.093/96-3) e 1994 (TC n°011.219/97-1), abrangidos pelos fatos inquinados, ainda não
foram julgadas pelo Tribunal, cujos processos estão juntados a esta TCE para fins de análise em conjunto e
confronto.
Diante do exposto e considerando tudo o que demais restou esclarecido nos autos, o Ministério
Público manifesta-se em concordância com a proposição de mérito oferecida pelo Sr. Diretor de Divisão,
nos termos do Parecer de fls. 1544/1545, endossada pela Sra. Secretária.
Adicionalmente, tendo em vista o fundamento da proposta condenatória — alínea d, do
6.
supracitado art. 16 —, o MP/TCU propugna pela adoção, na espécie, do procedimento previsto no § 3°
daquele dispositivo legal.
Ministério Público, em 09 de dezembro de 1997.

PAU

ARES BUGARIN
Subpr • curador-Geral
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Processo n° TC-020.477/94-5
Classe de Assunto: IV — Tomada de Contas Especial
Unidade: 9° Batalhão de Suprimentos do Ministério do Exército
Responsáveis: Moacir Klapouch, CPF 233,669,077-20; Cláudio Almeida da Costa, CPF 102.425.04825; Airton Farias da Conceição, CPF 368.360.521-91; Márcio de Souza Pinheiro, CPF 007.618.56722; e Evalci Campos Cascardo, CPF 002.728.557-07
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin
Unidade Técnica: 3' SECEX
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de Tomada de Contas Especial de
responsabilidade de Moacir Klapouch, Cláudio Almeida da Costa, Airton Farias da Conceição, Márcio de
Souza Pinheiro e Evalci Campos Cascardo, referentes a irregularidades praticadas na gestão do 9°
Batalhão de Suprimentos do Ministério do Exército, consistentes na realização de fretes por servidores da
Unidade, com a utilização de veículos de transporte de propriedade da União (Exército Brasileiro), sem o
recolhimento dos valores recebidos e sem a devida contabilização; no pagamento de gêneros alimentícios
(pães) sem o devido recebimento; na aquisição de equipamento (máquina fotocopiadora) por preço
superfaturado; e no pagamento por serviços não executados.
Considerando que, devidamente citado, o Senhor Moacir Klapouch recolheu os valores a ele
imputados, quer individualmente, quer solidariamente ao Senhor Cláudio Almeida da Costa, sem
apresentar suas alegações de defesa;
Considerando que, devidamente citado, o responsável Cláudio Almeida da Costa apresentou
alegações de defesa que não lograram elidir todas as irregularidades a ele imputadas, especialmente no
que tange ao pagamento por serviços não executados;
Considerando que, ante a gravidade dos fatos apurados, não há como se reconhecer a boa-fé
dos responsáveis Moacir Klapouch e Cláudio Almeida da Costa, apesar do recolhimento tempestivo do
débito;
Considerando que as alegações de defesa apresentadas pelos Senhores Airton Farias da
Conceição, Márcio de Souza Pinheiro e Evalci Campos Cascardo lograram elidir a irregularidade a eles
imputada, referente ao pagamento por gêneros alimentícios (pães), sem o devido recebimento;
Considerando que as irregularidades constantes dos autos são suficientes para a aplicação da
multa prevista no art. 57 da Lei n° 8.443/92 aos Senhores Moacir Klapouch e Cláudio Almeida da Costa,
bem assim para o encaminhamento das autos ao Ministério Público da União para a adoção das
providências que aquele órgão julgar pertinentes;
Considerando que a citação efetivada tem caráter de audiência, sendo desnecessário
estabelecer novo prazo para recolhimento do débito original, pois este já não subsiste;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fundamento nos artigos 1°, I; 16, I e III, alínea "d" e §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.443/92, c/c os artigos 19,
caput, 23, III, e 57 da mesma Lei em:
acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Airton Farias da Conceição, Márcio
de Souza Pinheiro e Evalci Campos Cascardo, tendo em vista que as mesmas lograram elidir as
imputações de débito consignadas na tomada de contas de que tratam os autos, referentes a pagamentos
por gêneros alimentícios em valores superiores aos correspondentes às quantidades recebidas pela
unidade;
julgar regulares as contas dos responsáveis referidos na alínea "a", dando aos mesmos
quitação plena, com fundamento no inciso I do artigo 16 e no artigo 17 da Lei n° 8.443/92;
rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Cláudio Almeida da Costa, uma vez
que as mesmas não afastaram as imputações de débito consignadas na tomada de contas especial de que
tratam os autos, referentes a pagamentos às empresas Hidracenter e Emobrás por serviços não
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executados, deixando de proceder ao previsto no § 2° do art. 153 do Regimento Interno do TCU pelo fato
de a importância devida já haver sido recolhida aos cofres públicos pelo devedor solidário, Sr. Moacir
Klapouch;
julgar irregulares as contas do responsável referido na alínea "c", nos termos da alínea "d"
do inciso III do artigo 16 da Lei n° 8.443/92, expedindo quitação do débito do mesmo, com fundamento
no artigo 169 do Regimento Interno do TCU;
julgar irregulares as contas do Sr. Moacir Klapouch, com base na alínea "d" do inciso III
do artigo 16 da Lei n° 8.443/92, expedindo quitação do débito do mesmo, com fundamento no artigo 169
do Regimento Interno do TCU, uma vez que o responsável recolheu aos cofres públicos, com a devida
atualização monetária e juros de mora, a importância relativa aos débitos que lhe foram imputados na
tomada de contas especial de que tratam os presentes autos, referentes a pagamentos às empresas
Hidracenter e Emobrás por serviços que não foram executados; à aquisição de máquina fotocopiadora por
preço superfaturado; e à prestação de serviços de fretes a terceiros com o uso de viaturas da unidade, sem
que os valores arrecadados com a prestação desses serviços tivessem sido recolhidos em conta bancária
específica da unidade;
O com fulcro no caput do art. 19 da Lei n° 8.443/92, aplicar aos Senhores Moacir Klapouch e
Cláudio Almeida da Costa, individualmente, a multa prevista no artigo 57 da retrocitada norma legal, nos
valores de R$ 3.099,18 (três mil e noventa e nove reais e dezoito centavos) e R$ 350,70 (trezentos e
cinqüenta reais e setenta centavos), respectivamente, consistentes na aplicação do percentual de 10%
sobre os correspondentes danos causados ao erário;
autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n° 8.443/92, a cobrança
judicial da multa aplicada ao Senhor Moacir Klapouch, caso não atendida a notificação, bem como
dispensar a cobrança judicial da multa aplicada ao Senhor Cláudio Almeida da Costa, por economia
processual, nos termos do art. 93 da Lei n° 8.443/92, ficando sua quitação subordinada ao recolhimento da
dívida aos cofres do Tesouro Nacional, conforme prevê o art. 248 do RI/TCU;
encaminhar, com fundamento no § 3° do art. 16 da Lei n° 8.443/92, cópia dos autos ao
Ministério Público da União para a adoção das providências que julgar cabíveis, ante a gravidade das
irregularidades constatadas.
Ata n° 08/98 — Plenário.
Data da Sessão: 11/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

MARCOS VINICIO, VILAÇA
Ministro-Rélator

Fui presente: LUCAS RDCHA FURTADO
Rep. do Ministério Público
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1. Processo n° TC-012.093/96-3
2. Classe de Assunto: IV — Tomada de Contas do exercício de 1993
3. Unidade: 9° Batalhão de Suprimentos do Ministério do Exército
4. Responsáveis: Pedro Ferreira da Costa, CPF 002.558.745-53; Moacir Klapouch, CPF 233,669,077-20;
Airton Farias da Conceição, CPF 368.360.521-91; e Marco Aurélio de Araújo Wanderley, CPF
453.144.707-72
5. Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin
7. Unidade Técnica: 3' SECEX
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de Tomada de Contas do 9° Batalhão de
Suprimentos do Ministério do Exército, relativas ao exercício de 1993, de responsabilidade de Pedro
Ferreira da Costa, Moacir Klapouch, Airton Farias da Conceição, e Marco Aurélio de Araújo Wanderley.
Considerando as irregularidades praticadas pelo Senhor Moacir Klapouch na gestão da
unidade no exercício de 1993, consistentes na realização de fretes por servidores da Unidade, com a
utilização de veículos de transporte de propriedade da União (Exército Brasileiro), sem o recolhimento
dos valores recebidos e sem a devida contabilização e no pagamento por serviços não executados,
conforme constatado na Tomada de Contas Especial de que trata o TC-020.477/94-5;
Considerando que, devidamente citado no processo de Tomada de Contas Especial, o Senhor
Moacir Klapouch recolheu os valores a ele imputados, sem apresentar suas alegações de defesa;
Considerando que, ante a gravidade dos fatos apurados, não há como se reconhecer a boa-fé
do gestor Moacir Klapouch, apesar do recolhimento tempestivo do débito;
Considerando as diversas impropriedades detectadas na gestão da unidade;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fundamento nos artigos 1°, I; 16, II e III, alínea "d" e §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.443/92, c/c o artigo e 23,
II e III, da mesma Lei em:
julgar irregulares as contas do Sr. Moacir Klapouch, com base na alínea "d" do inciso III
do artigo 16 da Lei n° 8.443/92, expedindo quitação do débito do mesmo, com fundamento no artigo 169
do Regimento Interno do TCU;
julgar regulares com ressalvas as contas dos Senhores Pedro Ferreira da Costa, Airton
Farias da Conceição, e Marco Aurélio de Araújo Wanderley, expedindo quitação aos mesmos, com
fundamento no inciso II do artigo 16 e no artigo 18 da Lei n° 8.443/92;
determinar ao responsável pela unidade a adoção das seguintes medidas, com vistas a
evitar a repetição de falhas ou impropriedades ocorridas no exercício de 1993:
cumprir rigorosamente as fases de execução da despesa, nos moldes previstos nos
artigos 60 a 63 da Lei n°4.320, de 17.03.64;
observar o correto preenchimento de documentos contábeis e a adequada classificação
contábil das despesas;
atentar para o previsto no artigo 26 da Lei n° 8.666, de 21.06.93;
d)deixar de efetuar a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público da União, prevista
pelo § 3° do artigo 16 da Lei n° 8.443/93, uma vez que os fatos que ensejaram o julgamento pela
irregularidade das contas ora apreciadas são os mesmos abordados na Tomada de Contas Especial
constante do TC-020.477/94-5, que, quando de sua apreciação pelo TCU, já foi objeto de determinação da
remessa anteriormente referida.
9. Ata n° 08/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 11/03/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
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11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campeio e o Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
\.
HOMERO SANTOS
Presidente
Fui presente: LUCAS ROCHA URTADO
Rep. do Ministério Público
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1. Processo n° TC-011.219/97-1
2. Classe de Assunto: IV — Tomada de Contas do exercício de 1994
3. Unidade: 9° Batalhão de Suprimentos do Ministério do Exército
4. Responsáveis: Moacir Klapouch, CPF 233.669.077-20; Leandro Souza de Alcântara, CPF
254.140.387-91; José Vicente, CPF 161.072.098-91; e Waldemir Fernando Giopato, CPF
622.682.447-68.
5. Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin
7. Unidade Técnica: 3 a SECEX
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de Tomada de Contas do 9° Batalhão de
Suprimentos do Ministério do Exército, relativas ao exercício de 1994, de responsabilidade de Moacir
Klapouch, Leandro Souza de Alcântara, José Vicente, e Waldemir Fernando Giopato.
Considerando as irregularidades praticadas pelo Senhor Moacir Klapouch na gestão da
unidade no exercício de 1994, consistentes na realização de fretes por servidores da Unidade, com a
utilização de veículos de transporte de propriedade da União (Exército Brasileiro), sem o recolhimento
dos valores recebidos e sem a devida contabilização; na aquisição de equipamento (máquina
fotocopiadora) por preço superfaturado; no pagamento por serviços não executados, conforme constatado
na Tomada de Contas Especial de que trata o TC-020.477/94-5;
Considerando que, devidamente citado no processo de Tomada de Contas Especial, o Senhor
Moacir Klapouch recolheu os valores a ele imputados, sem apresentar suas alegações de defesa;
Considerando que, ante a gravidade dos fatos apurados, não há como se reconhecer a boa-fé
do gestor Moacir Klapouch, apesar do recolhimento tempestivo do débito;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fundamento nos artigos 1°, I; 16, I e III, alínea "d" e §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.443/92, c/c o artigo e 23,
II e III, da mesma Lei em:
julgar irregulares as contas do Senhor Moacir Klapouch, com base na alínea "d" do inciso III do
artigo 16 da Lei n° 8.443/92, e expedindo quitação do débito do mesmo, com fundamento no artigo 169
do Regimento Interno do TCU;
julgar regulares as contas dos Senhores Leandro Souza de Alcântara, José Vicente, e Waldemir
Fernando Giopato, expedindo quitação plena aos mesmos, com fundamento no inciso I do artigo 16 e no
artigo 17 da Lei n° 8.443/92;
deixar de efetuar a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público da União, prevista pelo § 3°
do artigo 16 da Lei n° 8.443/93, uma vez que os fatos que ensejaram o julgamento pela irregularidade das
contas ora apreciadas são os mesmos abordados na Tomada de Contas Especial constante do TC020.477/94-5, que, quando de sua apreciação pelo TCU, já foi objeto de determinação da remessa
anteriormente referida.
9. Ata n° 08/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 11/03/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

MARCOS/ INICIOS1 ILAÇA
Ministro-Rel tor

Fui presente: LUCAS ROCHA FURTADO
Rep. do Ministério Público
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I - RELATÓRIO
GRUPO I - Classe V - Plenário
TC- 009.097/95-3
Natureza: Representação
Entidade: DATAMEC S. A. - Sistemas e Processamento de
Dados
Ementa: Representação formulada por licitante nos termos
do art. 113, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93, contra ato da Comissão
de Licitação que inabilitou empresa que apresentou
documentação em desconformidade com o edital.
Ponderações acerca do alcance do parágrafo único do art.
48 da Lei de Licitações. Conhecimento da representação,
por atender aos requisitos de admissibilidade.
Improcedência. Juntada dos autos às contas da entidade.
Ciência ao interessado.
Adoto como relatório o bem lançado parecer do Sr. Analista Artur Borges da
Cunha, o qual passo a transcrever:
"Trata-se de Representação procedente da firma Top Rio Viagens e Turismo Ltda.,
contra sua inabilitação, pela Comissão Permanente de Licitação — CPL, da DATAMEC, na
Tomada de Preços n° 0003/95 — Processo 1.TP.0005/95, visando a prestação de serviços
de transporte de empregados daquela Empresa.
A requerente (fl. 01) considera-se injustiçada, uma vez que sua inabilitação, mantida
pela CPL (fls. 03 e 04), não obstante ter seu recurso sido tempestivamente impetrado,
fundamentou-se na ausência de autenticação de um documento apresentado. Argumenta
que o mesmo documento havia sido entregue, devidamente autenticado, três dias antes, no
Setor de Cadastramento da Empresa, comprovando sua fidedignidade. Desta forma, a falha
apontada seria perfeitamente sanável pela própria administração da DATAMEC.
Oferecida com base e em perfeita conformidade com o art. 113, § 1°, da Lei n°
8666, de 21 de junho de 1993 (a autora está perfeitamente identificada no processo), a
representação resultou — por determinação do titular desta Secretaria, de acordo com a
instrução anterior, autuada às fls. 06 e 07 — na realização de diligência junto à Empresa (fls.
09 a 11), solicitando cópia de todo o processo da mencionada Tomada de Preços.
A DATAMEC enviou, em 20/11/95, a documentação exigida (fls. 12 a 181). Nela
encontramos:
Atos de Designação da CPL (fls. 15 a 17);
Justificativa e Requerimento dos Serviços (fls. 18 a 26);
Edital e seus Anexos (fls. 27 a 56 e 62 a 70);
Recibos de Retirada de Editais, Documentação dos Licitantes (fls. 71 a 122);
Julgamento da Habilitação e Recursos (fls. 123 a 152);
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• Julgamento das Propostas de Preços, Diligências e Recursos (fls. 154 a 181).
Embora sete empresas adquirissem o Edital, apenas duas compareceram ao
certame: Top Rio Viagens e Turismo Ltda e Solazer Transporte e Turismo Ltda. (Ata de
Reunião de Entrega de Abertura dos Envelopes de Documentação, em 06/04/95, fls.
123/124). Em reunião de 07/04/95 (Ata às fls. 126/127), a CPL resolveu julgar habilitada a
Solazer e inabilitada a Top Rio, 'por desatendimento às exigências do Anexo II, letra 'a',
tendo o certificado de classificação expedido pela EMBRATUR (subitem 3.1, do Anexo II)
sem a devida autenticação em cartório' (sic).
Publicada a decisão e cientificada a Top Rio em 11/04/95 (fls. 128 a 133), esta,
inconformada, apresentou recurso autuado às fls. 134 a 138, nos termos da representação
ora analisada, já comentados no item 2.
Em 12/04/95 (Ata de Reunião, fls. 142 a 144), a CPL julgou improcedente o recurso
pois o 'licitante ao apresentar o certificado de classificação sem a devida autenticação
descumpriu a determinação descrita na alínea 'a', Anexo II do Edital e o disposto no Artigo
32 da Lei n° 8666/93', acrescentado que `a CPL procedeu o julgamento de forma
estritamente vinculada, cumprindo-se as normas descritas na lei'. E que `dessa forma, a
Comissão inabilitou a recorrente Top Rio, em conformidade a determinação do Edital em
sua alínea `a', subitem 3.3. — Habilitação'.
Publicada a decisão e desta informada a contestada fls. 145 a 148), foi a mesma
submetida à apreciação do Departamento Jurídico (fls. 149/150) que a corroborou, sendo
então encaminhada à autoridade superior, por ele aceita, e publicada sua homologação
(fls. 151 a 153).
Passou-se, assim, à abertura do envelope de proposta da única empresa
remanescente no pleito (fls. 154/155), verficando-se que sua cotação de preços para o
serviço (R$ 14.090,00 — fl. 156) era muito superior à estimativa original (R$ 3.000,00 — fl.
24). Desta forma, procedeu-se, então à desclassificação da Solazer, em reunião da CPL de
25/05/95 (Ata às fls. 171 a 173), fundamentada em pesquisa de preços no mercado local de
transporte de turismo (fls. 159 a 170) e respaldada pelo art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/93.
Na mesma decisão, em cumprimento ao disposto no art. 48, parágrafo único, da mesma lei,
abriu-se novo prazo de oito dias úteis para que a licitante apresentasse outra proposta.
A Empresa, em 29/05/95, apresentou nova proposição (fl. 177), com preços
substancialmente reduzidos e de acordo com o praticado pelo mercado (R$ 8.695,00).
Entretanto, restou dúvida quanto à inclusão ou não em sua proposta de um aumento de
tarifas municipais prevista para 01/06/95. Instada a saneá-la (fl. 178), a Solazer não se
pronunciou dentro do prazo concedido, resultando na revogação da licitação pela CPL, por
desinteresse do licitante, em 07/06/95 (fls. 179 e 180), cuja homologação verificou-se em
16/06/95 (fl. 181).
O procedimento da DATAMEC em relação à inabilitação da Top Rio resultou de
interpretação correta, embora rigorosa e literal, do art. 32 da Lei 8.666/93. Este dispõe, em
seu § 2°, que o certificado de registro cadastral substitui os documentos enumerados nos
arts, 28 e 29 da mesma lei, portanto, aqueles referentes à regularidade jurídica e fiscal da
empresa. O certificado de classificação expedido pela EMBRATUR enquadra-se como
prova de qualificação técnica, preceituado no inciso I, do art. 30 da lei: 'I — registro ou
inscrição na entidade profissional competente'. É, portanto, correta a exigência de
2
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apresentação do referido certificado técnico junto à documentação requerida para a
habilitação, independentemente de prévio registro cadastral, e na forma prescrita no 'caput'
do art. 32: 'em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente
ou por servidor da Administração ou por órgão da imprensa oficial'. Qualquer outra atitude
seria liberalidade da contratante, podendo resultar em recurso de impugnação contra sua
decisão. Não procede, em seus termos, a representação da reclamante.
Cabem, agora, algumas observações quanto à licitação analisada. Seu Edital, no
preâmbulo, não contém informações quanto ao tipo de licitação, ao regime de execução do
contrato, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para
início da abertura dos envelopes, conforme determina o art. 40, icaput', da Lei n° 8.666/93,
apesar destas informações estarem disseminadas no corpo do edital.
Por outro lado, critica-se a interpretação restritiva dada pela CPL ao parágrafo
único do art. 48, da lei, que dispõe: (In verbis')
'Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a
Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de
nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo,
...' De sua interpretação depreende-se que é critério discricionário da Administração a
concessão, ou não, do novo prazo. Ela poderá simplesmente revogar a licitação 'ex-officio'.
Entretanto, se por ele decidiu-se, deverá estendê-lo tanto aos licitantes inabilitados quanto
aos proponentes desclassificados. Proceder de modo diverso contraria frontalmente os
princípios da isonomia (art. 3 0 , caput') e os mandamentos constitucionais da igualdade e da
competitividade, consubstanciados nos art. 37, inciso XXI, e 170, inciso IV, da Constituição
da República. Tanto essa é a intenção do legislador, igualar inabilitados a desclassificados,
que a redação original do parágrafo referia-se apenas a propostas desclassificadas, a atual
foi estabelecida pela Lei n° 8.883, de 8 de junho de 1994, refletindo clara evolução de
pensamento. No caso presente, houve um licitante inabilitado e uma proposta
desclassificada. O procedimento mais justo teria sido conceder-se novo prazo, tanto à
Solazer quanto à Top Rio.
Face ao exposto, propomos sejam os autos encaminhados ao Gabinete do Exm° Sr.
Ministro-Relator, Dr. Adhemar Paladini Ghisi sugerindo-se:
a) O Conhecimento da representação amparado no art. 113, § 1° da Lei n°8.666/93;
Seu Não Provimento, com base no art. 32 `caput', da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo

