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ATA N° 09, DE 18 DE MARÇO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Iram Saraiva
Repr. do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado
Secretário-Geral das Sessões: Dr. Eugênio Lisboa Vilar de Melo
Com a presença dos Ministros Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Humberto Guimarães Souto e Bento José Bugarin, dos Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães
da Rocha e Benjamin Zymler, bem como do Representante do Ministério Público, Dr. Lucas Rocha
Furtado, o Vice-Presidente, no exercício da Presidência, Ministro Iram Saraiva, declarou aberta a Sessão
Ordinária do Plenário, às quatorze horas e trinta minutos, havendo registrado a ausência do Presidente,
Ministro Homero Santos e dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi e Valmir Campeio, em missão oficial
deste Tribunal no exterior; do Sr. Ministro Fernando Gonçalves, em licença para tratamento de saúde, e
ainda, do Sr. Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo, por motivo de férias (Regimento
Interno artigos 28 a 31, 35, 66, incisos Ia V, e 94, incisos I e V, e 112, inciso I, alínea b).
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 08, da Sessão Ordinária realizada em 11 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)
SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS
De acordo com o artigo 2° da Resolução n° 064/96, o Presidente, Ministro Homero Santos,
realizou, nesta data, sorteio eletrônico dos seguintes processos.
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-014.676/79-6
Interessado: Maria Emilia de A. Amorim
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Valmir Campeio
Processo: TC-017.751/80-2
Interessado: Amalia de Moura Pugliesi
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinícios Vilaça
Processos: TC-018.792/93-6, TC-016.434/94-3 e TC-019.889/94-1
Interessado: Gualter Tavares Neto
Motivo do sorteio: Recurso previsto no art. 234 do RI. Art. 14 da Res. 064/96
Relator sorteado: Ministro Valmir Campeio
Processo: TC-500.114/95-1
Interessado: José de Castro Meira e outros - Tribunal Regional Federal da 5a. Região
Motivo do sorteio: Impedimento ou Suspeição. Art. 135, Inciso II do RI
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
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Processos: TC-500.206/95-3 e TC-500.073/95-3
Interessado: Universidade Federal de Pernambuco
Motivo do sorteio: Impedimento ou Suspeição. Art. 135, Inciso II do RI
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Processo: TC-500.207195-0
Interessado: Universidade Federal Rural de Pernambuco
Motivo do sorteio: Impedimento ou Suspeição. Art. 135, Inciso II do RI
Relator sorteado: Ministro Humberto Guimarães Souto
Processo: TC-500.227/96-9
Interessado: Universidade Federal Rural de Pernambuco
Motivo do sorteio: Impedimento ou Suspeição. Art. 135, Inciso II do RI
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
Processo: TC-500.274/86-0
Interessado: Maria do Carmo A. Carneiro Pereira
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
SORTEIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
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 Valmir Campelo
Processo: TC-600.174/97-2
Interessado: Tribunal de Contas da União - Projeto de Decisão Normativa - Representações encaminhadas
ao TCU
Motivo do sorteio: Processo Administrativo. Art. 13 da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA ia CÂMARA
Processo: TC-250.319/97-7
Interessado: José Oliveira Leite, ex-Prefeito Municipal de Serra Preta/BA
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 523/97 - TCU - P Câmara, Sessão
Ordinária: 04/11/97
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Processos: TC-325.043/98-1 e TC-002.984/95-4
Interessado: Heloisa Sino Simon
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Decisão n° 300/97 TCU - ia Câmara, Sessão Ordinária:
11/11/97
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processos: TC-349.016/95-0 e TC-349.019/92-4
Interessado: Paulo Sandoval Moreira, ex-Prefeito Municipal de Ponte Alta do Bom Jesus/TO
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Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 121/92 - TCU - 1a Câmara, Sessão
Ordinária: 13/10/92
Relator sorteado: Ministro Humberto Guimarães Souto
Processo: TC-350.051/96-8
Interessado: Antonio Soares Pedrosa, ex-Prefeito Municipal de Bom Jardim/MA
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 253/97 - TCU - ia Câmara, Sessão
Ordinária: 08/07/97
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Processo: TC-700.202/97-8
Interessado: Fabio Luiz Marinho Aidar- Diretor Regional do SENAI - SP
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra a Deliberação na Relação n° 02 /98 -TCU/la
Câmara, Sessão Ordinária: 10/02/98
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinícios Vilaça
Processo: TC-825.125/96-0
Interessado: José Hamilton Gondim Silva
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 584/97 - TCU - ia Câmara, Sessão
Ordinária: 02/12/97
Relator sorteado: Ministro Humberto Guimarães Souto
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 2 CÂMARA
Processo: TC-000.435/95-3
Interessado: Othoniel de Alcântara
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Decisão n° 297/97 - TCU 06/11/97
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi

r Câmara, Sessão Ordinária:

Processos: TC-003.964/97-3 TC-014.132/96-6
Interessado: Ministério Publico do DF e Territórios
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra a Deliberação na Relação n° 07 /98 TCU/2a
Câmara, Sessão Ordinária: 12/02/98
Relator sorteado: Ministro Vahnir Campelo
Processo: TC-399.077/93-6
Interessado: Gumercindo Freitas Neto, ex-Prefeito Municipal de Alvarenga/MG
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 722/97 - TCU - 2' Câmara, Sessão
Ordinária: 13/11/97
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
Processo: TC-450.195/95-3
Interessado: Antonio de Souza Mendonca
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 711/97 - TCU Ordinária: 06/11/97
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
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Quando da apreciação do processo n° 013.786/97-0, relatado pelo Ministro Iram Saraiva, o
Procurador-Geral, em exercício, Dr. Lucas Rocha Furtado suscitou ao Plenário a seguinte questão:
"Que no presente caso o Relator faz menção a um processo, que foi julgado pela 2'
Câmara, no qual foi considerada legal a concessão da aposentadoria com a acumulação dessas vantagens.
Lembraria, apenas, que houve determinado processo de aposentadoria de um Juiz Classista
em que o Tribunal havia considerado legal. Depois de considerar legal, voltou atrás, ou seja, alterou sua
opinião, e o Tribunal de Contas pediu ao Órgão que devolvesse o processo para que o próprio Tribunal de
Contas, ex officcio, anulasse o seu ato com fundamento na Súmula n° 473 do Supremo Tribunal Federal.
Inclusive, S. Exa o Juiz Classista entrou com um Mandado de Segurança. Impetrou Mandado de
Segurança junto ao Supremo Tribunal Federal, que em liminar considerou legal a manifestação do Tribunal
de Contas na medida em que estaria, em princípio, revendo ato nulo, contrário à lei. Então, escapando à
competência do Ministério Público, apenas faria essa observação de que em princípio, o Tribunal
considerou legal uma aposentadoria e eventualmente, se não seria o caso do Tribunal de Contas, caso vir a
modificar sua posição de adotar o mesmo procedimento, e se isso não contrariaria o princípio de segurança
jurídica. O que fazer em face dessa modificação agora firmada em consulta?"
O Ministro Carlos Átila Álvares da silva, na Presidência, determinou à Secretaria-Geral das
Sessões que enviasse um extrato da presente Ata, com o registro da observação feita pelo Ministério
Público, ao Ministro-Corregedor para exame da matéria.
PROCESSOS INCLUíDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 08, organizada em
12 de março corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de n's 095 a 110, e aprovado os
Acórdãos n°s 031 a 033, que se inserem no Anexo 1 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 Via VIII, 77, §§ 1° a 7°c 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 87 e 89):
399.151/91-5 e 013.394/97-5, relatados pelo Ministro Carlos Átila Álvares da
Procs.
Silva;
Procs. n's 003.945/96-0, 575.184/96-5, 650.116/96-8, 001.723/97-9 e 012.227/97-8,
relatados pelo Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça;
Procs. n's 013.786/97-0 e 014.683/97-0, relatados pelo Ministro Iram Saraiva;
Proc. n° 013.992/96-1, relatado pelo Ministro Humberto Guimarães Souto;
Procs. n's 299.059/94-4, 500.180/95-4 e 017.648/96-3, relatados pelo Ministro Bento
José Bugarin; e
Proc. n° 014.869/97-7, relatado pelo Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
A requerimento dos respectivos Relatores, deferidos pela Presidência, ad referendum do
Plenário, foram incluídos na supracitada Pauta, nos termos do § 9° do artigo 77, do Regimento Interno, e
relatados nesta data, os seguintes processos:
IN 005.095/88-3 e 650.330/97-8 (Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça);
n° 010.486/95-0 (Ministro Humberto Guimarães Souto);
rfs 249.008/95-5 e 019.018/96-7 (Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha).
SUSPENSÃO DE VOTAÇÃO EM FACE DE PEDIDO DE VISTA
Após haver o Relator, Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, apresentado o seu
Relatório, Voto e Proposta de Decisão e o Sr. Hildeberto Santos Araújo, apresentado sustentação oral em
seu próprio nome no tocante a Representação formulada pela Procuradoria da República no Estado do
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Ceará, relativamente ao Contrato celebrado entre o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e a
Empresa Thompson Segurança (v. em Anexo II a esta Ata), foi suspensa a votação do correspondente
processo n° 275.454/96-7, ante o pedido de vista formulado pelo Ministro Humberto Guimarães Souto
PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA
A requerimento dos respectivos Relatores, foram excluídos da Pauta n° 08/98 citada, nos
termos do artigo 78 do Regimento Interno, os seguintes processos:
n° 006.945/92-9 e 011.391/96-0 (Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça); e
n°001.381/97-0 (Ministro Humberto Guimarães Souto)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Faz parte desta Ata, em seu Anexo III, ante o disposto no parágrafo único do artigo 66, do
Regimento Interno, as Decisões n's 112, 114 a 116, acompanhadas dos correspondentes Relatórios e
Votos em que se fundamentaram, adotadas nos processos n's 001.498/97-5, 009.589/97-0, 011.495/97-9 e
014.822/97-0, respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta
data.
ENCERRAMENTO
O Presidente, Ministro Homero dos Santos -- ao convocar Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado para ser realizada a seguir -- deu por encerrada às dezesseis horas e cinqüenta
minutos, a Sessão Ordinária, e, para constar eu, Eugênio Lisboa Vilar de Melo, Secretário-Geral das
Sessões, lavrei e subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do
Tribunal.

EUGÊNIO LISBOA VILAR DE MELO
Secretário-Geral das Sessões
Aprovada em 25 de março de 1998

HOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO IDA ATA N° 09, DE 18-03-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 095
a 110 proferidas pelo Tribunal Pleno em 18 de março de 1998, e Acórdãos n's 031 a 033, 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°, 80, incisos V e VI, 84 a 86).
Quando da apreciação do processo n° 650.116/96-8 (Decisão n° 100/98), o Relator,
Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça assim se manifestou:
"Sr. Presidente,
Srs. Ministros
Eu queria pedir permissão para fazer brevíssimo comentário. Breve mais enfático. De
manifestar o meu lamento, minha inconformidade, diferentemente do que disse quando se tratou de uma
auditoria operacional na Universidade Federal de Goiás. É que aqui fez-se uma auditoria operacional, e os
itens elencados como análise de equipe é assiduidade, pontualidade dos médicos e minimização ao tempo
de espera do paciente. Isto em uma auditoria operacional poderia ser capitulado na 'tragicomédia'. Eu
acho que o Tribunal perde tempo e perde conhecimento, perde aquela lição do Bacon que o agente não é
nada além do que o agente sabe, e o Tribunal fica sem saber, com esta auditoria operacional, o que se
passou.
Ainda penso que se deve, como disse no item 8 do meu Voto, fazer presente esse material
para dar atendimento e continuidade a comunicação ao Plenário que fez aqui em Sessão de novembro de
1997 o Ministro Humberto Guimarães Souto tratando de assunto ligado à problemática da saúde.
Muito obrigado."
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Tribunal de Contas da União
GRUPO II - CLASSE I - PLENÁRIO
TC n2 399.151/91-5

NATUREZA: Recurso de Revisão (Tomada de Contas
Especial)
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Conceição do Mato
Dentro/MG
INTERESSADO: Juvêncio da Silva Guimarães, ex-prefeito
EMENTA: Recurso de Revisão interposto contra o
Acórdão n2 020/96-TCU - 24 Câmara, que julgou
irregulares as presentes contas e em débito o
responsável. Tempestividade. Conhecimento. Comprovada
a aplicação dos recursos. Provimento. Contas
regulares com ressalvas e quitação ao responsável.
Trata-se de Recurso de Revisão interposto em 04/07/1996, pelo
Sr. Juvêncio da Silva Guimarães, ex-Prefeito Municipal de Conceição do
Mato Dentro/MG, contra o Acórdão n2 020/96-TCU - 24 Câmara, de 08/02/1996
(f 1. 74), que julgou irregulares as presentes contas e em débito o
responsável pela importância de NCz$ 40.000,00 (quarenta mil cruzados
novos), repassados ao referido Município em 30/01/1990, pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
O interessado, por intermédio de seu representante legal,
fundamenta o Recurso de Revisão nas seguintes premissas (fls. 96/103):
a análise deste processo junto com o TC-374.054/91-6 e do
TC-399.169/91 - 1, onde também consta como responsável, demonstra que se
teria dado tratamento uniforme a situações distintas;
o convênio não foi formalizado por termo, não havendo,
assim, prazo para aplicação dos valores;
o pagamento em data anterior à emissão da nota fiscal
respectiva não se constitui em dano ao Erário; e
não lhe pode ser imputada responsabilidade patrimonial em
função de erro do setor contábil da Prefeitura na extemporânea e defasada
transferência dos recursos oriundos do FNDE para contas específicas.
No âmbito da Secex/MG, cujos pareceres são uniformes, os
argumentos apresentados mereceram a seguinte análise (f 1. 117):

"- a inexistência do Termo de Convênio inviabiliza a verificação do cumprimento dos prazos
de aplicação dos recursos e de apresentação da respectiva prestação de contas, dessa forma, a despesa
realizada em 02/07/90, com aquisição de mobiliário escolar, não pode, S.M.J., ser impugnada, ficando
prejudicada, também, a imputação de responsabilidade quanto à intempestividade da prestação de contas;
o valor debitado na conta específica, em 21/10/91, no valor de Cr$ 152,50, referente à
manutenção de conta inativa, deve ser glosado,
- os rendimentos auferidos com a aplicação financeira dos recursos depositados originalmente
na conta movimento da Prefeitura (de 30/01/90 a 27/06/90) não reverteram em beneficio do projeto
(o depósito realizado na conta específica, em 28/06/90, não incluiu esse rendimento - fl. 44); e
o Sr. Juvêncio da Silva Guimarães, como dirigente municipal, era o responsável pela gestão
dos recursos em tela, cabendo destacar que o mesmo não comprovou que os rendimentos em questão
foram utilizados em beneficio da Prefeitura."
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Dessa forma, a Secex/MG entende que a aplicação da importância
de Cr$ 39.847,50, em 02/07/1990, foi na finalidade prevista no Plano de
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Aplicação dos Recursos. Sugere, por isso, que o débito agora seja
constituído pelas seguintes parcelas:
NCz$ 152,40, com encargos legais incidentes a partir de
30/01/1990, como saldo não aplicado e não restituído ao FNDE e ao final
debitado como despesa para manutenção de conta inativa;
Cr$ 80.897,00, com encargos legais incidentes a partir de
28/06/1990. Esse valor foi obtido pela Unidade Técnica, quando da análise
do presente recurso, utilizando o "Sistema Débito" do Tribunal, e
corresponde aos encargos legais (correção monetária mais juros de mora)
calculados sobre o valor original do convênio, NCz$ 40.000,00, no período
de liberação dos recursos (30/01/1990) até a data em que permaneceu na
conta movimento da Prefeitura (27/06/1990).
Conclusivamente, propõe:
"I) Conhecer do presente Recurso de Revisão, com fundamento no art. 35, inciso II, da Lei
n° 8.443/92, para:
acatar a prestação de contas extemporânea e, conseqüentemente, alterar o fundamento do
Acórdão n° 020/96-TCU - r Câmara, de art. 16, inciso III, alínea a, da Lei n° 8.443/92, para art. 16,
inciso III, alínea c, da mesma Lei;
acatar a despesa realizada, em 02/07/90, no valor de Cr$ 39.847,50, com aquisição de
mobiliário escolar e, conseqüentemente, reformular o item 8.a do Acórdão n° 020/96-TCU - r Câmara,
nos seguintes termos:
'8.a - julgar irregulares as presentes contas, condenando o Sr. Juvêncio da Silva Guimarães ao
pagamento das quantias originais de NCz$ 152,50 (cento e cinqüenta e dois cruzados novos e cinqüenta
centavos), referente à taxa de manutenção de conta inativa, e Cr$ 80.897,00 (oitenta mil, oitocentos e
noventa e sete cruzeiros) correspondente ao produto da aplicação dos recursos recebidos no mercado
financeiro e não revertido em beneficio do projeto, acrescidas dos encargos legais calculados a partir-de30/1/90 e 28/6/90, respectivamente, até a data do efetivo recolhimento, convertido ao padrão monetário
vigente, na forma da legislação em vigor, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação,
para comprovar perante o Tribunal - nos termos do disposto no art. 165, inciso III, alínea a, do
Regimento Interno - o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE;'
manter em seus exatos termos o item 8.b do Acórdão n° 020/96-TCU - r Câmara; e
expedir nova notificação ao Sr. Juvêncio da Silva Guimarães."

O Ministério Público se manifesta de acordo com os pareceres
uniformes da Secex/MG (f is. 120/121), ressalvando, contudo, que a
ausência do termo de convênio não é justificativa para a intempestiva
apresentação de documentos a título de prestação de contas porque o órgão
repassador, após o vencimento do prazo máximo previsto em regulamento,
solicitou, por duas vezes, a apresentação das referidas contas, fixando,
inclusive, o prazo de quinze dias para fazê-lo. Entende, ainda, que o
fundamento da condenação deve ser alterado de 16, inciso III, alínea a,
da Lei ng 8.443/92, para art. 16, inciso III, alínea b (ao invés de
alínea c).
É o Relatório.
VOTO

•

Inicialmente, assinalo que o recurso ora em exame é tempestivo
e preenche os requisitos legais e regimentais para o seu conhecimento.
Quanto ao mérito, permito-me divergir do posicionamento adotado
pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público, pelas razões que a seguir
exponho.
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A presente Tomada de Contas Especial foi julgada irregular, em
"decorrência da omissão no dever de prestar contas", e o responsável condenado a
recolher, com os acréscimos legais devidos, o valor integral dos recursos
transferidos ao Município.
Todavia, na análise do presente Recurso de Revisão comprovou-se
que o responsável aplicou, em 02/07/1990, a importância de Cr$ 39.847,50
(trinta e nove mil e oitocentos e quarenta e sete cruzeiros e cinqüenta
centavos) no objeto do convênio, praticamente a totalidade (cerca de
99,6%) dos recursos recebidos. O saldo não aplicado, Cr$ 152,50 (cento
cinqüenta e dois cruzeiros e cinqüenta centavos), que posteriormente
foi debitado pelo Banco, a título de despesas com manutenção de conta
inativa, representa hoje, devidamente corrigido e acrescidos dos encargos
legais pertinentes, pouco mais de oito reais. Portanto, diante disso,
considero resolvida a questão da aplicação do valor original do convênio.
O débito que agora se propõe seja atribuído ao responsável,
além daquele relativo ao saldo não aplicado, corresponde ao resultado da
correção monetária, acrescida de juros de mora, referente ao período (de
30/01/1990 a 27/06/1990) em que o recursos permaneceram, sem utilização,
na conta movimento da Prefeitura até a sua transferência para a conta
específica do convênio.
Considerando que, à época, era vedada a aplicação de saldos de
convênios no mercado financeiro, conforme subitem 17.9 da então vigente
Instrução Normativa ng 12, de 27/10/1988, da Secretaria do Tesouro
Nacional, não vejo razão para se cogitar da cobrança de débito que seria
originário de tal aplicação. De outra parte, esse valor foi obtido pela
Unidade Técnica somente agora, ao analisar o presente recurso, utilizando
"Sistema Débito" do Tribunal. Portanto, não se encontrava quantificado
por ocasião da aprovação do acórdão ora recorrido.
Quanto ao questionado interregno de tempo entre o recebimento
a aplicação dos valores, embora a IN/STN ng 12/88, acima referida, em
seu subitem 6.6, vedasse a liberação de recursos para aplicação em prazo
superior a 90 (noventa) dias, não o tenho como suficiente para se falar
em novo débito, não contemplado na decisão recorrida.
Dessa forma, com escusas por divergir dos pareceres, VOTO por
que o Tribunal aprove o Acórdão que ora submeto à apreciação deste
Plenário.
Sala das Sessões, em 18 de março de 1998.

Carlos jtila Álvares da Silva
Ministro Relator
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PARECER
Recurso de revisão interposto pelo ex-prefeito de Conceição do Mato Dentro/MG, Juvêncio da
Silva Guimarães, contra o Acórdão n° 020/96 - TCU - 2 a Câmara, proferido em sessão ordinária, realizada
em 08.02.96.
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O referido acórdão tem o seguinte teor (f. 74):
"ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2 3 Câmara, ante as razões
expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alinea "a" , 19, caput, e 23, inciso III, da Lei n° 8.443/92,
em:
julgar irregulares as presentes contas, condenando o Sr. Juvéncio da Silva Guimarães ao pagamento da quantia
de Ncz$ 40.000,00 (quarenta mil cruzados novos), fixando-se-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar
perante o Tribunal - nos termos do disposto no art. 165, inciso III, alinea "a", do Regimento Interno - o recolhimento da divida aos
cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, acrescida dos encargos legais calculados a partir de 30.01.90
até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor;
autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n° 8.443/92, a cobrança judicial da divida, caso não
atendida a notificação."

Aduz o recorrente que, no tocante à verba em questão, não foi formalizado convênio que
estipulasse prazo para realização de obras e prestação de contas nem houve o estabelecimento de
quaisquer normas ou acordos, que não os termos dos planos de gastos originariamente apresentados pela
Prefeitura e aprovados pelo Ministério, que pudessem vincular a gestão e aplicação dos referidos recursos
(f. 98).
Embora entendendo que, mesmo na ausência do termo de convênio, o responsável estivesse
obrigado ao cumprimento das normas relativas às prestações de contas, por estarem previstas em
dispositivos regulamentares, a SECEX/MG avalia que, com a falta do referido "termo", o órgão repassador
deixou de dar ao administrado conhecimento expresso de suas obrigações (f. 115/116, subitem 7.2).
O Ministério Público, com a devida vênia, discorda desse entendimento, uma vez que, apesar de
não haver termo de convênio, o órgão repassador dos recursos solicitou à Prefeitura Municipal de Conceição
do Mato Dentro, por duas vezes (f. 17 e 18), após o vencimento do prazo máximo previsto no regulamento,
a apresentação das referidas contas, fixando, inclusive, o prazo de quinze dias para fazê-lo.
Logo, está plenamente caracterizada a intempestividade da juntada aos autos da documentação
de folhas 39/50, a titulo de prestação de contas.
Relativamente ao pagamento realizado antes da emissão da respectiva nota fiscal, a unidade
técnica posicionou-se da seguinte forma (f. 117, subitem 7.4.2):
"Em que pese esse fato, verificamos que existe correlação entre a nota de empenho (fl. 147), a nota fiscal (fl. 48) e o extrato
bancário (fl. 45), sendo que a parcela de Cr$ 39.847,50 foi aplicada dentro da finalidade prevista no Plano de Aplicação dos
Recursos, o mesmo não ocorrendo relativamente á parcela de Cr$ 152,40 (taxa de manutenção deconta inativa - fl. 50). Esse
saldo, não aplicado, deveria ter sido restituido ao FNDE" (destacou-se).

Nesse contexto, o Ministério Público anui ao posicionamento de que tal despesa possa ser aceita,
como aplicada na finalidade a que o repasse se destinava.
1
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Pelos motivos descritos, o Ministério Público, à vista, ainda, das conclusões expostas nos
9.
subitens 8.1 a 8.4 e no item 9 (f. 117), manifesta sua anuência às proposições da SECEX/MG, contidas no
item 10, às folhas 117/118, alterando-se o fundamento da condenação, do art. 16, III, a, da Lei n°8.443/92,
para o art. 16, III, b (ao invés de alínea c).

Brasília, 12 de maio de 1997.

Maria Alzira Ferreira

Procuradora
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ACÓRDÃO N° 0 31/98 TCU - PLENÁRIO
-

Processo n° TC-399.151191-5
Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial).
.
Interessado: Juvêncio da Silva Guimarães, ex-Prefeito.
Entidade: Prefeitura Municipal de Conceição'do Mato Dentro/MG.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dra Maria Alzira Ferreira, Procuradora
Unidade Técnica: Secex/MG.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade
de Juvêncio da Silva Guimarães, ex-Prefeito do Município de Conceição do Mato Dentro/MG.
Considerando que, na Sessão de 08/02/1996, o Tribunal julgou as presentes contas irregulares
e em débito o responsável (Acórdão n° 020/96-TCU - Câmara, in Ata n° 04/96);
Considerando que o ex-Prefeito, por intermédio de seu representante legal, interpôs recurso
de revisão contra a mencionada decisão;
Considerando que restou comprovada a aplicação no objeto do convênio, em 02/07/1990, de
Cr$ 39.847,50, permanecendo como saldo não aplicado a importância de Cr$ 152,40, sendo essa quantia, ao
final, debitada a título de manutenção de conta inativa;
Considerando que a legislação vigente à época da execução do convênio vedava a aplicação
de recursos oriundos de convênio no mercado financeiro; e
Considerando que o saldo não aplicado no objeto do convênio, devidamente corrigido e
acrescido dos encargos legais pertinentes, representa hoje pouco mais de oito reais,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante
as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1°, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II; 32,
inciso III, e 35 da Lei n° 8.443/92, em conhecer do recurso de revisão em exame, para, dando-lhe provimento,
julgar regulares com ressalvas a presente Tomada de Contas Especial e expedir quitação ao responsável.
Ata n° 09/98 - Plenário.

r

Data da Sessão: 18/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator), Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos
Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

SARAIV
residência

CARLOS Ák ILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator

Fui presente: LUZAS ROCHA FURTAD
Rep. do Ministério Público

•
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GRUPO I - CLASSE I - PLENÁRIO
TC n° 003.945/96-0
NATUREZA: Pedido de Reexame (Denúncia)
ÓRGÃO: Ministério da Agricultura e do Abastecimento
RESPONSÁVEL: Alberto Duque Portugal
EMENTA: Denúncia. Enquadramento de servidores. Decisão n°
336/97 deste Colegiado. Recurso de Reconsideração interposto pelo
Ministério Público. Alteração do item 8.4 da pré-falada decisão.
Este Tribunal em Sessão de 04.06.97 ao conhecer da presente denúncia, determinou, entre outras
medidas, a juntada do presente processo ao das contas da CONAB, relativo ao exercício de 1996, para
exame em conjunto e em confronto.
Parecer da Unidade Técnica
A 8 Secex, tendo por base os fatos de ser a ex-Secretaria-Geral do Ministério da Agricultura o
órgão responsável pelas contratações, e de que a CISET/MAARA consignou, em seu relatório sobre as
contas da Coordenação Geral de Recursos Humanos daquele Ministério, o efetivo enquadramento no
R.J.U. daqueles servidores, sugere a remessa destes autos ao Ministério Público, nos termos dos arts. 230
e 233 do RI, para ser examinada a possibilidade de interposição do recurso cabível, visando a alteração do
item 8.4 da Decisão n° 336/97.
Parecer do Ministério Público
O Ministério Público, tendo 'em vista que os atos afetos à presente denúncia dizem respeito,
basicamente, à Coordenação Geral de Recursos Humanos do então Ministério da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrária, requer, com base nos artigos 32, parágrafo único, segunda parte;
33, e 48, parágrafo único, todos da Lei n° 8.443/92, a alteração do item 8.4 da Decisão n° 336/97-TCUPlenário, determinando-se a juntada deste processo ao das contas da Coordenação Geral de Recursos
Humanos do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, relativo ao exercício de 1996.
VOTO
Considerando a existência de previsão na Lei Orgânica deste Tribunal, bem como, no seu
Regimento Interno, para que o Ministério Público, em situações como a do presente processo, exerça a
sua competência, acolho os pareceres e Voto por que o Tribunal adote a decisão que ora submeto ao seu
Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de-

a, em 18 de março de 1998.