de se determinar à DATAMEC que, nos próximos editais, observe fielmente o disposto
no art.40, `capuf, da Lei n° 8.666/93;
Firmar entendimento de que quando, nos termos do parágrafo único do art. 48 da
Lei n° 8.666/93, se abrir novo prazo a todos licitantes julgados desclassificados para
nova apresentação de propostas, se conceda este prazo também a todos os
considerados inabilitados em fase anterior, porventura existentes;
Juntada dos Autos às contas do exercício de 1995 para análise em conjunto e em

confronto;
Ciência do feito ao interessado." (grifo do original)
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O Edital da Tomada de Preço n° 0003/95, em seu Anexo II (Documentação para
Cadastramento e Habilitação), é claro ao estabelecer:
"a) Os documentos referenciados poderão ser apresentados em original ou por
qualquer processo de cópia autenticada em cartório. Documentos apresentados não serão
devolvidos."
Destarte, a apresentação dos documentos em desacordo com os termos exigidos
sujeita à inabilitação do interessado, não tendo reparo a ser feito quanto ao procedimento
adotado pela Comissão de Licitação, mesmo porque a inobservância do edital implicaria em
recurso dos demais interessados.
Assim, concordo com as sugestões de mérito feitas pela Unidade Técnica, a não
ser quanto à proposta contida no item "c", concernente ao entendimento de que a abertura de
novos prazos a todos os licitantes desclassificados implica na necessidade de se conceder
esse prazo a todos os licitantes considerados inabilitados em fase anterior, pelas razões que
passo a discorrer.
O art. 48, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93 dispõe que:
"Parágrafo único. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as
propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito
dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das
causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três
dias úteis."
Pela leitura do dispositivo já me parece que legislador se refere a duas etapas
distintas, com duas atitudes relativamente a cada uma dessas partes. Ou seja, se todos foram
inabilitados, abre-se prazo para apresentação de novos documentos; se houve - a rejeição de
todas as propostas, já depois da habilitação, abre-se novo prazo apenas para o saneamento
dessas propostas rejeitadas.
Esse entendimento se coaduna com a própria interpretação sistêmica desta Lei,
pois esse diploma legal em seu art. 41, § 4°, preconiza que: "§ 4° A inabilitação do licitante
importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes."
Ora, se a inabilitação tem como efeito a preclusão do direito do licitante em
permanecer no certame, não há como falar-se em estender prazo a todos os licitantes,
inclusive os inabilitados, por ocasião da abertura de novo prazo já na fase de apresentação das
propostas.
Nesse mesmo sentido, pronunciou-se o administrativista Marçal Justen Filho em
sua obra "Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos", 4a edição, Aide
Editora, 1996, pág. 317, ao comentar o alcance do dispositivo legal ora em discussão, in verbis:
"É claro que o dispositivo não autoriza confundir as fases de habilitação e de
licitação. Assim, se alguns dos licitantes foram inabilitados e, na seqüência, todas as
propostas dos licitantes habilitados foram desclassificadas, a Administração não poderia
reabrir os prazos para, simultaneamente, refazer-se a habilitação dos inabilitados e a
classificação dos desclassificados. Os inabilitados estarão definitivamente afastados do
Apenas poderia aplicar-se a regra quando todos os licitantes tivessem sido
certame.
4
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inabilitados e se pretendesse conceder-lhes um prazo para suprimento dos defeitos
ocorridos."
Por conseguinte, acompanho a Unidade Técnica em suas propostas, com
9.
exceção daquela contida no item "c" ora discutido.
Isso posto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora
submeto ao E. Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 11
março de 1998.

ADHEMA ALADINI GHISI
Inistro-Relator
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DECISÃO N° 085/98 TCU - Plenário
-

•

Processo TC n° 009.097/95-3
Classe de Assunto: V - Representação
Interessado : TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA
Entidade: DATAMEC S. A. - Sistemas e Processamento de Dados
Relator: Ministro Adhemar Paladini Ghisi.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: Secex/RJ
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 113 da Lei n°
8.666/93, DECIDE:
8.1- conhecer a presente Representação, por atender aos requisitos de a6issibilidade previstos no
art. 38 da Resolução n° 77/96 c/c o art. 213 do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, julgá-la
improcedente, em razão de a inabilitação da empresa em lide ter sido amparada em dispositivo inserido
no Edital da Tomada de Preços n° 0003/95;
8.2- determinar à DATAMEC S. A., ante os as falhas observadas pela Secex/RJ no Edital relativo à
Tomada de Preço n° 0003/95 que, nos próximos editais, observe fielmente o disposto no art. 40, "caput",
da Lei n° 8.666/93;
8.3- juntar o presente processo às contas da entidade, relativas ao exercício de 1995, para exame em
conjunto e confronto;
8.4- dar ciência da deliberação ora proferida ao interessado.
Ata n° 08/98 — Plenário.
Data da Sessão: 11/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente
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Ministro-Relat
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1- RELATÓRIO
GRUPO II- Classe V - Plenário
TC-575.065/93-1
Natureza: Relatório de Inspeção
Responsável: Ivo Ferreira Saldanha (ex-Prefeito) e José Bonifácio
Ferreira Novellino (Prefeito)
Entidade: Prefeitura Municipal de Cabo Frio - RJ
Ementa: Inspeção realizada com o objetivo de verificar a aplicação
dos recursos relativos aos "royalties" do Petróleo e ao Sistema
Único de Saúde - SUS. Recursos dos "royalties" analisados com as
respectivas contas, consoante deliberado pelo Plenário em outra
oportunidade. Audiência prévia relativa ao possível desvio de
finalidade ocorrido na aplicação de recursos do SUS. Demonstrada
a utilização dos recursos em atividades ligadas à saúde.
Arquivamento.
Cuidam os autos de Relatório de Inspeção realizada na Prefeitura Municipal de Cabo Frio RJ, com vistas a apurar possíveis irregularidades na aplicação dos recursos recebidos por força da Lei n°
7. 525/86 ("Royalties" do Petróleo), bem assim daqueles provenientes do Sistema Único de Saúde - SUS.
Os autos foram submetidos à deliberação do Plenário em 29.11 95, quando, acolhendo o
2.
Voto deste Relator, decidiu-se, no que concerne aos "royalties", pela retirada de cópia das peças
processuais atinentes aos diversos exercícios, para inserção nos respectivos processos de contas, tendo
sido autorizada a promoção de audiências prévias em cada um daqueles autos (Decisão n° 601/95-TCUPlenário). Restaram para ser apreciadas neste processo as questões relativas ao possível desvio de
finalidade na utilização dos recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, objeto de audiência prévia dos
Srs. Ivo Ferreira Saldanha e José Bonifácio Ferreira Novellino (respectivamente, ex-Prefeito e atual
Prefeito de Cabo Frio - RJ).
•

Em atendimento, os referidos Senhores remeteram suas razões de justificativa,
3
acompanhadas de documentos diversos, sendo, em síntese:
a) Sr. Ivo Ferreira Saldanha: as despesas relativas a assinaturas do DOU foram realizadas objetivando o
acompanhamento das normas criadas pelo Governo Federal para a implantação do SUS, uma vez que os
órgãos competentes do Governo Federal e Estadual não os mantinham tempestivamente informados; as
despesas realizadas com hospedagem e alimentação relacionam-se a eventos diversos (que discriminou) na
área de saúde, elaborados entre as Secretarias Municipal e Estadual; as despesas com a realização de
coquetel pertinem à Conferência de Saúde da Baixada Litorânea, realizada naquele Município (as despesas
com o coquetel foram divididas entre todos os Municípios participantes); as despesas com obras referemse à recuperação física de unidades ambulatoriais e hospitalares, bem assim as despesas com compra de
mobiliário; a aquisição de urnas funerárias decorreu de imperiosa necessidade ante a situação de impasse
criada entre órgãos públicos estaduais, não podendo a Prefeitura aguardar mais tempo do que o fez para
que fosse definido quem doaria as urnas ("para nós sepultamento também é questão de Saúde Pública"); o
denominado "Painel Centro de Informações" é, na verdade, um "painel confeccionado em tecido sobre o
corpo humano, criado para administração de palestras em postos de saúde e escolas"; a contratação de
banda de música objetivou a inauguração do Posto de Saúde, "com a finalidade de executar o hino
nacional, devido à presença de autoridades estaduais"; a aquisição de flores ornamentais também deveu-se
à inauguração do Posto de Saúde; o aluguel de teatro "foi para a realização e palestra sobre a AIDS"; as
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despesas com edição, sonorização e mixagem relacionam-se à realização de "matéria educativa sobre
saúde vinculada nos meios de comunicação devido ao grande número de turistas que visitam a nossa
região na época do verão, sendo vinculados assuntos como diarréia, desidratação, AIDS, cólera, doação
de sangue e cuidados em geral com o sol"; as peças teatrais referem-se, também, à divulgação e
orientação, por intermédio das artes cênicas, acerca de doenças grave. Foram montadas as seguintes
peças: "A Rainha Dengosa (Dengue); A AIDS e o Sr. Bilhões (AIDS); A Falência do Circo Leleco (Cárie
Dentária); A Menina Zaira e a Velha Colorida (Cólera)",
b) Sr. José Bonifácio Ferreira - Novellino: as despesas com ligações telefônicas referem-se às linhas
utilizadas por Unidades integrantes do SUS, conforme discrimina; as despesas com hospedagem e
alimentação objetivaram à participação de servidor da Prefeitura no curso "Planejamento Familiar",
realizado no Rio de Janeiro.
A instrução a cargo da SECEX-M destacou que "não há nos autos elementos que denotem
41, má-fé com vistas à locupletaç. ão, nem tão pouco determinação de afrontar a lei. Então, não há como falar
em invalidar o ato, visto que a autoridade municipal apenas procurou promover eventos ligados à saúde
para integrar governo/comunidade, sem, até prova em contrário, qualquer outro interesse, mesmo de
ordem pessoal, partidário ou favoritismo". (...). Na verdade, suscitamos dúvidas quanto à possiblidade, ou
não, de efetivamente estarmos diante de ações praticadas com desvio de finalidade, pois a Lei n° 8.080/90,
em seu art. 15, diz que, dentre as atribuições da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, são
atribuições comuns, entre . outras: 'a participação na formulação e na execução da política de formação e
desenvolvimento de recursos humanos para a saúde' (inciso IX); 'promover articulação com os órgãos de
fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para a definição
e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde'(inciso XVII); e 'promover a
articulação da política e dos planos de saúde'(inciso XVIII)."
Conclusivamente, a SECEX-RJ propôs, em pareceres uniformes, que fossem realizadas as
seguintes determinações à Prefeitura Municipal de Cabo Frio - RJ:
recolher, no prazo de 15 (quinze) dias, à conta do SUS, com recursos próprios, as importâncias
inicialmente apontadas como tendo sido utilizadas em desvio de finalidade, encaminhando ao Tribunal o
comprovante do efetivo recolhimento; e
doravante observe fielmente o disposto na Lei n° 8.080, de 19.09.90, no que tange à aplicação dos
recursos nas finalidades previstas.
É O Relatório.
II- VOTO
A Lei n° 8.080/90, que implantou o Sistema Único de Saúde - SUS, antes de ser uma
cartilha detalhada, se assemelha mais a um regulamento de ordem geral, dispondo acerca da realização de
ações conjuntas com vistas à proteção e à recuperação da sáude. Tais ações englobam o funcionamento
dos serviços correspondentes, o treinamento de servidores, bem assim a execução de serviços de vigilância
sanitária e epidemiológica e de saneamento básico. Mais ainda, prevê que compete à direção municipal do
SUS "dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde" (art. 18,
inciso V).

s

Comungo da linha defendida pela SECEX-RJ, no sentido de que as ações executadas pelos
2.
responsáveis, após apresentadas as justificativas, tiveram por fim maior a melhoria das condições de saúde
do município e de sua população. Nesse sentido, não cabe, realmente, punir-se aqueles responsáveis com a
imputação de multas ou débitos.
2
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Nesse raciocínio, considerando que as verbas foram utilizadas, lato sensu, em ações
3
pertinentes à área de saúde, entendo que a devolução dos recursos, nos termos defendidos pela SECEXRJ, traria injusto prejuízo à comunidade municipal.
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

jJ de. março

de 1998.

ADHEMAR PALADINI GHI SI
MinisUolator
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DECISÃO N°

086/98 -TCU - Plenário

Processo TC n° 575.065/93-1
Classe de Assunto: Relatório de Inspeção
Responsáveis: Ivo Ferreira Saldanha (ex-Prefeito) e José Bonifácio Ferreira Novellino (Prefeito)
Entidade:•Prefeitura Municipal de Cabo Frio - RJ
Relator: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX-RJ
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1°, II, e 43, II,
da Lei n° 8.443/92, c/c art. 194, § 1°, do Regimento Interno, DECIDE acolher as razões de justificativa
apresentadas pelos Srs. Ivo Ferreira Saldanha e José Bonifácio Ferreira Novellino e arquivar o presente
processo.
Ata n° 08/98 — Plenário.
Data da Sessão: 11/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campeio e o Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente
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GRUPO II - CLASSE V - Plenário
TC-019.004/96-6 (com oito Volumes)

NATUREZA: Relatório de Inspeção
ENTIDADE: Centrais Elétricas do Norte do Brasil
S.A. - Eletronorte
RESPONSÁVEL: José Antônio Muniz Lopes, DiretorPresidente
EMENTA: Relatório de Inspeção. Fiscalização realizada por determinação do Tribunal. Inocorrência
de irregularidades. Juntada do processo às contas
anuais respectivas.