Marc s Vinicios 7lilaça
Ministro-Rel tor
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Proc. TC-003.945/96-0
Denúncia
PARECER

W.

Trata-se de Denúncia apresentada pela Sra. Waldete Oliveira Cunha Ribeiro, acerca
de irregularidades ocorridas no processo de enquadramento, no regime estatutário, de servidores
cedidos ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária - MAARA, por diversas
entidades, e em especial pela Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB.
Na Sessão de 04.06.97 o Tribunal Pleno resolveu conhecer da Denúncia, por preencher
os requisitos de admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno, determinando, dentre
outras medidas, ajuntada deste processo às contas da CONAB relativas ao exercício de 1996, para
exame em conjunto e em confronto (fls. 295).
A 8' SECEX, por entender que os atos analisados neste processo guardam correlação
com as contas da Coordenação Geral de Recursos Humanos do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento - MAA, e não com as da CONAB, pelas razões expendidas às fls. 300 a 303, encaminha
o presente processo ao órgão do Ministério Público para que seja avaliada a conveniência de propor,
por meio de instrumento adequado, a modificação do item 8.4 da Decisão n° 336/97-TCU-Plenário
(fls. 299 a 304).
De fato, os atos afetos à presente Denúncia dizem respeito, basicamente, à Coordenação
Geral de Recursos Humanos do então Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária.
Assim, ajuntada deste processo às contas dessa unidade gestora, integrante do Ministério
da Agricultura e do Abastecimento, para que seja avaliado o reflexo desses atos nas gestões em análise,
mostra-se mais adequada.
Ante o exposto, requeremos, com fulcro nos artigos 32, parágrafo único, segunda parte;
3 3 ; e 48, parágrafo único, todos da Lei n° 8.443/92, a alteração do item 8.4 da Decisão n° 336/97-TCUPlenário, determinando-se ajuntada deste processo ao das contas da Coordenação Geral de Recursos
Humanos do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, relativo ao exercício de 1996.
uradoria, em 11 de setembro de 1997.

JitTiSatista da(?tinha
Procurador-Geral em/exercício
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DECISÃO N° 0 9 5 /98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n°: TC-003.945/96-0
Classe de Assunto: 1— Pedido de Reexame
Responsável: Alberto Duque Portugal
Órgão: Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
Unidade Técnica: 8 Secex
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator DECIDE alterar a redação do item
8.4 da Decisão n° 336/97 nos seguintes termos, mantendo-se todos os demais:
"8.4-determinar a juntada deste processo ao das contas da Coordenação Geral de Recursos Humanos do
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, relativo ao exercício de 1996."
Ata n2 09/98 — Plenário.
Data da Sessão: 18/03/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos Lincoln
Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

CARLOS Á ILA ÁLVARES DA SILVA
na Presidência

MAR OS VINICIOS VILAÇA
Ministro-Relator
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GRUPO: II- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC-299.059/94-4
NATUREZA: Recurso de Revisão.
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
ENTIDADE:
Amarante/CE.
INTERESSADO: Raimundo Nonato da Silva Neto, ex-Prefeito.

Recurso de Revisão em processo de Tomada de Contas Especial.
Contas anteriormente julgadas irregulares em razão da inexecução de
projeto de eletrificação rural previsto em convênio. Alegação de que
a obra prevista foi realizada pelo Prefeito que sucedeu o recorrente,
conforme declaração firmada pelo mesmo. Não comprovação.
Recursos recebidos e sacados em espécie durante a gestão do
recorrente. Obra não realizada, consoante verificação in loco feita
por órgão integrante do Ministério repassador dos recursos
financeiros. Recurso conhecido. Provimento negado.
Encaminhamento de documentos ao Ministério Público Federal para
a adoção das providências cabíveis. Atendimento à solicitação de
informações feita por Parlamentar.
Trata-se de Recurso de Revisão interposto por Raimundo Nonato da Silva Neto, exPrefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante/CE, contra o Acórdão de n° 157/95, de 25/05/95, por
meio do qual a Segunda Câmara, apreciando este processo de Tomada de Contas Especial instaurada
contra o mencionado ex-Prefeito, decidiu julgá-la irregular, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea
"b", da Lei n° 8.443/92, condenando o responsável ao pagamento do débito apurado no processo no valor
original de Cz$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil cruzados), decorrente da inexecução do
projeto de eletrificação rural previsto no Convênio de n° 52/88-PAER, firmado entre aquele Município e o
Ministério das Minas e Energia (MME) em 17/06/88 (fls. 25/27).
Invocando os incisos II e III do art. 35 da Lei n° 8.443/92, o recorrente alegou em síntese o
2.
seguinte:
os recursos do convênio foram repassados com uma defasagem de tempo de seis meses,
inviabilizando o projeto em sua forma original, devido ao processo inflacionário;
em vista disso, solicitou ao Ministério das Minas e Energia a reformulação do plano de
trabalho, não obtendo êxito nesse intento;
os recursos permaneceram no Tesouro do Município à espera da reformulação
requerida, uma vez que o pouco espaço de tempo não permitiu que a obra fosse edificada na gestão do ora
recorrente, tendo este, entretanto, tomado todos os cuidados para que a quantia recebida fosse repassada
ao seu sucessor;
a obra foi concluída na gestão do Prefeito que sucedeu o recorrente, não tendo,
portanto, ocorrido prejuízo ao erário;
os materiais necessários à execução da obra, ao contrário do que consta no Acórdão
recorrido, foram adquiridos pelo Prefeito sucessor e não pelo recorrente;
se a obra porventura não houver sido concluída, a responsabilidade pelo fato é do
Prefeito sucessor, que declarou por escrito (fls. 142) ter recebido os recursos do convênio.
Para fundamentar suas alegações, o recorrente juntou aos autos os seguintes documentos,
3.
dentre outros, os quais, segundo ele, têm "eficácia sobre a prova produzida", em conformidade com o que
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dispõe o art. 35, inciso III, da Lei n° 8.443/92:
declaração firmada pelo Secretário de Obras do Município de São Gonçalo do
Amarante, durante a gestão do Prefeito sucessor, atestando que os recursos do convênio foram
integralmente utilizados na aquisição de material necessário à execução da rede de eletrificação rural (fls.
140);
declaração do Prefeito sucessor, Domingos Jessé de Oliveira, de que recebeu do exPrefeito ora recorrente os recursos do convênio de que trata esta TCE e realizou a obra prevista naquele
instrumento (fls. 142);
declaração da COELCE - Companhia de Eletricidade do Ceará, atestando que "a obra
de interesse do Sr. Carlos Rocha de Paiva Ribeiro, executada na rede de Distribuição Elétrica de PECEM,
foi energizada e ligada em dezembro/89" (fls.143);
cópia de notas fiscais e de recibos, emitidos em agosto de 1989, relativos aos materias
que teriam sido adquiridos com os recursos do convênio.
Acolhendo proposta da Unidade Técnica (fls. 152), determinei a restituição dos autos à
CISET/MME, para exame e pronunciamento quanto aos novos documentos apresentados pelo recorrente.
O órgão de controle interno, por sua vez, manteve o seu posicionamento pela
irregularidade das contas (fls. 178/183), tendo em vista que em nova vistoria in loco realizada em 21/08/96
pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) - órgão do MME - foi constatado que
até aquela data a obra objeto do convênio (eletrificação rural no local denominado Povoado Salgado) não
havia sido realizada. Quanto à obra referida na declaração da COELCE, o DNAEE, quando da realização
da aludida vistoria, apurou os seguintes fatos (fls. 160):
"1. Os materiais adquiridos pela Prefeitura foram aplicados na execução de uma rede de
energia elétrica, na localidade Lagoa de Pecém, na época em questão, novembro/89, foi solicitado junto à
COELCE a energização da mesma, pelo interessado Sr. Carlos Rocha de Paiva Ribeiro;
2. A COELCE não aprovou a sua energização, pois a obra executada estava fora dos
padrões técnicos do Concessionário;
(...)
Os serviços necessários para a regularização da obra foram pagos à COELCE, pelo
interessado, Sr. Carlos Rocha de Paiva Ribeiro, conforme documentos em anexo... [fls. 161];
Na época, foram atendidas 02 (duas) unidades consumidoras, ou seja, a do Sr. José
Carlos Rocha de Paiva Ribeiro e a do Sr. José Prodaci, estando as mesmas classificadas como residências
de veraneio."
Concluiu o DNAEE, em seu parecer técnico constante de fls. 160/161, que embasou a
manifestação da CISET/MME pela irregularidade das contas, que "o objetivo do Convênio não foi
atingido, tendo em vista ainda que a obra executada não trouxe nenhum beneficio social, atendendo apenas
2 (duas) residências de veraneio, estando a localidade de Povoado Salgado sem o atendimento de energia
elétrica até esta data".
PARECER DA SECEX/CE
A SECEX/CE, considerando que os recursos do Convênio n° 052-PAER foram creditados
na conta-corrente da Prefeitura em 27/06/88 e sacados da mesma conta em 01/07/88 por meio do cheque
de n° 758141, conforme extrato de fls. 39, realizou diligência junto ao Banco do Brasil visando a
identificar o beneficiário do referido cheque, obtendo em resposta cópia daquele documento (fls. 209/210).
Concluiu a Unidade Técnica que os recursos foram sacados em espécie no caixa do banco,
haja vista que o cheque "não se encontrava cruzado nem mesmo endossado para que pudesse ser sacado
por outra pessoa, ou depositado em alguma outra conta bancária" (fls. 211).
Diante desse fato, e objetivando dar nova oportunidade de defesa ao responsável, que
alegou que os recursos haviam sido transferidos para a gestão seguinte (1989), a Unidade Técnica
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solicitou do recorrente, por meio do oficio de fls. 214, que apresentasse esclarecimentos e encaminhasse os
respectivos documentos comprobatórios sobre a forma pela qual foram os aludidos recursos colocados à
disposição da Prefeitura na gestão do Prefeito que o sucedeu.
O recorrente, em atendimento ao solicitado, informou, por meio do expediente de fls.
220/221, que, diante da desvalorização da moeda em face dos altos índices inflacionários, "optou pela
transferência do referido valor para uma outra conta, na qual esse valor passaria a ter correção".
Acrescentou, entretanto, que, em face do tempo decorrido, não pode localizar o número da conta na qual
os recursos foram aplicados, mas garante que os mesmos passaram para a gestão seguinte, "bastando para
tanto verificar os lançamentos efetuados no Balanço Geral de 1988 do Município de São Gonçalo do
Amarante".
O Analista responsável pela instrução do processo entendeu que "a inflação à época vigente
não pode ser aceita como justificativa para o saque dos recursos, ainda mais quando o responsável declara* se impossibilitado de localizar o número da conta corrente para a qual o dinheiro teria sido transferido."
(fls. 223).
Tendo em vista que os recursos do convênio foram sacados em espécie no dia 01/07/88, o
Analista considera que a declaração acostada às fls. 142 firmada pelo Prefeito que sucedeu o recorrente,
Domingos Jessé de Oliveira, não merece ser acolhida como verdadeira.
Assim, diante dessas considerações, propõe aquele Analista, em sua instrução de fls. 224,
"que este Tribunal conheça do presente Recurso de Revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo o inteiro teor do Acórdão n° 157/95 - TCU - 2° Câmara, de 25.05.95, sem prejuízo de dar
conhecimento ao Ministério Público Federal que foi acostada ao presente processo, à folha 142,
Declaração do Sr. Domingos Jessé de Oliveira, ex-Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante/CE,
manifestamente falsa, conforme extrato de fl. 39, para adoção das providências penais cabíveis.".
Divergindo do Analista, o Diretor da r Divisão Técnica da SECEX/CE entende "que o
fato de ter havido saque dos recursos da conta específica não invalida a possibilidade de que tais recursos
tenham sido repassados para a gestão seguinte", não se podendo, portanto, afirmar com segurança que a
Declaração do ex-Prefeito Domingos Jessé de Oliveira seja manifestamente falsa. Desta forma, propõe o
Diretor, com o endosso do Titular da SECEX/CE (fls. 229), que "seja citado o Sr. Domingos Jessé de
Oliveira, ex-Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante/CE, para apresentar alegações de defesa
ou recolher aos cofres do Tesouro Nacional a importância de Cz$ 3.800.000,00 (três milhões e
oitocentos mil cruzados), acrescida dos encargos legais cakulados a partir de 27/06/88, até a data do
efetivo recolhimento, alusiva ao Convênio n° 052/88-PAER, firmado entre a Municipalidade e o
Ministério das Minas e Energia - MIJE, que teve aplicação com desvio de finalidade, beneficiando
localidade diversa daquela originalmente prevista, beneficiando apenas duas unidades consumidoras,
classificadas como residências de veraneio (fls. 196)".
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO
No essencial, assim se pronunciou o Ministério Público:
(...)
"Sem olvidar que as prestações de contas colacionadas nos autos em nenhum momento
fazem qualquer referência ao produto dos rendimentos, é de se destacar que, em tendo o Sr. Raimundo
Nonato da Silva Neto sido novamente eleito Prefeito, era de se esperar que as informações agora trazidas
pudessem esclarecer adequadamente a destinação dada aos recursos recebidos do Ministério das Minas e
Energia, com a juntada de cópias de documentos certamente existentes nos arquivos municipais.
Em não o fazendo, e com as vênias por divergir dos entendimentos expressados pelo Sr.
Diretor de Divisão e pelo Sr. Secretário (fls. 225 a 229), manifestamo-nos de acordo com a proposição de
fls. 224."
É o Relatório.
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VOTO
O Acórdão de n° 157/95 da 2' Câmara deste Tribunal, ora atacado, teve por fundamento,
basicamente, o fato de o responsável e agora recorrente, Raimundo Nonato da Silva Neto, ter recebido os
recursos financeiros do Ministério das Minas e Energia em 27/06/88 e não os ter utilizado na execução da
rede de eletrificação rural na localidade denominada Povoado Salgado no Município de São Gonçalo do
Amarante/CE, conforme previsto no Convênio de n° 52/88-PAER.
Segundo o recorrente, os recursos do Convênio permaneceram no Tesouro do Município e
2.
foram utilizados, em 1989, pelo seu sucessor à frente da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do
Amarante/CE, Domingos Jessé de Oliveira, na consecução da obra prevista, conforme declaração firmada
pelo mencionado ex-Prefeito constante de fls. 142.
No entanto, os dados constantes dos autos não confirmam a versão apresentada. Com
3.
efeito:
o DNAEE, em nova vistoria in loco no mencionado Município, constatou que até a data
da realização dos trabalhos (21/08/96) não havia sido realizada a obra de eletrificação rural no local
previsto (Povoado Salgado). Constatou também o mencionado órgão que os materiais adquiridos pela
Prefeitura na gestão do Sr. Domingos Jessé de Oliveira, descritos na prestação de contas apresentada,
foram utilizados na eletrificação de duas unidades residenciais de veraneio, de propriedade particular;
os recursos do convênio ingressaram na conta-corrente da Prefeitura em 27/06/88 e
foram sacados em espécie, mediante cheque, no dia 01/07/88, não tendo o recorrente conseguido
comprovar a sua alegação de que os recursos tenham sido depositados em uma outra conta, cujo saldo
teria sido transferido para o exercício seguinte.
Note-se que, conforme lembrou o Ministério Público, o recorrente, por ter sido novamente
4.
eleito Prefeito do Município de São Gonçalo, teve à sua disposição todos os arquivos e meios necessários
à identificação da aludida conta na qual os recursos teriam sido depositados após o saque efetuado em
01/07/88. Não é crível, portanto, que o gestor dos recursos não saiba identificar sequer as contas
bancárias que movimenta. Ademais, não poderia o responsável ter transferido os recursos de uma conta
para outra, porque tal procedimento era vedado pela Cláusula Quinta do Convênio, que assim dispunha:
"Da liberação dos recursos - Os recursos de que trata este Convênio serão liberados de
conformidade com as disponibilidades financeiras da SG/MME e depositados, em favor da Prefeitura, em
conta especial no Banco do Brasil S.A., obrigando-se o beneficiário a mantê-los depositados naquele
estabelecimento bancário enquanto não os aplicar nos fins a que se destinam especificamente." (grifei).
Apesar de não constar expressamente no dispositivo supratranscrito, a manutenção dos
recursos no Banco do Brasil deveria ser feita na mesma conta em que foram inicialmente depositados, haja
vista ter sido a referida conta especialmente aberta para este fim e a aplicação no mercado financeiro era
vedada segundo as normas então vigentes (cf. art. 18 da IN/STN n° 10/87, de 27/10/87).
Ainda com relação à suposta transferência dos recursos de uma conta para outra, esclareço
que o recorrente não juntou aos autos cópia do Balanço Geral de 1988 do Município de São Gonçalo do
Amarante/CE, no qual estariam registrados os lançamentos pertinentes, conforme alegado.
Uma vez que os recursos foram sacados em espécie em julho de 1988, não há como
correlacioná-los com os materiais adquiridos pela Prefeitura quando esta era comandada pelo Sr.
Domingos Jessé de Oliveira, haja vista que os respectivos comprovantes (notas fiscais e recibos) datam de
agosto de 1989.
Desta forma, carece de validade a mencionada declaração constante de fls. 142, sendo
pertinente, portanto, a proposta de comunicação do fato ao Ministério Público Federal formulada pelo
Analista responsável pela instrução do processo (fls. 224).
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Por fim informo a este Plenário que, em 08/09/97, foi juntado aos autos (fls. 215) o Oficio
9.
de n° 1502/97, por meio do qual o Senador Lúcio Alcântara solicita deste Relator informações sobre o
presente processo. Considerando que nada obsta a que seja atendida a solicitação, proponho que se remeta
àquele Parlamentar cópia da decisão que for adotada nesta oportunidade.
Ante o exposto, não tendo o recorrente conseguido comprovar a destinação dada aos
recursos públicos recebidos do Ministério das Minas e Energia, acolho o parecer do Analista responsável
pela instrução do processo (fls. 223/224), com o qual se manifesta de acordo o Ministério Público, e
VOTO por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 18 de março de 1998.

NTO OSE
Ministro-
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Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada contra o Sr. Raimundo Nonato da
Silva Neto, ex-Prefeito do município de São Gonçalo do Amarante/CE, em virtude de irregularidade na
aplicação dos recursos recebidos por força do convênio n° 052/88 celebrado com o então Ministério das
Minas e Energia.
Uma vez que Relatório Técnico da Companhia Energética do Ceará - Coelce (fls. 56 e 57) e
laudo técnico elaborado pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE (fl 57)
informam a não execução das obras objeto do convênio, tendo havido confirmação do Sr. Prefeito da
gestão 1993/1996 (fl. 69), foi instaurada a presente prestação de contas.
Devidamente citado (fls. 93 e 94), o ex-Prefeito encaminhou as alegações de fls. 95 a 105, as
quais foram rejeitadas, tendo o Tribunal julgado irregulares suas contas, conforme Acórdão n° 157/95 - 2'
Câmara (fls. 109 e 110), de 25.05.95.
Não havendo o recolhimento do débito, foi constituído o TC-012.217/95-6 para dar curso à
cobrança executiva da dívida (fl. 113).
Em 15.02.96, o Sr. Raimundo Nonato da Silva Neto interpôs Recurso de Revisão, anexando
cópia de documentos (fls. 116 a 150) com o objetivo de comprovar que teriam sido realizadas despesas
com vistas ao cumprimento do objetivo do convênio no ano de 1989, já na gestão de seu sucessor.
Remetidos os autos à Secretaria de Controle Interno do Ministério das Minas e Energia, foi
mantida a irregularidade das contas, com base, principalmente, em parecer técnico elaborado a partir de
visita in loco que comprovou a inexecução das obras em apreço, e que a realização que fora alegada pelo
ex-Prefeito, inicialmente não aprovada pela companhia energética local, foi paga pelos próprios
beneficiados. Trouxe à balha, porém, informação quanto à aquisição de materiais que teriam sido aplicados
em outro local, com percentual de execução inferior a 10% do originalmente previsto (fls. 160 a 162 e 163
a 184).
Questionando o momento em que teriam ocorrido os gastos por conta do convênio, o Sr.
Analista José Dácio Leite Filho aponta (fls. 196 e 197) que o montante repassado foi integralmente sacado
da conta específica ainda na gestão do Sr. Raimundo Nonato, propondo, em conseqüência, o acolhimento
do recurso sem, contudo, dar-lhe provimento.
Divergindo, o Sr. Diretor, com aquiescência do Sr. Secretário, opinaram pela realização de
diligências, logrando obter do Banco do Brasil a cópia do cheque utilizado para resgate do valor.
Com pedido de vista dos autos, o responsável, por meio de procurador devidamente
constituído, ofereceu complementação ao recurso de revisão, esclarecendo que o valor sacado teria sido
depositado em uma outra conta, também de titularidade da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, na
qual estaria protegido da desvalorização inflacionária mediante aplicação financeira
Sem olvidar que as prestações de contas colacionadas nos autos em nenhum momento fazem
qualquer referência ao produto dos rendimentos, é de se destacar que, em tendo o Sr. Raimundo Nonato
da Silva Neto sido novamente eleito Prefeito, era de se esperar que as informações agora trazidas
pudessem esclarecer adequadamente a destinação dada aos recursos recebidos do Ministério das Minas e
Energia, com a juntada de cópias de documentos certamente existentes nos arquivos municipais
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Em não o fazendo, e com vênias por divergir dos entendimentos expressados pelo Sr. Diretor
de Divisão e pelo Sr. Secretário (fls. 225 a 229), manifestamo-nos de acordo com a proposição de fls. 224

Ministério Público, em 11 d deze bro de 1997

Marinus Ed ardo e Vries Marsico
Pro urador
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ACÓRDÃO N° 03 2 /98 - TCU - Plenário
Processo n° 299.059/94-4
Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão.
Interessado: Raimundo Nonato da Silva Neto, ex-Prefeito.
Entidade: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/CE.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico.
Unidade Técnica: SECEX/CE.
Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, que tratam, nesta fase processual, de Recurso de
Revisão interposto por Raimundo Nonato da Silva Neto, ex-Prefeito Municipal de São Gonçalo do
Amarante/CE, contra o Acórdão de n° 157/95, de 25/05/95, por meio do qual a Segunda Câmara,
apreciando este processo de Tomada de Contas Especial instaurada contra o mencionado ex-Prefeito,
decidiu julgá-la irregular, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea "b", da Lei n° 8.443/92,
condenando o responsável ao pagamento do débito apurado no processo no valor original de Cz$
3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil cruzados), decorrente da inexecução do projeto de
eletrificação rural previsto no Convênio de n° 52/88-PAER, firmado entre aquele Município e o
Ministério das Minas e Energia (MME) em 17/06/88;
Considerando que o Recurso foi apresentado tempestivamente;
Considerando a alegação do recorrente de que os recursos relativos ao mencionado
Convênio, recebidos em 27/06/88, permaneceram no Tesouro do Município até 1989, quando então
foram utilizados pelo seu sucessor à frente da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/CE,
Domingos Jessé de Oliveira, na consecução da obra prevista, conforme declaração firmada pelo
mencionado ex-Prefeito constante de fls. 142;
Considerando, no entanto, que os dados e documentos constantes dos autos não
confirmam a versão apresentada, haja vista que:
o DNAEE, em nova vistoria in loco no mencionado Município, constatou que até a data
da realização dos trabalhos (21/08/96) não havia sido realizada a obra de eletrificação rural no local
previsto (Povoado Salgado);
os recursos do convênio ingressaram na conta corrente da Prefeitura em 27/06/88 e
foram sacados em espécie, mediante cheque, no dia 01/07/88, não tendo o recorrente conseguido
comprovar a sua alegação de que os recursos tenham sido depositados em uma outra conta, cujo saldo
teria sido transferido para o exercício seguinte;
Considerando que os recursos foram sacados em espécie em julho de 1988, não havendo,
portanto, como correlacioná-los com os materiais adquiridos pela Prefeitura quando esta era comandada
pelo Sr. Domingos Jessé de Oliveira, uma vez que os respectivos comprovantes (notas fiscais e recibos)
datam de agosto de 1989;
Considerando que carece de validade a mencionada declaração constante de fls. 142;
Considerando o parecer do Analista responsável pela instrução do processo, constante de
fls. 223/224, com o qual se manifesta de acordo o Ministério Público junto a este Tribunal;
Considerando finalmente que o recorrente, embora tenha apresentado documentos até
então inéditos nos autos (fls. 129/135 e 142/143), não logrou comprovar a destinação dada aos recursos
públicos recebidos do Ministério das Minas e Energia;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei n° 8.443/92, conhecer do presente
Recurso de Revisão para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se, em conseqüência, inalterado o
inteiro teor do Acórdão de n° 157/95, de 25/05/95, da Segunda Câmara deste Tribunal;
encaminhar ao Ministério Público Federal, para a adoção das providências que entender
cabíveis, cópia do extrato de fls. 39, da declaração de fls. 142, bem como deste Acórdão, do Relatório e
do Voto que o fundamentam;
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c) encaminhar ao Senador Lúcio Alcântara, em atendimento à sua solicitação constante de
fls. 215, cópia deste Acórdão, do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Ata n2 09/98 - Plenário.
Data da Sessão: 18/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator) e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

BENTO JOSE
Ministro

A
a Presidên ia

Fui presente: L

A O FURTADO
Rep. do Ministério Público

ARIN
ator
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GRUPO: 1- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC-017.648/96-3 (com 4 volumes; processos apensados: TC019.160/96-8 e TC-005.466/97-0)
NATUREZA: Pedido de Reexame.
ENTIDADE: Banco Central do Brasil BACEN.
INTERESSADO: Gustavo Jorge Laboissière Loyola, ex-Presidente.
Expediente enviado pelo então Presidente do Banco Central, no
qual solicita a suspensão da eficácia da Decisão n° 185/97, que fixou
o prazo de cinco dias para o encaminhamento a esta Corte de
documentos protegidos pelo sigilo bancário, por se encontrar sub
judice a questão do sigilo bancário frente às fiscalizações do TCU.
Conhecimento do expediente como Pedido de Reexame, para
considerá-lo no mérito prejudicado, ante o envio pela Comissão
Parlamentar de Inquérito dos Títulos Públicos a este Tribunal dos
documentos solicitados ao Banco Central do Brasil por intermédio da
Decisão n° 185/97-Plenário Insubsistência da referida Decisão.
Ciência desta Decisão bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam ao interessado e ao atual Presidente do Banco Central.
Remessa dos presentes autos ao Gabinete do Relator do Relatório de
Auditoria de que trata o presente processo, para as providências que
entender necessárias, em face do superveniente encaminhamento da
documentação requerida ao Banco Central.