Este Tribunal, na Sessão da Primeira Câmara de 26/11/1996, ao
apreciar o TC-425.017/94-0, que tratou de Representação formulada pela
Secex/MT, à vista de notícias veiculadas na imprensa sobre os efeitos da
paralisação das obras referentes à construção da Usina Hidroelétrica do
Rio Manso, no Estado de Mato Grosso, de responsabilidade da Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte, adotou a Decisão ng
274/96, verbis:
H8.1. acolher a Representação formulada pela SECEX/MT, para considerar esclarecidos os
fatos argüidos na citada peça inaugural;
8.2. autorizar a constituição de processo apartado para que a 9' SECEX examine, na
profundidade e extensão requeridas, a questão dos preços praticados no Contrato DT-MAN-027/87 Obras Civis do Aproveitamento Múltiplo de Manso-APM Manso;
8.3. autorizar à mencionada Unidade Técnica a realização de inspeção na Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S.A., com vistas a obter esclarecimentos e informações sobre a questão mencionada no
item 8.2, acima,"

Após a realização da inspeção determinada no subitem 8.3,
a
Equipe
de analistas da 9g Secex elaborou o Relatório de fls.
supra,
31/49.
Os analistas assinalam que a suspeita de prática de preços
excessivos nos investimentos à conta do Contrato DT-MAN-027/87 - Obras
Civis Principais e Instalações de Apoio da Usina Hidroelétrica de Manso não se confirmou.
No entanto, a Equipe, após analisar o Edital para formação de
Consórcio com empresas para conclusão e exploração do APM-MANSO, propõe
diligência à Eletronorte S.A. para que encaminhe a este Tribunal um
H ...estudo circustanciado da melhor oferta da Licitação CC-CO-20107/96, após a fase de julgamento das
propostas, com indicações de que ela atende aos interesses da empresa", referente aos l imites
da cota-parte e a tarifa a ser paga pela energia excedente (fls. 48/49).
O Titular da 9g Secex, após considerar as análises elaboradas
pela Equipe de Inspeção, manifesta-se pelo arquivamento dos autos com
base no art. 54, inciso V, da Resolução TCU ng 77/96, tendo em vista que
este processo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído (fl. 50).
É o Relatório.
VOTO

A inspeção ora em análise teve como escopo a obtenção de
esclarecimentos e informações a respeito da possível prática de preços
1
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excessivos na execução do Contrato DT-MAN-027/87, firmado em 1988 entre
a Eletronorte e o Consórcio Norberto Odebrechet S.A. e a construtora
Mendes Júnior S.A., para realização de Obras Civis Principais e
Instalações de Apoio da Usina Hidroelétrica de Manso, no Estado de Mato
Grosso.
Como assinalado no Relatório que antecede este Voto, a Equipe
de Inspeção consignou em seu Relatório que a prática de preços excessivos
na execução do mencionado contrato não se confirmou. Apurou-se que o
valor registrado como custo dos investimentos realizados referia-se ao
valor contábil de todos os gastos e custos indiretos relativos à Usina
Hidroelétrica de Manso, incluindo-se nesse montante as despesas de
administração geral da Eletronorte, rateadas entre todas as obras e
instalações em operação.
Ainda no Relatório da Inspeção é mencionado que estudos
realizados pela própria Eletronorte concluiram que o preço final da Usina
Hidroelétrica de Manso apresentou valor inferior aos custos unitários de
obras de usinas similares, a exemplo das Hidroelétricas de Nova Ponte,
Balbina e Samuel.
No tocante à proposta de diligência formulada pela Equipe de
Inspeção, considero que será melhor avaliada quando da análise das contas
da Eletronorte, exercício de 1996, que já se encontram em exame na 9g
Secex. Por isso proponho, nos termos do art. 194, inciso I, do Regimento
Interno, a juntada destes autos àquelas contas.
Com essas considerações, VOTO por que o Tribunal de Contas da
União adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 11 de março de 1998.

Carlos Át la Álvares da Silva
Mi istro Relator

•
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DECISÃO N° 87/98-TCU - Plenário
Processo n° TC-019.004/96-6
Classe de Assunto: V - Relatório de Inspeção.
Interessada: 9a Secex.
Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 9' Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 194, inciso I,
do Regimento Interno, DECIDE determinar ajuntada dos presentes autos às contas das Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S.A. - Eletronorte, exercício de 1996, para análise em conjunto e em confronto.

Ata n° 08/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Valmir Campelo e o
Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO I - CLASSE V - PLENÁRIO
TC ng 003.328/97-0 c/6 volumes
Apenso: TC n° 009.427/97-0
NATUREZA: Relatório de Auditoria
ENTIDADES: Escritório de Representação do
Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro
- ERMS/RJ, Casa de Saúde Grajaú, Hospital Nossa
Senhora do Socorro, Casa de Saúde Santa Rita,
Casa de Saúde República da Croácia,
Assistência Médico-Hospitalar São Jorge, Casa
de Saúde Gabinal, Casa de Saúde e Maternidade
N.S. das Graças, Clinica de Repouso Campo Belo,
Casa de Saúde São Fernando e Hospital São
Benedito
EMENTA: Relatório de Auditoria realizada em
cumprimento à Decisão n ° 429/97 - Plenário, que
atendeu à solicitação do Senado Federal.
Irregularidades individualizadas por
estabelecimento auditado. Determinações.
Atendimento de solicitação do Ministério
Público da União, mediante encaminhamento de
informação e de cópia da Decisão, Relatório e
Voto, bem como do Relatório de Auditoria ao Sr.
Procurador Flávio da Mota Paixão.
Encaminhamento das mesmas cópias a diversas
autoridades envolvidas com o tema em questão.
Envio do processo à 4@ SECEX para subsídio ao
diagnóstico da saúde em execução e posterior
arquivamento na SECEX/RJ.
Examina-se o Relatório de Auditoria realizada, de acordo com
a Decisão n ° 429/97 - Plenário, de 23.07.1997, nas seguintes entidades:
Escritório de Representação do Ministério da Saúde no
Estado do Rio de Janeiro - ERMS/RJ
Casa de Saúde Grajaú (filial Engenho de Dentro);
Hospital Nossa Senhora do Socorro (Caju);
d) Casa de Saúde Santa Rita (Rio Comprido);
Casa de Saúde República da Croácia (Campo Grande);
Assistência Médico-Hospitalar São Jorge (Jacarepaguá);
Casa de Saúde Gabinal (Jacarepaguá);
Casa de Saúde e Maternidade N.S. das Graças (Realengo);
i)Clinica de Repouso Campo Belo (Jacarepaguá);
j)Casa de Saúde Grajaú (Matriz Grajaú);
k)Casa de Saúde São Fernando (Santa Teresa);
1)Hospital São Benedito (Benfica).
Segundo a decisão retrocitada, que atendeu à Solicitação do
Senado Federal motivada pelo Relatório Final da Comissão Temporária
destinada a acompanhar os fatos que envolveram a Clinica Santa
Genoveva, bem como as demais casas geriátricas do Rio de Janeiro, os
trabalhos tiveram por objetivo esclarecer o destino dos recursos
repassados pelo Sistema Único de Saúde em confronto com a quantidade e
qualidade dos serviços prestados pelas referidas clínicas, contratadas
pelo SUS para o atendimento de pacientes crônicos no Rio de Janeiro.
Assim, segundo a Unidade Técnica, "isto implicou no fato de
este trabalho não envolver somente a análise de custos e despesas, mas
também, o exame da compatibilidade entre estes últimos e instalações
físicas, equipamentos, medicamentos utilizados, procedimentos e
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rotinas médicas, técnicas de enfermagem, limpeza, sistema de
informações médicas, alimentação e outros."
RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE AUDITORIA
No Relatório de Planejamento de Auditoria a SECEX/RJ faz a
seguinte exposição acerca do funcionamento do Sistema de fiscalização
do SUS no Município do Rio de Janeiro:
"A gestão do SUS no Estado do Rio de Janeiro está a cargo da
Secretaria Estadual de Saúde - SES e das Secretarias Municipais já
habilitadas como gestoras.
O Sistema Nacional de Auditoria do SUS no âmbito da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro fica adstrito ao
Departamento de Auditoria do SUS da Coordenação Geral de Controle e
Avaliação - CGCA, que é a unidade específica de realização de
auditorias e fiscalizações no SUS no Estado do Rio de Janeiro.
A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro - SES/RJ
não realiza auditorias ou acompanhamentos de caráter preventivo.
Diante de alguma irregularidade ou indício dela, o Departamento de
Auditoria do SUS da SES-RJ efetua a inspeção "in loco" a fim de
verificar a procedência do fato, elaborando relatório a ser
encaminhado à Subsecretaria de Planejamento e Desenvolvimento - SPD
que é encarregada de tomar as providências cabíveis. Havendo dano ao
Erário Federal, no caso de recursos repassados através do convênio
SUS, é encaminhada cópia do relatório de auditoria, bem como o
faturamento correspondente levantado pela SPD, ao Escritório de
Representação do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro - ERMS/RJ, que
é encarregado de tomar as providências com vistas ao ressarcimento.
Quando da solicitação à Coordenação Geral de Controle e
Avaliação - CGCA da SES/RJ dos relatórios resultantes das auditorias
realizadas nas 11(onze) Unidades objeto deste trabalho, desde janeiro
de 1995, foi informado à esta Equipe de Auditoria que não haviam sido
localizados quaisquer relatórios de auditorias relativos às 11 (onze)
clínicas. Todavia, em junho de 1996, por ocasião do escândalo da
Clínica Santa Genoveva, os auditores da CGCA integraram equipes mistas
juntamente com auditores do ERMS/RJ, sob a coordenação deste último,
tendo ficado afeta ao ERMS/RJ a consolidação do resultado dos
trabalhos.
Esta Equipe de auditoria, através do Ato de Requisição n2 2
ao Exmo. Sr. Secretário Estadual de Saúde, de 15/8/97, solicitou todos
os relatórios referentes às auditorias realizadas pela CGCA, e todos
os processos internos relativos às clínicas ora tratadas e resultantes
de propostas de fiscalizações realizadas pela Coordenação de
Fiscalização Sanitária da SES/RJ e pela CGCA (às fls. 1 do Volume I).
A SES/RJ em ofício S/SG n2 174, de 22/8/97, às fls. 2 do Volume I,
informou a não localização de tais documentos. Constatou-se que a
atuação da CGCA/SES/RJ se restringe à realização de auditorias em
todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, com exceção da
capital; isto se deve ao fato de o gestor local, a Secretaria
Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro, vir desempenhando a
tarefa de fiscalização desde setembro de 1995, quando assumiu a gestão
incipiente do SUS.
Em setembro de 1995 iniciou-se no Município a formação de
equipes de supervisão por Coordenações de Área de Planejamento - CAPs.
Cabe a estas equipes de supervisão acompanhar continuada e
proximamente a qualidade e correção do serviço prestado, verificando a
emissão de AIHs, a realização de procedimentos ambulatoriais
2
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(principalmente os de alto custo), a eficácia dos tratamentos
(resolutividade), as instalações dos prestadores de serviços.
De acordo com o ofício SMS ng 1505, de 25/08/97, do
Secretário Municipal de Saúde (às fls. 3/5 do Volume I), foi informado
que algumas das 11( onze ) unidades objeto desta auditoria podem não
haver sido supervisionadas no início deste processo de supervisão
(setembro de 1995), devido ao grande número de Unidades Credenciadas
(SIA/SUS: 259 e SIH/SUS: 109).
As Coordenações de Área de Planejamento (CAP) são
responsáveis pelas 10 ( dez ) áreas de planejamento do Município do
Rio de Janeiro. As 11 (onze) Unidades ora tratadas encontram-se , sob
este critério , assim distribuídas:

•

CASA DE SAUDE SANTA RITA
CASA DE SAÚDE SÃO FERNANDO
.............................. I, N`.` Sr.a do SOCORRO
HOSPITAL SÃO BENEDITO
rtAtk„„„,ing: :CASA PE £4 (IDE GR4JA 1-1
CASA DE SAÚDE GRAJAU FILIAL) ..:
105.841hz";" .? CASA DE £4 UDE GABINAL
ASSISTÊNCIA MÉDICO 110SP1TALAR SÃO JORGE
... ''''''ge CLiNIC4 DE REPOUSO CAMPO BELO
Witdzimge CASA DE. SA upg .é, MeITERWIDADE Na Sr. das GRAÇAS
Magarge CA SA DE SAÚDE REPÚBLICA da CROÁCIA

Esta Equipe de Auditoria teve acesso aos Termos de Visita
e aos Relatórios de Supervisão, relativos aos exercícios de 1996 e
1997, produzidos pelas CAPs, da Superintendência de Serviços de Saúde
do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal de Saúde. Teve também
acesso aos Relatórios de Auditoria Médica, elaborados pelo Escritório
de Representação do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro-ERMS/RJ,
através da Divisão de Controle e Avaliação dos Serviços Assistenciais,
relativos às casas de apoio para pacientes de perfil crônico e FPTfora de possibilidade terapêutica, objeto deste trabalho, dos
exercícios de 1996 e 1997, que podem ser de dois tipos:
operativas: avaliação físico-funcional da Unidade;
analíticas: análise de prontuários e procedimentos de
autorizações hospitalares (AIH).
Quanto às fiscalizações realizadas nestas 11 Unidades
conveniadas, pela Coordenação de Vigilância Sanitária do Departamento
de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde do Estado do
Rio de Janeiro, houve grande dificuldade de obtenção de documentos. A
despeito da fundamental importância de que se reveste a atividade de
vigilância sanitária, foram entregues apenas relatórios de algumas
clínicas, relativos, apenas, ao exercício de 1996."
Especificamente, em relação às clínicas auditadas, a Unidade
Técnica consigna ainda as seguintes informações:
"I - Quanto às informações solicitadas no Relatório da
Decisão n ° 429/97 - TCU/Plenário (às fls. 80 destes autos), sobre
atividades profissionais da Unidade, quantidade de profissionais e
horas trabalhadas, somente foram obtidos aqueles referentes aos
estabelecimentos que prestam, também, Serviços Ambulatoriais, quais
sejam: CASA DE SAÚDE REPÚBLICA DA CROÁCIA e CASA DE SAÚDE GRAJAú LTDA
(MATRIZ), conforme fls. 37/42 do Volume I.
II - Informações gerais acerca da quantidade de leitos
crônicos/FPT contratados pelo SUS e leitos totais existentes,
relativas aos estabelecimentos a serem auditados (conforme fls. 43/52
do Volume I):
3
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Total de Leitos Crônicos/FPT
Existentes

Total de Leitos Crônicos/FPT Contratados
pelo SUS

100

90

30

20

130

130

90

59

110

83

SAÚD E SÃO FERNANDO
:$00—
HOSPITAL SÃO BENEDITO

CASA DE

gi:OW
CASA DE SAUDÉ .GRAJAU ( FILIAL)
ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR
SÃO JORGE
C%1L1
CIJN!CAI)E
CASA DE SAÚDE e MATERNIDADE N.
Sr. das GRAÇAS

U1EPÚBU

...

. ....... .

III - Informações sobre o volume total de recursos
recebidos, nos exercícios de 1996 e 1997, pelos estabelecimentos a
serem auditados (conforme fls. 53/82 do volume I):
Total de 1996 (jan. a dez) - RS

Total de 97 (jan a jul) RS

CASA DE SAÚDE S. ÃO FERNANDO

678.412,10

329.176,71

FiOápri-AL
SÃo áãiÉbiiO

739.427,20

324.512,27

CÃSÃ .i5Ê. S-ÁfibiCii.ÃiÃi'( FILIAL

930.147,62

Nome da UPS

-

464.763,63

482 *1712

■

A.á.SI.ST.Él IdA. M.ÉDIÇO .HãPITALAR SAO JORGE
.. .CLtNICÁflE ..... *** *
CASA DE SAÚDE e MATERNIDADE N. Sr.' cias
GRAÇAS

845.492 40

407.136,56

1.047.430,29

542.572,05

RELATÓRIO DE AUDITORIA (ANEXO AO PRESENTE RELATÓRIO E VOTO)
A equipe de auditoria, composta pelos Analistas de Finanças e
Controle Externo Márcio Emanuel Pacheco e Kátia Monteiro de Aragão,
discorre em seu relatório, sobre os aspectos e a situação e perfil dos
pacientes crônicos no Rio de Janeiro, a atuação das Coordenações da
Área de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde - SMS/RJ e da
Coordenação de Fiscalização Sanitária - SES/RJ e apresenta um quadro
minucioso relativo a situação particular de cada uma das instituições
fiscalizadas, do qual se destacam as seguintes ocorrências,
encontradas em quase todos os estabelecimentos:
deficiência no número de profissionais;
condições de habitabilidade e higiene precárias;
superlotação das enfermarias;
perfil asilar das instituições;
prontuários deficientes;
ausência de barras de apoio nas dependências dificultando a
locomoção dos pacientes.
Ao final do trabalho são apresentadas as seguintes
conclusões:
Conforme já fora concluído pela Comissão Especial do
"VII.A
Senado, a responsabilidade pela situação encontrada não cabe somente
às instituições auditadas, mas também, aos setores públicos
responsáveis pela aplicação dos recursos e por sua fiscalização (fls.
48-verso, item 7).
-