RELATÓRIO
Trata-se de expediente encaminhado a este Tribunal pelo então Presidente do Banco
Central do Brasil em face da Decisão n° 185/97-Plenário, prolatada na Sessão de 16/04/97, Ata 12/97,
que, entre outras providências, deliberou fixar o prazo de 05 (cinco) dias, com fundamento no § 10 do art.
42 da Lei n° 8.443/92 c/c o § 1° do art. 208 do Regimento Interno, para que o Presidente do BACEN, sob
pena de aplicação da multa de que trata o inciso IV do art. 58 da referida Lei, apresentasse ao Tribunal
cópias integrais (sem tarjas) dos documentos elencados nos subitens 8.1.1. e 8.1.2 da mencionada Decisão.
Observa o interessado que os documentos solicitados pelo Tribunal não foram enviados
pela Autarquia em tela, no prazo fixado, sob o argumento de estarem protegidos pelo sigilo bancário.
Nesse sentido, lembra que a presente matéria - sigilo bancário frente às ações de
fiscalização do TCU - encontra-se sub judice, em decorrência de despacho proferido em 22/04/97 pelo
Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, por meio do qual concedeu liminar em Mandado
de Segurança (MS n° 22801-6, in DJ de 29/04/97, seção I, p. 16116) impetrado pelo BACEN e pelo Sr.
Gustavo Jorge Laboissière Loyola contra o Acórdão n° 54/97-Plenário, prolatado nos autos do TC010.597/95-6, em que o Tribunal, além de aplicar multa ao responsável, determinou que o BACEN, no
prazo de 15 (quinze) dias, adotasse as providências necessárias com vistas a disponibilizar, aos servidores
devidamente credenciados pelo Presidente do TCU, o acesso, via terminal eletrônico de dados, às
transações do SISBACEN de potencial interesse 'ào controle externo, conforme especificação por este
fornecida, sob pena de o Tribunal aplicar-lhe a sanção prevista no art. 44 da Lei n° 8.443/92 (afastamento
temporário do exercício de suas funções).
Assim como no caso destes autos, as informações solicitadas ao BACEN no decorrer dos
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trabalhos que deram origem ao citado TC-010.597/95-6 foram também negadas ao Tribunal sob o
argumento de estarem protegidas pelo sigilo bancário.
Desse modo, o interessado, considerando que a matéria objeto da Decisão n° 185/97Plenário é a mesma da do Acórdão n° 54/97-Plenário (sigilo bancário frente às ações de fiscalização do
TCU), requer a suspensão da eficácia da citada Decisão n° 185/97-Plenário até manifestação definitiva do
STF.
PARECERES DA 10' SECEX (fls. 154/163):
Após percuciente exposição, o Analista propõe:
"a) Com prioridade sobre o item 'h' seguinte, não seja conhecido o 'requerimento' de fls. 1
e 2 por absoluta carência de previsão legal ou regulamentar;
b) Em não se acolhendo a proposta do item 'a' anterior, seja o 'requerimento' de fls. 1 e 2
recebido como Pedido de Reexame, com fundamento no art. 48 da Lei n° 8.443/92, para, no mérito, negar
seu provimento, pois, sob o ponto de vista deste Tribunal, inexiste o fumus boni iuris inerente ao caráter
cautelar da solicitação, tendo em vista que a tese apresentada é contrária à jurisprudência desta Corte
(subitem 6.3), bem como o objeto do presente Pedido, a Decisão n° 185/97-Plenário, é distinto do objeto
do Mandado de Segurança n° 22801-6, o Acórdão n° 054/97-Plenário (subitem 7.2)."
A Diretora da r Divisão Técnica da 10' SECEX fez as seguintes considerações:
"A solicitação do Sr. Gustavo Loyola possui, de fato, natureza de medida cautelar.
No âmbito desta Corte, tais medidas são reservadas ao próprio Tribunal, de oficio ou a
requerimento do Ministério Público (art. 18 da Resolução n° 36/95).
Entretanto, é compreensível que o Presidente do Banco Central queira se resguardar da
responsabilidade pela quebra do sigilo bancário, caso o Supremo Tribunal venha a proferir sentença no
Mandado de Segurança n° 22.801-6 favorável àquela instituição.
Assim, em que pese a solicitação em epígrafe não ter sido denominada como recurso e não
buscar, à primeira vista, alterar o teor da Decisão n° 185/97-TCU-Plenário, pode-se entender que a
pretensão do solicitante é alterar o subitem 8.1 da mencionada Decisão, de forma a estender o prazo de
cinco dias até que seja julgado o mérito do MS 22.801-6. E o único instrumento processual disponível
para o Presidente do Bacen é o pedido de reexame.
Como bem demonstrou o analista Silvio Levcovitz, a jurisprudência desta Casa é no
sentido de que o Banco Central não pode invocar o instituto do sigilo bancário para sonegar informações
ao Tribunal, uma vez que não estaria havendo quebra, mas apenas transferência do sigilo, bem como
repartição de responsabilidade pela guarda daquelas informações.
Sob a ótica do TCU, portanto, não resta dúvida de não haveria razão para o atendimento
de uma medida cautelar — sob a forma de pedido de reexame -, uma vez que inexistiria o fumus boni iuris.
Entretanto, estando o processo em exame nesta Unidade Técnica, deu entrada na 10'
SECEX o Oficio n° 538/97-CPI-TítulosPb, procedente da Presidência da Comissão Parlamentar de
Inquérito dos Títulos Públicos, encaminhando ao TCU os documentos mencionados nos subitens 8.1.1 e
8.1.2 da Decisão n° 185/97-Plenário.
Este fato superveniente — a remessa dos dados sigilosos requisitados pelo TCU — altera
tacitamente, s.m.j., o escopo do recurso interposto, pela perda de objeto da medida cautelar solicitada.
Reconheça-se, outrossim, que implícita está a discordância do recorrente em relação ao
mérito da Decisão impugnada, em face da existência de Mandado de Segurança contra Decisão similar
desta Corte.
Dessa forma, reconhecendo-se que o principio do formalismo moderado, que norteia os
processos administrativos, permite que se interprete ampliativamente o escopo das petições formuladas,
desde que não resulte prejuízo para a Administração e para terceiros, temos por conveniente que se
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conheça da presente peça recursal, para, no mérito, conceder seu provimento, tornando insubsistente o
subitem 8.1 da Decisão atacada.
Tendo em vista a existência de relatório de auditoria elaborado pela 7' SECEX, devem os
autos, após o julgamento da presente peça recursal, ser encaminhados ao Relator a quo, eminente Ministro
Humberto Guimarães Souto, para a adoção das medidas cabíveis na espécie.
Propomos, por fim, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, na forma
regimental."
O Titular da Unidade Técnica e o representante do Ministério Público manifestaram-se de
acordo com a proposta alvitrada pela Diretora.
É o Relatório.

VOTO

Registro, inicialmente, que este processo chegou a meu Gabinete já autuado como
Recurso de Reconsideração, o que só pode representar um equívoco, pois em processos de fiscalização como é o caso deste - não cabe referido recurso mas sim Pedido de Reexame, nos termos do art. 48 da Lei
n° 8.443/92.
Quanto à preliminar suscitada pelo Analista, no sentido de que não se conheça do
requerimento encaminhado pelo interessado por absoluta ausência de previsão legal ou regulamentar,
entendo que, não fosse pela aplicação subsidiária do Código de Processo Civil a este Tribunal, a teor da
Stámula/TCU n° 103, o expediente ainda assim poderia ser conhecido, com base na observação da Diretora
da 10' SECEX, no sentido de que "... pode-se entender que a pretensão do solicitante é alterar o subitem
8.1 da mencionada Decisão, de forma a estender o prazo de cinco dias até que seja julgado o mérito do
MS 22801-6. E o único instrumento processual disponível para o Presidente do Bacen é o Pedido de
Reexame.".
Por outro lado, não vejo como deixar de reconhecer que tanto o Acórdão atacado pelo
citado Mandado de Segurança quanto a Decisão ora recorrida versam, de fato, sobre o mesmo tema, tendo
o sigilo bancário como o único motivador do desatendimento dos comandos das referidas decisões pelo
dirigente máximo daquela Autarquia
Malgrado o exposto, é de se considerar que o objetivo buscado pelo Tribunal com a
Decisão ora recorrida foi atingido no momento em que a CPI dos Títulos Públicos encaminhou a esta
Corte os documentos antes solicitados ao BACEN
Desse modo, persistir na exigência contida na mencionada Decisão implicaria, muito
provavelmente, a interposição de outro Mandado de Segurança pelo interessado, cuja fundamentação seria
a mesma da do já existente, ou seja, o sigilo bancário frente às ações de fiscalização do TCU
Além disso, julgado no mérito o Mandado de Segurança, se favorável ao TCU, em que
aproveitaria ao Tribunal o cumprimento da Decisão n° 185/97-Plenário nas atuais circunstâncias 9 Entendo
que em nada, porquanto ó TCU já recebeu da citada CPI a documentação solicitada ao BACEN. Não
serviria nem para suscitar a discussão em torno do sigilo bancário, pois referido assunto já está sendo
discutido não só no STF mas também na Câmara dos Deputados, onde tramita o Projeto de Lei
Complementar n° 219/95, já aprovado no Senado Federal.
Portanto, não obstante poder-se conhecer do expediente encaminhado pelo interessado
como Pedido de Reexame, mostra-se prejudicado o exame de mérito do recurso em tela. A reformulação
do item 8.1 da Decisão recorrida, a fim de que o prazo de 5 dias passe a ser até o julgamento do
multicitado Mandado de Segurança, não tem mais razão de ser, pelos motivos antes expendidos.
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Ressalto, no entanto, que a decisão proposta não significa mudança no posicionamento
desta Corte quanto à obrigatoriedade de o Banco Central do Brasil fornecer todas as informações
solicitadas por este Tribunal, nos termos do art. 42 da Lei n° 8.443/92, inclusive aquelas protegidas pelo
sigilo bancário.
Ante o exposto, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação
deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 18 de março de 1998.

BENTO JOSE U RIN
Ministro- elator
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DECISÃO N° - 0 96 /98 - TCU - Plenário
Processo n° 017.648/96-3 (com 4 volumes; processos apensados: TC-019.160/96-8 e TC005.466/97-0)
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame.
Interessado: Gustavo Jorge Laboissière Loyola, Presidente.
Entidade: Banco Central do Brasil.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Procurador-Geral, em exercício, Jatir Batista da Cunha.
Unidade Técnica: 10° SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer do expediente enviado pelo interessado (PRESI-97/1137, de 30/04/97), às fls. 01/02 do
volume IV destes autos, como Pedido de Reexame, para considerá-lo no mérito prejudicado, ante o
encaminhamento pela Comissão Parlamentar de Inquérito dos Títulos Públicos a este Tribunal dos
documentos solicitados ao Banco Central do Brasil por intermédio da Decisão n° 185/97-Plenário;
8.2. tornar insubsistente a Decisão n° 185/97-Plenário, Ata 12/97, em virtude de os documentos
solicitados terem sido remetidos a este Tribunal pela CPI referida no item anterior desta Decisão;
8.3. dar ciência desta Decisão bem como do Relatório e Voto que a fundamentam ao interessado e ao
atual Presidente do Banco Central;
8.4. restituir os presentes autos ao Gabinete do Relator do Relatório de Auditoria de que trata o
presente processo, Ministro Humberto Guimarães Souto, para as providências que entender necessárias,
em face do superveniente encaminhamento da documentação requerida ao Banco Central.
Ata n2 09/98 — Plenário.
Data da Sessão: 18/03/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator) e os Ministros-Substitutos Lincoln
Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que se declarou impedido: Benjamin Zymler.

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
na Presidência

BENTO JOSÉ B ARIN
Ministro-Re tor
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GRUPO I - CLASSE III - PLENÁRIO
TC n° 012 227/97-8
NATUREZA: Consulta
ÓRGÃO: Câmara dos Deputados
INTERESSADO: Presidente da Câmara dos Deputados

Pie"

EMENTA: Consulta formulada pelo Presidente da Câmara dos
Deputados, sobre a continuidade do pagamento da pensão da Lei n°
3.373/58 à filha solteira maior. Conhecer. Responder.
Por meio do Oficio n° 1833/97, datado de 09 de setembro de 1998, o Exm°. Sr. Deputado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, formula consulta articulada na forma abaixo:
"A pensionista da Lei n° 3.373/58, solteira e não ocupante de cargo ou emprego público, que
completou 21 anos na vigência da Lei n°8.112/90, poderá continuar aperceber pensão civil com base do
parágrafo único do art. 5° dessa Lei 3.373/58?"
Parecer da Unidade Técnica
A 2 Secex, em preliminar, propõe o conhecimento da presente consulta, vez que os requisitos de
admissibilidade, previstos no art. 216, inciso I e § 2° do Regimento Interno desta Corte, foram
preenchidos.
Quanto à análise da questão, tece considerações sobre as decisões deste Tribunal acerca do tema
em questão e, ao concluir, apresenta estas propostas:
"a) ... responder ao ilustre consulente que a filha solteira, não ocupante de cargo público,
pensionista da Lei n° 3.373/58, que completar 21 (vinte e um) anos na vigência da Lei n° 8. 112/90 deverá
continuar percebendo a pensão com base no art. 5°, parágrafo único do primeiro diploma legal, tendo
em vista que a lei reguladora do beneficio é aquela vigente à época do óbito do instituidor...
b) arquivar o presente processo."

Parecer do Ministério Público
O Ministério Publico endossa as propostas apresentas pela unidade técnica.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade foram preenchidos, por isso a presente consulta pode ser
conhecida
Os pareceres são uniformes e espelham a jurisprudência da Corte sobre a matéria.
Sendo assim, acolho os pareceres e Voto por que o Tribunal adote a decisão que ora submeto ao
seu Plenário
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de- uza, em 18 de março de 1998.

Ma cos Vinicio Vila
Ministro-R; ator
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DECISÃO N° 097/98 - TCU - PLENÁRIO

e.

Processo n°: TC-012.227/97-8
Classe de Assunto: III - Consulta
Interessado: Presidente da Câmara dos Deputados
Órgão: Câmara dos Deputados
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Dra Cristina Machado da Costa e Silva
Unidade Técnica: 2a Secex
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1-conhecer da presente consulta, vez que os requisitos de admissibilidade previstos no art. 216 do
Regimento Interno da Casa foram preenchidos;
8.2-responder ao ilustre consulente que a filha solteira, não ocupante de cargo público, que completar
21 (vinte um) anos na vigência da Lei n° 8.112/90, deverá continuar percebendo a pensão da Lei n°
3.373/58, artigo 5 0 , parágrafo único, regulando-se o beneficio pela lei vigente à época do óbito do
instituidor; e
8.3- arquivar o presente processo.
Ata n2 09/98 — Plenário.
Data da Sessão: 18/03/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos Lincoln
Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
na Presidência

MARCOb VINICIOS VILAÇA
inistro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE III - PLENÁRIO
TC -013.786/97-0
Natureza: Consulta
Interessado: Ministro de Estado da Justiça
Órgão: Ministério da Justiça - FUNAI
Ementa: Consulta a respeito de acumulação, nos proventos, da
Gratificação Extraordinária com a Gratificação de Atividade
Executiva. Conhecimento. Vedação da acumulação consoante o art.
2° da Lei n° 7.761/89. Restituição dos autos ao Ministério da
Justiça, acompanhado de cópia da deliberação.

O Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça, Iris Rezende, formulou
consulta a este Tribunal a respeito de legalidade na acumulação, no pagamento de aposentadoria,
da Gratificação Extraordinária com a Gratificação de Atividade Executiva, uma vez que há, nesta
Corte de Contas, processos com decisão favorável à legalidade da acumulação e outros que a
consideram ilegal (fl.48).
Foram preenchidos os requisitos de admissibilidade da presente consulta, estabelecidos
nos arts. 216 e 217 do Regimento Interno do TCU.
A Gratificação Extraordinária foi instituída pela Lei n° 7.761, de 24/04/89, e destinada
aos servidores do Ministério Público da União. Consta, em seu art. 2°:
"Art. 2° - Somente farão jus ao pagamento da gratificação instituída no art. 1° desta
Lei os servidores que se encontrem em efetivo exercício no Ministério Público da União,
ressalvadas as hipóteses previstas no art. 2°, parágrafo único, do Decreto-lei n° 2.173, de 19 de
novembro de 1984."
À vista de suas atribuições, o então Procurador-Geral da República expediu a Portaria n°
772, de 28/12/89, que dispõe, em seu art. 4°:
"Art. 4° - É vedada a percepção da Gratificação Extraordinária por servidor ocupante de
cargo ou função de confiança que já a perceba pelo cargo ou emprego efètivo, assegurado o
direito de opção."
A Gratificação de Atividade Executiva - GAE foi instituída pela Lei Delegada n° 13, de
17 de agosto de 1992, destinada aos servidores do Poder Executivo que se enquadram na Lei n°
8.112/90. É devida ao servidor com vinculo efetivo, conforme Parecer n° 539/92 da Secretaria de
Administração Federal.
Quanto à acumulação das gratificações mencionadas, este Tribunal emitiu os pareceres
contrários a tal feito na Decisão n° 172/94 - ia Câmara - TCU, de 14/06/94 (Ata n° 20/9) - TC
009.063/90-0 - aposentadoria de servidor, e na Decisão n° 525/95 - Plenário, de 18/10/95 (Ata n°
47/95) - TC 004.471/95-4 - consulta formulada pelo TRT/17a Região.

7/V01378697
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Consta dos autos enviados pelo Ministério da Justiça requerimento do servidor inativo
da FUNAI, Sr. João Rosa da Silveira, solicitando a inclusão, em seu proventos, da Gratificação
Extraordinária, por ter exercido cargo comissionado no MPU. Para tanto, apresentou parecer
favorável, do Ministério Público desta Casa, à acumulação das gratificações em questão nos
pagamentos de aposentadoria de Maria Helena Jaime, que constitui o TC 006.427/9-4 (fls. 17/21).
As considerações foram acatadas pela 2 Câmara, em Sessão de 06/02/97, Relação n° 04/97, Ata
n° 03/97.
O Analista da 2' SECEX questiona o acúmulo das gratificações, pela própria origem, e a
possibilidade do critério de pagamento proporcional ao tempo de atividade no cargo efetivo e no
cargo em comissão. Destaca, também, a expressa vedação da acumulação, instituída na Lei n°
7.761/89, que destina a Gratificação Extraordinária exclusivamente a servidores dos Quadros e
Tabelas Permanentes de Pessoal do MPU (fl. 52/3).
Assim sendo, a Unidade Técnica formulou proposta no sentido de que se conheça da
presente consulta, por atender os requisitos previstos no Regimento Interno do TCU, informando
à autoridade competente a vedação do acúmulo das gratificações Extraordinária com a de
Atividade Executiva, tanto na atividade quanto na aposentadoria, conforme o art 2° da Lei n°
7.761/89 e disposições da Lei Delegada n° 13/92. Propõe, também, a restituição do requerimento
do servidor João Rosa da Silveira ao órgão de origem com a cópia da decisão que vier a ser
proferida (fl. 53).
O Ministério Público, chamado a se manifestar, emitiu parecer nos seguintes termos (fls.
55/56):
- em Sessão de ia Câmara, de 1/06/94, foi proferida a Decisão n° 172/9, decidindo "não admitir
a inclusão nos proventos de vantagens inerentes ao cargo exercido em outra repartição pública
que não a de origem, salvo se essa interação for definida em lei";
- em outras assentadas, ficou firmado que não cabia acumulação das gratificações
Extraordinária com a de Atividade Executiva, por ferir o princípio constitucional da isonomia:
- Decisão n° 67, i a Câmara, Ata 9/95, Sessão de 28/03/95;
- Decisão n° 525/95, Plenário, Ata 47/95, Sessão de 18/10/95;
- Decisão n° 254/97, ia Câmara, Ata 37/97, Sessão de 14/10/97;
- conforme disposto nos arts. 1° e 2° da Lei n° 7.761/89, a Gratificação Extraordinária é devida
aos servidores requisitados de outro poder que estejam em efetivo exercício do cargo em
comissão no MPU. Portanto, findo o trabalho, cessa o seu pagamento, a não ser que legislação
específica disponha sobre sua incorporação;
- o retorno do servidor ao órgão de origem não lhe garante a continuidade do pagamento da
gratificação por exercício em cargo comissionado no MPU, por falta de amparo legal. No caso de
requerer a incorporação dessa parcela nos proventos de aposentadoria, "seria aceitar que o
servidor requisitado, por apenas um dia, para vários órgãos dos três poderes da União, pudesse
aposentar-se com as diversas gratificações inerentes aos vários órgãos. Esta construção, por
conduzir ao absurdo e por permitir graves discrepâncias remuneratórias entre servidores
assemelhados, deve ser abandonada de pronto pelo hermeneuta."

fif

Diante dessas considerações, a d. Procuradoria opina pelo conhecimento da consulta e
pela vedação da acumulação das gratificações em tela nos proventos de aposentadoria, por falta
de amparo legal.
7/V01378697
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É o relatório.

VOTO

A Gratificação de Atividade Executiva -GAE, instituída pela Lei Delegada n° 13, de 27
de agosto de 1992, é devida aos servidores do Poder Executivo, regidos pela Lei n° 8.112/90.
A Gratificação Extraordinária, disciplinada pela Lei n° 7.761, de 24 de abril de 1989,
regulamentada pela Portaria MPU n° 772/89, é destinada aos ocupantes de cargo ou função de
confiança em exercício no Ministério Público da União.
Pelo que se depreende, não há obstáculo à acumulação das gratificações pelo servidor,
em atividade, do Poder Executivo ocupante de cargo em comissão no Ministério Público da
União, uma vez que a Gratificação Extraordinária é a retribuição condicionada ao trabalho que
está sendo feito.
Ao se aposentar, o servidor o faz pelo órgão de origem, deixando de prestar o serviço
comissionado. Além disso, o tempo contado para a aposentadoria não leva a efeito a acumulação
de cargos, pois o servidor cedido deixa de prestar serviço em sua repartição para prestá-la em
outra.
Diante disso, acolho os pareceres constantes nos autos e VOTO no sentido de que o
Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este Colegiado.

TCU, Sala das Sessões, em 1 8 de março de 1998.

SARAIV
In tro-Relator
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DECISÃO N° 0 9 8/98 TCU - Plenário
-

Processo n° TC 013.786/97-0
Classe de Assunto: III - Consulta
Interessado: Ministro de Estado da Justiça
Órgão: Ministério da Justiça - FUNAI
Relator: Ministro Iram de Almeida Saraiva
Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico
Unidade Técnica: 2a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - com fundamento no art. 1°, inciso XVII, da Lei n° 8.443/92 c/c os arts. 216 e 217 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas da União, conhecer da presente consulta;
8.2 - informar à autoridade consulente que é vedada a acumulação, nos proventos, da Gratificação de
Atividade Executiva com a Gratificação Extraordinária, por falta de amparo legal;
8.3- determinar a restituição ao Ministério da Justiça do requerimento do servidor João Rosa da
Silveira, que foi juntado à presente consulta, acompanhado de cópia desta Decisão, bem como do
Relatório e Voto que a fundamentam.
Ata n2 09/98 Plenário.
-

Data da Sessão: 18/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Iram Saraiva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator) e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