4
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VII.B - Há a necessidade de ser implantada norma que regule o
atendimento de leitos crônicos/FPT e clínicos, a exemplo do que existe
para leitos geriátricos/gerontológicos e para pacientes portadores de
deficiência (PPD). Desse modo, o quantitativo de médicos, enfermeiros,
auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais,
psicólogos, assistentes sociais e nutricionistas estaria normatizado,
não mais dependendo este assunto apenas do entendimento das UPS. (Item
II.N)
VII.0 - Necessariamente, deve ser prevista também norma que
permita ao gestor local aplicar sanções à UPS que deixe de realizar o
prescrito na norma de atendimento. Estas sanções não poderiam se
resumir ao descredenciamento da UPS, haja vista a relação de
dependência que surge entre o Sistema e a entidade, ou, em análise
mais objetiva, entre a população e a entidade. Com isso, de posse do
poder de polícia, poderá o gestor local, diferentemente do que hoje
ocorre (haja vista a quantidade de determinações, não cumpridas,
reiteradas às UPS por parte dos gestores, conforme Relatórios das CAPs
e do ERMS/RJ destes autos), ver satisfeitas suas determinações. (Itens
V.J.4.5 e V.H.4.1)
VII.D - Deve o Ministério da Saúde, através de sua Secretaria
Nacional de Assistência à Saúde, regular quais as moléstias abrangidas
pelo procedimento crônico/FPT. Desse modo, seriam evitadas internações
meramente sociais, sem justificativa médica. Estas são mais lucrativas
para as clínicas, haja vista possuírem um custo operacional ligado,
principalmente, a aspectos de hotelaria. Além disso, mesmo quando o
paciente deva ser enquadrado na especialidade 3 (clínica médica), as
clínicas preferem a internação como AIH especialidade 4 (crônico/FPT),
devido a sua melhor remuneração, pois ocorre por diárias, e não por
procedimentos realizados. (Conforme Item II.C.)
VII.E - Há a necessidade de reavaliação dos quantitativos de
remuneração dos procedimentos de internação, para adequá-los a valores
compatíveis de um apropriado tratamento. (II.0)
VII.F - Os gestores estadual e municipal devem realizar
recadastramento das UPS enfocadas, para que sejam ratificadas suas
condições legal e operacional de funcionamento, dentro dos parâmetros
exigidos pela Portaria ng 1884/94-GM/MS (exigências de área física,
banheiros, iluminação, ventilação, cozinha etc). A verificação destas
condições vem sendo realizada somente em relação a entidades que
queiram entrar no Sistema. Além disso, não estão acordados, em bases
atuais e concretas, os direitos e obrigações de gestores ou
prestadores de serviços conveniados pelo então existente INAMPS. Os
termos existentes datam de meados da década de 70 (portanto, antes da
criação do SUS) e são por demais genéricos. As tentativas de
assinatura de contratos padrão, que fixariam direitos e deveres
detalhadamente, não lograram êxito. (Como já exposto nos itens
III.1.a do Planejamento desta Auditoria e II.G deste Relatório.)
VII.G - Corrobora-se a recomendação feita pela Comissão
Especial do Senado Federal aos Ministérios da Saúde e da Previdência
Social, acerca da necessidade de entendimento entre estes dois
Ministérios, com o fim de solucionar o problema de asilamento de
idosos de classes menos favorecidas, no qual se inserem os pacientes
crônicos. A raiz deste problema reside no fato de ser difícil situar,
para um idoso, se seu problema é de saúde ou social, discussão esta
que tende a ser mais freqüente, ante o envelhecimento da população
brasileira. A forma como vem sendo encarada a questão pela SMS/PMRJ
mostra que a utilização de leitos crônicos/FPT passa por uma sensível
mudança de orientação (conforme item III deste Relatório). A entrada
destes pacientes está ocorrendo, apenas, nos casos em que o tratamento
crônico se justifica. Os pólos de internação municipais procuram,
assim, internar como clínicos os pacientes com problemas crônicos que
5-
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passam por agudizações. E, paralelamente, procura-se fazer com que os
casos que necessitem apenas de tratamento ambulatorial, passem a
recebê-lo. Assim, a principal porta de entrada, que é o ingresso via
emergência de hospitais públicos, passa a ser vista de forma mais
racional. Cabe lembrar, contudo, que, quanto aos pacientes internados
nas casas de saúde em estudo, há a necessidade de se realizarem, por
parte dos órgãos de assistência social (Secretarias Municipal e
Estadual), gestões junto às famílias (para os que as possuem) a fim de
que ocorra sua reintegração. Desse modo, a área de saúde deve ser
secundada pela de assistência social. Por outro lado, o relatado no
item II.0 (possibilidade de abandono dos familiares, por parte de seus
parentes, com o fim de percepção de seus proventos) deve ser apurado
pelos setores competentes. (Itens II.A, II.B, II.C, II.D, III)
VII.H - A Equipe detectou restrita articulação entre as três
esferas gestoras do Sistema. Por exemplo, não há ação coordenada entre
a fiscalização estadual (por parte de sua Coordenação de Fiscalização
Sanitária) e a supervisão exercida pelo gestor local, o Município do
Rio de Janeiro. Do mesmo modo, as auditorias efetuadas pelo ERMS/RJ,
em sua maior parte não contaram com a participação de equipes da
SMS/PMRJ, gestor local, ou geraram relatórios e processos não
intercambiados. Daí, resultando para esta Equipe dificuldade em
consolidar as fiscalizações realizadas e aferir sua resolutividade.
(Item IV)
VII.I - Ante o que foi visto, comparando estas clínicas com
a então Clínica Santa Genoveva, verifica-se que, de forma geral, houve
melhora do atendimento na maioria das clínicas. Persiste o perfil de
permanências motivadas por fatores sociais, conveniente para as
famílias, e também para as clínicas. Verificou-se que os diagnósticos
doenças cerebro-vasculares, quadros psicóticos senis e pré-senis,
hipertensão arterial e diabetes melitus (os quais, a princípio,
poderiam ser tratados ambulatorialmente) apresentavam, em média,
índices mais elevados do que os apresentados pela extinta Clínica
Santa Genoveva. Isto vem a demonstrar que, atualmente, estas clínicas
apresentam um perfil asilar ainda superior àquele verificado em junho
de 1996 na Clínica Santa Genoveva. (itens II.D.3 e V)
VII.I.1 - O nível de qualidade do serviço prestado foi
incrementado, devido, principalmente, às supervisões e às auditorias
empreendidas pelo gestor local e pelo ERMS/RJ; embora as determinações
destas não sejam atendidas plenamente, devido à ausência de norma que
lhes confiram poder de policia para tal, conforme item VII.0 acima.
Todavia, algumas clínicas apresentam graves deficiências em aspectos
relevantes como: cuidados de enfermagem e fisioterapia; preenchimento
de prontuários; administração indevida de psicotrópicos; limpeza e
manutenção das instalações; limpeza de cisternas e caixas d'água (fato
gerador das mortes na Clínica Santa Genoveva); e atuação de suas
Comissões de Óbitos, Revisão de Prontuários, e de Controle de Infecção
Hospitalar. (Itens III e V)
VII.J - Há a necessidade de implementação da Portaria ng
1884/94-GM, do Ministério da Saúde, devendo os gestores exigir das UPS
a adequação das dimensões e conforto de suas instalações à quantidade
de leitos cadastrados no SUS. Com isso, visa-se uma melhora geral na
qualidade do atendimento médico e de cuidados de enfermagem prestados,
evitando, assim, o comprometimento da própria segurança dos pacientes
internados, bem como diminuindo o risco de contaminações. (Item II.F)
VII.K - A verificação do funcionamento das comissões médicas
exigidas em normas do Ministério da Saúde deve ser implementada por
parte do CREMERJ e dos gestores, haja vista a importância das mesmas
para a prevenção de falhas. (Item II.M)"
Em seu relatório, a SECEX/RJ registra que o Sr. Procurador da
República Flávio Paixão de Moura Júnior enviou a este Tribunal
6
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solicitação de informações acerca da existência de processo que
analisasse possível repasse de verbas federais à Clínica Santa
Genoveva.
objeto do TC n °
Em resposta à referida solicitação,
009.427/97-0, foi prolatada a Decisão n ° 477/97 - Plenário, que
informou ao Sr. Procurador da República acerca da realização do
presente trabalho de auditoria, ainda em fase inicial de apuração. Na
ocasião o referido TC 009.427/97-0 foi juntado aos presentes autos.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Finalizando, a Unidade Técnica apresenta as seguintes
propostas de encaminhamento:
"A) que seja determinado à Secretaria de Assistência Social
do Ministério da Previdência e à Secretaria de Desenvolvimento Social
da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, relativamente às unidades
prestadoras de serviço Casa de Saúde Santa Rita, Casa de Saúde São
Fernando, Hospital N. S. do Socorro, Hospital São Benedito, Casa de
Saúde Grajaú (matriz), Casa de Saúde Grajaú (filial), Casa de Saúde
Gabinal, Assistência Médico Hospitalar São Jorge, Clínica de Repouso
Campo Belo, Casa de Saúde e Maternidade N. S. das Graças e Casa de
Saúde República da Croácia, e, conforme item VI.B, também à Clínica
Jardim América, ao Hospital Nossa Senhora das Dores (Santa Casa de
Misericórdia) e à Casa de Saúde e Maternidade Piedade (ITEM II.C):
1)a realização de levantamento no sentido de verificar se há
pacientes cujas internações caracterizam crimes de abandono material e
abandono de incapaz por parte de suas famílias;
2)que, em trabalho conjunto com a Secretaria de Saúde do
Município do Rio de Janeiro, procurem viabilizar a alta de pacientes
eminentemente sociais dos leitos contratados pelo SUS nas casas de
apoio ora em estudo, para que, assim, haja maior oferta de leitos para
a população;
B) que seja enviada cópia deste Relatório de Auditoria e de
seu Planejamento, e da Decisão, Relatório e Voto correlatos, ao
Ministério Público Estadual para verificação dos fatos apontados no
Item II.0 deste Relatório de Auditoria, e reportados no item A) destas
Propostas;
C) que seja determinado à Secretaria de Saúde do Município do
Rio de Janeiro e ã Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro:
o recredenciamento, com base na Resolução ng 1028/SESRJ, de 24/5/95, com redimensionamento da capacidade de leitos
instalada, e fixação de prazo para atendimento à Portaria SNAS-MS ng
1884/94, que trata das instalações físicas das entidades prestadoras
de serviços de saúde listadas no item A) destas Propostas; (Item II.G)
a celebração, com a fixação de direitos e obrigações,
inclusive sanções, à luz da Lei ne 8666/93, Portarias GM-MS ng 1286,
de 26/10/93, alterada pelas Portarias GM-MS ng 855, de 27/4/94, e ng
1474, de 12/8/94, e n 24, 975, de 7/6/95, de contratos de prestação de
serviços de saúde entre as entidades listadas e o Poder Público local,
relativamente às entidades listadas no item A) destas Propostas;
(Item II.G)
D) que seja determinado ao Ministério da Saúde:
a elaboração de normas de fiscalização para os gestores
do SUS, que prevejam sanções para os prestadores conveniados que
incorram em irregularidades; (Itens VII.C)
a atualização de suas normas relativas a comissões de
revisão de prontuários, de óbitos, e de controle de infecção
hospitalar (que equivalem a um controle interno nos estabelecimentos
de saúde conveniados); (Itens II.M e VII.K)
7
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a redefinição da tabela de procedimentos de internação,
em particular no que diz respeito ao procedimento creinico/FPT,
apontando quais as moléstias que nele devem estar enquadradas,
conforme já fora recomendado pela Comissão Especial do Senado Federal
(Itens VII.B, VII.D)
(f is. 48-verso e 49);
a reavaliação dos valores constantes da tabela de
procedimentos de internação, conforme já fora determinado pela
Comissão Especial do Senado Federal (f is. 48-verso e 49); (Item 11.0)
a elaboração de críticas no Sistema DATASUS para as AIHs
identificação 5 preenchidas de forma incompleta (ausência de sexo,
idade, CEP, endereço), a exemplo das existentes para as AIHs
identificação 1; (Item II.B.3.a)
que seja determinado ao Escritório de Representação do
Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria de Saúde
do Município do Rio de Janeiro e ao Conselho Regional de Medicina do
Estado do Rio de Janeiro que realizem fiscalizações, articuladamente,
nas entidades citadas no item A) destas Propostas para verificar a
existência e atuação das seguintes comissões, fundamentais ao bom
funcionamento de um estabelecimento de saúde que realize internações:
comissão de revisão de prontuários, comissão de óbitos, comissão de
controle de infecção hospitalar; (Item II.M)
que seja determinada à SES/RJ, que, por meio de sua
Coordenação de Fiscalização Sanitária, detentora do poder de polícia
para tal, no prazo de trinta dias a partir da publicação da Decisão
que venha a ser proferida nestes autos, a verificação das
irregularidades, listadas nos itens II.K, V.A.3.11, V.A.4.4, V.G.3.9,
V.G.3.17, V.H.3.1, V.H.3.17, V.J.3.10, V.J.3.13 destes autos, que lhe
sejam afetas, nas clínicas listadas no item A) destas Propostas, para
que, ante sua persistência, aplique a multa apropriada;
que seja determinada à Secretaria de Saúde do Município do
Rio de Janeiro, no prazo de trinta dias a partir da publicação da
Decisão que venha a ser proferida nestes autos, a verificação das
irregularidades, listadas nos itens II.E, II.J, II.K, II.L, V.B.3.6,
V.G.1.4,
V.F.3.5,
V.F.3.4,
V.E.3.7,
V.E.3.6,
V.E.3.3,
V.B.3.7,
V.H.3.17,
V.H.3.6, V.H.3.8,
V.G.1.5, V.G.1.14, V.G.3.8, V.H.3.1,
V.H.3.18, V.H.3.19, V.J.1.5, V.J.1.7, V.J.3.2, V.J.3.5, V.J.3.6,
V.J.3.7, V.K.2.6 destes autos, que lhe sejam afetas, nas clínicas
listadas no item A) destas Propostas;
que seja determinado à Secretaria de Saúde do Município do
Rio de Janeiro que proceda a uma avaliação do quantitativo necessário
de leitos das diversas especialidades, com vistas a recadastrar os
leitos das Unidades Prestadoras de Serviços nesta Capital, objetivando
atender apropriadamente a demanda existente, fundada nas necessidades
da população, conforme item II B;
que sejam enviadas cópias deste Relatório e de seu
Planejamento, haja vista a relevância dos dados ali contidos, aos
seguintes órgãos para as providências cabíveis: Secretaria de
Assistência Social do Ministério da Previdência, Secretaria Nacional
de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do
Estado do Rio de Janeiro, Coordenação de Fiscalização Sanitária do
Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Saúde do Município do Rio de
Janeiro e Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro;
que sejam fornecidas ao Exmo. Sr. Procurador Flávio Paixão
de Moura Júnior, em vista de solicitação contida no TC ng 009.427/970, com fulcro no parágrafo único, art. 30, da Resolução TCU ng 77/96,
cópias da Decisão que venha a ser proferida, e do Relatório e Voto
Relatórios de Planejamento e Execução desta
correlatos, e dos
Auditoria, e do demonstrativo de fls. 36 do Volume I destes autos,
devendo ser-lhe informado, também, que, a título de serviços
prestados, foram efetuados pagamentos à Clínica Santa Genoveva, no
8
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exercício de 1996, no total de R$ 821.738,60 (oitocentos e vinte e um
mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos); (Item
VI. C)
que sejam enviadas cópias dos Relatórios de Planejamento e
Execução desta Auditoria à 42 SECEX para subsidiar a elaboração de
programa de auditoria no Sistema único de Saúde - SUS, conforme
solicitação de Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos
Deputados, de 7.6.94, contida nos autos do TC ng 021.767/94-7;
que sejam enviados à Comissão Permanente de Seguridade
Social e Família da Câmara dos Deputados, com fulcro no determinado no
art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, e no art. 1g, inciso II,
da Lei ng 8443/92, cópias da Decisão que venha a ser proferida, e do
Relatórios de Planejamento e
Relatório e Voto correlatos, e dos
Execução desta Auditoria;
que sejam enviadas ao Exmo. Sr. Presidente do Senado
Federal, Senador Antônio Carlos Magalhães, autoridade solicitante
desta auditoria, seguindo o determinado no art. 71, inciso IV, da
Constituição Federal, e no art. 1g, inciso II, da Lei ng 8443/92,
cópias da Decisão que venha a ser proferida, e do Relatório e Voto
Relatórios de Planejamento e Execução desta
correlatos, e dos
Auditoria."
É o Relatório
VOTO

A frieza das letras nas páginas de um relatório técnico não
permite que se tenha uma percepção exata do sofrimento das pessoas
envolvidas com as falhas de um sistema de saúde, falhas que, por
vezes, resultam em perdas de vidas humanas.
As ocorrências reportadas no presente relatório são graves e,
em alguns casos, beiram a desumanidade, na medida em que pessoas,
idosas, já no limiar de sua existência, são submetidas a situações
ultrajantes, sem que tenham qualquer opção de escolha ou qualquer
instância a que possam recorrer para reclamar os seus direitos.
No entanto, a divulgação das falhas permite que a sociedade
ganhe consciência dos problemas enfrentados e assim demande ações
corretivas ao Poder Público, participando mais efetivamente do
processo de construção e valorização de sua própria cidadania.
Esta Corte de Contas tem sempre se mostrado sensível aos
problemas do País, especialmente os referentes a área social,
procurando contribuir com determinações corretivas ou recomendações
baseadas em seus trabalhos investigatórios.
Nesse contexto, a auditoria em tela, além de se constituir em
valiosa contribuição para a melhoria da atividade fiscalizatória do
setor médico-assistencial do Sistema único de Saúde, possui elementos
que podem servir de subsídios ao debate conduzido pelo Congresso
Nacional no exercício do processo legislativo.
Nunca é demais lembrar que o quadro problemático aqui
retratado requer, no presente, providências de todas as instâncias
governamentais, sob pena de enfrentarmos um problema de enormes
proporções no futuro, uma vez que o envelhecimento da população e o
conseqüente alargamento do topo da pirâmide etária brasileira é
inexorável.
Passando às considerações acerca do relatório de auditoria
propriamente dito, é preciso que se esclareça, em relação à
metodologia adotada, que foram examinados os aspectos relativos à
qualidade dos serviços prestados pelas clínicas em questão dentro da
lógica da "compra de serviços" adotada pelo Sistema único de Saúde.
Observe-se aí, que de nada adiantaria um exame da contabilidade das
9