CARLOS A' ILA ÁLVARES DA SILVA
na Presidência

A
inistro- elator
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GRUPO 1— CLASSE IV — PLENÁRIO
TC-575.184/96-5
Ementa: Tomada de Contas Especial. Extração de cópia de peças do TC575.647/93-0 — Sigiloso. Seja aposta a chancela de reserva nestes autos.
RELATÓRIO
1 — Natureza: Tomada de Contas Especial
2 — Entidade: Associação Promotora de EvangelismoíRJ
3 — Responsável: Isaias de Souza Maciel CPF-158.759.117-00
4 — Pareceres:
4.1 — Da Unidade Técnica:
"Tratam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada , em cumprimento à Decisão n°
424/94, face a gestão irregular de recursos repassados, a título de subvenção social à Associação
Promotora de Evangelismo-APE pelo extinto Ministério do Bem-Estar Social.
Citado o responsável, acima indicado, primeiramente através de carta registrada com Aviso de
2.
Recebimento-Mãos Próprias — fls. 133/134- e, posteriormente, por meio de edital — fls. 136/137, e, após
decorridos os prazos regimentais sem sua manifestação, os autos foram encaminhados ao Exmo. MinistroRelator, Fernando Gonçalves, com proposta de que — fls. 138/139:
o responsável fosse considerado revel;
as presentes contas fossem julgadas irregulares, com fundamento nos art. 1°, inciso I, e 16,
inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/92;
fosse o Sr. Isaias de Souza Maciel considerado responsável pelo débito apurado nos autos;
fosse fixado prazo para comprovação, junto ao Tribunal, do recolhimento do débito; e
caso não atendida a notificação, fosse autorizada, desde logo, a cobrança judicial da dívida.
3. O Ministério Público junto a este Tribunal, manifestando-se através do Sr. Procurador Marinus
Eduardo de Vries Marsico, emitiu parecer no sentido de que os autos deveriam retornar a esta SECEX a
fim de que sejam incluídas "informações atinentes aos saques e depósitos irregulares, a que alude o
relatório condutor da Decisão n° 424/94 — TCU — Plenário, que consistiria, além de outros dados, na
anexação a esta tomada de contas especial de cópia do relatório de auditoria realizada pela Unidade
técnica a APE, objeto do TC-575.647/93-0" — fls. 140/141.
O Sr. Representante do Ministério Público destacou o fato de que a fundamentação para o
4.
julgamento pela irregularidade das presentes contas deve-se não somente à alínea "c" do inciso III do art.
16 da Lei 8.443/92 — dano ao Erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico — conforme
sugerido pela instrução de fls. 138, mas também à alínea "d" do mesmo diploma legal — desfalque ou
desvio de dinheiros, bens ou valores públicos. Acrescentou o Sr. Procurador que, em ambos os casos, o §
3° do mesmo art. 16 da Lei 8.443/92 determina que o Tribunal deverá remeter cópia da documentação
pertinente ao Ministério Público da União, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis: daí solicitar
a inclusão de documentos constantes do TC retromencionado.
O Exmo Ministro-Relator, Fernando Gonçalves, em despacho de fls. 142, acolheu as ponderações
5.
do Ministério Público.
Ocorre que, os elementos solicitados pelo Dr. Marinus Eduardo Vries Marsico fazem parte do TC6.
575.647/93-0, cuja chancela de sigiloso não foi levantada pelo Tribunal. Tais elementos consistem, dentre
outros, em cópias de cheques e extratos bancários da entidade e foram obtidos a partir de autorização
emanada do Exmo Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que analisou a concessão de
subvenções sociais. Essa autorização, transferiu o sigilo bancário da APE e de outras entidades para os
AFCEs desta Corte encarregados das inspeções então realizadas para subsidiar os trabalhos da CPMI.
7. Entendemos, s.m.j., que a anexação de cópia de partes daquele processo aos presentes autos, que
têm caráter ostensivo, implica em tornar públicas informações que vêm sendo tratadas de forma reservada
por essa Corte de Contas. O art. 9° da Resolução Administrativa n° 119 de 28.11.91, que trata do
protocolo, da instrução e do julgamento de processos sigilosos, dispõe:
Word97/ajf/c:1votos1575184965.doc
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"Os processos encaminhados ao Tribunal com a chancela de sigiloso tramitarão: com
desde que imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, à defesa da intimidade individual, ou
ainda, se assim exigir o interesse social, e somente será apreciado seu levantamento quando do julgamento
em Plenário."
Não é que o processo em questão — TC-575.647/93-0 — tenha sido encaminhado ao Tribunal com
chancela de sigiloso: ele adquiriu tal status no âmbito desta Corte. E o adquiriu exatamente em razão da
natureza sigilosa de elementos que o compõem e que subsidiaram sua instrução. Com relação ao
levantamento da chancela de sigiloso, o parágrafo único do mesmo art. 9 0 da citada Resolução
Administrativa 119/91 dispõe:
"O Relator ou Ministro poderá propor o levantamento da chancela de sigiloso".
Dessa forma, com base no dispositivo normativo citado, entendemos que cabe ao Plenário
autorizar a anexação aos presentes autos de elementos pertinentes ao TC-575.647/93-0.
Ante o exposto, somos de opinião de que os autos devem retornar ao Gabinete do Exmo MinistroRelator, Fernando Gonçalves, sugerindo a submissão ao Plenário da proposta formulada no Parecer da D.
Procuradoria — fls. 140/141."
4.2 — Do Ministério Público:
"Retornam os autos a este Ministério Público por solicitação do eminente Ministro-Relator
Fernando Gonçalves, mediante o Despacho de fl. 145, desta feita para exame de questão suscitada pela
SECEX/RJ, relativamente à inclusão, neste processo, de informações protegidas pela chancela de sigiloso
aposta ao TC n° 575.647/93-0, nos termos propostos no Parecer de fls. 140/141, de autoria do Dr. Marinus
Eduardo Vries Marsico.
Entende a Unidade Técnica "que a anexação de cópia de partes daquele processo aos presentes
autos, que têm caráter ostensivo, implica em tornar públicas informações que vêm sendo tratadas de forma
reservada por essa Corte de Contas". Após citar dispositivos da Resolução Administrativa TCU n° 119, de
28.11.91, que trata do protocolo, da instrução e do julgamento de processos sigilosos, conclui que cabe ao
Tribunal Pleno autorizar a juntada das peças em questão.
A propósito desse assunto, o E. Plenário, ao apreciar os TCs n's 021.279/92-6 e 001.202/93-6, que
tratam de Relatórios de Inspeções Extraordinárias realizadas na Caixa Econômica Federal e no Banco
Central do Brasil, decidiu "cancelar a chancela de sigiloso que recai sobre os presentes processos, nos
termos do § 1° do art. 209, do Regimento Interno do TCU, salvo quanto às fls. 125 a 127 do TC001.202/93-6, as quais deverão ser mantidas sob sigilo" (Decisão n° 224/94 — Plenário, item 8.11. Ata n°
12/94, Ministro-Relator Paulo Affonso Martins de Oliveira) (grifamos).
Percebe-se, desse modo, que o fato de o processo em exame possuir caráter ostensivo não impede
que a ele sejam incorporadas peças sigilosas extraídas de outro feito revestido dessa condição, desde que a
chancela de reservado seja especificamente em relação àqueles documentos acostados, tal como
deliberado no precedente retrocitado.
Outra alternativa viável para o caso seria o Tribunal tornar sigiloso todo o processo em questão até
o julgamento de seu mérito, ocasião em que o Colegiado decidirá sobre o levantamento ou não da
chancela de reservado aposta aos autos.
Quanto à competência para deliberar sobre o caso, dada a relevância da matéria e as cautelas que
devem ser tomadas no tratamento de informações sigilosas no âmbito do TCU, e considerando que a
Decisão n° 424/94, que manteve a chancela de sigiloso sobre os autos do TC-575.647/93-o, foi prolatada
pelo E. Tribunal Pleno (fl. 108), entende o Ministério Público ser o Plenário, na qualidade de órgão
máximo de deliberação desta Corte, a instância adequada para apreciar o assunto, razão pela qual
manifesta anuência à proposição oferecida pela Unidade Técnica, consignada no item 10 da conclusão de
fl. 144."
É o relatório
VOTO

•

A Unidade Instrutiva e o Ministério Público ao examinarem a tomada de contas especial,
instaurada em cumprimento à Decisão n° 424/94 — TCU — Plenário, face a gestão irregular de recursos
repassados a título de subvenção social à Associação Promotora de Evangelismo-APE, pelo extinto
Word97/ajf/c:/votos/575184965.doc
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Ministério do Bem-Estar Social, entendem que se faz necessária a extração de peças — tais como cópias de
cheques e extratos da entidade — do TC-575.647/93-0 — Sigiloso, para que sejam anexadas ao presente
processo para se pronunciarem quanto ao mérito das contas da referida Associação Promotora de
Evangelismo — APE.
Dessa forma, sugiro ao Plenário que autorize a extração de cópias de elementos do referido
processo e anexadas aos presentes autos, ao tempo em que proponho, dada a natureza de tais elementos,
seja aposta a chancela de reserva nesta tomada de contas especial, na forma da Decisão que ora submeto à
apreciação deste Plenário.
TCU — Sala das Sessões, em 18 de março
Marco inicios ilaça
Midistro-Rela or
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Processo TC n° 575.184/96-5
Tomada de Contas Especial
PARECER
Retornam os autos a este Ministério Público por solicitação do eminente MinistroRelator FERNANDO GONÇALVES, mediante o Despacho de fl. 145, desta feita para exame de
questão suscitada pela SECEX/RJ, relativamente à inclusão, neste processo, de informações
protegidas pela chancela de sigiloso aposta ao TC n° 575.647/93-0, nos termos propostos no Parecer
de fls. 140/141, de autoria do Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico.
Entende a Unidade Técnica "que a anexação de cópia de partes daquele processo aos
presentes autos, que têm caráter ostensivo, implica em tornar públicas informações que vêm sendo
tratadas de forma reservada por essa Corte de Contas". Após citar dispositivos da Resolução
Administrativa TCU n° 119, de 28/11/91, que trata do protocolo, da instrução e do julgamento de
processos sigilosos, conclui que cabe ao Tribunal Pleno autorizar a juntada das peças em
questão.
A propósito desse assunto, o E. Plenário, ao apreciar os TCs nos 021.279/92-6 e
001.202/93-6, que tratam de Relatórios de Inspeções Extraordinárias realizadas na Caixa Econômica
Federal e no Banco Central do Brasil, decidiu "cancelar a chancela de sigiloso que recai sobre os
presentes processos, nos termos do §1° do art. 209, do Regimento Interno do TCU, salvo quanto às
fls. 125 a 127 do TC- 001.202/93-6. as quais deverão ser mantidas sob sigilo" (Decisão n° 224/94 Plenário, item 8.11, Ata n° 12/94, Ministro-Relator PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA)
(grifamos).
Percebe-se, desse modo, que o fato de o processo em exame possuir caráter ostensivo
não impede que a ele sejam incorporadas peças sigilosas extraídas de outro feito revestido dessa
condição, desde que a chancela de reservado seja preservada especificamente em relação àqueles
documentos acostados, tal como deliberado no precedente retrocitado.
Outra alternativa viável para o caso seria o Tribunal tornar sigiloso todo o processo em
questão até o julgamento de seu mérito, ocasião em que o Colegiado decidirá sobre o levantamento
ou não da chancela de reservado aposta aos autos.
Quanto à competência para deliberar sobre o caso, dada a relevância da matéria e as
cautelas que devem ser tomadas no tratamento de informações sigilosas no âmbito do TCU, e
considerando que a Decisão n° 424/94, que manteve a chancela de sigiloso sobre os autos do TC n°
575.647/93-0, foi prolatada pelo E. Tribunal Pleno (fl. 108), entende o Ministério Público ser o
Plenário, na qualidade de órgão máximo de deliberação desta Corte, a instância adequada para
apreciar o assunto, razão pela qual manifesta anuência à proposição oferecida pela Unidade Técnica,
consignada no item 10 da conclusão de fl. 144.
Ministério Público, em 23 de junho de 1997.
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Processo TC-575.184/96-5
Classe de Assunto: (IV) Tomada de Contas Especial
Responsável: Isaias de Souza Maciel — CPF 158.759.117-00
Entidade: Associação Promotora de Evangelismo/RJ
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin
Unidade Técnica: SECEX-RJ
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. autorizar a extração de cópias de peças do TC-575.647/93-0 — Sigiloso e determinar que sejam
anexadas aos presentes autos; e
8.2. seja aposta a chancela de reserva nestes autos.
Ata n2 09/98 — Plenário.
41

'

Data da Sessão: 18/03/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência)„ Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos Lincoln
Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

CARLOS ILA ÁLVARES DA SILVA
na Presidência

COS VII') CIOS VILAÇA
Minir-Relator
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GRUPO II - CLASSE IV - Plenário.
TC-249.008/95-5.
Natureza: Tomada de Contas Especial.
Unidade: Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR.
Responsável: Maria Tereza Saens Surita Jucá (exPrefeito).
Ementa: Tomada de Contas Especial. Prefeitura
Aquisição de material
Municipal. Convênio.
permanente. Pedido de vista do processo.
Julgamento adiado. Apresentação de memorial pela
responsável. Alegações de defesa aceitas.
Regularidade das contas com ressalva. Quitação.
RELATÓRIO
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência
de irregularidades na execução do Convênio ng 063/93, celebrado entre o
Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal
de Boa Vista/RR, na gestão da ex-Prefeita Maria Tereza Saens Surita Jucá,
no valor original de Cr$ 8.900.000.000,00 (oito bilhões e novecentos
milhões de cruzeiros), objetivando a aquisição de material permanente
para assistir formas moderadas e graves de desnutrição.
A Secretaria de Controle Interno do Ministério da Saúde, ao
emitir o Relatório de Auditoria (f is. 199/200), bem como o Certificado
de Auditoria (f 1. 201), concluiu pela irregularidade das contas da
responsável, o qual, em etapa seguinte, foi recepcionado pela autoridade
ministerial competente (fl. 204).
Citada por meio de oficio da SECEX/RR (f 1. 210), a ex-Prefeita
compareceu aos autos, oferecendo suas alegações de defesa (fls. 212/38).
Relativamente às aludidas alegações, após serem analisadas em
conjunto com as irregularidades detectadas, assim se pronunciou,
conclusivamente, a Secretaria Técnica (fls. 248/51):
"(...)

Utilização de Conta não específica para gerência de recursos,
contrariando o disposto no Art. 16, IN ng 02/93-STN (f 1. 190).
3.1. A responsável às fls. 226 limita-se a informar que já adotou as
providências necessárias para evitar a repetição de fato idêntico,
admitindo assim a impropriedade.
Realização de todas as despesas, após a vigência do termo
conveniado, contrariando o Art. Eig, V, da IN ng 02/93-STN.
4.1. A irregularidade foi admitida pela responsável, sob
argumentação idêntica à do item 3.1.
4.2. Não obstante, às fls. 243, o órgão concedente (MS/FNS) ressalta
que, por ocasião de auditoria Especial realizada posteriormente à
instauração da Tomada de Contas Especial, constatou-se a existência
física dos materiais adquiridos, apesar de ter havido aquisição de
bens após a vigência do Convênio (item 2).
4.3. Deste modo, entendemos que, ante as constatações efetuadas pelo
próprio órgão concedente, estão sanadas as divergências inicialmente
1
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registradas.
Execução do Convênio em desacordo com o Plano de Trabalho,
efetuando-se a aquisição dos bens de forma diversa da estipulada na
cláusula quinta do termo do Convênio (fls. 09).
5.1. Esta irregularidade caracteriza-se pelo descumprimento do Plano
de Trabalho, contrariando o Art. 17, 'caput' da IN ng 02/93-STN
ficando demonstrada a prática irregular pelos seguintes fatos (fls.
190):
5.1.1. Ausência na relação de bens, a que faz referência o Art. 20,
VI, da IN 02/93-STN de bens adquiridos com recursos do Convênio;
5.1.2. Utilização pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura
Municipal de Boa Vista/RR, dos equipamentos adquiridos com recursos
do Convênio.
5.1.3. Não localização dos materiais odontológicos adquiridos com
recursos do Convênio.
5.2. A responsável, embora não tenha se posicionado nas alegações de
defesa quanto a esse aspecto, já havia esclarecido às fls. 181 que:
'os equipamentos adquiridos com recursos do Convênio encontram-se
depositados em local próprio, aguardando a inauguração do Posto de
Saúde do Bairro Tancredo Neves...'.
O órgão repassador dos recursds declara às fls. 243 que foi
5.3.
constatada a existência física dos materiais, os quais inclusive já
foram fotografados no local pelo próprio convenente (f is. 173/180).
5.4. Deste modo, posicionamo-nos pelo acatamento da defesa, no que
tange às irregularidades supramencionadas.
Fragmentação de despesas para fugir ao correto processo
licitatório, uma vez que se dispensou e/ou se procedeu licitação
indevida, efetuando-se convite para aquisição de materiais
odontológicos, quando caberia Tomada de Preços, inobservando-se os
limites de que tratam os Arts. 23 e 24 da Lei n-Q 8.666/93;
6.1. Na defesa apresentada (f is. 222/247) a responsável não abordou
tal irregularidade, no entanto verifica-se, às fls. 171-alínea 'd',
a alegação da responsável no sentido de que a escolha da modalidade
Convite ao invés de Tomada de Preços nas licitações realizadas,
decorrem da 'diversidade muito grande de materiais a serem adquiridos
que dificilmente uma única empresa poderia atender todos os itens,
principalmente convidando as empresas locais' (SIC).
6.2. A defesa apresentada é insustentável dada a sua inconsistência
fragilidade, não podendo, portanto, ser acatada.
6.3. Frise-se que a definição da modalidade de licitação decorrente
do texto da Lei 8.666/93, deve ser de forma objetiva, sem possibilitar
juízo discricionário da autoridade responsável. O art. 23 do estatuto
legal citado define os valores limites das modalidades de licitação.
6.4. O procedimento utilizado pela Prefeitura contraria diretamente
§ 5Q da Lei 8.666/93, além disso a escolha da modalidade Convite se
opõe à própria pretensão alegada pelo convenente, qual seja a de
ampliar o universo de participantes, pois a publicação referente à
Tomada de Preços (Art. 21, Lei ng 8.666/93) certamente asseguraria
maior número de propostas.
Inexistência no processo licitatório (Convite nQ 524/93) de
7.
justificativas para realização de novo certame licitatório, tendo sido
realizado o processo com apenas dois licitantes (art. 22, § 7Q da Lei
nQ 8.666/93), fls. 191.
7.1. A responsável não se posicionou quanto a esta irregularidade,
ficando claramente patenteada a existência da ilegalidade, pois
contraria o dispositivo legal supramencionado (item 7).

2
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Não utilização da contrapartida no valor de CR$ 2.670.000,00
(f is. 08), correspondente a 77.683,5460 UFIR's e do saldo do Convênio
no valor de 39.406,6228 UFIR's (fls. 228).
8.1. A responsável demonstrou às fls. 231/232 e 245/246 o
recolhimento do saldo não utilizado do convênio, conforme levantamento
efetuado pelo órgão concedente (Ministério da Saúde).
8.2. Quanto à contrapartida, a informação do Ministério da Saúde
revela às fls. 242-item 8, que: 'a 29/11/95 através do ofício 112
598/95-GABIN a PMBV encaminhou documentação (f is. 359/418),
comprovando o cumprimento da contrapartida pactuada no Convênio'.
8.3. Deste modo, ante às informações acostadas aos autos do
processo, não resta débito da responsável relacionado ao Convênio n2
063/93, ficando demonstrada a quitação das parcelas pendentes.
Recebimento de material (Balanças) de marcas diferentes das
licitadas (fls. 226/243).
9.1. A responsável alegou que houve falha do funcionário recebedor
do material (f 1. 226), o qual considerou irrelevante a marca do
produto adquirido mediante licitação, e fez juntar ao processo o
esclarecimento do fornecedor, informando que a fábrica de balanças
'Filizola' não fabrica a referida mercadoria (discriminada na
proposta), acrescentando que a marca exata é a que foi entregue, ou
seja, a marca 'Kratos'.
9.2. Cumpre frisar que a relevância da marca decorre da vinculação
do licitante à proposta apresentada, conforme o art. 1080 do Código
Civil. Além disso, fere o art. 63 da Lei n2 4.320/64 que estabelece o
procedimento legal de liquidação da despesa.
9.3. Assim, a despesa deve ser rejeitada neste aspecto, uma vez que
ficou caracterizada a ilegalidade do ato.
Ante todo o exposto, propomos a este Egrégio Tribunal, com
fundamento nos arts. 12, inciso I; 16, inciso III, alínea 'b'; '9,
parágrafo único; 23, inciso III; 27; 28, inciso II, e 58, inciso I,
da Lei 8.443/92:
I - sejam julgadas irregulares as presentes contas, dando-se
quitação à responsável;
II - seja aplicada ã responsável a multa prevista no art. 58,
inciso I, da Lei n2 8.443/92;
III - seja autorizada a cobrança na via judicial, caso a
responsável não recolha a quantia correspondente ã multa que lhe foi
imputada, ou determinado o arquivamento do processo, por economia
processual, a cujo débito continuará obrigada a devedora para que lhe
possa ser dada quitação, na hipótese de a penalidade imputada situarse abaixo de 1.500 UFIR's".
O douto Ministério Público, representado pela Procuradora
Cristina Machado da Costa e Silva, concordou com a medida preconizada
pela Unidade Técnica (f 1. 252).
VOTO

Diante do pedido de vista formulado pelo Sr. Ministro Iram
Saraiva, logo após a leitura do meu relatório, a responsável enviou
memorial a este Relator.
Analisando os elementos trazidos aos autos, convenci-me da
2.
procedência dos argumentos de defesa, no sentido de que as infrações
foram apenas de caráter formal, não ensejando mais o julgamento pela
irregularidade mas apenas merecendo a censura da ressalva.
3
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Merecem transcritas as suas alegações na sua parte conclusiva
(fls. 257/9):

3.

"(---)
Todavia, em respeito à objeção da SECEX que invoca o disposto
no art. 1.080 do Código Civil e o art. 63 da Lei 122 4.320/64, faço
questão de lembrar:
1 0 - Eventual recusa no recebimento das balanças por serem de
marcas diferentes implicaria em demora no recebimento de outras o que,
sem dúvida, acarretaria outra irregularidade que seria o
descumprimento do prazo do convênio. O que ocorreu foi um erro na
especificação das balanças. Especificou - se um tipo de balança, marca
FILIZOLA, que não existe por não ser fabricada. O fabricante explicou
isso e sua explicação consta do processo.
22 - Ademais, o que a Lei, no caso o Código Civil, exige é que
o contrato seja cumprido quanto aos seus objetivos ('A proposta obriga
o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza
do negócio, ou das circunstâncias do caso') e isso está plenamente
comprovado que ocorreu. Vale dizer, o Código Civil não foi ferido, já
que a proposta do convênio não foi contrariada e cumpriu-se a despeito
das circunstâncias próprias do caso. Descabida, pois, a interpretação
literal da SECEX quanto ao mandamento legal invocado.
32 - Há que se ter presente os ensinamentos dos grandes mestres
do Direito Administrativo, entre eles HELY LOPES MEIRELLES e CELSO
ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, para os quais, nos contratos
administrativos, dos quais o convênio é espécie, o princípio basilar
é o da supremacia do interesse público. Quanto a esse aspecto, lembro
aqui a lição do eminente administrativista gaúcho Professor JUAREZ
FREITAS (in O Controle dos Atos Administrativos e os princípios
fundamentais, Malheiros Editores, 1997, p. 84/5) quando diz:
'No tocante ao princípio da economicidade ou da otimização da
ação estatal, urge rememorar que o administrador público está obrigado
a obrar tendo como parâmetro o ótimo. Em outro dizer, tem o
compromisso indeclinável de encontrar a solução mais adequada
economicamente na gestão da coisa pública. A violação manifesta do
princípio dar-se-á quando constatado vício na escolha assaz imperfeita
dos meios ou dos parâmetros voltados para a obtenção de determinados
fins administrativos. (...) É que nosso País insiste em praticar, em
todas as searas, desperdícios ignominiosos de recursos escassos. Não
raro, prioridades não são cumpridas. Outras vezes, pontes restam
inconclusas, enquanto se principiam outras questionáveis. Traçados de
estradas são feitos em desacordo com técnicas básicas de engenharia.
Mais adiante, escolas são abandonadas e, ao lado, inauguram-se novas.
Hospitais são sucateados, mas se iniciam outros, que acabam por não
serem concluídos (grifei).

42 - Embora, à época, ainda iniciando a gestão da coisa pública,
foi sempre essa a preocupação maior de cada decisão minha à frente da
prefeitura municipal de Boa Vista. E sinto-me recompensada por isso.
A análise supra, das conclusões da SECEX, demonstram, à saciedade,
que:
o órgão repassador, MS/FNS, atesta o fiel cumprimento das
metas físicas do convênio;

o mesmo órgão repassador, MS/FNS, atesta a plena quitação de

todo o cronograma financeiro, com ênfase para a inexistência de
qualquer débito, por menor que seja;

a comprovação da execução do objeto pactuado somada à
constatação de inexistência de qualquer desvio de finalidade, vale
4
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dizer, o pleno atingimento das metas físicas e sociais do Convênio,
são elementos de convicção bastante para tornar irrelevantes falhas
meramente formais do processo executório;
d) em resumo, em todo o processo e em todas as fases de
apuração relativa às contas do Convênio ne 063/93, verificou-se que:
19 - nenhum prejuízo foi causado ao erário ou ao contribuinte;
29 - não há sequer indícios de superfaturamento ou de qualquer
outra atitude que implique em ofensa aos princípios constitucionais
norteadores da administração pública;
39 - como consequência, em nenhum instante os órgãos
fiscalizadores aventaram a existência de dolo ou de má fé;
Senhor Ministro, por tudo exposto e mais, pela própria
jurisprudência deste Tribunal em casos semelhantes (AC-0106-1/97-1,
AC-0003-01/96-2, AC-0056-14/93-2 E AC-0067-15/93-1), espero de Vossa
Excelência e deste egrégio Tribunal de Contas da União o julgamento
de regularidade, com a devida quitação, das contas ora em análise."
Diante do exposto, data vênia dos pareceres, Voto por que o
Plenário adote o Acórdão ora apresentado.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 18 de março de 1998.

OL MAG MÃEDAR0C
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ACÓRDÃO N° 033 /98-TCU-Plenário

1■,

Processo n°: TC-249.008/95-5.
Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial.
Responsável: Maria Tereza Saens Surita Jucá (ex-Prefeita) - CPF n° 385.344.601-91.
Unidade: Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: Procuradora Cristina Machado da Costa e Silva.
Unidade Técnica: SECE~.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em
decorrência de irregularidades na execução do Convênio n° 063/93, celebrado entre o Fundo Nacional de
Saúde do Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de Boa Vista/RR, na gestão da ex-Prefeita Maria
Tereza Saens Surita Jucá, no valor original de Cr$8.900.000.000,00 (oito bilhões e novecentos milhões de
cruzeiros), objetivando a aquisição de material permanente para assistir formas moderadas e graves de
desnutrição.
Considerando que a responsável prestou contas dos recursos recebidos mediante o referido
Convênio, tendo executado o seu objeto, sendo detectadas falhas de caráter formal na sua gestão;
Considerando que as alegações de defesa apresentadas pela responsável, através de memorial
entregue recentemente, são procedentes;
Considerando os pareceres da Secretaria Técnica, bem como do douto Ministério Público
quanto à quitação do débito original;
Considerando que as anomalias verificadas na gestão não concorrem para a apenação da exGestora.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com
fundamento nos artigos 1°, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da Lei n° 8.443/92, em:
8.1 - aceitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável, Sra MARIA TEREZA SAENS SURITA
JUCÁ, ex-Prefeita Municipal de Boa Vista/RR; e
8.2 - julgar as presentes contas regulares com ressalva, dando-se quitação à responsável retrocitada.
9. Ata n° 09/98 Plenário.
-

Data da Sessão: 18/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos
Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.

Presidência
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Fui presente: LUCAS ROCHA FURTADO
Rep. do Ministério Público
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GRUPO II- CLASSE V - Plenário
TC-650.116/96-8
Natureza: Relatório de Auditoria Operacional
Unidade: Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa
Catarina
Vinculação: Ministério da Educação e do Desporto
Responsáveis: Otlunar Bauer - Diretor-Geral, CPF O 18.254.299-87
Ementa: Relatório de Auditoria Operacional. Determinações. Envio de
cópia do Relatório, Voto e Decisão ao gestor e aos Ministros de Estado
da Saúde e da Educação e do Desporto. Juntada às contas respectivas.
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de auditoria operacional no Hospital Universitário da Universidade Federal
de Santa Catarina, realizada pela Secretaria de Controle Externo naquele estado, no período de 18 a 21.03.96,
abrangendo o período de 01.01.95 a 21.03.96, por força da Decisão n° 648, do Plenário do TCU, datada de
05.12.95.
Após a realização de levantamento preliminar in loco, a equipe designada elaborou o Relatório de
2.
Planejamento de Auditoria Operacional de fls. 01 a 22 contendo o seguinte programa de auditoria (verbis).

3) PROGRAMA DE AUDITORIA
Área que será objeto de aprofundamento de auditoria.
A área escolhida para aprofundamento durante a fase de execução será a área de
atendimento ambulatorial.
Quanto ao setor financeiro, concluímos que não deveria ser objeto de aprofundamento,
3.1.1.
visto que os problemas de falta de recursos enfrentados pelo HU dependem da resolução de
problemas externos ao mesmo, como os baixos valores reembolsados pelo SUS, o atraso na
aprovação do orçamento, insuficiência de recursos públicos, etc...
Em relação aos itens c.1 e c.2 do item 2.8.4, entendemos que são problemas de toda a
3.1.2.
Administração Pública, os quais poderão ser sanados no contexto de uma possível futura reforma
administrativa.
No que se refere ao item c.3, tal problema já é objeto das últimas prestações de contas
3.1.3.
da UFSC (ver item 2.7 às fls. 2/3). Além disso, não se trata de um problema operacional do HU A
prática de contratação através da FAPEU, por vezes, até agiliza a administração de pessoal,
suprindo lacunas que não poderiam subsistir por muito tempo, como a falta de médicos para
atendimento de emergência, etc...
3.1.