-118•

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

■,`

.eleSneiCrotat

eçonto8

•
a do

Plenall0

entidades em tela em busca de desvio de recursos pois as mesmas apenas
são remuneradas pelo serviço prestado ao S.U.S., serviço esse que tem
de apresentar as condições mínimas de aceitabilidade, dentro de todos
os padrões médicos e sanitários
Um do fatos mais intrigantes apontados pela equipe é o
percentual de internação na modalidade crônico/FTP no Estado do Rio de
Janeiro, que foge em muito à média nacional(8,17% sobre o total de
internações entre abr-jan/97, contra 2,60% em São Paulo, 1,15% em
Minas Gerais e menos de 1% nos demais estados), denotando além de um
problema social localizado uma distorção na demanda, geradora do
perfil asilar dos leitos crônicos no estado, uma vez que a
distribuição por faixa etária do estado não é muito diferente da do
resto do país e o número de internações de pacientes crônicos
provenientes de outros estados não é relevante.
As deficiências no aparato fiscalizador relativas às clínicas
em questão torna visível, no atual quadro da saúde pública do país, a
necessidade de tornar mais efetivos os mecanismos de fiscalização e
correção dos desvios apontados e de se promover uma maior coordenação
e articulação entre os diferentes organismos fiscalizadores das
diferentes esferas de governo, o que diminuiria os seus custos e
aumentaria a sua eficiência, além de propiciar a longo prazo, maiores
subsídios para as propostas de fortalecimento dos controles, sejam
eles financeiros ou operacionais.
Entendo que as conclusões apresentadas pela equipe se
apresentam corretas, sintetizando perfeitamente os achados de
auditoria.
Registro também que adotei a proposta de encaminhamento
oferecida pela Unidade Técnica com pequenas alterações de forma.
Por último, entendo que o presente processo deva ser remetido
à 4 SECEX para que o seu conteúdo possa servir de colaboração a
realização do diagnóstico da área de saúde que ora se realiza no
âmbito desta Corte de Contas, após o que o mesmo deverá ser arquivado
na SECEX/RJ.
Diante de todo o exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão
que ora submeto à consideração deste Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de
Souza, em 11 de março de 1998.
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DECISÃO N° 088 /98-TCU - PLENÁRIO
Processo n°: TC 003.328/97-0 c/06 volumes; TC 009.427/97-0(apenso)
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
Interessado: Senado Federal
Entidades: Escritório de Representação do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro ERMS/RJ, Casa de Saúde Grajaú, Hospital Nossa Senhora do Socorro, Casa de Saúde Santa Rita, Casa de
Saúde República da Croácia, Assistência Médico-Hospitalar São Jorge, Casa de Saúde Gabinal, Casa de
Saúde e Maternidade N.S. das Graças, Clínica de Repouso Campo Belo, Casa de Saúde São Fernando e
Hospital São Benedito
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. determinar ao Ministro da Saúde que adote providências objetivando:
8.1.1. a elaboração de normas de fiscalização para os gestores estaduais e municipais do SUS, que
prevejam sanções para os prestadores conveniados que incorram em irregularidades;
8.1.2. a atualização das normas relativas a comissões de revisão de prontuários, de óbitos, e de
controle de infecção hospitalar (que equivalem a um controle interno nos estabelecimentos de saúde
conveniados);
8.1.3. a redefinição das normas e procedimentos de internação, em particular no que diz respeito a
pacientes crônicos/FPT, apontando quais as moléstias passíveis de enquadramento nessa modalidade;
8.1.4 a revisão dos valores da tabela de procedimentos de internação relativos aos pacientes crônicos;
8.1.5. a elaboração de críticas no Sistema DATASUS para as AIHs identificação 5 (AIH de longa
permanência e FTP) preenchidas de forma incompleta (ausência de sexo, idade, CEP, endereço), a
exemplo das existentes para as AIHs identificação 1 (AIH normal);
8.2. determinar ao Escritório de Representação do Ministério da Saúde no Estado do Rio de Janeiro, à
Secretaria de Saúde do Município do Rio de Janeiro e ao Conselho Regional de Medicina do Estado do
Rio de Janeiro que realizem fiscalizações, articuladamente, nas clínicas, hospitais e casas de saúde citadas
no item 4 desta Decisão, bem como na Clínica Jardim América, no Hospital Nossa Senhora das Dores
(Santa Casa de Misericórdia) e na Casa de Saúde e Maternidade Piedade, para verificar a existência e
atuação das comissões de revisão de prontuários, de óbitos e de controle de infecção hospitalar,
fundamentais ao bom funcionamento de um estabelecimento de saúde que realize internações;
8.3. determinar à Secretaria de Saúde do Município do Rio de Janeiro e à Secretaria de Saúde do
Estado do Rio de Janeiro:
8.3.1 o recredenciamehto, com base na Resolução n° 1028/SES-RJ, de 24/5/95, com
redimensionamento da capacidade de leitos instalada, e fixação de prazo para atendimento à Portaria
SNAS-MS n° 1884/94, que trata das instalações fisicas das entidades prestadoras de serviços de saúde
listadas no item 4 desta Decisão;
8.3.2 a celebração, com a fixação de direitos e obrigações, inclusive sanções, à luz da Lei n° 8666/93,
Portarias GM-MS n° 1286, de 26/10/93, alterada pelas Portarias GM-MS n° 855, de 27/4/94, e n° 1474, de
12/8/94, e n° 975, de 7/6/95, de contratos de prestação de serviços de saúde entre as entidades listadas e o
Poder Público local, relativamente às clínicas, hospitais e casas de saúde listadas no item 4 desta Decisão;
8.4. determinar à Secretaria de Saúde do Município do Rio de Janeiro que:
8.4.1. verifique as irregularidades, listadas nos itens II.E, II.J, II.K, II.L, V.B.3.6, V.B.3.7, V.E.3.3,
V.E.3.6, V.E.3.7, V.F.3.4, V.F.3.5, V.G.1.4, V.G.1.5, V.G.1.14, V.G.3.8, V.H.3.1, V.H.3.6, V.H.3.8,
V.H.3.17, V.H.3.18, V.H.3.19, V.J.1.5, V.J.1.7, V.J.3.2, V.J.3.5, V.J.3.6, V.J.3.7, V.K.2.6 do relatório de
auditoria, que lhe sejam afetas, nas clínicas, hospitais e casas de saúde listadas no item 4 desta Decisão,
objetivando a adoção das medidas corretivas cabíveis;
8.4.2. proceda a uma avaliação do quantitativo necessário de leitos das diversas especialidades,
objetivando, a partir do recadastramento dos leitos das Unidades Prestadoras de Serviços nesta Capital,
atender apropriadamente a demanda existente, fundada nas necessidades da população;
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8.5. recomendar à Secretaria de Assistência Social do Ministério da Previdência e à Secretaria de
Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, relativamente às unidades prestadoras
de serviço Casa de Saúde Santa Rita, Casa de Saúde São Fernando, Hospital N. S•' do Socorro, Hospital
São Benedito, Casa de Saúde Grajaú (matriz), Casa de Saúde Grajaú (filial), Casa de Saúde Gabinal,
Assistência Médico Hospitalar São Jorge, Clínica de Repouso Campo Belo, Casa de Saúde e Maternidade
N.' S.a das Graças e Casa de Saúde República da Croácia, e, conforme item VI.B do Relatório de
Auditoria, também à Clínica Jardim América, ao Hospital Nossa Senhora das Dores (Santa Casa de
Misericórdia) e à Casa de Saúde e Maternidade Piedade:
a)a realização de levantamento no sentido de verificar se há pacientes cujas internações caracterizam
crimes de abandono material e abandono de incapaz por parte de suas famílias;
b)que, em trabalho conjunto com a Secretaria de Saúde do Município do Rio de Janeiro, procurem
soluções para os casos de pacientes internados em virtude de fatores predominantemente sócioeconômicos nos leitos contratados pelo SUS nas casas de apoio referidas nesta Decisão;
8.6. levar ao conhecimento do Ministério Público Estadual os fatos apontados no Item II.0 do
Relatório de Auditoria, e mencionados no item 8.5 supra, mediante o envio dos presentes Relatório, Voto
e Decisão, bem como do Relatório de Auditoria, para as providências cabíveis;
8.7. levar ao conhecimento da Coordenação de Fiscalização Sanitária da SES/RJ as irregularidades,
listadas nos itens II.K, V.A .3.11, V.A .4.4, V.G.3.9, V.G.3.17, V.H.3.1, V.H.3.17, V.J.3.10, V.J.3.13 do
relatório de auditoria para as providências cabíveis;
8.8. enviar cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto correlatos, e dos Relatórios de
Planejamento e Execução desta Auditoria, com fulcro no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, e no
art. 1°, inciso II, da Lei n° 8443/92, ao Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal, Senador Antônio Carlos
Magalhães, autoridade solicitante desta auditoria, à Comissão Permanente de Seguridade Social e Família
da Câmara dos Deputados, ao Gabinete do Ministro da Saúde, à Secretaria de Assistência Social do
Ministério da Previdência, à Secretaria Nacional de Assistência à Saúde, à Secretaria de Saúde do Estado
do Rio de Janeiro, à Coordenação de Fiscalização Sanitária do Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria de
Saúde do Município do Rio de Janeiro e ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro;
8.9. enviar ao Sr. Procurador Flávio Paixão de Moura Júnior, em vista de solicitação contida no TC n°
009.427/97-0, com fulcro no parágrafo único, art. 30, da Resolução TCU n° 77/96, cópias da presente
Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, dos Relatórios de Planejamento e Execução
desta Auditoria, e do demonstrativo de fls. 36 do Volume I destes autos, informando-lhe que, a título de
serviços prestados, foram efetuados pagamentos à Clínica Santa Genoveva, no exercício de 1996, no total
de R$ 821.738,60 (oitocentos e vinte e um mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos);
8.10. determinar à SECEX competente, que complemente este trabalho, voltando as mesmas
Unidades auditadas, se necessário, para verificar os custos e sua sistemática de apuração;
8.11. remeter o presente processo à 4a Secretaria, para que o seu conteúdo possa servir de subsídio
para o diagnóstico da área de saúde que ora se realiza no âmbito deste Tribunal, após o que deverá o
mesmo ser arquivado na SECEX/RJ.
Ata n° 08/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator),
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

4
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Tribunal de Contas da União
GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário
TC-018.973/96-5 (com um volume)
NATUREZA: Representação
UNIDADE: Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado
INTERESSADA: Eleservice do Brasil - Componentes Eletrônicos Ltda.
EMENTA: Representação formulada por licitante, nos termos do art.
113, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93. Inexatidão material verificada na
deliberação do Tribunal (Decisão n° 757/97-TCU - Plenário) Correção,
com fundamento na Súmula n° 145 da jurisprudência predominante do
TCU.
Na Sessão de 05/11/1997, o Tribunal, ao apreciar o presente processo, decidiu, entre outras
medidas (fl. 158), "determinar ajuntada destes autos às contas anuais da Coordenação-Geral de Serviços
Gerais da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado, exercício de 1996 (TC-006.389/97-0), para exame em conjunto e em confronto." (subitem 8.4. da
Decisão n° 757/97-TCU - Plenário).
A 4a Secex, no cumprimento da referida deliberação, verificou a existência de inexatidão
material. O número correto do processo de contas a que devem ser juntados estes autos é TC-003.941/97-3
e não TC-006.389/97-0, conforme constou. Por isso, propõe (fl. 161), nos termos da Súmula n° 145 da
jurisprudência predominante deste Tribunal, seja corrigida a decisão.
O Ministério Público manifesta-se de acordo (fl. 161-v).
É o Relatório.
VOTO

ft'

Verificada inexatidão material em suas deliberações, pode o Tribunal, nos termos propostos
. nestes autos, proceder às correções necessárias.
Dessa forma, acolho os pareceres e VOTO por que o Tribunal de Contas da União adote da
Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 11 de março de 1998.

Carlos &tila Álvares da Silva
Ministro Relator

•

1

—12—
lenir ir.

Tribunal de Contas da União

cg.

(santo

Secretária do Plenário

DECISÃO N° 08 9/98-TCU - Plenário
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Processo n° TC-018.973/96-5 (com um volume).
Classe de Assunto: VII - Representação formulada por licitante, nos termos do art. 113, § 1 0 , da Lei n°
8.666/93.
Interessada: Eleservice do Brasil - Componentes Eletrônicos Ltda.
Unidade: Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr' Maria Alzira Ferreira, Procuradora.
Unidade Técnica: 4a Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento na Súmula n° 145
da jurisprudência predominante do TCU, DECIDE alterar o subitem 8.4. da Decisão n° 757/97-TCU Plenário, de 05/11/1997, da seguinte forma:
- onde se lê: "(TC-006.389/97-0)", leia-se "TC-003.941/97-3)".
Ata n° 08/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila

Álvares da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães
Souto, Valmir Campelo e o Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS Á ILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator

cg. (santos
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GRUPO II - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-003.899/97-7

NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Fundação Roquette Pinto (em extinção)
INTERESSADOS: Regina Butrus, Procuradora-Chefe da
Procuradoria Regional do Trabalho da 14 Região, e
Geraldo Magela da Cruz Quintão, Advogado-Geral da
União
Representações formuladas por órgão da
Procuradoria do Trabalho. Ação trabalhista em que
fundação extinta foi condenada por ausência de
recurso interposto pelo respectivo órgão de
assistência jurídica. Conhecimento. Determinações ao
inventariante para instauração de procedimento
administrativo disciplinar, representação à OAB
contra os advogados envolvidos na falta de exação e
interposição de medidas judiciais para ressarcimento
de prejuízos. Comunicações. Juntada às contas.
EMENTA:

Trata-se do expediente da Dr@ Regina Butrus, Procuradora-Chefe
da Procuradoria Regional do Trabalho da 1@ Região (f 1. 01), encaminhando
a este Tribunal, "para as providências que entender cabíveis", cópias de peças dos
autos do Precatório TRT-P-000027/97, originário da Reclamação Trabalhista
ng 1.720/89 ajuizada na 7@ Junta de Conciliação e Julgamento no Rio de
Janeiro por Paulo Roberto de Souza contra a Fundação Roquette Pinto
"evidenciando suspeita conduta omissa por parte do Corpo Jurídico na defesa do ente público",
registrando ainda que, "apesar de ter a MM Junta expedido o precatório recentemente (em janeiro
de 1997), o v. acórdão transitou em julgado em março de 1993, o que torna impossível, até mesmo, a
utilização da via rescisória".
Posteriormente, foi autuado como referente a este processo o
Aviso do Dr. Geraldo Magela da Cruz Quintão, Advogado-Geral da União (fl.
38), encaminhando cópias de expedientes e do Relatório de Correição
Extraordinária ng 028/97, motivada por representação da Procuradoria do
Trabalho da 1@ Região sobre o mesmo assunto (fls. 40/52) e realizada em
1997 pela Corregedoria-Geral da Advocacia-Geral da União-AGU, apontando
falhas na Assessoria Jurídica daquela Fundação, a qual, diante de
sentença condenatória quanto à Reclamação Trabalhista ng 1.720/89-7@
JCJ/RJ, apresentou recurso sem o devido preparo e perdeu prazos pafa
recorrer de revista, para impugnar os cálculos em duas oportunidades,
para embargar a execução e para ajuizamento de ação rescisória.
Constam também cópias dos Relatórios de Correição
Extraordinária ngs 03/95 (fls. 135/149), 114/95 (fls. 150/158) e 176/95
(fls. 159/166), realizadas em 1995 na mesma unidade daquela Fundação.
Na instrução, às fls. 167/171, informa a 64 Secex que a Fundação
Roquette Pinto foi extinta, tendo suas atividades sido absorvidas pela
organização social Associação de Comunicação Educativa Roquette PintoACERP, mediante a celebração de contrato de gestão, e transferidos para
a União, representada pela Advocacia-Geral da União, os processo
judiciais nos quais a Fundação seja parte (Medida Provisória ng 1.591, de
09/10/1997).
Recorda ainda a Unidade Técnica que o Controle Interno já havia
1
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identificado uma série de impropriedades envolvendo a Assessoria Jurídica
da Fundação nas contas de 1995 (TC-008.086/96-6), sendo que às mesmas
foram juntados os processos TC-004.384/96 - 2, TC-012.095/95 - 8, TC001.440/97 - 7 e TC-002.596/97 - 0, que tratam de comunicações de ocorrências
envolvendo o mesmo órgão jurídico da Fundação.
Aduz a 6@ Secex que a ausência de recurso contra o acórdão
proferido pelo TRT/1@ Região, ensejando o trânsito em julgado da decisão
desfavorável à Fundação Roquette Pinto, foi efetivamente prejudicial pois
haveria grande chance de reversão do julgado, à vista do Decreto-lei ng
779/69, devendo ser responsabilizados os procuradores omissos ante as
disposições do Decreto ng 322, de 01/11/1991, e deliberações deste
Tribunal (Decisão ng 092/96-Plenário, Ata ng 08/96; Decisão Sigilosa ng
736/96-Plenário, Ata ng 45/96; e Acórdão ng 159/97-2@ Câmara, Ata ng 10/97,
entre outras), e conclui propondo que o Tribunal:
conheça do expediente enviado pela Dr@ Regina Butrus como
Representação, nos termos do art. 39 da Resolução ng 77/96-TCU;
determine ao inventariante da Fundação Roquette Pinto (em
extinção) que inclua, no procedimento administrativo a ser instaurado em
conseqüência do Relatório de Correição Extraordinária ng 114/95 da
Corregedoria - Geral da Advocacia - Geral da União-AGU (f is. 150/158), os
fatos relacionados com a Reclamação Trabalhista 7@ JCJ-RJ-1720/89,
proposta por Paulo Roberto de Souza, e adote medidas concretas a fim de
identificar os responsáveis pela omissão relativa à falta de interposição
de recurso do Acórdão proferido pela 2@ Turma do TRT/1@ Região, para
ressarcir os prejuízos sofridos pelo Erário; e
determine a oportuna juntada destes autos às contas da
Fundação, relativas ao exercício de 1997, para acompanhamento da questão.
É o Relatório.
VOTO

Os expedientes enviados a este Tribunal tanto pela Procuradoria
do Trabalho, como pela Advocacia - Geral da União, por seus conteúdos,
podem ser recebidos como representação.
Desse modo, acolho na essência as propostas da Unidade Técnica,
com os acréscimos que entendi pertinentes à vista dos precedentes
mencionados no Relatório, e VOTO por que o Tribunal de Contas da União
adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em li de março de 1998.