Critérios de escolha das áreas.
3.2.
Foi verificado, in loco, pela equipe de Levantamento Preliminar, que praticamente
3.2.1.
nenhum médico fica no Hospital durante as 4 horas diárias de trabalho. Ao serem questionadas sobre
o assunto, todas as chefias admitiram que existe o problema (item 2.8.4, letra c.4).
Analisando relatórios de atividades de 1995 (fls. 16/22), verificamos que, em média, os
3.2.2.
médicos do ambulatório atendem muito poucas consultas por mês.
Objetivos gerais e específicos da auditoria.
3.3.
São
objetivos gerais desta auditoria, verificar se o Hospital Universitário vem atingindo,
3.3.1.
com eficácia, eficiência e economicidade, a sua finalidade regimental, que é de promover assistência,
ensino, pesquisa e extensão na área de saúde e afins.
Objetivos especifico: avaliar se há meios para melhorar a qualidade e quantidade de
3.3.2.
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consultas realizadas no ambulatório.
Trabalho auditorial a ser desenvolvido.
3.4
Critérios de auditorias a serem observados como base de comparação, julgamento e
3.4.1
apreciação de desempenhos.
Quantidade de consultas (diárias, semanais, mensais e anuais) versus número de
médicos que atendem no ambulatório;
Duração média de cada consulta;
Prazos para marcação de consultas;
Outros critérios que surgirem durante a fase de execução e que se mostrem capazes
de informar quanto aos aspectos de eficácia, eficiência e economicidade do setor de
atendimento ambulatorial.
Procedimentos de auditoria, métodos e técnicas a serem utilizados.
3.4.2.
Entrevistas com servidores, professores, alunos, pacientes e representantes da
comunidade;
Análise de documentos, relatórios, dados de computador, etc..., que possibilitem
chegar aos números citados no item 10 acima.
Composição
da equipe de auditoria.
3.5.
Dois AFCE lotados na SECEX/SC.
3.5.1.
Cronograma dos trabalhos.
3.6.
ABRIL/96

MARÇO/96

Execução

18 a 22

25 a 29

X

X

Relatório

1a3

8 a 12

15 a 17

X

X

X

Estimativa dos custos extras incidentes sobre o trabalho.
3.7.
Não haverá incidência de custos extras sobre o trabalho, como diárias, passagens,
3.7.1.
perícias, etc..."
O Diretor da 2a Divisão Técnica e a Secretária de Controle Externo aprovaram o programa de auditoria
supra (fl. 09), autorizando a execução da auditoria e designando os Analistas André Kresch e Luiz Henrique
Teixeira Ruiz para a missão.
Preliminarmente, a equipe de auditoria elaborou relatório parcial de fls. 24 a 34, que concluiu com as
seguintes propostas de encaminhamento (verbis):
tf

seja autorizado o refazimento deste Relatório de Auditoria, com maior detalhamento de dados
no item 3 e adição do item 4 (Conclusões), quando da chegada da resposta da diligência objeto
do item b a seguir;
seja efetuada diligência no Hospital Universitário de Santa Catarina com o objetivo de suprir
as seguintes lacunas:
b. 1) Quais as atividades que os seguintes médicos desenvolvem nos horários em que não estão
atendendo pacientes no ambulatório (conforme dias e horários a seguir), e em que setor do
hospital são as mesmas desenvolvidas ? (relação de médicos/ambulatórios às fls. 31/34)
Quais as tempos de espera entre a marcação de consulta e a consulta propriamente dita para
cada um dos profissionais supracitados (utilizar um dia do mês de maio de 1996 como base)?
Qual a justificativa para o número fixado de consultas, na tabela acima, para cada um dos
casos em que tal número é menor que 10?
ff
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Autorizadas as diligências pelo Titular da SECEX, foram essas promovidas mediante o oficio n° 248/96
5.
(fls. 44/48).
Após prorrogação de prazo, solicitada pelo gestor e concedida pelo então Relator do processo,
Ministro Homero Santos (fls. 53/56), foram remetidos ao Tribunal, em resposta à referida diligência, os
elementos de fls. 57/85.
Em instrução de fls. 86/88, o Analista designado pela SECEX/SC informa que as respostas enviadas
pelo gestor foram incompletas, faltando informações de mais da metade dos médicos listados no anexo ao
oficio de diligência, afirmando, ainda, que a resposta ao item "h" do mesmo oficio também não atendeu aos
objetivos desejados.
Por tais motivos, propôs, o informante, a reiteração da referida diligência, com ajustes em sua forma,
para garantir a obtenção dos resultados almejados, e com prazo de 60 dias para a sua resposta, providência
autorizada pela Titular da Secretaria (fl. 89).
Efetuada a nova diligência por meio do Oficio n° 638/96 (fls. 90/92), teve essa por resposta os
elementos de fls. 93/110.
Em nova instrução de fl. 111, o Analista submeteu proposta à consideração superior no sentido da
realização de inspeção no Hospital Universitário da UFSC, com fulcro no art. 11 da Lei n° 8.443/92, "com
o objetivo de comparar as informações de fls. 57/86 e 93/110 com o que ocorre na realidade do atendimento
ambulatorial no Hospital Universitário, bem como coletar os dados solicitados à fl. 92, item `b; remetidos
de forma insatisfatória pela segunda vez consecutiva."
Com a anuência do Diretor e da Titular da unidade técnica (fl. 112), subiram os autos a meu Gabinete,
tendo em vista a transferência dos processos sob a responsabilidade do Relator originário para este Relator,
quando da assunção da Presidência do Tribunal pelo Ministro Homero Santos.
Mediante despacho de fl. 113, datado de 31.01.97, determinei a realização da inspeção na forma
proposta pela SECEX.
Com base nos dados colhidos durante a Auditoria Operacional, nas diligências realizadas por escrito
e na inspeção supramencionada, foi refeito o Relatório de Execução de Auditoria Operacional, desta vez de
forma completa, assinado pelos AFCEs André Kresch, Luiz Henrique Teixeira Ruiz, (que somente participou
da auditoria) e Cristina Fernandes de Oliveira Buckley (que somente participou da inspeção), que doravante
transcrevo (fls. 120/135).
"RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE AUDITORIA OPERACIONAL

a

2) VISÃO GERAL
2.1) Competência institucional: Promover assistência, ensino, pesquisa e extensão na área de
saúde e afins.
2.2) Área de atuação: Assistência médica pública e gratuita à comunidade local (Florianópolis)
e campo de ensino, pesquisa e extensão na área de saúde para a Universidade Federal de Santa
Catarina.
2.3) Estrutura organizacional: O hospital é, basicamente, dividido em 4 diretorias: medicina,
enfermagem, administração e apoio assistencial (ver organograma às fls. 10/14).
2.4) Recursos humanos utilizados (próprios e contratados):
PERMANENTE
FUNÇÕES

•

UFSC

HU

FAPEU

OUTROS

TOTAL

Médicos

229

104

24

6

363

Enfermagem, Serviço Social,

498

40

116

2

656
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Psicologia, Fisioterapia e
Odontologia
Técnico Administrativo

255

32

48

-

335

Apoio

203

-

3

-

206

Magistério - 1°. Grau

7

-

5

-

12

TOTAL

1192

176

196

8

1572

Bolsistas Treinamento (UFSC)

30

Bolsistas HU

55

Médicos Residentes

37

Estágios Curriculares

807

2.5) Origem dos recursos financeiros: SUS, Orçamento da Universidade Federal de Santa
Catarina (para despesas gerais) e Orçamento Geral da União (pagamento dos servidores efetivos).
2.6) Situação econômica, financeira e patrimonial: Como a maioria dos hospitais do país, o HU
possui problemas para garantir o pagamento das despesas necessárias ao seu funcionamento.
Entretanto, de forma diversa dos hospitais que dependem unicamente do SUS, dispõe de apoio
orçamentário da Universidade para suprir o déficit entre as receitas advindas do SUS e as despesas.
Além disso, conta com o pagamento, por parte da União, dos salários de todos os servidores efetivos,
o que resulta em uma grande economia para o Hospital, em comparação com aqueles que necessitam
dos mesmos recursos para pagar todas as despesas, inclusive com funcionários.
2.7) Deficiências e falhas evidenciadas nas últimas contas, inspeções e auditorias:
Nos autos dos processos TC 650.158/95-4 e TC 674.020/94-4, há referência a
irregularidades no que diz respeito a contratação de funcionários por intermédio da FAPEU
(Fundação de Apoio à Pesquisa e Ensino Universitário). Em ambos os processos, as justificativas
enviadas pela Universidade Federal de Santa Catarina foram consideradas satisfatórias. Além disso,
o Hospital vem envidando esforços no sentido de diminuir gradativamente a quantidade de
funcionários contratados desta forma.
No que se refere ao processo TC 650.051/93-3, há uma extensa lista de
irregularidades na UFSC, algumas das quais envolvendo pagamentos irregulares a servidores do
Hospital Universitário, como, por exemplo, adicional de insalubridade durante cursos fora do
Hospital, acumulação ilícita de cargos, etc... Por esta razão, deixamos de tratar de tais assuntos
neste relatório.
2.8) Situação atual e trabalho efetivamente desenvolvido pela entidade, problemas detectados
e áreas críticas:
Procedimentos de trabalho
2.8.1.
Assistência médica
Durante a fase de planejamento da Auditoria, pudemos constatar que o funcionamento
2.8.1.1.
geral do Hospital é bastante satisfatório, levando-se em conta a atual crise da saúde no país e a
constante falta de recursos públicos fartamente divulgados nos meios de comunicação. Alguns
aspectos são apontados a seguir:
O Hospital dispõe de setores para atendimento das mais diversas especialidades,
não sendo encontrado nenhum setor fechado ou rejeitando atendimento. Os pacientes dispõem de
assistência médica, medicação apropriada e exames que se fazem necessários.
O ambiente é limpo e silencioso. Não presenciamos tumultos. Todas as pessoas que
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para lá se dirigem são atendidas. É comum ouvir-se dizer que desde a sua inauguração, em 1981,
o Hospital Universitário nunca fechou suas portas para balanço.
Não constatamos falta de medicamentos ou aparelhos imprescindíveis. Existe um
setor de engenharia que possibilita avaliação de avarias em equipamentos, realização de alguns
consertos no próprio Hospital e especificação de aparelhos a serem adquiridos. Isso impede a
superavaliação de equipamentos ou serviços de manutenção pelas empresas do ramo e agiliza os
processos que envolvem conserto de aparelhos hospitalares.
O setor de emergência dispõe de uma seção de triagem, na qual é realizada uma
pré-consulta. Isso permite que todos sejam atendidos, desafogando, porém, o real atendimento de
emergência, o qual demanda cuidados mais sérios, exames, etc... A criação da referida seção de
triagem melhorou bastante o atendimento do setor de emergência, embora possa haver casos em que
uma emergência real não é detectada como tal na seção de triagem. O atendimento a todos que
procuram a emergência, entretanto, é um fator positivo que o HU apresenta.
No que diz respeito à medicação dos pacientes internados, a mesma é feita, há
pouco mais de dois ano, pelo sistema de dose individualizada. Por este sistema, a Farmácia do
Hospital controla e envia, diariamente, a medicação diária a ser fornecida para cada paciente,
evitando a formação de estoques paralelos bem como o desperdício e eventuais desvios de
medicamentos. Trata-se da forma mais moderna de administrar a medicação dos pacientes
internados.
j) Os principais indicadores do funcionamento do hospital (fls. 15), segundo vários
diretores, estão dentro da média nacional, com exceção da permanência (12,04 dias) dos pacientes
internados. Esse número, entretanto, é resultado da finalidade principal do HU, que é o ensino.
Assim, pacientes que já poderiam ter alta, ficam alguns dias a mais, nos casos em que tal
procedimento possa refletir em uma maior disseminação de conhecimento.
Ensino
Durante as entrevistas com os diretores do HU, fomos informados de que o sistema
2.8 . 1.2.
de ensino, no HU, se opera através de aulas práticas ministradas pelos professores, utilizando-se os
pacientes como ilustração. Fora desses horários, os docentes não teriam muito incentivo para dar
assistência continuada aos pacientes que serviram de ilustração para as suas aulas.
O que foi observado, in loco, é que existe a assistência médica por parte dos
2.8.1.3.
professores, sendo maior em alguns setores e menor em outros. A estrutura operacional montada
para que o HU sirva de fonte de ensino para os alunos da Universidade não apresenta grandes
deficiências aparentes. Durante visitas-surpresa ao ambulatório, constatamos a presença de
quantidade razoável de alunos observando os procedimentos das consultas.
Desta forma, não foi considerada necessária a inclusão da área de apoio ao ensino
2.8.1.4.
no rol daquelas que seriam examinadas com mais profundidade na fase de execução.
Pesquisa
Quanto à pesquisa, verificamos que existe uma ala dedicada à mesma. Entretanto,
2.8.1.5.
conforme informado durante as entrevistas com os diretores, existem conflitos entre a Direção do HU
e os Docentes em relação a quem caberia a iniciativa de incrementar a pesquisa no Hospital. Os
Docentes, conforme informações colhidas, pensam no sentido de que compete a eles tal tarefa.
Em todo caso, há a presença da referida atividade no HU Assim sendo, não
2.8.1.6.
consideramos tal área como crítica, no Hospital Universitário.
Controles instituídos.
2.8.2)
Foram
verificados, na fase de planejamento da Auditoria, os controles de material e
2.8.2.1.
de pessoal. O controle de material de consumo é realizado pelo almoxarifado, porém, existe um
controle específico para os medicamentos, efetuado pela Farmácia.
Com relação ao controle de medicamentos, este nos pareceu satisfatório. Segundo
2.8.2.1.1.
informações fornecidas pelos dirigentes do HU, a implantação do sistema de dose individualizada
citado anteriormente (item 2.8. 1.1, letra e) permitiu uma economia de aproximadamente 50% nos
gastos com medicamentos.
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No que se refere ao controle realizado pelo almoxarifado, constatamos que o mesmo
2.8.2.1.2.
é computadorizado. Itens escolhidos ao acaso pela equipe de Auditoria encontravam-se no local certo
e na quantidade informada.
2.8.2.1.2.1. Pareceu-nos razoável o sistema de cotas utilizado para a distribuição de itens aos
diversos setores do hospital, de acordo com o qual, cada setor recebe, semanalmente, uma certa
quantidade de cada material, conforme valores históricos revistos periodicamente. Isso impede o
descontrole nos gastos de material de consumo, bem como de itens necessários a vários tipos de
exames.
Quanto ao controle de pessoal, este apresenta deficiências, as quais serão tratadas
2.8.2.1.3.
no item 2.8.3.c.
Problemas que a instituição vem enfrentando e áreas críticas.
2.8.3.
Desequilíbrio orçamentário: no ano de 1996, por ter sido votado com atraso o
Orçamento Geral da União, o HU enfrentou dificuldades em compatibilizar suas necessidades de
gastos com o limite imposto pelo sistema de duodécimos.
Desequilíbrio financeiro: devido às dificuldades financeiras enfrentadas pelo Setor
Público, bem como aos baixos valores pagos pelo SUS em contrapartida aos serviços hospitalares,
há pouquíssimos recursos para serem gastos em investimentos necessários, como novos equipamentos
hospitalares e obras. A receita total do órgão é comprometida, basicamente, com material de
consumo e serviços de terceiros, visto que as despesas com pessoal efetivo são arcadas pelo Tesouro
Nacional.
Área de pessoal:
c. 1) Desmotivação dos funcionários devido a baixos salários e falta de
incentivos;
Dificuldade em se punirem os servidores que cometem atos de indisciplina
e faltas ao serviço;
Conflitos causados pela existência de vários quadros de pessoal:
servidores efetivos, servidores contratados via FAPEU (Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão
Universitária) e pessoal contratado pelas empresas prestadoras de serviços;
A maioria dos médicos do ambulatório atende um número fixo de
consultas por dia e, após isso, ausenta-se do HU, mesmo não cumpridas as 4 horas diárias de
trabalho, conforme verificado in loco. De acordo com informações colhidas no Hospital, alguns
profissionais chegam aficar menos de 1 hora no ambiente de trabalho antes de se ausentarem;
O número médio de consultas por médico que atende no ambulatório é
muito baixo.
A área escolhida para aprofundamento durante a fase de execução, entretanto, foi a
2.8.4.
de atendimento ambulatorial, haja vista a verificação, in loco, pela equipe de Levantamento
Preliminar, de que praticamente nenhum médico fica no Hospital durante as 4 horas diárias de
trabalho, bem como de que a média de consultas por médico mostrou-se muito baixa. Desta forma,
a equipe de Levantamento Preliminar considerou que, ao aprofundar-se em tal área, poderia ajudar
o NU a melhorar o atendimento ambulatorial à população, com sugestões relativas ao tempo de
consulta, quantidade de consultas por período, marcação de consultas, etc... Tais aspectos dizem
respeito, principalmente, à eficiência na utilização de recursos públicos destinados ao atendimento
ambulatorial.
Quanto aos outros problemas verificados, não foram considerados como passíveis de
2.8.5.
maior aprofundamento devido aos seguintes fatores:
Quanto ao setor financeiro, os problemas de falta de recursos enfrentados pelo HU
dependem da resolução de problemas externos ao mesmo, como os baixos valores reembolsados pelo
SUS, o atraso na aprovação do orçamento, insuficiência de recursos públicos, etc...
Em relação aos itens c.1 e c.2 do item 2.8.3, entendemos que são problemas de toda
a Administração Pública, os quais poderão ser sanados no contexto de uma possível futura reforma
administrativa.
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No que se refere ao item c.3, tal problema já é objeto das últimas prestações de
contas da UFSC. Além disso, não se trata de um problema operacional do HU A prática de
contratação através da FAPEU, por vezes, até agiliza a administração de pessoal, suprindo lacunas
que não poderiam subsistir por muito tempo, como a falta de médicos para atendimento de
emergência, etc...
O funcionamento geral do HU se mostrou acima da média do que se observa no
país, levando-se em conta as informações veiculadas diariamente na imprensa. Assim, concluiu-se
que um aprofundamento em várias áreas, com longa duração e alto dispêndio de recursos, poderia
tornar a Auditoria pouco eficiente.

3) DETALHAMENTO DAS OCORRÊNCIAS CONSIDERADAS RELEVANTES, RELAÇÕES
DE CAUSA/EFEITO E SUGESTÕES DE POSSÍVEIS MEDIDAS SANEADORAS
3.1) Preliminarmente, comprovaram-se as seguintes situações, no que se refere ao atendimento
ambulatorial:
A maioria dos médicos não permanece no hospital após o atendimento do último
paciente, mesmo que o seu horário de trabalho não tenha se esgotado. Salvo algumas exceções, não
se verificou tendência a "encaixar" pacientes nas agendas dos médicos, o que resultaria em um
melhor atendimento ao público e um aproveitamento de horário mais eficiente. Tudo isso foi
verificado in loco durante várias visitas aos ambulatórios durante os trabalhos de auditoria.
A maioria dos médicos que atendem consultas não o faz todos os dias (por exemplo:
às fls. 36, observa-se que o Dr. Abel só atende 6 pacientes às quartas e sextas). Isso resulta em uma
média baixa de capacidade de atendimento. Por exemplo: o Dr. Ângelo, que, conforme fls. 36 atende
10 pacientes de segunda a sexta, teve uma capacidade de 2.260 consultas (fls. 16) durante o ano de
1995, o que resulta em 226 dias com consultas agendadas, ou 20 dias por mês trabalhado
(descontando-se as férias), o que é esperado. O Dr. Abel, entretanto, teve uma capacidade de 402
consultas, conforme fls. 21, o que resulta em 67 dias com consultas agenciadas (402 dividido por 6),
ou 6 por mês trabalhado, número que parece baixo. É importante destacar que estes são apenas
exemplos do que ocorre com grande parte dos profissionais, não havendo nenhum motivo para se
escolher este ou aquele a título de ilustração.
As consultas são marcadas conforme a lista às fIs. 36/40. Todos os pacientes
marcados para determinado dia são informados de que devem comparecer no horário inicial do
período. Por exemplo, os 6 pacientes do Dr. Abel da quarta-feira devem estar presentes às 8:30 h.
Os que se atrasarem perdem a consulta. Teoricamente, o que chegar por último deve ficar esperando
até as 11:50 h, horário "provável" da última consulta.
Alguns médicos acumulam empregos no próprio NU Entretanto, há um exemplo
de servidor que acumula 2 cargos de médico efetivo de 20 horas semanais e I cargo de médico
através da FAPEU, também de 20 horas semanais (conforme folhas de ponto às fls. 41/43) , além de
ser professor da UFSC , o que resulta em uma acumulação de 4 empregos públicos.
3.2) Após as diligências enviadas por escrito e a inspeção recém-realizada, pudemos nos
aprofundar nesses itens.
No que se refere à letra b, verificamos que o baixo número de consultas semanais de
3.2.1.
alguns médicos é causado pelo fato de que estes médicos, além de fazerem o atendimento
ambulatorial (em determinados dias), também são responsáveis pelo atendimento no setor de
emergência e na enfermaria (nos demais dias).
Quanto à letra d, conforme exposto no item 2.7 deste relatório, deixamos de nos
3.2.2.
aprofundar neste ponto durante a presente auditoria, visto que o assunto se esgota no TC 650.051/936.
Já os fatos verificados que têm relação ao descrito nas letrasa e c são analisados a
3.2.3.
seguir.
3.3) Permanência dos médicos no hospital durante o horário das consultas:
Este item tomou a maior parte do tempo da última inspeção realizada no HU, visto
3.3.1.
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que o atendimento ambuknorial, para ser satisfatório, depende enormemente da atuação dos médicos
nesse setor.
De posse de todos os horários e escalas dos médicos (fls. 59/85 e 94/110), pudemos
3.3.2.
ter uma visão ampliada do esquema de atendimento no ambulatório, bem como da melhor forma de
verificar, in loco, a eficiência deste atendimento.
As verificações foram realizadas por amostragem, entretanto seus resultados podem
3.3.3.
ser, sem sombra de dúvida, extrapolados para o restante dos médicos, haja vista a contundência dos
seus resultados, os quais serão mostrados a seguir.
3.3.4. Fatos principais verificados, relacionados à amostragem realizada:
a) Pediatria:
a. I) Verificou-se que, na sexta-feira em que comparecemos ao setor de atendimento
ambulatorial pediátrico, os médicos da especialidade não mais se encontravam no hospital no
horário das 17:10 h, muito embora nas escalas fornecidas ao Tribunal conste como horário de
atendimento de consultas às sextas-feiras, no setor de pediatria, o horário de 16:00 h às 20:00 h.
a.2) Neste mesmo horário (17:10 h), havia várias crianças a serem atendidas no setor
de pediatria, só havendo médicos residentes para realizar as consultas.
a. 3) Na terça-feira em que também comparecemos ao setor, outros profissionais
deveriam atender de 13:00 às 17:00 h. Entretanto, às 15:00 h muitos já haviam se retirado do
hospital, após o término das consultas.
b) Oftalmologia:
b. 1) As consultas são marcadas somente a partir das 13:00 h, embora alguns
profissionais tenham fornecido horário das 12:00 h às 16:00 h.
No dia em que estivemos no setor, terça-feira, constatamos que alguns servidores
chegaram ao hospital após as 14:00 h. Além disso, o atendimento dos pacientes agendados foi
realizado até às 15:15 h (geralmente, 8 pacientes por dia).
Alguns dos médicos atendem em consultório particular em horário concomitante
ao fornecido a este Tribunal, inclusive com possibilidade de marcação de consulta para o mesmo dia,
conforme pudemos constatar, telefonando para alguns consultórios constantes do Guia UNIMED.
Enquanto isso, no Hospital Universitário, havia uma placa no setor de marcação
de consultas, informando que não havia vagas para consultas no setor de oftalmologia para março.
Os pacientes deveriam esperar até a última semana do mês para tentar marcar uma consulta para
abril (e, mesmo assim, apenas depois de se submeterem a uma consulta com um clínico geral, que
o encaminharia à oftalmologia, se necessário).
c) Clínica Médica:
c. 1) Ao ser entrevistada, uma paciente que estava na "sala de espera" (corredor em
que são enfileiradas cadeiras para os pacientes aguardarem as consultas) afirmou que sempre
consulta com determinado médico desta especialidade e que, embora o horário previsto para o início
das consultas seja 13:00 h, "ele nunca chega antes das 14:00 h".
c.2) Embora alguns médicos tenham fornecido horário das 12:00 h às 16:00 h,
verificou-se, no ambulatório, que as consultas são marcadas somente a partir das 13:00 h.
d) Alergologia:
d. I) Embora alguns tenham fornecido horário das 12:00 h às 16:00 h, verificou-se,
no ambulatório, que as consultas são marcadas somente a partir das 13:30 horas.
Devemos destacar que a comparação entre a amostra colhida e os resultados obtidos
3.3.5.
nos permitiram concluir que a prática de não cumprir as quatro horas de atendimento ambulatorial
é comum no hospital, havendo umas poucas exceções de profissionais que cumprem a carga horária
total. Outros fatos que nos ajudaram a chegar à mesma conclusão foram comentários de enfermeiros,
assistentes, balconistas e do próprio Diretor de Medicina, que confirmou que a maioria dos médicos
realmente só fica no ambulatório até o atendimento do último paciente agendado.
Um fato que ajuda e praticamente autoriza os especialistas a atuarem desta forma é
3.3.6.
o sistema de marcação de consultas: na última semana de cada mês, são marcadas as consultas para
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o próximo mês, não se admitindo "encaixes" - ou seja, o médico não precisa ficar até o fim do
expediente, mesmo que ainda haja 2 horas sobrando, pois o setor de consultas não encaminha
pacientes não agendados com antecedência. Além disso, todos os pacientes devem apresentar-se no
horário da primeira consulta (em vez de as consultas serem marcadas de meia em meia hora, por
exemplo).
Verificou-se, ainda, que a maioria das especialidades não tem vagas por um ou dois
3.3.7.
meses adiante, embora alguns médicos atendam todos os pacientes em uma ou duas horas e retiremse do hospital. Isso ficou claro no exemplo descrito na letra b do subitem 3.3.4.
Em entrevista com o atual Diretor de Medicina do Hospital Universitário, este alegou
3.3.8.
que não tem como controlar os horários dos médicos, mesmo sabendo que ocorre o fato por nós
verificado, pelas seguintes razões:
a amizade entre os profissionais e o mandato dos Diretores por tempo limitado (que
faz com que o chefe de hoje possa ser o subordinado de amanhã) dificultam o controle de uns pelos
outros (por esta razão, ao seu ver, o Oficio de diligência preliminar de fls. 44/48 seria um ótimo
instrumento gerencial, pois mostraria aos profissionais de medicina que existe um controle social);
os médicos alegam que, em razão do Código de Ética da Medicina, extrapolam os
seus horários em casos de cirurgias que ultrapassam as quatro horas ou de casos de emergência em
que são chamados de madrugada ou em finais de semana e, desta forma, não têm por que ser
instados a cumprir as quatro horas no ambulatório quando não há mais pacientes a atender.
A título de exemplo, o Sr. Fernando Osni Machado, Diretor de Medicina, disse que
3.3.9.
um conceituado cardiologista do hospital, ao saber que os auditores estavam fazendo diligências
durante o seu horário de trabalho, afirmou "estar se sentindo vigiado e que poderia, até mesmo,
pedir demissão", demissão esta que seria um grande prejuízo para a comunidade, segundo o
dirigente.
3.4) Marcação de consultas:
Como já foi dito antes, para cada dia, é agendado um número determinado de
3.4.1.
pacientes para cada médico. Todos os pacientes são instruídos para chegarem no horário inicial,
com uma certa tolerância, a partir da qual, o cidadão perde o direito à consulta. Não há marcação
de horários individualizada. As pessoas são atendidas por ordem de chegada e quem não estiver
agendado para aquele dia não será atendido, a não ser pelos pouquíssimos médicos que aceitam
"encaixar" pacientes de última hora.
No balcão de atendimento ao público, há um cartaz avisando que, para dezessete
3.4.2.
especialidades listadas nominalmente, não havia vagas para marcação de consultas. Para estas áreas
médicas, os pacientes deveriam retornar na última semana do mês para marcar consulta para o mês
de abril. Fomos informados, entretanto, que não há possibilidade de escolha do médico. Na
cardiologia, por exemplo, os principais médicos não dispunham de vagas para pacientes novos e,
para retorno de pacientes antigos, só dispunham de vagas para daqui a um ou dois meses.
Outro fato interessante é que, em nenhum caso, uma pessoa pode consultar-se
3.4.3.
diretamente com o médico cuja especialidade é relacionada com o seu problema. Exemplo: uma
pessoa que está enxergando mal tem que se consultar, primeiro, com um clínico geral, para que este
a encaminhe ao oftalmologista. Este fato, ao nosso ver, no que se refere a algumas especialidades,
como oftalmologia, resulta em um atendimento ineficiente, tardio e com desperdício de recursos,
visto que seria muito mais ágil, nos casos de obviedade de qual profissional deveria atender o
cidadão, que este marcasse consulta diretamente com o especialista.
O setor de marcação de consultas é completamente manual, ressentindo-se de
3.4.4.
informatização. Isso torna o setor ineficiente e propaga esta ineficiência para o próprio ambulatório,
visto que um maior controle de agendamento de pacientes reverteria em um melhor aproveitamento
de tempo dos médicos.
Cada médico tem um limite de pacientes por dia, dependendo da especialidade. Este
3.4.5.
limite é controlado pelo setor de marcação de consultas. Durante a auditoria e inspeção, verificamos
que alguns números são extremamente baixos, o que, aliado ao fato dos médicos nunca cumprirem
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o horário, demonstra a necessidade de revisão de tais limites.
Quanto a este fato, constatamos que o tempo mínimo de consulta no HU é de 30
3.4.5.1.
minutos, podendo chegar, conforme a especialidade, a uma hora. O gráfico abaixo, transcrito do
livro "Saúde e Sistemas", do Doutor honoris causa e Docente Livre pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro Mário M Chaves (formado em medicina e odontologia pela mesma Universidade),
mostra os tempos médios reais gastos pelo médico com cada paciente.
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3.5) RELAÇO ES DE CAUSA E EFEITO E POSSÍVEIS MEDIDAS SANEADORAS
Em primeiro lugar, devemos deixar claro que esta auditoria não tem por objetivo
3.5.1.
policiar a atuação de servidores públicos, mas sim, investigar a ocorrência de possíveis focos de
ineficiência no local auditado e suas causas, bem como propor possíveis medidas saneadoras.
Nesse contexto, deve ficar transparente que não é nossa intenção apontar este ou
3.5.2.
aquele médico que não cumpre o horário, culminando numa determinação nominal para que observe
fielmente sua jornada de trabalho, embora não haja prejuízo em se determinar à Direção do HU que
tome as providências necessárias.
O objetivo principal de uma Auditoria Operacional é fazer propostas com o fim de
3.5.3.
melhorar o uso do dinheiro público - no caso concreto, o uso dos recursos gastos pelo Governo
Federal com o Hospital Universitário. A lista de irregularidades relativas à impontualidade contumaz
de médicos, citada no item 3.3.4, desta forma, nada mais é que uma amostra, a qual, como já
mencionado antes, pode ser extrapolada para quase todos os médicos do HU, e, com bastante chance
de estarmos certos, para quase todos os médicos que trabalham em hospitais públicos no país.
Tal afirmação pode ser feita quando tentamos descobrir quais são as causas para a
3.5.4.
tendência de não se cumprir a jornada completa de trabalho. Observando-se os contracheques de
fls. 116/117, relativas a dois vínculos de 20 horas cada, constatamos que um médico que trabalha
40 horas por semana, percebe, líquidos, R$ 1.430,57, por um mês de trabalho. Sabe-se, ainda, que
a esfera federal é uma das que melhor remunera. Nos municípios, por exemplo, centenas de
profissionais da medicina têm, como retribuição pelo seu trabalho mensal, um valor inferior a R$
1.000,00, para não citar aqueles que recebem menos de R$ 400,00.
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Em entrevista com um médico (de hospital público diverso do HU) que pediu para não
3.5.5.
ser identificado em troca da informação, fomos noticiados que a prática em tela é completamente
disseminada. Ele próprio admitiu ser contratado para trabalhar 20 horas, embora apareça no
hospital apenas uma vez por semana para cumprir uma jornada única de 6 horas, com a
complacência da chefia. Sua justificativa era que o valor que ele recebia por mês equivalia, apenas,
àquela quantidade de horas mensais de trabalho e que, em seu consultório particular, ele ganhava
esse valor atendendo a 3 ou 4 clientes por semana.
Tempos depois, houve uma determinação, naquele nosocômio, para que todos os
3.5.6.
médicos cumprissem a carga horário correta, e que haveria "incertas" para verificar a observância
do que foi determinado. O profissional que concedeu a entrevista, desta forma, pediu demissão do
emprego.
Queremos chegar ao seguinte ponto: o problema da impontualidade dos médicos que
3.5. 7.
trabalham em hospitais públicos não é localizado, nem ocorre por deficiência de caráter de alguns
poucos profissionais. É uma prática institucionalizada, baseada na seguinte justificativa: "Com esse
salário, ninguém pode exigir que eu trabalhe todas essas horas".
Já os governos, provavelmente, não podem pagar salários mais altos, devido à grande
3.5.8.
quantidade de médicos existente. Pergunta-se: se os médicos cumprissem suas cargas horárias,
seriam necessários tantos deles ? E se o número necessário fosse menor, não seria possível aumentar
os salários individuais?
A conclusão a que se chega é que o problema não está no Hospital Universitário de
3.5.9.
Santa Catarina, mas na forma com que os governos tratam a saúde no Brasil. Seria muito simples
a singular proposição no sentido de determinar à Direção do HU que fiscalize os horários de entrada
e saída dos médicos, punindo aqueles que realizem atendimento em consultórios particulares no
horário de expediente. Todavia, agindo desta forma, estaríamos, talvez, causando um prejuízo à
comunidade de Florianópolis, visto que muitos médicos, provavelmente, pediriam demissão,
conforme exposto nos subitens 3.3.9 e 3.5.6. Além disso, pediriam exoneração apenas os bons
médicos, que têm como ganhar muito mais dinheiro fora do hospital público. Os maus médicos
continuariam servindo à população.
Arriscando-nos a escapar do escopo da presente auditoria, concluímos, entre outras
3.5.10.
coisas que ainda serão discutidas, que uma das formas de se solucionar o problema em questão é
acabar com a possibilidade dos médicos poderem atender, simultaneamente, a dois interesses
opostos: o público e o privado. Em qualquer área de trabalho, sabe-se que não é possível misturar
tais interesses. Quando isso acontece, sempre o interesse público sai prejudicado, como pudemos ver,
recentemente, no escândalo dos precatórios, em que o funcionário da Prefeitura de São Paulo tratava
dos interesses públicos e privados, relativos à mesma matéria e simultaneamente.
Como acontece na maioria dos serviços públicos, inclusive na educação, os médicos
3.5.11.
deveriam trabalhar em regime de dedicação exclusiva, sendo proibido atender em consultório
particular. Ficariam, desta forma, à disposição do hospital em que trabalhassem, sem necessidade
de ter pressa para atender o último paciente agendado. O exemplo da rede de hospitais Sarah mostra
como a contratação de médicos em dedicação exclusiva pode ser um fator que determina a melhoria
da qualidade dos serviços hospitalares. Ao nosso ver, todos os hospitais públicos deveriam seguir tal
exemplo, mesmo que isso importasse em alterações na legislação (já que a rede Sarah tem a seu favor
legislação própria).
Constatamos que a maioria dos médicos trabalham, em média, 10 horas por semana,
3.5.12.
ou seja, metade do tempo exigido. Se o regime fosse de dedicação exclusiva, os médicos não teriam
razão para descumprir o horário, e, assim, o salário poderia ser, a princípio, duplicado. Em tese, um
médico poderia passar a ganhar mais de R$ 4.000,00 brutos por mês, em regime de 40 horas.
É claro que tudo isso não faz parte da nossa proposta de mérito, visto que o HU não
3.5.13.
pode implementar tais medidas sem incorrer em desrespeito às leis atuais. Entretanto, não
vislumbramos óbice que impeça tais conclusões de serem enviadas ao Ministro da Saúde, ou
inseridas em relatório em tramitação, nesta Corte de Contas, que trate de assunto semelhante, a nível
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nacional ou estadual.
Outro aspecto que merece atenção é o modo como são marcadas as consultas no HU
3.5.14.
Tal forma de agendamento é um convite ao desrespeito ao horário. Como todos os pacientes são
avisados que devem se apresentar no horário de primeira consulta, o médico sabe que, a partir do
momento que atender ao último paciente, estará livre para ir embora, visto que os casos de
emergência serão atendidos pelo respectivo setor, que dispõe de médicos escalados 24 horas por dia.
3.5.15. Desta forma, acreditamos que a Direção do HU deveria estudar uma forma de alterar
o esquema de agendamento dos pacientes, para que este fosse feito de forma individualizada, como
é feito nos consultórios particulares (os médicos não teriam argumentos contra tal medida, pois a
maioria deles utiliza este esquema de marcação de consultas em seus consultórios). Assim, não
haveria a necessidade de uma pessoa ficar a manhã ou a tarde inteira esperando para ser atendida.
Além disso, cada consulta teria a chance de ser mais minuciosa, atingindo a qualidade que se espera,
ainda mais quando se tem em mente que grande parte dos atendimentos é assistido por estudantes,
já que se trata de um hospital universitário.
A falta de informatização também é grave e impede qualquer estudo com a finalidade
3.5.16.
de melhorar o atendimento. Se houvesse um sistema informatizado de marcação de consultas, a
Direção do hospital teria um instrumento gerencial eficaz no sentido de alterar quantidade de
pacientes por médico, tempo de atendimento, etc, conforme a realidade momentânea da necessidade
da população, da quantidade de estudantes no Hospital e de outros fatores variáveis.
Por último, há que se falar da quantidade de pacientes que se agenda para cada
3.5.17.
médico, por dia. Com raras exceções, o máximo de consultas, em um intervalo de 4 horas, é fixado
em 8, o que resulta em um tempo de 30 minutos por consulta.
Como foi visto no subitem 3.4.5.1, a média normal de tempo de uma consulta médica
3.5.18.
não ultrapassa os 15 minutos. Durante a execução desta auditoria, o Diretor de Medicina admitira
que o tempo médio realmente era de 15 minutos, acrescentando que tal tempo era duplicado, no NU,
devido ao fator "ensino".
Embora seja verdade que, em muitas consultas, há o acompanhamento de estudantes
3.5.19.
e residentes, constatou-se, durante a auditoria e a inspeção, que o limite de consultas é muito baixo
e resulta em práticas cujos exemplos podem ser verificados no subitem 3.3.4.
4) RESUMO
Grande parte dos médicos do Hospital Universitário não cumprem as 4 horas diárias
4.1)
destinadas ao atendimento ambulatorial. Após atenderem o último paciente, ausentam-se do
nosocômio, mesmo que tenham cumprido apenas uma hora de trabalho.
Quanto a este fato, propomos que as considerações expostas nos subitens 3.5.3 a
4.1.1.
3.5.12 sejam encaminhadas ao Ministro da Saúde ou, alternativamente, inseridas em relatório em
tramitação, nesta Corte de Contas, que trate de assunto semelhante, em nível nacional ou estadual.
Os pacientes são agendados para determinado dia, a partir do horário que o
4.2)
respectivo médico começa a atender. Desta forma, quando o profissional começa a atender o
primeiro paciente, todos que vão ser atendidos já estão na sala de espera. Assim, o médico pode
atender a todos, rapidamente, e ir embora, se assim for o seu desejo, já que não existe a prática de
se encaixar pacientes de última hora.
Em relação a isso, concluímos que a Direção do NU deveria estudar uma forma de
4.2.1.
alterar esse esquema de marcação de consultas, para que cada pessoa soubesse a hora em que vai
ser atendida, evitando-se que os pacientes precisem esperar toda uma manhã ou toda uma tarde até
serem atendidos. Desta forma, as consultas teriam melhor qualidade, já que não haveria razão para
o médico atender rapidamente uma pessoa, pois a seguinte teria hora marcada para chegar.
A falta de informatização também é grave e impede qualquer estudo com a finalidade
4.3)
de melhorar o atendimento. Se houvesse um sistema informatizado de marcação de consultas, a
Direção do hospital teria um instrumento gerencial eficaz no sentido de alterar quantidade de
pacientes por médico, tempo de atendimento, etc, conforme a realidade momentânea da necessidade
da população, da quantidade de estudantes no Hospital e de outros fatores variáveis.
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Em nenhum caso, uma pessoa pode consultar-se diretamente com o médico cuja
4.4)
especialidade é relacionada ao seu problema. Exemplo: uma pessoa que está enxergando mal tem
que se consultar, inicialmente, com um clínico geral, para que este a encaminhe ao oftalmologista.
4.4.1. Este fato, ao nosso ver, no que se refere a algumas especialidades, como oftalmologia,
resulta em um atendimento ineficiente, tardio e com desperdício de recursos, visto que seria muito
mais ágil, nos casos de obviedade de qual profissional deveria atender o cidadão, que este marcasse
consulta diretamente com o especialista. Nesse sentido, propomos que a Direção-Geral do HU estude
uma forma de alterar essa prática.
O tempo mínimo de consulta é fixado, no HU, em 30 minutos. Constatamos, durante
4.5)
a auditoria e inspeção, que este tempo é muito alto, em que pese o acompanhamento das consultas
por estudantes e médicos residentes. Deveria, portanto, ser reduzido, com o objetivo de aproximar-se
da média mundial (15 minutos), haja vista a verificação de que raros médicos, nos dias em que
atendem no ambulatório, permanecem mais que duas horas e meia no hospital, quando a carga
horária é de quatro horas. Quanto ao acréscimo devido ao fator "ensino", cremos que justifica-se,
contanto que seja feito de forma razoável, e não de modo a duplicar o tempo das consultas.
5) PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante todo o exposto, submetemos os autos à consideração do Exm°. Sr. Ministro5.1)
Relator MARCOS VILAÇA, propondo:
Seja a cópia da Decisão que vier a ser proferida, bem como do Relatório e Voto
que a fundamentarem, encaminhada ao Diretor-Geral do Hospital Universitário em Florianópolis,
bem como ao Exm°. Sr. Ministro da Saúde;
Seja determinado à Direção-Geral do Hospital Universitário que estude uma forma
de realizar as alterações mencionadas nos subitens 4.2.1, 4.3, 4.4.1 e 4.5 deste relatório, e remeta
a este Tribunal informações sobre as providências tomadas.
O Diretor da r Divisão Técnica e a Secretária de Controle Externo da SECEX/SC manifestaram
anuência ao encaminhamento proposto pela equipe de auditoria (fl. 135), encaminhando o processo a meu
Gabinete, ocasião em que, mediante despacho de fl. 136, solicitei o pronunciamento do Ministério Público,
ante a relevância da matéria tratada nos autos.
Parecer do Ministério Público
O Representante do Ministério Público, Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico, manifestou-se
de acordo com a proposta de encaminhamento da unidade técnica, sugerindo, porém, alterar a redação da
alínea "b" para:

"b) determinar à Direção-Geral do Hospital Universitário que realize estudos com vistas a
reavaliar o sistema de marcação de consultas e de atendimento médico, de forma a minimizar o
tempo de espera do paciente e melhor aproveitar o horário útil dos médicos clínico geral e
especialistas."
É o Relatório.
VOTO

A auditoria operacional de que tratam os autos bem espelha algumas dificuldades por que passa
o sistema público de hospitais universitários brasileiros.
Os pontos selecionados pela equipe de auditoria para análise mais aprofundada referem-se à carga
2.
horária desempenhada pelos médicos da área de atendimento ambulatorial e à sistemática de marcação de
e

consultas.
Em que pese a importância desses setores e a boa qualidade do trabalho de auditoria realizado,
3.
entendo que mais uma vez o Tribunal perdeu boa oportunidade de avaliar a produção cientifica das entidades
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estatais incumbidas desse mister, ao deixar de se aprofundar na análise do desempenho da área de pesquisa
do hospital; deixando passar, igualmente, o ensejo de verificar o verdadeiro aproveitamento da instituição para
fins de ensino.
Assim, registro, como em outras oportunidades, minha ressalva quanto à limitada abrangência do
trabalho sob exame, recomendando à Secretaria-Geral de Controle Externo, desde já, que oriente as unidades
técnicas executivas a submeter, sempre que possível, seus relatórios de planejamento de auditorias
operacionais à previa avaliação do Relator da matéria.
Quanto aos aspectos abordados no Relatório, entendo que caiba ao TCU a expedição de
determinações e/ou recomendações específicas quanto às impropriedades ou ineficiências detectadas, inclusive
com relação ao cumprimento da carga horária por parte dos médicos do quadro de pessoal do hospital, uma
vez que não pode este Tribunal ser condescendente com irregularidades, sob argumento de serem essas
decorrentes de problemas anteriores, por exemplo: não se cumpre a carga horária porque paga-se mal e pagase mal porque, já que não se cumpre a carga horária, tem-se que contratar mais funcionários.
Pelo contrário, a regularização dessa situação pode ensejar o rompimento do círculo vicioso acima
descrito, estimulando as autoridades competentes a adequar as lotações e as remunerações às necessidades
reais da comunidade e do mercado de trabalho, sem necessariamente incorrer em custos adicionais.
Neste ponto, merece destaque a análise feita pela equipe de auditoria no subitem 3.5.10 do
Relatório (fl. 132), quanto à problemática da dicotomia de interesses públicos e privados decorrente da falta
de dedicação exclusiva dos profissionais do setor público de saúde. Os pontos abordados pela equipe, de fato,
merecem profunda reflexão da parte de todos os setores envolvidos, embora as conclusões a que se chegue
não sejam, necessariamente, as apontadas pela equipe.
Assim como os questionamentos acima, as informações e conclusões contidas no relatório de
auditoria operacional ora tratado poderão servir de subsídio, se assim entender conveniente o Relator da
matéria, aos trabalhos de diagnóstico da área de saúde, a serem levados a cabo sob a coordenação da
SEGECEX, por força de deliberação do Tribunal adotada a partir de Comunicação ao Plenário proferida pelo
Ministro Humberto Souto, em Sessão Plenária de 05.11.94 (Ata n° 44/97).
Acrescento, ainda, meu entendimento de que as informações contidas nos autos interessam não
apenas ao gestor e ao Ministro de Estado da Saúde, como suposto pela equipe de auditoria, mas, também, ao
Ministro de Estado da Educação e do Desporto, haja vista tratar-se de hospital universitário.
Concluo manifestando inconformidade com a perda de um momento valioso para o TCU cumprir
a missão transcendente da auditoria operacional. Esta é a vertente do controle externo que preponderará no
século XXI, por conta, inclusive, do desenvolvimento tecnológico que facilitará o acesso aos elementos
formatadores de outros tipos de auditoria, como a contábil, como a financeira. Uma espécie de avatar. Não
se pode perder a oportunidade para saber. Não se esqueça a lição de Francis Bacon: "o homem não é nada
mais do que ele sabe".
Ante o exposto, acolhendo parcialmente as propostas da unidade técnica, com a ressalva efetuada
pelo Ministério Público, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 18 de março de 1998.

---Q9---

Marcos Vinicio Vilaça
Ministro-Ráator
/
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DECISÃO N° 1 O 0/98 — TCU — Plenário
1. Processo n° TC-650.116/96-8
2. Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria Operacional
3. Responsável: Othmar Bauer, CPF 018.254.299-87
4. Unidade: Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina
5. Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
7. Unidade Técnica: SECEX/SC
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar ao Diretor-Geral do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina,
com fulcro no art. 194, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que:
adote providências para tornar mais eficazes os mecanismos de controle de pontualidade e
assiduidade dos servidores médicos do hospital;
realize estudos com vistas a aperfeiçoar o sistema de marcação de consultas e de atendimento
médico, de forma a minimizar o tempo de espera do paciente e aproveitar mais efetivamente o horário útil
dos médicos do quadro do hospital;
8.2. remeter cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao Diretor-Geral
do Hospital Universitário da UFSC, bem como aos Senhores Ministros de Estado da Saúde e da Educação
e do Desporto, para conhecimento e adoção das providências cabíveis nas respectivas esferas.
8.3. determinar ajuntada do presente processo às contas da Unidade relativas ao exercício de 1995, para
exame em conjunto e confronto, com fundamento no artigo 194, inciso II c/c § 1°, do Regimento Interno do
TCU.
9. Ata n° 09/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 18/03/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos
Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO I - CLASSE V - Plenário
TC-001.723/97-9
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Ementa: Representação. Alegação de que o edital apresentou duas
exigências contrárias aos dispositivos da Lei n° 8.666/93. A referida lei
admite a exigência de, no mínimo, dois atestados de capacidade técnicoprofissional, mas não prevê que sejam emitidos por diferentes pessoas
jurídicas. Conhecimento em parte. Determinação. Comunicação ao
interessado. Arquivamento.
1-Natureza: Representação
2-Unidade: Câmara dos Deputados
0
3-Interessado: SOCIPLAN - Engenharia, Comércio e Indústria S/A
Representação contra a Tomada de Preços n° 04/97, com fundamento no art. 113, § 1 , da
4-Ocorrência:
Lei n° 8.666/93, em decorrência da possível inclusão, no edital, de duas exigências que contrariavam
dispositivos da mesma lei (apresentação de, no mínimo, dois atestados de capacidade técnico-profissional,
emitidos por diferentes pessoas jurídicas).
5-Pareceres
5.1-Da Unidade Técnica (131/136):
A assessora da la SECEX destacou os seguintes argumentos da empresa:
segundo entendimento do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Distrito Federal - CREA/DF, não se poderia admitir que os editais de licitação fixassem quantidades
mínimas de atestados;
o art. 30, § 1°, da Lei n° 8.666/93 não estabelece que os atestados devem ser emitidos
por diferentes pessoas jurídicas.
as exigências contrariam o disposto nos arts. 20, inciso I, e 21, incisos IV e XII, da Lei
n° 8.884/94, pois "limitam a livre concorrência e o acesso de novas empresas ao mercado, bem como
discriminam fornecedores por meio da fixação diferenciada de condições operacionais de prestação de
serviços";

as exigências destacam detalhes operacionais irrelevantes no objeto da licitação, o que
pode ser aproveitado por empresas que insistem na tentativa de formar cartéis para superfaturar os
serviços, com os conseqüentes prejuízos para o setor público.
Ante a ausência de elementos suficientes para a análise da matéria, acolhi a proposta da
Unidade Técnica e determinei a realização de diligência junto à Câmara dos Deputados, que, além de
outros documentos, encaminhou cópia do parecer em que a Comissão Permanente de Licitação, com base
nas afirmativas relacionadas a seguir, opinou pelo não acolhimento do pedido de impugnação do edital
apresentado pela SOCIPLAN:
"os atestados exigidos têm como escopo assegurar que as licitantes, além da capacidade
para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, detenham a necessária
experiência anterior na prestação dos serviços demandados, traduzida na comprovação de os terem
prestado anteriormente mais de uma vez";
o art. 30, § 3 0 , da Lei n° 8.666/93 admite a pluralidade de atestados;
"a atenção que merecem os posicionamentos do CREA não implica constante e
incondicional concordância com eles, mesmo porque não se revestem de caráter jurisprudencial, o que
nos leva, no particular, a adotar posicionamento diverso, coerente com o objetivo de atender o interesse
público pelo estabelecimento de critérios tendentes a garantir uma adequada contraprestação por parte dos
contratados."

Após o exame dos elementos fornecidos pelas entidades, a analista assim se pronunciou.
cabe à Administração se cercar "de garantias de forma a reduzir o risco de o contratado
vir a se revelar tecnicamente incapaz de executar o contrato, solicitando dos licitantes a comprovação de
ter prestado, por mais de uma vez, serviços semelhantes ao objeto da licitação, procedimento este
plenamente amparado pelo § 30 do art. 30 da Lei n° 8.666/93";
na Sessão de 30/04/97, o Tribunal considerou legal a exigência da apresentação de dois
- Decisão n° 217/97 - Plenário, Ata n° 15/97);
atestados de capacidade técnica (TC-450.408/96- 5
1
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o § 1° do art. 30 da Lei n° 8.666/93 não estabelece que os atestados devem ser emitidos
por diferentes pessoas jurídicas;
apesar da exigência não prevista na referida lei, não houve restrição ao caráter
competitivo da licitação ou discriminação de fornecedores, uma vez que 35 empresas retiraram cópia do
edital e 08 participaram do certame;
Na conclusão, a assessora, com a anuência do titular da 1' SECEX, manifestou-se no
sentido de que o Tribunal:
"I) conheça da presente representação para, no mérito, julgá-la procedente em parte;
determine à Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados que se abstenha de incluir, nos
futuros editais de licitação, expressões como a constante da letra "c.1" do item 3.3.1 do edital da Tomada
de Preços n° 04/97, no sentido de que os atestados de capacidade técnico-profissional devam ser emitidos
por diferentes pessoas jurídicas, uma vez constituir-se em exigência não prevista na Lei n° 8.666/93 e que
poderá resultar em restrição ao caráter competitivo da licitação;
dê conhecimento ao representante da Decisão que vier a ser proferida, bem como do
Relatório e Voto que a fundamentarem;
determine o arquivamento do presente processo."
5.2-Do Ministério Público (f. 138): De acordo com a Unidade Técnica.
É o relatório.
VOTO
Diante do exposto, acolho os pareceres e Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora
submeto ao Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 18 de março de 98.