Carlos Át a Álvares da Silva
Ministro Relator

2
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DECISÃO N° 090/98 TCU - PLENÁRIO
-

Processo n° TC-003.899/97-7
Classe de Assunto: VII - Representações formuladas por órgão da Procuradoria do Trabalho e pela
Advocacia-Geral da União.
Interessados: Regina Butrus, Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da P Região, e
Geraldo Magela da Cruz Quintão, Advogado-Geral da União.
Entidade: Fundação Roquette Pinto (em extinção).
Vinculação: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 6a Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer das presentes representações;
8.2. determinar ao inventariante da Fundação Roquette Pinto (em extinção) que inclua, no procedimento
administrativo a ser instaurado como conseqüência do Relatório de Correição Extraordinária n° 114/98 da
Corregedoria-Geral da Advocacia-Geral da União-AGU, os fatos relacionados com a Reclamação Trabalhista
r JCJ-RJ-1720/89, proposta por Paulo Roberto de Souza, adotando medidas concretas a fim de identificar
os responsáveis pela omissão relativa à falta de interposição de recurso contra o Acórdão proferido pela 2 a
Turma do TRT/la Região, e providencie (Decisão Sigilosa n° 736/96-TCU-Plenário, Ata n° 45/96):
representação junto ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado do Rio de
Janeiro (OAB/RJ), nos termos do art. 72 da Lei n° 8.906/94, contra os advogados envolvidos com a falta de
exação no cumprimento de seus deveres na condução da mencionada Reclamação Trabalhista e de outras
ações referidas no Relatório de Correição Extraordinária n° 114/95;
a interposição de medidas judiciais cabíveis visando ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pela
Fundação nas referidas ações; e
8.3. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam:
à Dra Regina Butrus, Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 1 a Região;
ao Dr. Geraldo Magela da Cruz Quintão, Advogado-Geral da União, para conhecimento;
ao inventariante da Fundação Roquette Pinto (em extinção), no caso o Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado-MARE, acompanhada de cópias das fls. 01/04, 38/48 e 150/158; e
8.4. determinar a oportuna juntada destes autos às contas da Fundação, relativas ao exercício de 1997,
para exame em conjunto e em confronto.

9. Ata n° 08/98 - Plenário.
Data da Sessão: 11/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Alvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Valmir Campelo e o
Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

CARLO ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-009.332/97-9
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Secretaria de Saúde do Estado de
São Paulo
INTERRESSADO: Justiça Federal da 6 a Vara
Criminal Federal- Seção de São Paulo
EMENTA: Comunicação do Juízo da 62 Vara da
Justiça Criminal Federal de São Paulo, de
sentença proferida em processo penal, sobre
fatos delituosos ocorridos em órgãos da
Secretaria de Saúde do Estado e denunciados
pelo Ministério Público Federal. Matéria já
apreciada no âmbito do TCU. Conhecimento à
autoridade Judiciária da Decisão proferida
no processo de TCE. Arquivamento do
processo.

Adoto como relatório a instrução de fls.72/77, a seguir
transcrita:
" 1.INTRODUÇÃO
Cuidam os presentes autos de representação encaminhada
1.1
pelo Ofício n2 999/97-svm (fls. 1/4), de 6/5/97, enviado pelo Juiz
Federal Hélio Egídio de Matos Nogueira, da Sexta Vara Criminal
Federal, o qual comunica sentença de mérito transitada em julgado
no processo penal n2 90.0101660-0, que trata de fraudes ocorridas
em licitações promovidas no exercício de 89 por órgãos da
Secretaria de Saúde/SP para o Hospital de Heliópolis, nosocômio
estadual localizado em São Paulo/SP. Ressalta-se que os recursos
envolvidos foram transferidos da União ao estado por meio do
Convênio SUDS - 01/88. Consta também na documentação enviada pelo
retrocitado ofício o voto do MM. Juiz Federal Roberto Haddad (fls.
61/71), ministro do Tribunal Regional Federal da 32 Região,
pronunciado sobre a apelação provocada pelo Ministério Público
Federal e por alguns dos apenados, inconformados com a sentença de
primeira instância (f is. 05/60), a qual é citada no relatório do
ministro do Tribunal.
De acordo com acusação redigida pelo MP (f is. 6/17),
1.2
referenciada no relatório do juiz federal, os responsáveis pelas
fraudes seriam funcionários da Diretoria Técnica do ERSA-3
(Escritório Regional de Saúde), órgão da administração estadual
paulista sob cuja égide se encontrava o Hospital de Heliópolis.
Os funcionários referenciados teriam como método de fraude,
segundo a acusação, a adjudicação pré-determinada de uma proposta
com preços superfaturados; para tanto, não afixavam os editais no
local apropriado, forjavam propostas, atas e demais documentos
exigíveis pela legislação. Frisa-se que o ERSA-3 recebia recursos
federais do INAMPS/MS por meio da Secretaria Estadual de Saúde do
Estado de São Paulo (SES/SP).
Dentre as preliminares suscitadas pelos réus, destaca-se
1.3
o questionamento da incompetência do juízo, uma vez que a justiça
comum, segundo os acusados, deveria ser o foro da contenda.
Afastou, todavia, o Juiz Fausto de Sanctis essa alegação (fls.
24/27), verificando que a Justiça Federal seria competente para
decidir sobre o assunto, uma vez que os recursos foram
transferidos por meio de convênio celebrado com o INAMPS;
portanto, submetidos a controle federal, com a decorrente
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Necessidade de prestação de contas das aplicações.
1.4
Constatou-se, com isso, que os fatos imputados se enquadrariam no
disposto no inciso IV, do art. 109 da CF, uma vez que são de
competência federal as causas nas quais a União ou suas entidades
forem vítimas de infrações penais praticadas em detrimento de seus
bens, serviços ou interesses.
Discorreu a seguir o magistrado sobre as irregularidades
1.5
administrativas (fls. 29/34), sobre os interrogatórios dos
acusados e das testemunhas (f is. 34/43) e sobre as demais provas
(fls. 44), incluindo-se as produzidas por motivo de um pedido de
busca e apreensão requerido pela Procuradoria Regional do
INAMPS/SP nas casas de alguns dos acusados, por força do
desaparecimento de oitenta procedimentos licitatórios.
Nas conclusões do juiz de primeira instância, acatadas
1.6
pelo TRF/3@ Região, verificou-se ser descabida, por ausência de
comprovações, a acusação de acertos prévios entre os titulares das
empresas favorecidas e a diretoria do ERSA-3 (f is. 45). Além
dessa decisão, o juiz também descartou (fls. 46) a acusação de
prática de superfaturamentos. Denegou também as acusações de
corrupção ativa e passiva, de formação de quadrilha ou bando, de
falsidade de documento particular e de estelionato.
Ao fundamentar sua conclusão de que o crime de estelionato
1.7
não estaria tipificado (fls. 48/49), o juiz destacou que o
Ministério Público Federal não quantificou em momento algum os
eventuais prejuízos devidos à prática de superfaturamento sofridos
pela autarquia, verificando que, no único caso no qual tal dano
poderia ter ocorrido, foi afastada essa hipótese devido às
distorções que a espiral inflacionária ocasionava aos preços à
época da prática dos atos examinados.
Concluiu o MM. juiz (f is. 52) que o único crime pelo
1.8
qual alguns dos réus poderiam ser apenados seria o tipificado no
art. 314 do Código Penal, ou seja, o de extravio, sonegação ou
inutilização de livro ou documento, pois foi o que restou
comprovado por meio de provas existentes no processo. A seguir,
fixou (f is. 55/60) as penas pertinentes a cada réu, inocentando o
Diretor do ERSA-3 à época, Emílio Sebe Filho, o qual era
subordinado ao então Secretário Estadual de Saúde, José Aristodemo
Pinotti.
O voto do Ministro Roberto Haddad (fls. 61/70), relator
1.9
do processo no TRF-3@ Região, na fase recursal, confirmou a
autoria e a materialidade delitiva; pórem, deu provimento parcial
aos recursos, reformando as penas às quais foram condenados alguns
dos réus.
2. Análise

•

De início, deve ser verificada a preliminar da competência
2.1
do TCU para averiguar a aplicação dos recursos envolvidos,
competência que resta incontroversa, seja pelos argumentos
utilizados pelo Juiz de primeira instância para justificar o foro
da Justiça Federal (fls. 24/27), seja pela remansosa
jurisprudência emanada desta Corte, devendo ser citada a Decisão
ng 506/97-P, Ata 31/97, exarada no Processo TC-022.427/92-9, que
no seu subitem 8.1 afirma que este Tribunal decide:
8.1 - firmar entendimento sobre a matéria em questão,
2.1.1
no sentido de que os recursos repassados pelo Sistema Único de
Saúde - SUS, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
constituem recursos federais e que, dessa forma, estão sujeitos à
fiscalização desta Corte as ações e os serviços de saúde pagos à
conta desses recursos, quer sejam os mesmos transferidos pela
União mediante convênio, quer sejam repassados com base em outro
instrumento ou ato legal.
-2-
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Vencida essa preliminar, verificando-se que os fatos
2.2
descritos são abarcados pela jurisdição deste Tribunal, pois os
recursos foram transferidos de acordo com a sistemática de
transferência do SUDS por intermédio do extinto INAMPS pelo
Convênio n2 01/89, observa-se que as ilicitudes noticiadas pelo
ofício enviado pela Sexta Vara Criminal Federal concluem (f is.
51/52) pela comprovação da prática, por alguns dos acusados, do
crime de extravio, sonegação ou inutilização de livro ou
documento, descrito no art. 314 do CP. Ressalta-se que a prática
do crime teria quebrado os princípios da impessoalidade e da
moralidade administrativas, além do referente à isonomia que
deveria haver entre os licitantes, desobedecendo ao disposto no
caput do art. 32 do Decreto-Lei 2.300/86.
Deve ser frisado que as ocorrências relatadas nos
2.3
documentos enviados foram noticiadas na imprensa, sendo solicitada
à época perante este Tribunal, pelo Deputado Federal Carlos
Alberto Campista, uma inspeção extraordinária no Hospital de
Heliópolis. Por meio da Decisão n2 378/92-P, inserta na Ata
35/92, o Plenário do TCU conheceu do pedido do parlamentar, mas
afirmou que, por estar sob administração estadual, o referido
nosocômio não estaria sob a jurisdição deste Tribunal. No voto do
eminente Ministro-Relator, destacou-se ainda que o solicitante não
fazia menção sobre a origem dos recursos utilizados nas supostas
compras superfaturadas; portanto, não se poderia saber se as
verbas malversadas seriam estaduais ou federais.
Por outro lado, não se constata, de acordo com as cópias
2.4
dos autos das sentenças encaminhadas pelo Judiciário, a existência
de prejuízos causados por superfaturamentos ou desvios,
ocasionados por eventuais conluios entre as empresas participantes
das licitações e entre funcionários do Ersa-3; portanto, concluiu
o magistrado de primeira instância (f is. 46), acompanhado pelo
TRF, que não restou comprovada a existência de superfaturamento.
Dessa forma, aliando-se à ausência de questionamento de
2.5
eventuais desvios, conclui-se que os recursos federais foram
gastos de acordo com suas finalidades, subsistindo tão-somente o
delito tipificado no art. 314 do CP, o que acarretou o
descumprimento ao Estatuto das Licitações e às normas relativas a
execução e prestação de contas de convênios vigentes à época.
Observa-se, conseqüentemente, que houve desrespeito ao item 1 do
inciso III (relativo a Prestações de Contas) da IN/STN/n2 12/88,
pois foram contrariadas as normas relativas aos procedimentos
licitatórios; porém, de acordo com o item 5 do mesmo inciso
daquela IN, não haveria como rejeitar as prestações de contas da
SES/SP, uma vez que os objetivos teriam sido alcançados e os
recursos, aplicados corretamente.
Ademais, deve ser citado que os fatos inquinados, no
2.6
período a eles concernente (julho/89 a abril/90), já foram objeto
de exame por este Tribunal por meio do processo TC-724.050/94-9,
objeto do Acórdão n2 376/97-TCU-1-4 Câmara (Ata 30/97-1@), o qual
cuida de TCE instaurada contra José Aristodemo Pinotti, Secretário
de Saúde à época, e Emílio Sebe Filho, ex-Diretor do Escritório
Regional de Saúde/SP - ERSA-3, onde teriam ocorrido as fraudes
descritas.
O processo retrocitado teve como origem TCE instaurada
2.7
pela Portaria/INAMPS n2 1.975, de 13/11/90, tendo sido motivada
por suspeitas de irregularidades na compra de materiais e na
realização de despesas de reformas e de adaptações do Hospital
Heliópolis, com recursos do SUDS, repassados pelo ERSA-3.
Confirmando a conclusão do Poder Judiciário, este Tribunal
2.8
verificou que não houve desvios de recursos, nem restou comprovada
a existência de superfaturamentos nas licitações promovidas pelo
ERSA-3 para o Hospital de Heliópolis.
-3-
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Afastada a hipótese de débito, restariam, porém, ainda
2.9
intocadas as acusações de fraudes nas licitações, segundo o juiz
de 1@ instância (fls. 50): Não resta a menor dúvida que normas
elementares mínimas foram infringidas, desvirtuando totalmente o
Mais adiante verifica que A
processo de seleção de propostas.
troca de documentos e propostas propiciou, sem dúvida,
oportunidades desiguais aos que desejavam contratar com o Poder
Público.
Verificar-se-á, adiante, porém, quando é analisada a
2.10
responsabilidade dos gestores (item 2.14 desta instrução), que
este Tribunal já deliberou sobre esses acontecimentos.
É de se ressaltar que o Sr. Emílio Sebe Filho, responsável
2.11
pelo ERSA-3, foi inocentado no processo penal (f is. 57/58) dos
crimes de prática de estelionato qualificado (art. 171, § 39, do
CP - Código Penal), de formação de quadrilha (art. 288 do CP) e de
corrupção passiva (art. 317, § 19, do CP), com base no art. 386,
inciso VI do CPP - Código de Processo Penal, ou seja, pela
Dos
inexistência de provas suficientes para sua condenação.
ilícitos tipificados nos arts. 298 (falsidade de documento
particular), 304 (uso de falso documento) e 337 (subtração ou
inutilização de livro ou documento), todos do CP, ele foi
inocentado com base no art. 386, inciso III do CPP, ou seja, por
não ter sido autor dos crimes ou por eles não terem ocorrido.
Deve ser lembrado, por outro lado, que a instância
2.12
criminal é independente da administrativa, somente se comunicando
quando ficar provada a inexistência de ilícito ou que o acusado
não foi seu autor.
DA RESPONSABILIDADE DOS GESTORES

•

Analisar-se-ão, portanto, as responsabilidades do Sr.
2.13
Emílio Sebe Filho e do Sr. José Aristodemo Pinotti, gestores
envolvidos, perante os acontecimentos.
Observa-se, preliminarmente que os fatos descritos foram
2.14
objeto de auditoria realizada pelo INAMPS, tendo sido
posteriormente instaurada TCE para quantificar eventuais prejuízos
ao Erário. Os fatos relativos às irregularidades nos
procedimentos licitatórios foram levantados nessa oportunidade,
conforme assevera o relatório pertinente ao Acórdão 376/97-TCU-1@
Câmara, o qual verifica que a TCE houvera sido instaurada em
virtude de irregularidades na compra de materiais e na realização
de despesas de reformas e adaptações do Hospital Heliõpolis, com
rercursos do Convênio SUDS ng 01/88, sem observância dos
Este
dispositivos legais disciplinadores das licitações.
Tribunal, então, julgou que não houvera desvios, mas ressalvou as
contas, considerando principalmente as infrações às normas legais
ocorridas nos processos.
Tal posição é coerente com os fatos, partindo-se da
2.15
premissa de que em momento algum restou comprovado o
locupletamento dos gestores envolvidos, nem desvios de recursos.
Ao contrário, há somente provas de que as irregularidades
ocorridas estiveram restritas a alguns funcionários, os quais
acabaram por ser condenados pelo Judiciário.
O comportamento do responsável pelo ERSA-3 foi inclusive
2.16
examinado pelos magistrados, tendo o relator da apelação
ressaltado (f is. 64) que depoimento prestado durante a sindicância
afirmava que o acusado primava pelo respeito à legislação das
É de se considerar, portanto, que aos gestores
licitações.
Pinotti e Sebe não é possível incriminá-los por atos de
subordinados que se desviem das normas regulamentares às quais
estão sujeitos. Esse é o mandamento descrito no §. 39 do art. 80
Se não estiver provada a conivência dos
do Decreto-Lei 200/67.
Se assim
administradores nos atos, não lhes cabe a punição.
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fosse, a combalida tese da responsabilidade objetiva nos crimes
teria de ser ressuscitada, devendo ser citado o magistério do
Prof. Damásio de Jesus (in Direito Penal, Vol. 1, pág. 399, 19@
Ed.):
Dá-se o nome de responsabilidade penal objetiva ã
2.16.1
sujeição de alguém ã imposição de pena sem que tenha agido com
dolo ou culpa ou sem que tenha ficado demostrada sua culpablidade,
com fundamento no simples nexo de causalidade material. É
combatida pela doutrina moderna.
Eventual culpa strictu sensu que os gestores pudessem
2.17
ter foi estudada por este Pretório, tendo sido objeto do voto do
Ministro-Relator Humberto Souto quando do julgamento da TCE
referenciada:
Por outro lado, não há elementos suficientes no processo
2.17.1
que comprovem a desídia dos responsáveis na condução das obras do
Hospital de Heliópolis e a malversação de dinheiro público.
A punição na esfera administrativa aos funcionários que
2.18
comprovadamente estiveram envolvidos nos ilícitos, portanto, está
restrita aos órgãos competentes do estado de São Paulo, uma vez
que, por serem funcionários estaduais, eventual determinação para
que fosse instaurado processo disciplinar refoge à competência
deste Tribunal.
Dessa forma, verificando-se que esta Corte já se
2.19
pronunciou sobre o ocorrido, conclui-se que não são cabíveis
providências adicionais decorrentes dos fatos, haja vista que os
órgãos competentes do estado de São Paulo já foram oficiados
acerca dos acontecimentos (fls. 59).
3. Conclusão

Ex positis, propõe-se que:
seja informado ao MM. Juiz da Sexta Vara Criminal Federal
que matéria correlata ao assunto ora tratado já foi apreciada por
este Tribunal no TC-724.050/94-9 (Acórdão n2 376/97-TCU-1@ Câmara,
Ata 30/97-12), levando-se ainda ao conhecimento daquela autoridade
a Decisão que vier a ser adotada por esta Corte neste processo;
seja arquivado o presente processo".
É o Relatório.
3.1

VOTO

•

Consoante se verifica do relatório precedente, o assunto
tratado na comunicação do Sr. Juiz da Sexta Vara Federal
Criminal de São Paulo já foi objeto de apreciação deste Tribunal
por ocasião do julgamento da Tomada de Contas Especial instaurada
pelo extinto INAMPS contra os Srs. José Aristodemo Pinotti e
Emílio Sebbe Filho, então responsáveis pela Secretaria de Saúde do
Estado de São Paulo.
No exame da TCE, o Tribunal de Contas, por sua l a Câmara,
ao acolher voto por mim proferido, julgou regulares com ressalva
as referidas contas, dando quitação aos respectivos responsáveis
(TC- 724.050/94-9, Acórdão n2 376/97, Sessão de 26.08.97, Ata n2
30/97).
Naquela oportunidade, entre as razões de decidir, foi
levado em consideração, pelos eminentes pares da l a Câmara, o fato
de que não havia elementos suficientes nos autos que comprovassem
a desídia dos responsáveis na condução das obras do Hospital de
Heliópolis e a malversação do dinheiro público.
As decisões proferidas pelo Poder Judiciário e o Tribunal
de Contas da União foram, por sua vez, harmônicas entre si, visto
que, em seus julgamentos consideraram que houve infrações às
normas legais, sem, no entanto, ter ocorrido desvio ou
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malversação de recursos, por parte dos gestores da :C:e:r i de
Saúde do Estado de São Paulo.
Verifica-se, por outro lado, da r. sentença proferida
pelo Juízo da 6g Vara Federal Criminal que as irregularidades
ocorridas e tipificadas como crime ficaram restritas a alguns
funcionários ligados ao Ersa-3, os quais acabaram por ser
condenados.
Conforme informado pela Unidade Técnica, a punição na
esfera administrativa aos funcionários que comprovadamente
estiveram envolvidos nos ilícitos penais está afeta aos órgãos
competentes do Estado de São Paulo, uma vez tratar-se de
funcionários do Estado, não se inserindo na competência deste
Tribunal qualquer providência no sentido da instauração de
processo disciplinar contra os referidos servidores.
Com essas considerações, Voto por que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto à elevada apreciação deste Egrégio
Plenário.
T.C.U, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de
Souza, em lide março de 1998.

HUMBER 0 GUIMARÃES
istro-Rela
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Processo n° TC- 009.332/97-9
Classe de Assunto: VII- Representação
Interessado: Justiça Federal - Seção de São Paulo
Entidade: Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: 4' SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, à vista das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Representação, para levar ao conhecimento do MM. Juiz da Sexta Vara
Criminal Federal que o assunto objeto da comunicação encaminhada por aquele Juízo foi apreciado pela
1' Câmara deste Tribunal na Sessão de 26.08.97, tendo o Colegiado, no exercício de sua competência
constitucional e legal, julgado regulares com ressalva a Tomada de Contas Especial instaurada pelo
extinto INAMPS, contra os então responsáveis pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (Acórdão
n° 376/97, Ata n°30/97);
8.2. arquivar o presente processo.
Ata n° 08/98 — Plenário.
Data da Sessão: 11/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator),
Valmir Campeio e o Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

•

HUMBEIFO GUIMARÃES OUTO
Ministro-Relator

—

133 —
,

eient

y. oantoi

Secretátla do Plenádo

Tribunal de Contas da União

GRUPO I - CLASSE VII- Plenário
TC-004.369/96-3
Natureza: Representação
Interessada: Procuradoria-Geral da República
Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES
Ementa: Conhecer da presente Representação, para considerá-la
improcedente, visto que nos autos não restaram comprovadas as
irregularidades aventadas, no tocante a reenquadramento de
empregados. Ciência à interessada. Arquivar os autos.

Trata-se de Representação formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, mediante o
Oficio/PGR/GAB/N ° 274/96, acerca de possíveis irregularidades praticadas no reenquadramento funcional de
empregados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.
A presente Representação tem por origem o processo n° 08120.000541/93-65 instaurado no
Ministério Público Federal pela Coordenadoria da Defesa dos Direitos Individuais e dos Interesses Difusos
(CDID) na Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em conseqüência do Oficio
PR/RJ/AB/42/93 do Procurador da República André Terrigno Barbeitas, por meio do qual foram
encaminhados documentos remetidos pelo BNDES atinentes ao reenquadramento em 1991 de empregados
sobre o qual pendem suspeitas relacionadas à legalidade e moralidade.
A instrução inicial dos autos, a cargo da 8 SECEX, destacou os seguintes esclarecimentos prestados
pelo Diretor da Área de Administração sobre o assunto em tela, consoante Of. DIR n° 18/92 (fls.4/5):
por força de restrições de políticas governamentais que impediam a realização de concurso
público, empregados com formação superior passaram, gradativamente, a exercer atividades com grau de
complexidade compatível com a sua formação;
- em conseqüência disso, sobreveio o ajuizamento de várias ações pelos empregados, pleiteando
novo reposicionamento funcional;
- a Administração da entidade, com a intenção de regularizar as citadas distorções e dando
cumprimento ao que determinava cláusula de Acordo Coletivo, homologado pelo E. TST, contratou a empresa
COOPERS & LYBRAND para realizar a análise dos casos existentes, que ante a evidência de desvio de
função, se caracterizariam como de maior risco para o Banco, na hipótese de solução da pendência pela via
judicial;
- o processo foi amplamente divulgado entre os empregados e os critérios a serem utilizados,
previamente negociados com as Associações de Funcionários e com o Sindicato de Classe;
- finalmente, todos os pleitos foram analisados e, quando devidamente comprovada a existência de
empregados com direito à reclassificação, efetuou-se o reenquadramento dos mesmos, salientando que, nos
casos em que já havia dissídio instalado, os atos de reenquadramento foram objeto de acordo homologado pela
via judicial."
Ante o desligamento do Procurador da República José Otávio dos Santos Pinto, os autos foram
redistribuídos por rodízio ao Exmo Sr. Procurador Rogério de Paiva Navarro, que consignou as seguintes
ponderações finais sobre a matéria em questão:
"Nesse ponto, cabe questionar, tal como fez o Dr. José Otávio dos Santos Pinto (fls. 327), a
constitucionalidade de tal cláusula, ante o dispositivo constitucional que trata da obrigatoriedade da prestaçã
II-
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de concurso de provas e títulos para o ingresso em cargo público, e, de fato, outro juízo não podemos firmar,
senão pela absoluta inconstitucionalidade da aludida cláusula.
No entanto - e a nosso ver, este o verdadeiro ponto nodal da questão - referida cláusula, ainda que
inconstitucional, d. v., fez parte de Acordo Coletivo homologado pelo E. Tribunal Superior do Trabalho. A
partir desse momento, entendemos, não cabe mais questionado o teor da cláusula em si, mas a decisão judicial
que o homologou e lhe deu vida. Sem a homologação judicial, não podemos olvidar, nenhum valor ou efeito
jurídico advinham de tal avença.
Destarte, impossível enfrentar a questão sem examinar os efeitos jurídicos de uma decisão judicial
(ainda que a nosso ver ilegal) que tornou-se irrecorrível, ante a absoluta interposição de recursos ou utilização
de meios outros de impugnação, por quaisquer interessados.
Nesse sentido, somos que a decisão judicial do E. TST tornou-se imodificável ante o instituto da
coisa julgada (preclusão absoluta) e, desta forma, acreditamos que outra solução não resta a qualquer
intérprete dos fatos, senão a de concluir pela obrigatoriedade ao BNDES, dessa decisão.
A forma pela qual foi a mesma cumprida pelo BNDES é o único legítimo objeto que se põe à nossa
análise.
Contudo, instruídos os autos neste MPF, dificuldade de caráter prático se instalou - a impossibilidade
óbvia de um único Procurador examinar, caso a caso, todas as situações particulares de um número razoável
de funcionários do BNDES, de forma a firmar o juízo próprio quanto à observância ou não, pela empresa de
consultoria contratada pelo BNDES, dos critérios objetivos estabelecidos para fins de reenquadramento de
pessoal.
Cabe atentar que não se aventa, aqui, em apreciação da conveniência ou inconveniência para o
BNDES no reenquadramento de tal ou qual funcionário.
Tal juízo é claramente de mérito administrativo, e, dessarte, compete única e exclusivamente à
própria Administração. O que se cogita analisar é se, em algum caso concreto, a Administração,
flagrantemente, não observou os critérios objetivos previamente determinados, fugindo, destarte, ao princípio
da impessoalidade que rege a atividade administrativa, para beneficiar alguns funcionários em detrimento de
outros."
Outrossim, acrescentou que, "em face da total ausência de meios técnicos adequados à análise
individual da situação de cada funcionário, à luz dos critérios estabelecidos pelo BNDES, visando a apurar
eventuais desvios na correta aplicação daqueles critérios, de forma a beneficiar funcionários determinados,
sugeria o encaminhamento dos autos ao E. Tribunal de Contas da União, nos termos do convênio firmado
entre essa Corte e o MPF (fls. 338/340)".
Diante disso e considerando a necessidade da apresentação de alguns documentos e informações com
vistas a melhor elucidação dos fatos em relevo, a 8' SECEX realizou diligência junto ao BNDES no sentido
de obter:
comprovação da homologação pelo Tribunal Superior do Trabalho do acordo celebrado no
Dissídio Coletivo TST-DC-34/89 e do trânsito em julgado da referida decisão;
documentação resultante do trabalho de consultoria realizado pela empresa contratada (Coopers
& Lybrand), em 1991, para identificar desviosde função no sistema BNDES, que comprove o preenchimento
pelos empregados reenquadrados dos critérios estabelecidos para caracterização do desvio de função, quais
sejam: capacitação legal (diploma e registro no órgão disciplinador da profissão) e exercício efetivo do cargo;
relação de todos os empregados cujos atos de reenquadramento foram objeto de acordo
homologado pela autoridade judicial, em virtude de ajuizamento de dissídios individuais com fundamento no
descumprimento, pelo BNDES, do disposto na cláusula primeira do acordo celebrado no dissídio coletiv
TST-DC-34/89.3.
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Em atendimento à diligência supra, o BNDES encaminhou, mediante os Oficios P-230/96 e P07.
242/96, a documentação e as informações solicitadas, que submetidas ao exame da instrução de fls.351/354
ensejaram parecer conclusivo, com o qual concordou a Secretária de Controle Externo, em exercício (fl.355),
no sentido de "considerar regular o reenquadramento de empregados realizados pelo BNDES, pois realizado
em estrita observância aos critérios objetivos eleitos para a caracterização do desvio de função e decorrente
de obrigação emanada de decisão judicial (Acórdão n° SDC 4.277/89 - publicado no Diário da Justiça de
29.06.90), que adquiriu a autoridade de coisa julgada, a impedir que a relação de direito material, mesmo que
inconstitucional, seja examinada e decidida, entre as mesmas partes, no mesmo processo ou em qualquer outro,
pelo mesmo ou por qualquer outro magistrado ou tribunal".
Em atenção à audiência promovida pelo então Relator do feito, eminente Ministro Paulo Affonso
08.
Martins de Oliveira, a douta Procuradoria junto à Corte de Contas dissentiu da proposição supra, "uma vez
que o ato da Administração do BNDES se deu à margem do preceito da Constituição Federal que exige o
concurso público", cabendo "apurações tais como as razões de : a) não intentar-se ação rescisória no modo
e tempo devidos e b) não realizar-se concurso para o preenchimento das vagas existentes, aliás, em número
apreciável".
Assim, por entender, a partir, inclusive, da obtemperação levantada pelo ilustrado órgão do MPF/RJ,
09.
de que "pendem sérias suspeitas acerca da sua legalidade e moralidade acerca do reenquadramento", propôs
em conclusão que o E. TCU poderia:
"a) saber da Advocacia-Geral da União - AGU (cabeça do sistema do Contencioso da União) se ela
tem conhecimento do caso tratado neste processo e que providências a seu respeito foram ali tomadas;
saber do órgão jurídico do BNDES as providências acaso adotadas sobre o mesmo caso, na sua
condição de integrante do sistema do Contencioso acima referido; e
não encaminhar por enquanto à Procuradoria-Geral da República quaisquer peças atinentes a este
processo."
Consoante autorização do então Relator destes autos, a 8' SECEX promoveu a audiência tanto da
10.
AGU como do BNDES, na forma da preliminar acima suscitada. Em resposta a Advocacia-Geral da União
informou (fl.365) "o completo desconhecimento (...) quanto ao caso tratado no processo em questão", mesmo
porque a instalação da AGU somente se deu em 10.02.93, data bastante posterior aos acontecimentos que
constituem o objeto da apuração em apreço.
Por sua vez, o BNDES, por meio do Oficio P-315/97 (fls. 367/99), esclareceu em suma que:
11.
"As razões para que o BNDES adotasse os procedimentos que resultaram no reenquadramento
funcional, antes de 1992, constam do Oficio DIR n°18, de 3.7.92, ANEXO I, dirigido ao Senhor Procurador
da República no Estado do Rio de Janeiro.
Do exposto no referido oficio, depreende-se que os desligamentos por força de aposentadorias conjugados com as restrições de políticas governamentais que inviabilizaram a realização de concursos
públicos e com o preparo, tanto acadêmico como profissional, dos empregados - conduziram a um processo
de suprimento das carências existentes, com a utilização da mão de obra disponível, que passou a exercer
tarefas com maior grau de complexidade do que aquelas previstas para seus cargos originais.
Este processo, se por um lado atendeu aos objetivos governamentais de uma redução de custos e
enxugamento dos quadros de pessoal, por outro criou um direito trabalhista inegável para os empregados
que passaram a exercer tarefas de maior complexidade.
O Banco reconhecendo este direito, firmou acordo coletivo parcial, ANEXO II, no âmbito do
Dissídio Coletivo de 1989, devidamente homologado no Tribunal Superior do Trabalho, onde, em uma das
cláusulas, estabelecia que os casos de desvio de função seriam analisados para, quando fosse o caso, haver
o respectivo reenquadramento. Não tendo sido iniciado o processo de avaliação no tempo previsto, o
Sindicato dos Bancários ajuizou uma ação contra a empresa, que foi representada por advogado trabalhis
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externo aos quadros da Instituição.
Desta forma, conforme os entendimentos sobre a legislação que vigoraram na época, o Banco
tomou as medidas que se fizeram necessárias na ocasião para estabelecer um processo de avaliação e
reenquadramento funcional, contratando para tanto, inclusive, consultoria externa, de forma a assegurar
a isenção dos procedimentos.
Os resultados do reenquadramento foram devidamente homologados na ação que tramitava na
justiça trabalhista.
Destaque-se, ainda, que, na época, não prevalecia o entendimento que proibia a ascensão
funcional, o que somente foi exarado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no final de 1992. Pelo contrário,
o Parecer SR-89, de 11.05.89, da Consultoria Geral da República, ANEXO III, afirmava que a ascensão
funcional não estava vedada no novo texto constitucional.
Logo, não só o Banco, mas diversas outras empresas estatais, assim como órgãos e entidades da
administração direta dos diversos poderes, permitiam, até aquela ocasião, a ascensão funcional, quer como
sistemática prevista em seus planos de carreira e/ou legislação, quer como procedimento excepcional para
os casos em que se verificasse o desvio de função. A respeito, na ocasião, ampla pesquisa foi feita pelo
próprio Tribunal de Contas da União. Referida pesquisa foi relatada pelo eminente Ministro Dr. Homero
Santos, no âmbito do Processo TC-027.290/91-3, no voto que subsidiou a Decisão n°010/91, de 12.11.91,
ANEXO IV.
Após entendimento do STF sobre a aplicabilidade do inciso II do art. 37 da Constituição Federal,
a matéria também foi objeto de manifestação dessa Egrégia Corte, que se manifestou pela regularidade dos
atos praticados antes da publicação das Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIN's n's 231 e 245 D.O.0 de 13.11.92 - e 837 - D.O.0 de 23.04.93, inclusive com suporte do Ministério Público. Como
exemplo pode-se citar: Decisão n°211/96, de 24.04.96, Processo TC n°005.552/94-O; Decisão n°585/96,
de 11.09.96, Processo TC n°000.564/96-6; e Acórdão n° 064/97, de 06.03.97, Processo TC n° 012.318/93-0.
Das mais recentes manifestações da Egrégia Corte sobre a matéria, consta a Decisão n°424/97,
de 16/07/97. Nesta Decisão, ao analisar a ascensão funcional ocorrida na Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro (UFRRJ), Processo TC n° 575.040/95-5, o Ministro Relator, Dr. Marcos Vinicius Vilaça,
louvando-se, também, no Parecer do Ministério Público, emitido pelo Procurador, Dr. Marinus Eduardo
de Vries Marsico, considerou legais os atos de ascensão funcional dos servidores da UFRRJ, uma vez que
tais atos foram anteriores à decisão liminar do Supremo Tribunal Federal na ADIN n°837-4. As citadas
manifestações do Tribunal, após as publicações das referidas ADIN's, encontram-se no ANEXO V.
Em face do exposto, não se faz necessária, até o momento, demanda da Alta Administração para
providências por parte da Área Jurídica do Banco, em particular pelo fato de o assunto ter sido equacionado
em atendimento a cláusula constante de acordo coletivo de trabalho e de conformidade com os
entendimentos sobre a legislação, amplamente aceitos na época em que os fatos ocorreram."
Da análise das respostas oferecidas pelo BNDES, a instrução de fls. 400/403 verificou de início que
aquela entidade "procurou demonstrar que o reenquadramento ora sob exame decorreu de obrigação emanada
de acordo coletivo homologado perante o TST", e que a não realização de concurso público para o
preenchimento de vagas existentes decorreu de restrições de políticas governamentais, impelindo, assim, o
desempenho de referidas atividades por empregados, que embora desviados das suas funções originais,
possuíam as qualificações técnicas necessárias.
Ademais disso, ressaltou que "os precedentes trazidos à colação pelo BNDES apresentam alguns
casos de reenquadramento funcional (TC n° 575.040/95-5 - fls. 391/2 e TC n° 012.318/93-0 - fls. 393/4), além
de demonstrar que a questão da obrigatoriedade do concurso público para todo e qualquer provimento de
cargo ou emprego público não era pacífica até manifestação, em 1992, da Corte Suprema, havendo, inclusive,
manifestação no sentido da regularidade da ascensão funcional (Parecer n° SR-89, de 11 de maio de 1989 -
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fls. 380/3)".
Quanto ao acordo coletivo celebrado pelo BNDES entendeu por bem observar que o mesmo foi
homologado pela Justiça Trabalhista em 1990, razão porque não vislumbra "a possibilidade de se imputar
qualquer responsabilidade aos dirigentes da instituição que celebraram o aludido acordo coletivo, bem como
ao seu órgão jurídico, já que, na ocasião, a entidade foi representada por advogado trabalhista externo aos
quadros da Instituição, conforme informação supra". No atinente aos acordos celebrados nas reclamações
trabalhistas visando o cumprimento do acordo coletivo, entende de igual modo que os dirigentes não podem
ser responsabilizados, uma vez que "a obrigação de promover o reenquadramento, com força de lei entre as
partes em virtude da coisa julgada, fatalmente deveria ser observada".
Assim, tendo em vista as considerações anteriores e por entender que as suspeitas acerca da
legalidade e moralidade do reenquadramento sob enfoque não prosperam, ante a manifesta existência da coisa
julgada e também face a obediência a critérios objetivos utilizados por empresa especializada na aferição dos
desvios de função, ratificou em conclusão a sua proposta anterior de fl. 354.
A Diretora da 2a DT da 8 SECEX, com a anuência do Titular daquela Secretaria, manifesta-se de
acordo com a proposta da instrução no sentido de que "não há qualquer ato ilegal ou ausência de providências
imputáveis aos dirigentes do BNDES, no reenquadramento discutido no presente caso".
Por sua vez, o Ministério Público, em atenção à solicitação de audiência deste Relator, alinha-se à
proposta de mérito oferecida pela Unidade Técnica.
É o Relatório.
VOTO
Importa de início assinalar que o expediente que deu origem à representação sob exame merece nessa
condição ser conhecido pelo Tribunal, porquanto, a teor do que dispõe o art. 6°, inciso XVIII, alínea "c", da
Lei Complementar n° 75/93, compete ao Ministério Público da União representar ao Tribunal de Contas da
União, visando ao exercício das competências deste. Ademais disso, expedientes oriundos do Ministério
Público da União, concernentes a possíveis irregularidades que afetem competências desta Corte, devem ser
autuados como representação, nos termos do que dispõe o art. 39 da Resolução TCU n° 77/96.
Quanto ao mérito, tendo em vista que não restaram comprovadas as suspeitas relacionadas à
legalidade e moralidade do reenquadramento funcional de empregados do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, entendo que são por demais pertinentes e adequadas as proposições alvitradas
pela Unidade Técnica e endossada pelo d. Ministério Público, porquanto o aludido reenquadramento decorreu
de obrigação emanada de decisão judicial, que adquiriu a autoridade de coisa julgada, além do fato de terem
sido plenamente observados os critérios objetivos eleitos e aplicados por empresa especializada na aferição
dos desvios de função, em respeito, assim, ao princípio da impessoalidade.
Outrossim, vale repisar que, consoante precedentes colacionados pelo BNDES, alguns até mesmo
reportando-se a casos de reenquadramento funcional (TC n° 575.040/95-5 - fls. 391/2 e TC n° 012.318/93-0 fls. 393/4), a questão da obrigatoriedade do concurso público para todo e qualquer provimento de cargo ou
emprego público não era pacífica até manifestação, em 1992, da Corte Suprema, havendo, inclusive,
manifestação no sentido da regularidade da ascensão funcional (Parecer n° SR-89, de 11.05.89, - Consultoria
Geral da República).
É de se notar, portanto, que o reenquadramento ora questionado, ocorrido em 1991, se deu em data
anterior às manifestações em contrário proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (ADIN n° 837-4), que
suspendeu a eficácia de disposições legais que admitiam a ascensão e outros institutos como forma
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provimento de cargos e empregos públicos, quando não estava consolidado, pois, o entendimento de que tais
institutos conflitavam com a atual Carta Magna.
Dessarte, na mesma linha dos pareceres ora expendidos, Voto por que o Tribunal adote a Decisão
que ora submeto à apreciação deste Plenário.
TCU., Sala das Sessões, em 11 de março de 1998