Marcos Vinicios ilaça
Ministro-Rel or
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DECISÃO N° 1 0 1 /98 - TCU - Plenário
Processo n° TC-001.723/97-9
Classe de Assunto: V - Representação
Interessado: SOCIPLAN - Engenharia, Comércio e Indústria S/A
Unidade: Câmara dos Deputados
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Dra. Maria Alzira Ferreira
Unidade Técnica: i a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente representação para, no mérito, julgá-la procedente em parte;
8.2. determinar à Diretoria-Geral da Câmara dos Deputados que se abstenha de incluir, nos futuros
editais de licitação, expressões como a constante da letra "c.1" do item 3.3.1 do edital da Tomada de
Preços n° 04/97, no sentido de que os atestados de capacidade técnico-profissional devam ser emitidos por
diferentes pessoas jurídicas, uma vez constituir-se exigência não prevista na Lei n° 8.666/93 e que poderá
resultar em restrição ao caráter competitivo da licitação;
8.3. dar conhecimento desta deliberação à empresa representante, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentaram;
8.4. determinar o arquivamento deste processo.
Ata n2 09/98 - Plenário.
Data da Sessão: 18/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos Lincoln
Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

1
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GRUPO II- CLASSE V - PLENÁRIO
TC-014.683/97-0
Natureza: Solicitação de auditoria
Interessado: Roberto D'Almeida Barbosa
Órgão: Ministério da Justiça - Departamento de Polícia Federal.
Ementa: Solicitação de Auditoria em empresas privadas. Indícios de
fraudes no cadastramento de empresas no Sistema de Manutenção de
Ensino. Inexistência de dano ao erário. Não conhecimento da
solicitação por falta de amparo legal. Envio de cópia ao interessado.
Arquivamento do presente processo.
Tratam os autos de solicitação de realização de auditoria contábil em empresas privadas
para responder os quesitos constantes do Inquérito Policial n° 1150/91, referentes a
irregularidades no cadastramento dessas empresas no Sistema de Manutenção do Ensino - SME
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (fl. 01/22).
A Delegacia do Ministério da Educação no Estado do Rio de Janeiro detectou as
irregularidades e foi designada para apurar, por sindicância, o envolvimento de 28 empresas, não
existentes ou falsificadas, que indicaram beneficiários fantasmas para receberem bolsas de
estudos provenientes de recursos do salário-educação (fl. 09). A Comissão de Sindicância,
instaurada pela Portaria DEMEC/RJ n° 18, de 17.09.90, concluiu "pela existência de indícios de
prática de ilícito penal, constituída pela apresentação de documentos falsificados de
cadastramento de empresas no Sistema de Manutenção de Ensino - SME..." (fl. 06).
Segundo o relatório do Diretor-Geral da Secretaria Executiva/FNDE ao Ministro da
Educação, solicitando a abertura de inquérito policial, "a fraude não chegou a ser concretizada,
uma vez que o Ministério da Educação conseguiu descobrir as irregularidades, através de ação
cautelar, eficaz e oportuna, tendo sido bloqueado pelo FNDE o pagamento das bolsas indevidas."
(fl. 09). Portanto, não houve dano ao erário.
No que se refere ao pedido de solicitação de auditoria, a Lei n° 8.443/92 (arts. 1°, inciso
II, e 38, inciso I) e o Regimento Interno do TCU (arts. 1°, inciso II, e 204, inciso IV) estabelecem
que a realização de inspeções e auditorias serão feitas por iniciativa própria ou por solicitação do
Congresso Nacional, de suas Casas e das respectivas Comissões técnicas ou de inquérito.
Por sua vez, a Resolução TCU n° 77/96, art. 30, parágrafo único, prevê que alguns
órgãos são legítimos para formularem solicitações a este Tribunal, que serão examinadas
preliminarmente quanto aos aspectos operacionais e enviadas ao Relator, com a proposta da
forma de atendimento.
Assim, diante da ausência de dano ao erário e do teor da legislação, o Analista da
SECEX/RJ formula a seguinte proposta (fl. 31):
"12.1 conhecer a presente solicitação como pedido de informações, por assim preencher os
requisitos de admissibilidade, para declarar a impossibilidade de exercício da competência
constitucional desta Corte de Contas, em razão da inexistência de dano ao erário;
7/V014683

S./

ntme
C5a
Secretária do Plenário

elenir

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete do Ministro Iram Saraiva

12.2 determinar o envio de cópia da decisão que vier a ser proferida, bem como do Relatório e
Voto que a fundamentam, à Delegacia de Prevenção a Crimes Fazendários - DELEFAZ/SR/RJ;
12.3 determinar o arquivamento do processo."
O Diretor da 4' D. T. acrescentou que o arquivamento deverá ser dado na 6a SECEX, por
ser ela a responsável pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, "sendo
nosso entendimento que os fatos aqui narrados devem ser levados ao conhecimento daquela
Secretaria, pois podem subsidiar futuras verificações." (fl. 32).
O Secretário da Unidade Técnica manifestou-se de acordo com as propostas (fl. 33).
É o relatório.
VOTO

A solicitação de realização de auditoria formulada pelo Delegado de Policia Federal, Sr.
Roberto D'Almeida Barbosa, a este Tribunal não encontra amparo por dois motivos: inexistência
de dano ao erário, uma vez que a fraude foi detectada durante o cadastramento das empresas, e
falta de enquadramento legal do Órgão para solicitar, ao TCU, essa fiscalização.
Assim, dissentindo em parte do parecer formulado pela zelosa Unidade Técnica, VOTO
no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 18de
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DECISÃO N° 1 0 2/98-TCU- Plenário
Processo n° TC-014.683197-0
Classe de Assunto: V - Solicitação de auditoria
Interessado: Roberto D'Almeida Barbosa (Delegado de Policia Federal)
Órgão: Ministério da Justiça - Departamento de Policia Federal.
Relator: Ministro Iram Saraiva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/RJ
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - com fulcro no art. 19, inciso I, alínea u, do Regimento Interno deste Tribunal, não conhecer da
presente solicitação por não preencher os requisitos contidos nos arts. 1°, inciso II, e 5°, inciso ll,da Lei n°
8.443/92;
8.2 - comunicar ao interessado, Sr. Roberto D'Almeida Barbosa, o teor desta Decisão;
8.3 - determinar o arquivamento do processo na 6 SECEX/SEGECEX.
Ata n2.09/98 — Plenário.
Data da Sessão: 18/03/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Iram Saraiva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator) e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

CARLOS ILA ÁLVARE DA SILVA
na Presidência
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GRUPO I - CLASSE V - PLENÁRIO
TC-013.992/96-1 C/02 volumes
010.407/96-0 e
TCs 005.144/96-5,
Apensos:
011.333/96-0
NATUREZA: Relatório de Auditoria
ÓRGÃO: Tribunal de Contas da União
RESPONSÁVEIS: Antônio José Ferreira da Trindade,
Secretário-Geral de Administração; José Henrique
Cabral Coaracy, Secretário de Controle Externo no
Estado do Maranhão; Laureniza Alves Suassuna,
Secretária de Controle Esterno no Estado da
Paraíba; Natanael Pereira Gomes, Secretário de
Controle Externo no Estado de Pernambuco; Ricardo
de Mello Araújo, Diretor-Geral do Instituto
Serzedello Corrêa.
EMENTA: Auditorias realizadas em unidades do
Tribunal de Contas da União. Plano de auditorias
decorrente da Decisão Plenária n2 284/95. Área de
licitações e contratos. Ocorrência de falhas de
natureza formal. Inexistência de prejuízos ao
erário. Determinações. Remessa de cópias à
SEGECEX para posterior envio à Comissão de
Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados.
Arquivamento.

Trata-se dos resultados dos trabalhos realizados em unidades
deste Tribunal em cumprimento ao Plano de Auditoria elaborado em
decorrência da Decisão Plenária n2 284/95.
As auditorias foram direcionadas para a área de licitações e
contratos, sendo escolhidas para integrarem a amostra, além da
Secretaria-Geral de Administração, as Secretarias de Controle Externo nos
Estados do Maranhão, Paraíba e Pernambuco, e o Instituto Serzedello
Corrêa.
Os trabalhos realizados pela 1P. SECEX deram origem aos seguintes
processos: TC 013.992/96-1 (Sede); TC 005.144/96-5 (SECEX/MA e SECEX/PE);
TC 010.407/96-0 (ISC); e TC 011.333/96-0 (SECEX/PB). Por despacho
determinei a juntada dos demais processos ao que trata da auditoria
realizada na Sede deste Tribunal, para relatá-los na mesma oportunidade.
TC 013.992/96-1 - AUDITORIA NA SEDE

Nos minuciOsos exames realizados em processos licitatórios
conduzidos na Sede deste Tribunal, a 1@ SECEX identificou uma série de
falhas. Para algumas delas, por entender que se tratavam de falhas
formais, sugeriu fossem os fatos comunicados ao Secretário-Geral
Administração para adoção de medidas preventivas de modo a fortalecer os
controles internos e a recomendar a observância aos ritos processuais,
notadamente os previstos nas disposições da Lei n2 8.666/93. Para outras
questões que não foram suficientemente esclarecidas no curso da
auditoria, a Unidade Técnica propôs que fossem solicitadas informações
adicionais ao titular da SEGEDAM.
Por despacho exarado em 08.04.97, determinei a restituição dos
autos à 1@ SECEX, para que fossem solicitados ao Secretário-Geral de
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Administração esclarecimentos e justificativas para as questões indicadas
no item 4.2 do Relatório de fls. 01/54, e recomendei a remessa de cópia
integral do referido relatório ao titular da SEGEDAM, para conhecimento
e adoção de medidas com vistas a prevenir a repetição das falhas e
impropriedades verificadas.
O Secretário-Geral de Administração acostou aos autos os
esclarecimentos consubstanciados no documento de fls. 59/82, acompanhados
dos elementos de fls. 83/140, os quais foram examinados pela 7g SECEX, em
virtude das alterações introduzidas na clientela das Secretarias de
Controle Externo pela Portaria ng 160, de 31.03.97, da Presidência deste
Tribunal.
Analisados os referidos esclarecimentos, a 74 SECEX, objetivando
a adoção de medidas necessárias à correção das falhas evidenciadas, bem
como prevenir a ocorrência de outras semelhantes, sugeriu que fossem
feitas as seguintes determinações à Secretaria-Geral de Administração
desta Corte:
"a) que, nos processos licitatórios que promova:
se abstenha de:
a.1.1) prever a possibilidade de fornecimento de bens
e/ou serviços para reembolso posterior, sem prévia definição do objeto
da prestação e do respectivo preço;
a.1.2) fazer referências nas definições dos objetos a
licitar a quaisquer marcas de produtos, mesmo que seguidas da expressão
'ou similar', exceto, neste último caso, se inexistir outra maneira para
definição do objeto desejado, e desde que o produto similar seja, de fato
e sem restrições, aceito pela administração;
mantenha nos autos dos procedimentos licitatórios todos
os elementos relativos à definição do objeto pretendido, em especial
quando houver fixação de exigência que restrinja o número de possíveis
empresas participantes nos certames;
b) que, relativamente aos contratos que celebre:
seja rigorosamente observado, na fase de formalização,
nas alterações contratuais, e durante toda a execução, o princípio da
vincula ção ao instrumento convocatório;
observe estritamente o disposto no § 2g do art. 62, da
Lei ng 8.666/93, estendendo aos instrumentos hábeis para substituir o
termo de contrato, no que couber, as disposições dos artigos 55, 58 e 61
(formalização dos contratos) da mesma lei;
c) nos casos de serviços de prestação continuada, adote as
providências necessárias ao início dos processos licitatórios com
antecedência suficiente para que se evitem tanto a descontinuidade nas
prestações como a necessidade de contratações emergenciais;
d) que, relativamente à realização de pagamentos:
mantenha juntados aos respectivos processos todos os
comprovantes de pagamento (notas fiscais ou outros documentos hábeis),
para exame pelos Sistemas de Controle Externo e Interno;
observe estritamente as disposições dos artigos 62 e 63
da Lei ng 4.320/64, procedendo-se sempre à liquidação da despesa
anteriormente à ordenação do pagamento;
e) adote as providências necessárias ao aperfeiçoamento do
processo de comunicação interna relacionado:
e.1) com as comissões de licitação, de modo que se evite
entendimentos equivocados quanto à definição dos objetos pretendidos
pelos setores demandantes de bens e serviços;

2
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e.2) com os setores responsáveis pela realização das licitações
e contratos e os responsáveis pela autorização do início dos serviços e
pelo acompanhamento da respectiva execução, de modo a se evitar que os
serviços sejam iniciados antes do término da fase de formalização do
devido contrato;
somente realize a contratação sem licitação com base na
notória especialização do contratado (art. 25,11, da Lei n2 8.666/93)
quando houver inviabilidade de competição entre possíveis interessados,
configurando-se simultaneamente a singularidade do objeto e a notoriedade
da contratada na execução do serviço específico desejado, a qual não será
subcontratada, caso em que se caracterizaria a viabilidade de competição;
quanto às falhas descritas nos 4.1.1 a 4.1.19 do Relatório
(fls. 44 a 47), que adote medidas preventivas e corretivas necessárias
de modo a fortalecer os controles internos e a observar os ritos
processuais de autuação, notadamente os previstos nas disposições da Lei
n2 8.666/93".
TC 005.144/96-5
PERNAMBUCO

AUDITORIAS NAS SECEX's DO MARANHÃO E DE

Após os exames em vários procedimentos licitatórios conduzidos
pelas SECEX's dos Estados do Maranhão e de Pernambuco, a 1.@ SECEX sugeriu
determinações de caráter geral no sentido de aprimorar os métodos
adotados na área de licitações e contratos. A proposta da Unidade Técnica
foi a seguinte:
"I - seja determinado ao Sr. Secretário-Geral de Administração
que:
adote providências objetivando orientar as Unidades
responsáveis por contratações de serviços de duração continuada, em
especial as SECEX's dos Estados do Maranhão e Pernambuco, tendo em vista
as ocorrências verificadas nos Tcs n2s 350.226/94 e 500.407/95-9,
respectivamente, no sentido de observarem o disposto no art. 57, inciso
II, da Lei n2 8.666/93, com a redação dada pela Lei n2 8.883/94, e o
contido nas Decisões TCU ngs 596/95 - Plenário e 034/96 - 12 Câmara,
promovendo, quando for o caso, alterações nos contratos ora vigentes, e
incluindo, nos futuros procedimentos licitatórios, os estudos de
viabilidade e as justificativas quanto às vantagens de condições e preços
para a contratação superior a 12 meses (subitens 3.1 e 3.4);
evite a inclusão, nos editais das futuras licitações, de
expressões que caracterizem, na prática, preferência por marca, a exemplo
da condição contida no subitem 01.7 do Anexo I do Edital da Tomada de
Preços n2 08/95 (TC n2 007.405/95), devendo, nos caso em que for
imprescindível a indicação de marca, fazer constar dos respectivos
processos, previamente ao lançamento do edital, a justificativa técnica
prevista no art. 72, § 59, da Lei n2 8.666/93 (subitem 3.2);
faça constar dos editais das futuras licitações, quando
admitida a substituição de materiais especificados no edital, que esta
ficará condicionada à comprovação de similaridade e à correspondência de
preços entre eles (subitem 3.2);
oriente as Unidades do Tribunal para que, no caso de
contratações para execução de obras, façam constar dos respectivos
processos registros de todos os atos da fiscalização correspondente,
desde a emissão da ordem de serviço até a conclusão dos trabalhos, de
modo a evitar situações como a verificada em relação à obra de construção
da Sede da SECEX/PE, cujo processo não contém os registros referentes à
3
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fiscalização relativa ao período 29.12.94 a 29.03.95 (subitem 3.6.6.1);
e) adote providências no sentido de coibir a ocorrência das
seguintes situações verificadas na Tomada de Preços ng 06/94 (TC
021.100/94-2):
inclusão posterior de documentos e informações que
deveriam constar originariamente da proposta apresentada pela empresa
vencedora da licitação, ante o disposto nos arts. 32 e 43, § 32, da Lei
ng 8.666/93 (subitens 3.6.3 a 3.6.5.1);
acréscimo, por ocasião da assinatura do contrato, de
item não constante originalmente do edital, tendo em vista o disposto no
art. 54, § lg, da Lei ng 8.666/93, considerando, inclusive, que os
acréscimos previstos no art. 65, § 12, da mesma lei referem-se a
alterações contratuais, devidamente justificados, cabíveis após a
assinatura do instrumento contratual (subitens 3.6.6 a 3.6.7);
f) oriente as Unidades do Tribunal para que, no caso de
contratações realizadas por dispensa de licitação, fundamentadas no art.
24, inciso V, da Lei ng 8.666/93, observem o atendimento de todas as
condições estabelecidas no edital ou no convite da licitação anterior,
de acordo com o disposto no mesmo inciso, In fine (subitem 3.7);
II - seja determinado ao Sr. Secretário de Controle Externo da
SECEX/MA que evite a realização de despesas fracionadas, de forma a
permitir a dispensa de processo licitatório, a exemplo dos TCs ngs
350.285/95, 350.323/95 e 350.365/95, tendo em vista o disposto no art.
24, inciso II, in fine, da Lei ng 8.666/93 (subitem 3.3);
III - seja solicitado ao Sr. Secretário de Controle Interno
que, nas futuras contas a serem apresentadas a esta Secretaria, ao
promover o exame nas licitações e contratos, objetivando o atendimento
do previsto na alínea 'e' do incisos III do art. 14 da IN ng 12/96, faça
constar do Relatório de Auditoria informações quanto à adequação do
dimensionamento levado a efeito em contratos cuja vigência ultrapasse a
12 meses, em razão do disposto no inciso II do art. 57 da Lei ng 8.666/93,
com a redação dada pela Lei ng 8.883/94, bem como sobre a manutenção das
vantagens obtidas por ocasião da assinatura dos instrumentos contratuais
(subitem 3.1)".
TC 010.407/96-0 - AUDITORIA NO INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA

Com vistas ao aprimoramento dos procedimentos licitatórios
adotados pelo Instituto Serzedello Corrêa, a equipe de analistas da l@
SECEX concluiu o Relatório de Auditoria propondo fosse determinado ao ISC
que:
"I) faça constar dos processos, relativos às dispensas e
inexigibilidades de licitação, os documentos a seguir relacionados, de
forma a evitar falhas a exemplo das apontadas nos processos indicados:
o comprovante de publicação da dispensa e inexigibilidade de
licitação no Diário Oficial da União, bem como a indicação dos recursos
para atendimento da despesa, conforme preceituam os arts. 26 e 38 da Lei
ng 8.666/93, respectivamente (Processos ngs 125.001/96, 125.007/96 e
125.268/95);
o orçamento detalhado em planilhas que expressem a
composição de todos os custos unitários das obras ou serviços a serem
contratados, conforme determina o art. 72, § 22, inciso II, da Lei ng
8.666/93 (Processos ngs 125.086/95, 125.232/95 e 125.274/95);
os pareceres técnicos ou jurídicos previstos no art. 38,
inciso VI, da Lei ng 8.666/93 (Processo ng 125.017/95);
4
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II) exija o comprovante de regularidade com a Seguridade Social
ao contratar mediante inexigibilidade de licitação, conforme determina
art. 195, § 32, da Constituição Federal e a Decisão ng 705/94 Plenário, Ata ng 54/94 (Processos ngs 125.086/95, 125.232/95 e
125.001/96);
III) abstenha-se de promover dispensas de licitação com fulcro
no inciso II do art. 24 da Lei n2 8.666/93, para a realização de serviços
que possam ser contratados de uma só vez (Processos ngs 125.145/95,
125.172/95, 125.173/95, 125.176/95, 125.177/95, 125.178/95, 125.123/95
125.140/95)".
O titular da lã SECEX endossou as conclusões da equipe de
auditoria, exceto quanto a determinação contida no inciso III, em razão
de o Tribunal por intermédio da Decisão n2 535/96-Plenário, adotada
posteriormente à conclusão dos trabalhos, ter decidido estabelecer uma
nova sistemática para a contratação de instrutores para ministrar cursos
no Instituto.
TC 011.333/96-0 - AUDITORIA NA SECER PARAÍBA
Ao término dos trabalhos realizados na SECEX do Estado da
Paraíba, a equipe incumbida da auditoria entendeu ser indispensável obter
pronunciamento do titular daquela Unidade Técnica acerca das questões
indicadas no item 05 às fls. 19/20. Tal posicionamento foi acatado pela
Diretora de Divisão e pelo Secretário da lã SECEX.
Prestados os esclarecimentos de fls. 231/3, a lã SECEX
apresentou a seguinte proposição:
"I) seja determinado à SECEX/PB que:
se abstenha de estabelecer prazo de vigência contratual
distinto do fixado para execução total do objeto avençado, ante a
inexistência de previsão legal para tal procedimento e considerando as
disposições contidas no art. 69 c/c o art. 73, inciso I, alínea 'b' da
Lei ng 8.666/93 (TC 021.739-3)(subitem 3.3 desta Instrução);
observe as disposições contidas na Lei ng 8.666/93,
notadamente as constantes:
do art. 62, inciso IX, fazendo constar dos projetos
básicos os elementos ali estabelecidos, evitando o aditamento a contratos
para inclusão de serviços que deveriam constar do instrumento original,
haja vista que este procedimento não se enquadra nas situações de
alteração de contratos de que trata o art. 65 do citado diploma legal (TC
021.739/94-3)(subitem 4.4 desta Instrução);
dos arts. 32, 40, inciso I, 41, 44 e 45, definindo
claramente o objeto da licitação e promovendo o julgamento das propostas
de acordo com critérios objetivos previamente estabelecidos no edital ou
no instrumento convocatório (TCs 475.016/93-9, 062/95-7, 085/94-9,
096/95-9, 158/94-6 e 003/96-9)(subitem 5.2 desta Instrução e 3.4.1 do
Relatório);
do art. 32, evitando admitir a participação, em certames
licitatórios, de empresas que tenham elaborado as especificações técnicas
constantes do projeto básico, tendo em vista que este procedimento não
se coaduna com o princípio da isonomia entre os licitantes e com as
disposições contidas no art.92 da mencionada lei (TC-016.422/92-9 subitem 7.3 desta Instrução);
do art. 32, § 22, In fine, evitando inserir, nos
editais, cláusula que admita a substituição, pelo Certificado de Registro
Cadastral, de todos os documentos previstos nos arts. 28 a 31 do
5
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mencionado diploma legal (TC 021.739/94-3)(subitem 3.1.1 do Relatório);
dos arts. 38, incisos III e XI, e 65, caput, fazendo
constar dos futuros processos, relativos a licitações e contratos, a
portaria de nomeação da comissão de licitação (TC 021.739/94-5), os
comprovantes de publicação dos extratos contratuais e de seus aditamentos
(TCs 475.016/93-9, 085/94-9, 154.94-0, 004/96-5 e 016.422/92-9), bem como
a justificativa para os acréscimos contratuais (TCs 475.062/95-7 e
096/95-9)(subitens 3.1.4, 3.9 e 3.2.5 do Relatório);
do art. 32, inciso I, abstendo-se de inserir, nos
editais, cláusula que impeça a cotação de produtos que não sejam de
fabricação nacional, consoante a Decisão TCU/Plenário n2 147/94, in Ata
n2 09/94 (TC 475.105/95-8)(subitem 3.3.1 do Relatório);
promova a formalização de termos de aditamento contratual
quando da alteração de contratos fundamentada no art. 65, inciso II,
alínea 'd', do Estatuto das Licitações, tendo em vista que tal situação
não se enquadra nas exceções estabelecidas no § 82 do mesmo artigo (TCs
475.154/94-0 e 475.004/96-5)(subitem 3.5.4 do Relatório); e
faça constar das Notas Fiscais o atesto de recebimento do
produto, obra ou serviço, tendo em vista as disposições contidas no art.
63 da Lei n2 4.320/64 (TC5 475.038/95-9, 063/95-3, 096/95-9 e 105/958)(subitem 3.11 do Relatório);
II - seja juntado, oportunamente, o presente processo às contas
do Tribunal de Contas da União, relativas ao exercício de 1996, nos
termos do inciso I do art. 188 do Regimento Interno deste Tribunal".
É o Relatório.
VOTO

•

As auditorias realizadas pela 14 SECEX na Sede deste Tribunal
e em algumas de suas unidades descentralizadas revelaram uma série de
falhas na área de licitações e contratos que estão a merecer por parte
da Secretaria-Geral de Administração providências efetivas com vistas a
coibir a sua repetição em procedimentos futuros.
É bem verdade que a aplicação de muitos dos dispositivos da Lei
n4 8.666/93 tem suscitado inúmeras dúvidas e até mesmo controvérsias entre
renomados autores e estudiosos do tema licitações e contratos, contudo
as falhas detectadas nos vários setores administrativos revelando
deficiências nas ações relativas a procedimentos licitatórios deveriam
ser evitadas.
Embora as ocorrências destacadas pela 14 SECEX tenham apontado
fragilidades nos controles internos existentes e deficiências na
formalização processual de certames conduzidos tanto pela Sede como pelas
unidades descentralizadas auditadas, é importante ressaltar que não foi
constatado nenhum caso de dano ao erário e que o Senhor Secretário-Geral
de Administração, nos esclarecimentos e justificativas juntados aos
autos, já anunciou terem sido adotadas providências para corrigir muitos
dos equívocos verificados, bem como a promoção de racionalização de
procedimentos no sentido de que situações anômalas não mais se
verifiquem.
Apesar das medidas já adotadas, entendo pertinentes as
determinações sugeridas pela 74 SECEX e pela 14 SECEX, devendo-se dar
conhecimento delas não apenas às unidades auditadas, mas, também, às
demais unidades descentralizadas.
Quanto à proposta de juntada deste processo às contas do
exercício de 1996, esclareço que elas já foram julgadas na Sessão
6
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Plenária realizada em 10.09.97, devendo-se, pois, ser determinado o
arquivamento destes autos.
Por fim, convém salientar que essas auditorias foram realizadas
em consonância com um dos Planos de Auditoria elaborado em cumprimento
à Decisão Plenária n2 284/95, que, atendendo solicitação da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, determinou
a elaboração de planos de auditorias específicos incluindo órgãos e
entidades dos Poderes Judiciário e Legislativo. Por isso, entendo
recomendável que se remeta à SEGECEX cópia da Decisão a ser adotada, bem
como do Relatório e Voto ora proferidos, para que, oportunamente, envie
esses elementos, juntamente com as Decisões, Relatórios e Votos que
vierem a ser proferidos nos processos relativos às auditorias feitas na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal à Comissão solicitante.
Em face do exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que
ora submeto à consideração deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de
Souza, em 18 de março de 1998.