VALMIR CAMPELO
Ministro-Relator
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Processo n° TC - 004.369/96-3
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessada: Procuradoria-Geral da República
Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: Procurador, Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico
Unidade Técnica: 8 SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente Representação, nos termos do art. 6°, inciso XVIII, alínea "c", da Lei
Complementar n° 75/93 c/c o art. 39 da Resolução TCU n° 77/96, para, no mérito, considerá-la improcedente,
porquanto ficou comprovada a regularidade do reenquadramento de empregados realizado em 1991 pelo
BNDES, pois realizado em estrita observância aos critérios objetivos eleitos para a caracterização do desvio
de função e decorrente de obrigação emanada de decisão judicial (Acórdão n° SDC 4.277/89 - publicado no
Diário da Justiça de 29.06.90), que adquiriu a autoridade de coisa julgada, bem assim pelo fato de que aludido
reenquadramento efetivou-se em consonância com a jurisprudência predominante à época do ato, uma vez
que ocorreu anteriormente às manifestações em contrário proferidas pela Suprema Corte sobre a matéria
(ADIN's ifs 231, 245 e 837-4);
8.2 - encaminhar à interessada (item 3 supra) cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam;
8.3 - arquivar o presente processo.
Ata n° 08/98 - Plenário
Data da Sessão: 11/03/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átib Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio
(Relator) e o Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

VALMIR C PELO
Ministro-Relator
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ANEXO IV DA ATA N° 08, DE 11-03-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
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SUSPENSÃO DE VOTAÇÃO EM FACE DE PEDIDO DE VISTA
Inteiro teor do Relatório, Voto e Proposta de Decisão emitidos pelo Ministro Carlos Átila
Álvares da Silva, no tocante ao pedido de reexame interposto pelos interessados Aylton Ventura e José
Carlos Pacheco Pereira, contra o contido no subitem 8.1.4 da Decisão n° 206/95-TCU-Plenário, cuja
votação foi suspensa (art. 56 do Regimento Interno), na Sessão Ordinária de 11 de março de 1998, ante
pedido de vista formulado pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Na oportunidade votaram de acordo com a Proposta do Relator os Ministros Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto e Valmir Campelo e de acordo com a proposta
apresentada pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi, o Ministro liam Saraiva.
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GRUPO I - CLASSE I - PLENÁRIO
TC-002.202/94-8

NATUREZA: Pedido de Reexame
ENTIDADE: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada - IPEA/DF
INTERESSADOS: Aylton Ventura e José Carlos Pacheco
Pereira
EMENTA: Pedido de Reexame contra determinação do
Tribunal no sentido de ressarcimento de valores
recebidos indevidamente por servidores (Decisão n2
206/95-TCU - Plenário). Terceiros interessados.
Improcedência das razões aduzidas. Conhecimento e não
provimento.

Trata-se de pedido de reexame fls. (112/117) interposto pelos
interessados Aylton Ventura e José Carlos Pacheco Pereira, por intermédio
de seus advogados, contra o contido no subitem 8.1.4 da Decisão n2 206/95TCU - Plenário (f 1. 39), proferida na Sessão de 24/05/1995, em que, à
vista do disposto no art. 46 da Lei n2 8.112/90 c/c a Súmula n2 235 do
TCU, se determinou à Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA/DF a adoção de medidas com vistas ao ressarcimento das importâncias
recebidas indevidamente por servidores.
Na Sessão de 14/02/1996, ao apreciar os embargos de declaração
opostos pelos mesmos interessados, o Tribunal Pleno, por meio da Decisão
n2 046/96 (fl. 109), resolveu esclarecer que, ao dar cumprimento ao
determinado no referido subitem 8.1.4, o IPEA deveria "tomarporbase, tãosomente, as importâncias recebidas a partir de 22/08/94, data da publicação da Decisão n° 444/94, no Boletim
do Tribunal de Contas da União."
Alegam agora os interessados, em síntese, que, sendo inativos,
a eles dever-se-ia aplicar, em relação a valores indevidamente recebidos,
a Súmula-TCU n2 106 e não a de n2 235, utilizada para fundamentar a
Decisão recorrida.
A Unidade Técnica, em pareceres uniformes (f is. 132/136),
entende que, a prosperar a solicitação dos interessados, estar-se-ia
tratando situações iguais de forma desigual pois, aos ativos, com
fundamento na Súmula n2 235, seria determinado o ressarcimento das
importâncias recebidas indevidamente, independentemente da constatação
de boa-fé. Ressalta, ainda, que, em relação às parcelas tidas como
ilegais, já não havia controvérsia desde a Decisão n2 572/92-TCU Plenário, quando ficou assente que as vantagens e gratificações oriundas
do regime celetista, que não se coadunassem com o novo Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União, não se incorporariam aos proventos
nem à remuneração do servidor amparado pelo art. 243 da Lei n2 8.112/90.
Assinala, também, que os atos de aposentadoria relativos aos
interessados ainda não mereceram registro nesta Corte e estão sendo
tratados no TC-003.990/91-5 e TC-004.006/91 - 7, podendo o Tribunal, ao se
manifestar sobre a legalidade das concessões, pronunciar-se sobre a
viabilidade de aplicação da Súmula n2 106.
Conclusivamente, a 2@ Secex propõe:
"a) o conhecimento do presente recurso para, ao final, negar-lhe provimento, ante os
argumentos acima expostos;
1
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caso V. Ex2 entenda apropriado, a anexação dos processos de n2 TC-003.990/91-5 e TC004.006/91-7 aos presentes autos, a fim de que sejam julgados conjuntamente, dada a conexão entre as
causas de pedir; e
posterior juntada dos presentes autos às contas da Entidade para o devido exame em
conjunto."

O Ministério Público se manifesta de acordo com as proposições
da Unidade Técnica e acrescenta que o entendimento do Tribunal a respeito
de restituições ao Erário permanece inalterado, consoante reiteradas
decisões expressas, por exemplo, nos seguintes julgados: Decisão n2
180/96, Ata n2 28/96 - lã Câmara, 06/08/1996; Decisão n2 222/96, Ata n2
25/96 - 2ã Câmara, 18/07/1996; Decisão n2 112/96, Ata 112 18/96 - lã Câmara,
28/05/1996; Decisão n2 30/96, Ata n2 6/96 - lã Câmara, 05/03/1996.
É o Relatório.
VOTO

Os recorrentes não estão relacionados, nestes autos, entre os
responsáveis, mas sendo diretamente afetados pela determinação, foi-lhes
deferido, nos termos do art. 62 da Resolução TCU n2 36/95, o ingresso como
interessados no processo.
Ante a adequação ao disposto nos arts. 32, 33 e 48 da Lei n2
8.443/92, o presente pedido de reexame pode ser conhecido. Quanto ao
mérito, ficou demonstrado nos pareceres que examinaram o recurso que a
argumentação produzida é insuficiente para modificar a decisão recorrida.
Ressalta, ainda, o Ministério Público, que o entendimento do
Tribunal a respeito de restituições ao Erário, de valores recebidos
indevidamente por servidores, permanece inalterado, consolidado por
reiteradas decisões.
Assim, estou de acordo com a proposta pelo conhecimento do
presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento.
Deixo de conhecer, por outra, a proposta de juntada do TC003.990/91-5 e do TC-004.006/91 - 7 a este, por extrapolar minha
competência como Relator, restrita ao pedido de reexame.
Quanto à proposição constante da letra c (juntada deste
processo às respectivas contas), trata-se de medida já autorizada,
consoante Decisão n2 424/95-TCU - Plenário (f 1. 73).
Dessa forma, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora
submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 11 de março de 1998.

Carlos Át la Álvares da Silva
Ministro Relator

2
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DECISÃO N2

/98-TCU - PLENÁRIO

Processo ng TC-002.202/94-8
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame.
Interessados: Aylton Ventura e José Carlos Pacheco Pereira.
Entidade: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA/DF.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues.
Unidade Técnica: 2@ Secex.
Decisão: O Tribunal PlenO, ante as razões expostas pelo Relator e com
fundamento no art. 48 da Lei ng 8.443/92 c/c o art. 19, inciso II, do
Regimento Interno, DECIDE conhecer do presente pedido de reexame, para,
no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em todos os seus termos a
Decisão ng 206/95-TCU - Plenário, de 24/05/1995, devendo ser observado,
no cumprimento dessa deliberação, o estabelecido na Decisão ng 046/96-TCUPlenário, de 14/02/1996.
/98 - Plenário.
Ata n208
Data da Sessão: 11 / 03 /1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes:

Carlos Átila Álvares da Silva
Ministro Relator
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ANEXO V DA ATA N° 08, DE 11-03-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
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PROCESSO ORIUNDO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatório e Voto emitido pelo Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, bem como Decisão
n° 094/98, adotada no processo n° 004.700/93-7 (com o Anexo n° 018.780/93-8), relatado na Sessão
Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta data (Parágrafo Único do artigo 66 do Regimento
Interno).
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GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC n2 004.700/93-7 (Sigiloso)
Anexo: TC-018.780/93 - 8

NATUREZA: Denúncia
UNIDADE: Prefeitura Municipal de Firmino Alves/BA
RESPONSÁVEL: Domingos Pereira dos Santos, exPref eito
INTERESSADO: Identidade preservada (art. 55 da Lei
ng 8.443/92)
EMENTA: Denúncia sobre possíveis irregularidades na
aplicação de recursos federais transferidos
mediante convênios e portaria. Procedência da
denúncia em virtude da existência, em tramitação no
Tribunal, de processos de Tomada de Contas Especial
relacionados com os fatos denunciados. Levantamento
do sigilo. Encaminhamento de cópia ao interessado.
Juntada de cópia da decisão aos respectivos
processos e arquivamento dos autos.

Por meio de expediente datado de 23/03/1993, o interessado
encaminhou denúncia relacionada com possíveis irregularidades na
aplicação de recursos dos Convênios ngs 840/GM/90 e 858/GM/90 e da
Portaria ng 035/GM/SNH/91, repassados pelo extinto Ministério da Ação
Social à Prefeitura Municipal de Firmino Alves/BA.
Acolhida a denúncia pelos relatores que atuaram anteriormente
nos autos, a Secex/BA apurou que o assunto é objeto de processos que já
se encontram em tramitação neste Tribunal (Tomadas de Contas Especiais
autuadas nos processos ngs TC-279.164/94 - 7, TC-279.166/94 - 0 e TC250.496/96-8).
Assim, considerando que as irregularidades denunciadas estão
sendo devidamente tratadas neste Tribunal, propõe a Secex/BA seja (fl.
226):
a)encerrado opresente processo e, posteriormente, arquivado; e
b) comunicada ao denunciante a decisão que vier a ser
proferida.
É o Relatório.
VOTO

Observa-se que, conhecida a denúncia, verificou a Secex/BA que
os fatos relacionados com a aplicação dos recursos dos Convênios ngs
840/GM/90 e 858/GM/90 e da Portaria n2 035/GM/SNH/91, repassados pelo
extinto Ministério da Ação Social à Prefeitura Municipal de Firmino
Alves/BA,estãosendo apurados no âmbito dos processos ngs TC-279.164/94 - 7,
TC-279.166/94 - 0 e TC-250.496/96 - 8, estando nesta data os dois primeiros
em meu Gabinete e o último no Gabinete do Ministro Iram Saraiva, conforme
informações do Sistema de Acompanhamento de Processos-CAPT.
Assim, acolho no mérito a proposta da Secex/BA e VOTO por que
seja adotada a Decisão que submeto ao Plenário.
Sala das Sessões, em

de março de 1998.

11

Carlos Á ila Álvares da Silva
Mi istro Relator
1
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Processo n° TC-004.700/93-7 (Sigiloso)- Anexo: TC-018.780/93-8
Classe de Assunto: VII - Denúncia sobre possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais.
Responsável: Domingos Pereira dos Santos, ex-Prefeito.
Unidade: Prefeitura Municipal de Firmino Alves/BA.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
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 denúncia em pauta, por preencher os requisitos regimentais;
8.2. levantar a chancela de "sigiloso" que recai sobre estes autos;
8.3. levar ao conhecimento do denunciante que os fatos denunciados com relação aos Convênios MAS
n's 840/GM/90 e 858/GM/90 e da Portaria MAS n° 035/GM/SNH/91, estão sendo apurados, respectivamente,
nos processos de Tomada de Contas Especial n's TC-279.164/94-7, TC-279.166/94-0 e TC-250.496/96-8,
'em tramitação neste Tribunal;
8.4. determinar que cópias desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, sejam
juntadas aos processos mencionados no subitem 8.3; e
8.5. determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 08/98 — Plenário.
Data da Sessão: 11/03/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
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HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS ILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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ÍNDICE DOS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA E CONSTANTES
DA ATA N° 08, DE 11.03.1998
SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO

003.328/97-0

Min. HGS

UNIDADE
TÉCNICA
SECEX-RJ

003.899/97-7

Min. CAAS

004.369/96-3

TC N°

RELATOR

ACÓRDÃO

DECISÃO

PÁG.

088

109/120

6 SECEX

090

123/125

Min. VC

8' SECEX

092

133/139

004.700/93-7

Min. CAAS

SECEX-BA

094

145/146

005.620/95-3

Min. VC

8' SECEX

081

012/029

006.781/97-7

Min.-Subst. LMR

SECEX-RS

084

051/067

009.097/95-3

Min. APG

SECEX-RJ

085

096/101

009.332/97-7

Min. HGS

4' SECEX

091

126/132

011.219/97-1

Min. MVRV

3' SECEX

030

081/095

012.093/96-3

Min. MVRV

3' SECEX

029

081/094

013.865/93-5

Min. MVRV

8' SECEX

027

068/080

014.318/95-4

Min. MVRV

10' SECEX

082

031/044

015.312/97-6

Min. CAAS

8' SECEX

083

048/050

018.974/96-5

Min. CAAS

4' SECEX

089

121/122

019.004/96-6

Min. CAAS

9' SECEX

087

106/108

020.477/94-5

Min. MVRV

3' SECEX

028

081/092

275.025/95-0

Min. MVRV

SECEX-CE

026

045/047

575.065/93-1

Min. APG

SECEX-RJ

086

102/105