HUMBERTO UIMARÃES SOUT
Minisi? ro-Re
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DECISÃO N° 10 3 /98-TCU - PLENÁRIO
Processo n°: TC 013.992/96-1 (Apensos: TCs 005.144/96-5; 010.407/96-0; e 011.333/96-0.
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
Responsáveis: Antônio José Ferreira da Trindade, Secretário-Geral de Administração; José Henrique
Cabral Coaracy, Secretário de Controle Externo no Estado do Maranhão; Laureniza Alves Suassuna,
Secretária de Controle Esterno no Estado da Paraíba; Natanael Pereira Gomes, Secretário de Controle Externo
no Estado de Pernambuco; Ricardo de Mello Araújo, Diretor-Geral do Instituto Serzedello Corrêa.
Órgão: Tribunal de Contas da União
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidades Técnicas: P e r SECEXs
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - determinar ao Secretário-Geral de Administração deste Tribunalal que:
8.1.1 - nos processos licitatórios que promova:
a) se abstenha de:
prever a possibilidade de fornecimento de bens e/ou serviços para reembolso posterior, sem prévia
definição do objeto da prestação e do respectivo preço;
fazer referências nas definições dos objetos a licitar a quaisquer marcas de produtos, mesmo que
seguidas da expressão 'ou similar', exceto, neste último caso, se inexistir outra maneira para definição do
objeto desejado, e desde que o produto similar seja, de fato e sem restrições, aceito pela administração;
b) mantenha nos autos dos procedimentos licitatórios todos os elementos relativos à definição do objeto
pretendido;
8.1.2 - relativamente aos contratos que celebre:
seja rigorosamente observado, na fase de formalização, nas alterações contratuais e durante toda a
execução, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;
observe estritamente o disposto no § 2° do art. 62, da Lei n° 8.666/93, estendendo aos instrumentos
hábeis para substituir o termo de contrato, no que couber, as disposições dos artigos 55, 58 e 61 (formalização
dos contratos) da mesma lei;
8.1.3 - adote as providências necessárias ao início dos processos licitatórios com antecedência suficiente
para que se evitem tanto a descontinuidade dos serviços como a necessidade de contratações emergenciais;
8.1.4 - relativamente à realização de pagamentos:
mantenha anexados aos respectivos processos todos os comprovantes de pagamento (notas fiscais ou
outros documentos hábeis), para exame pelos Sistemas de Controle Externo e Interno;
observe estritamente as disposições dos artigos 62 e 63 da Lei n° 4.320/64, procedendo-se sempre à
liquidação da despesa anteriormente à ordenação do pagamento;
8.1.5 - adote as providências necessárias ao aperfeiçoamento do processo de comunicação interna
relacionado:
com as comissões de licitação, de modo que se evite entendimentos equivocados quanto à definição
dos objetos pretendidos pelos setores demandantes de bens e serviços;
com os setores responsáveis pela realização das licitações e contratos e os responsáveis pela
autorização do inicio dos serviços e pelo acompanhamento da respectiva execução, de modo a evitar-se que
os serviços sejam iniciados antes do término da fase de formalização do devido contrato;
8.1.6 - somente realize a contrafação sem licitação com base na notória especialização do contratado (art.
25,11, da Lei n° 8.666/93) quando houver inviabilidade de competição entre possíveis interessados,
configurando-se simultaneamente a singularidade do objeto e a notoriedade da contratada na execução do
serviço específico desejado, a qual não será subcontratada, caso em que se caracterizaria a viabilidade de
competição;
8.1.7 - quanto às falhas descritas nos 4.1.1 a 4.1.19 do Relatório, que adote medidas preventivas e
corretivas necessárias de modo a fortalecer os controles internos e a observar os ritos processuais de autuação,
notadamente os previstos nas disposições da Lei n° 8.666/93, a fim de evitar a repetição das mesmas falhas;
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8.2 - determinar, ainda, ao Senhor Secretário-Geral de Administração que:
8.2.1 - adote providências objetivando orientar as Unidades responsáveis por contratações de serviços
de duração continuada, em especial as SECEX's dos Estados do Maranhão e Pernambuco, tendo em vista as
ocorrências verificadas nos TCs n's 350.226/94 e 500.407/95-9, respectivamente, no sentido de observarem
o disposto no art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93, com a redação dada pela Lei n° 8.883/94, e o contido nas
Decisões TCU n's 596/95 - Plenário e 034/96 - 1' Câmara, promovendo, quando for o caso, alterações nos
contratos ora vigentes, e incluindo, nos futuros procedimentos licitatórios, os estudos de viabilidade e as
justificativas quanto às vantagens de condições e preços para a contratação superior a 12 meses;
8.2.2 - evite a inclusão, nos editais das futuras licitações, de expressões que caracterizem, na prática,
preferência por marca, a exemplo da condição contida no subitem 01.7 do Anexo I do Edital da Tomada de
Preços n° 08/95 (TC n° 007.405/95), devendo, nos casos em que for imprescindível a indicação de marca,
fazer constar dos respectivos processos, previamente ao lançamento do edital, a justificativa técnica prevista
no art. 7 0 , § 5°, da Lei n° 8.666/93;
8.2.3 - faça constar dos editais das futuras licitações, quando admitida a substituição de materiais
especificados no edital, que esta ficará condicionada à comprovação de similaridade e à correspondência de
preços entre eles;
8.2.4 - oriente as Unidades do Tribunal para que, no caso de contratações para execução de obras, façam
constar dos respectivos processos registros de todos os atos da fiscalização correspondente, desde a emissão
da ordem de serviço até a conclusão dos trabalhos, de modo a evitar situações como a verificada em relação
à obra de construção da Sede da SECEX/PE, cujo processo não contém os registros referentes à fiscalização
relativa ao período 29.12.94 a 29.03.95;
8.2.5 - adote providências no sentido de coibir a ocorrência das seguintes situações verificadas na Tomada
de Preços n° 06/94 (TC 021.100/94-2):
complementação extemporânea de processo contrariando o disposto nos arts. 3 0 e 43, § 3°, da Lei
n° 8.666/93;
acréscimo, por ocasião da assinatura do contrato, de item não constante originalmente do edital,
tendo em vista o disposto no art. 54, § 1°, da Lei n° 8.666/93, considerando, inclusive, que os acréscimos
previstos no art. 65, § 1 0 , da mesma lei referem-se a alterações contratuais, devidamente justificadas, cabíveis
após a assinatura do instrumento contratual;
8.2.6 - oriente as Unidades do Tribunal para que, no caso de contratações realizadas por dispensa de
licitação, fundamentadas no art. 24, inciso V, da Lei n° 8.666/93, observem o atendimento de todas as
condições estabelecidas no edital ou no convite da licitação anterior, de acordo com o disposto no mesmo
inciso;
8.3 - determinar ao Secretário de Controle Externo no Estado do Maranhão que planeje as compras de
modo a evitar a realização de despesas que possam caracterizar fracionamento, de forma a permitir a dispensa
de processo licitatório, a exemplo dos TC's n's 350.285/95, 350.323/95 e 350.365/95, tendo em vista o
disposto no art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93;
8.4 - determinar ao Diretor-Geral do Instituto Serzedello Corrêa que:
8.4.1 - faça constar dos processos relativos às dispensas e inexigibilidades de licitação os documentos a
seguir relacionados, de forma a evitar falhas a exemplo das apontadas nos processos indicados:
o comprovante de publicação da dispensa e inexigibilidade de licitação no Diário Oficial da União,
bem como a indicação dos recursos para atendimento da despesa, conforme preceituam os arts. 26 e 38 da
Lei n° 8.666/93, respectivamente (Processos n's 125.001/96, 125.007/96 e 125.268/95);
o orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários das
obras ou serviços a serem contratados, conforme determina o art. 7 0 , § 2°, inciso II, da Lei n° 8.666/93
(Processos n's 125.086/95, 125.232/95 e 125.274/95);
os pareceres técnicos ou jurídicos previstos no art. 38, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 (Processo n°
125.017/95);
8.4.2 - exija o comprovante de regularidade com a Seguridade Social ao contratar mediante
inexigibilidade de licitação, conforme determina o art. 195, § 3°, da Constituição Federal e a Decisão n°
705/94 - Plenário, Ata n° 54/94 (Processos n's 125.086/95, 125.232/95 e 125.001/96);
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8.5 - determinar ao Secretário de Controle Externo no Estado da Paraíba que:
8.5.1 - se abstenha de estabelecer prazo de vigência contratual distinto do fixado no edital para execução
total do objeto avençado, ante a inexistência de previsão legal para tal procedimento e considerando as
disposições contidas no art. 69 c/c o art. 73, inciso I, alínea 'b' da Lei n° 8.666/93 (TC 021.739-3);
8.5.2 - observe as disposições contidas na Lei n° 8.666/93, notadamente as constantes:
do art. 6°, inciso IX, fazendo constar dos projetos básicos os elementos ali estabelecidos TC
021.739/94-3);
dos arts. 3 0 , 40, inciso I, 41, 44 e 45, definindo claramente o objeto da licitação e promovendo o
julgamento das propostas de acordo com critérios objetivos previamente estabelecidos no instrumento
convocatório (TCs 475.016/93-9, 062/95-7, 085/94-9, 096/95-9, 158/94-6 e 003/96-9);
do art. 3 0 , evitando admitir a participação, em certames licitatórios, de empresas que tenham elaborado
as especificações técnicas constantes do projeto básico (TC 016.422/92-9);
do art. 32, § 2°, evitando inserir, nos editais, cláusula que admita a substituição, pelo Certificado de
Registro Cadastral, dos documentos previstos nos arts. 30 e 31 do mencionado diploma legal (TC 021.739/943);
dos arts. 38, incisos III e XI, e 65, caput, fazendo constar dos futuros processos, relativos a licitações
e contratos, a portaria de nomeação da comissão de licitação (TC 021.739/94-5), os comprovantes de
publicação dos extratos contratuais e de seus aditamentos (TCs 475.016/93-9, 085/94-9, 154.94-0, 004/96-5
e 016.422/92-9), bem como a justificativa para os acréscimos contratuais (TCs 475.062/95-7 e 096/95-9);
do art. 3°, inciso I, abstendo-se de inserir, nos editais, cláusula que impeça a cotação de produtos que
não sejam de fabricação nacional, consoante a Decisão TCU/Plenário n° 147/94, in Ata n° 09/94 (TC
475.105/95-8);
8.5.3 - promova a formalização de termos de aditamento contratual quando da alteração de contratos
fundamentada no art. 65, inciso II, alínea 'd', do Estatuto das Licitações, tendo em vista que tal situação não
se enquadra nas exceções estabelecidas no § 8° do mesmo artigo (TCs 475.154/94-0 e 475.004/96-5); e
8.5.4 - faça constar das Notas Fiscais o atesto de recebimento do produto, obra ou serviço, tendo em vista
as disposições contidas no art. 63 da Lei n° 4.320/64 (Tcs 475.038/95-9, 063/95-3, 096/95-9 e 105/95-8);
8.6 - determinar ao Secretário de Controle Interno deste Tribunal que, nas futuras contas do TCU, faça
constar do Relatório de Auditoria informações quanto à adequação do dimensionamento levado a efeito em
contratos cuja vigência ultrapasse a 12 meses, em razão do disposto no inciso II do art. 57 da Lei n° 8.666/93,
com a redação dada pela Lei n° 8.883/94, bem como sobre a manutenção das vantagens obtidas por ocasião
da assinatura dos instrumentos contratuais;
8.7 - autorizar a remessa de cópias desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a
fundamentaram, às unidades auditadas e às demais Secretarias de Controle Externo nos Estados, para
conhecimento e adoção de providências cabíveis no sentido de aprimorar os procedimentos licitatórios em
curso no Tribunal;
8.8 - remeter à SEGECEX cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentaram,
para que, oportunamente, providencie o envio à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos
Deputados desses elementos, juntamente com as Decisões, Relatórios e Votos que vierem a ser proferidos
nos processos relativos às auditorias feitas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em atenção à
solicitação examinada no TC 008.078/95-5 (Decisão n° 284/95-TCU - Plenário);
8.9 - determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 09/98 Plenário.
-

Data da Sessão: 18/03/1998 - Ordinária.

-78TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Coe")1"-Jcsa ntva
t Mio
Secretária c9
do ? en
°enir•

11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos Lincoln
Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-013.394/97-5

NATUREZA: Representação formulada por licitante
UNIDADE: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal-DAMF/DF
INTERESSADA: Eleservice do Brasil - Componentes
Eletrônicos Ltda.
EMENTA: Representação formulada ao Tribunal, por

licitante, nos termos do art. 113, S 19, da Lei
n2 8.666/93. Conhecimento. Improcedência. Comunicações. Juntada do processo às contas anuais
respectivas.
Trata-se de representação formulada pela Eleservice do Brasil Componentes Eletrônicos Ltda. contra possíveis irregularidades cometidas
pela Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito
Federal-DAMF/DF na Tomada de Preços n2 007/97, cujo objeto era a
contratação de empresa de prestação de serviços de assistência técnica
e manutenção preventiva e corretiva em elevadores da marca Otis, com
fornecimento de peças de reposição genuínas.
Alega a representante que foi erroneamente inabilitada, sob o
argumento de falta de capacidade técnica por não possuir experiência na
manutenção de elevadores providos de "sistema de sinalização e proteção de passageiro
eletrônico" (fls. 27/28), como os instalados no prédio do Ministério da
Fazenda, aos quais se destina a referida manutenção.
Inconformada, a Eleservice já havia interposto recurso à
Comissão Permanente de Licitação, o qual, contudo, foi indeferido (fls.
27/34), tendo a Tomada de Preços prosseguido com a participação de apenas
um licitante.
Da análise dos elementos constantes dos autos, restou
comprovado pela 7@ Secex às fls. 68/72, em síntese, que:
apesar de constar a exigência de peças de reposição genuínas
(fornecidas pelo fabricante original dos elevadores), a Eleservice teria
condições de cumprir o contrato adquirindo peças de reposição do próprio
fabricante, o qual não poderia se recusar a vendê-las por imposição do
art. 12 da Lei ng 8.002, de 14/03/1990, e dos artigos 32 e 33 da Lei n2
g-.078, de 11/09/1990 (Decisão n2 323/94-TAU-2@ Câmara, Ata n2 44/94); e
sem contar o fato de o edital (fls. 20/22) não fazer
referência ao sistema eletrônico de sinalização e proteção, - observa- se
que a exigência de o licitante ter experiência com tal sistema reduz o
universo a um único concorrente: o próprio fabricante.
À vista do exposto, determinei a audiência do Sr. Delegado da
DAMF/DF (f is. 72/73), que se justificou afirmando haver no Anexo I do
respectivo edital, omitido intencionalmente pela Eleservice, menção a
dispositivo de "proteção de passageiro e sistema de sinalização eletrônico", fazendo tal
exigência, portanto, parte do objeto da Tomada de Preços.
Conclui a Unidade Técnica propondo que se conheça da presente
Representação e se determine à DAMF/DF que passe a elaborar mais
cuidadosamente os itens do edital que tratam do objeto da licitação,
constando ali todas as características essenciais à execução do serviço
ou à funcionalidade do bem, ante o que dispõem os artigos 40 e 41 da Lei
n2 8.666/93 (fls. 77/78).
É o Relatório.
1
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VOTO

O expediente encaminhado pela Eleservice do Brasil Componentes Eletrônicos Ltda. pode ser conhecido por este Tribunal como
representação formulada por licitante, nos termos do art. 113, § 1g, da
Lei ng 8.666/93. Todavia, conforme ficou comprovado nos autos, é
improcedente.
A representante fundamentou suas razões na premissa de que
havia sido indevidamente inabilitada por deixar de preencher requisitos
não previstos no objeto constante do Edital. Contudo, a justificativa do
Sr. Delegado da DAMF/DF foi suficiente para esclarecer que o Anexo I,
parte integrante do Edital, continha as especificações em virtude das
quais a Eleservice foi inabilitada.
Por outro lado, concordo com a Unidade Técnica quanto à
determinação a ser efetuada à DAMF/DF, a qual, sendo efetivamente
adotada, evitará outras representações sem fundamento, como a deste
processo.
Assim, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto
à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 18 de março de 1998.

Carlos At la Álvares da Silva
Ministro Relator

2

— 8 1—
Tribunal de Contas da União

°C
. a do •Plen:lo
egnif
Secteta T ;

DECISÃO N° 104 /98-TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-013.394/97-5
Classe de Assunto: VII - Representação formulada por licitante (art. 113, § 1°, da Lei n° 8.666/93).
Interessada: Eleservice do Brasil - Componentes Eletrônicos Ltda.
Unidade: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal-DAMF/DF.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 7a Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 113, § 1°, da
Lei n° 8.666/93, c/c o disposto no art. 43, inciso I, da Lei n° 8.443/92, e no art. 194, inciso I, do Regimento
Interno do TCU, DECIDE:
8.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2. determinar à DAM:F/MF que passe a elaborar mais cuidadosamente os itens dos editais que tratam dos
objetos das licitações, fazendo neles constar todas as características essenciais à execução do serviço ou à
funcionalidade do bem, ante o que dispõem os artigos 40 e 41 da Lei n° 8.666/93, com as alterações
posteriores;
8.3. encaminhar cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à
interessada e à DAMF/DF; e
8.4. determinar a oportuna juntada destes autos à tomada de contas da DAMF/DF, exercício de 1997, para
exame em conjunto e em confronto.
Ata n° 09/98 - Plenário.
Data da Sessão: 18/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator), Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos
Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

CARLOS4/FILA ÁLVARE DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário
TC - 005.095/88-5 (c/ 2 volumes)
Natureza : Denúncia
Unidade : Governo do Estado de Rondônia
Interessado : Senador Odacir Soares.
EMENTA : Acompanhamento efetuado pela 6 SECEX do cumprimento da
Decisão n° 250/93 - TCU - Plenário, que determinou à Secretaria de
Administração Federal o recadastramento dos servidores federais colocados
à disposição do Estado de Rondônia. Prorrogação do prazo, para conclusão
da medida, mediante a Decisão n° 413/94 - TCU - Plenário. Adoção de
medidas corretivas por parte do MARE e não constatação de irregularidades
graves. Comunicação ao Interessado. Arquivamento do processo.

Versa o presente processo sobre Denúncia encaminhada pelo Senador Odacir Soares relacionada a
irregularidades administrativo-financeiras, notadamente na aplicação de recursos federais, ocorridas no
Governo do Estado de Rondônia.
Ao apreciar o presente feito, mediante a Decisão n° 121/92 - Plenário (fl. 319), este Tribunal,
retirando a chancela de sigilo aposta ao processo, determinou à Secretaria de Administração Federal S.A.F. que encaminhasse, no prazo de 60 dias, informações acerca das providências adotadas quanto as
ocorrências objeto da denúncia.
Examinando as informações encaminhadas e acolhendo proposta do Titular da Unidade Técnica
(fls. 359/61), esta Corte entendeu por bem determinar à S.A.F que procedesse ao recadastramento de
todos os servidores públicos federais colocados à disposição do Estado de Rondônia (Decisão 250/93 TCU - Plenário - fl. 367)
Analisa-se, especificamente, na presente fase processual o cumprimento pelo Ministério da
Administração e Reforma do Estado - MARE (órgão que sucedeu à S.A.F) da acima referida

determinação.
Tendo em vista a complexidade de tal medida, o prazo para a efetivação do recadastramento dos
servidores cedidos ao Estado de Rondônia foi, excepcionalmente, prorrogado até 30.11.94 pelo Tribunal,
mediante a Decisão n° 413/94 - TCU - Plenário (fls. 474), sendo determinado, inclusive, que a 6' SECEX
verificasse o seu cumprimento.
No entanto, em razão da carência de pessoal aliada ao caótico quadro administrativo, o
recadastramento determinado só foi concluído no exercício de 1996.
Ao examinar as informações encaminhadas por intermédio do Oficio n° 1920/SRH/MARE, de
30.9.97, a Assessora da 6' SECEX assim se pronunciou (fls. 507/8):
Por meio do Oficio n° 1.920/SRH/MARE, o Secretário de Recursos Humanos daquele Ministério
"4.
informou que 'o recadastramento dos servidores federais à disposição dos Governos dos Estados de
Rondônia, Amapá, Roraima e Acre não gerou o resultado esperado, qual seja o de identificar
irregularidades graves', tendo, no entanto contribuído para atualizar e completar dados cadastrais dos
servidores.
Ainda noticiou as medidas adotadas pelo Ministério com vistas a corrigir irregularidades já
4.1
constatadas e impedir o surgimento de outras, a saber:
'a) Firmação de convênio com os respectivos Estados e com o Ministério da Fazenda, a partir de julho
de 1996... A partir de então, cabe às Delegacias de Administração do Ministério da Fazenda a
manutenção da folha de pagamento, as inclusões e exclusões de servidores no sistema, a concessão de
benefícios e o exame da legalidade de todos os procedimentos que estão sendo adotados, inclusive os
casos passados.
b) Transferência de todos os documentos e acervo funcional relativos àqueles servidores, dos Estados
para as Delegacias de Administração do Ministério da Fazenda.
Word8/fgvb/C:\Votos\00509588.d0c
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Recursos Humanos do MARE),
para o ingresso no serviço público federal.
Correções de todas as irregularidades identificadas, através das Delegacias de Administração do
Ministério da Fazenda, tais como: pagamento irregulares de gratificações de insalubridade,
periculosidade, zona ou local; revisão das 12 referências concedidas indevidamente beneficiados pelo
Instituto da Ascensão Funcional após a promulgação da Constituição Federal de 1988; exclusão do
cadastro daqueles que foram incluídos indevidamente; dentre diversas outras ações corretivas'.
Por fim, informou que, no mês de julho/97, o Ministério realizou a atualização cadastral de todos
4.2
os servidores inativos e pensionistas, por intermédio do Banco do Brasil S.A., sendo que, após ultimados
os trabalhos pertinentes, será realizada a atualização dos cadastros dos servidores da ativa, inclusive
dos ex-territórios federais.•
Conforme visto, o recadastramento determinado pelo Tribunal não logrou constatar as
irregularidades graves. Porém, é de se Ter em vista que possibilitou ao MARE identificar os pontos
frágeis do controle sobre a situação dos servidores colocados à disposição dos ex-territórios e
implementar medidas tendentes a corrigir irregularidades e evitar a sua ocorrência futura.
Não havendo, pois, mais providências a serem adotadas pelo Tribunal, submetemos os autos à
consideração superior, propondo o seu arquivamento."
O Secretário de Controle Externo da Unidade Técnica manifestou-se de acordo com a proposta
8.
alvitrada (fl. 508).
É o Relatório.
VOTO
Ante a conclusão do recadastramento dos servidores federais colocados à disposição do
Estado de Rondônia; a não identificação de graves irregularidades durante o aludido procedimento; e, por
fim, considerando a adoção das medidas corretivas necessárias por parte do MARE, entendo que a
determinação consubstanciada no item 8.4. da Decisão n° 250/93-TCU-Plenário tenha sido plenamente
atendida.
Adiciono, apenas, à proposta da unidade técnica, o encaminhamento de cópia do Relatório,
Voto e Decisão a serem proferidos no presente processo ao interessado, Senador Odacir Soares.
Ante o exposto, acolhendo o parecer da 6a SECEX, VOTO no sentido de que o Tribunal
adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário.

TCU, Sala das Sessões, em 18 de março de 1998.

a
Marcos Vinicios Vil çç)("-----l
Ministro-Relator
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1. Processo n° TC — 005.095/88-3 (c/ 2 volumes)
Classe de Assunto : VII (Denúncia)
Unidade : Governo do Estado de Rondônia
Interessado : Senador Odacir Soares
Relator : Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 6a SECEX
Decisão:
Considerando a conclusão, pelo Ministério da Administração e Reforma do Estado —
MARE, do recadastramento dos servidores federais colocados à disposição do Estado de Rondônia,
atendendo à determinação consubstanciada no item 8.4. da Decisão n° 250/93-TCU-Plenário;
Considerando que, conforme informado por aquele órgão, não foram identificadas graves
irregularidades durante o aludido recadastramento;
Considerando que foram adotadas, pelo MARE, as medidas corretivas necessárias à
correção das impropriedades verificadas;
Considerando que já foi retirada a chancela de sigilo aposta ao presente processo;
O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. encaminhar cópia do Relatório, Voto e Decisão proferidos no presente processo ao Interessado; e
8.2. determinar o arquivamento do processo.
Ata n2 09/98 — Plenário.
Data da Sessão: 18/03/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos Lincoln
Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
na Presidência
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MARCO VINICIOS VILAÇA
finistro-Relator
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•

Ementa: Solicitação. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade.
Conhecimento. O Tribunal ainda não se manifestou sobre a privatização da
ELETROSUL. Comunicação ao interessado. Juntada deste processo ao TC012.073/95-4.

1-Natureza: Solicitação
2-Entidade: Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. — ELETROSUL
3-Interessado: Procuradoria da República em Santa Catarina
4-Ocorrência: Solicitação no sentido de que sejam remetidas ao Ministério Público Federal cópia dos
pareceres e decisões, inclusive os da inspeção realizada em novembro/97, referentes ao processo de
privatização da ELETROSUL.
5-Parecer da Unidade Técnica:
A 9 SECEX ressaltou os seguintes pontos (f 93/95):
o documento veio acompanhado de "cópia do dossiê CODID n° 957/97 do Ministério
Público Federal (fls. 06/92) contendo, dentre outros, recomendação expedida à ELETROSUL e ao
Conselho de Administração (fls. 74/83) para a suspensão e adiamento da Assembléia Geral Extraordinária
convocada para deliberar sobre a cisão da empresa marcada para o dia 23.12.97";
a solicitação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 30 da
Resolução TCU n° 36/95 c/c o parágrafo único do art. 30 da Resolução TCU n° 77/96;
a solicitação refere-se ao processo que trata do acompanhamento da privatização da
ELETROSUL (TC-012.073/95-4), o qual encontra-se em fase de instrução no que tange à primeira etapa
do referido acompanhamento (1°, 2° e 3° estágios);
a inspeção realizada em novembro/97 "teve por objetivo colher subsídios para a
análise dos estágios 4° e 5 0 , que tratam, respectivamente, dos relatórios dos serviços de avaliação
econômico-financeira e do edital de privatização contendo a modelagem de venda da empresa. Quando da
realização da inspeção, previa-se que a data do leilão de venda seria 12.02.98, o que posteriormente veio a
ser postergado pelo CND para final de maio, ainda sem data definida";
"a postergação na privatização da ELETROSUL motivou um atraso no envio dos
documentos pertinentes à avaliação econômico-financeira da empresa. Assim, os resultados da inspeção,
0
então efetuada, serão apresentados na instrução que irá analisar os citados estágios 4° e 5 definidos pela
I.N. 07/94. Deste modo, no âmbito do processo 012.073/95-4, ainda não existem manifestações ou
pareceres apreciados pelo Tribunal, o que prejudica o atendimento imediato ao ilustre membro do
Ministério Público Federal";
O como o documento encaminhado contém informações que podem ser úteis para a
análise do processo de desestatização, cabe juntar este processo ao TC-012.073/95-4.
Assim sendo, a Unidade Técnica emitiu parecer no sentido de:
conhecer do requerimento formulado pela Procuradoria da República em Santa
Catarina, nos termos do art. 30 da Resolução TCU n° 36/95;
informar à solicitante que, até a presente data, o Tribunal não se manifestou quanto ao
processo de desestatização da ELETROSUL;
encaminhar à solicitante, tão logo aprovadas pelo Tribunal, cópias das decisões
referentes ao processo de desestatização da entidade, acompanhadas dos respectivos votos e relatórios que
as embasaram;
juntar o presente processo ao TC-012.073/95-4.
É o relatório.
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Diante do exposto, acolho o parecer da 9' SECEX e Voto por que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto ao Plenário
T.C.U., Sala das Sessões, em 18 de março de 1998.
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DECISÃO N° 106 /98 - TCU - Plenário
Processo n° TC-650.330/97-8
Classe de Assunto: VII — Solicitação
Interessado: Procuradoria da República em Santa Catarina
Entidade: Centrais Elétricas do Sul do Brasil S.A. — ELETROSUL
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: 90 SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 30 da Resolução TCU n° 36/95;
8.3. informar à Procuradoria da República em Santa Catarina que, até a presente data, o Tribunal não
se manifestou quanto ao processo de desestatização da ELETROSUL, com o esclarecimento de que a
documentação solicitada será remetida àquele órgão tão logo esta Corte decida sobre o assunto;
8.2. juntar este processo ao TC-012.073/95-4.
Ata ng 09/98 — Plenário.
Data da Sessão: 18/03/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Atila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-010.486/95-0 (Anexo:TC-007.896/94-0)
NATUREZA: Solicitação
Departamento de Polícia FederalÓRGÃO:
Superintendência Regional do Rio de Janeiro
INTERESSADO: Ricardo Bechara Elabras
EMENTA: Requisição de cópias de processos feita
pelo Delegado de Polícia Federal da
Superintendência Regional do Rio de Janeiro para
subsidiar instrução de inquérito policial.
Matéria ainda sub judice no âmbito do TCU.
Existência de recurso com efeito suspensivo.
Conhecimento. Informação à autoridade
requisitante sobre a impossibilidade do
atendimento.
RELATÓRIO E VOTO

Trata o presente processo de solicitação formulada pelo Sr.
Ricardo Bechara Elabras, Delegado de Polícia do Departamento Regional de
Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro, de cópias dos processos ngs
TC-010.486/95-0 - Prestação de Contas da Casa da Moeda do Brasil,
relativa ao exercício de 1994 e do TC-007.826/94-0 - Representação sobre
procedimentos licitatórios - com a finalidade de subsidiar instrução de
inquérito policial.
Sobre os processos acima referenciados, devo dizer que os
mesmos foram apreciados em conjunto, tendo a 1@ Câmara deste Tribunal, na
Sessão de 04.06.96, ao acolher voto deste relator, proferido o Acórdão
ng 203/96, Ata ng 19/96.
Os responsáveis indicados nos respectivos processos,
inconformados com o teor do v. Acórdão, interpuseram Recurso de
Reconsideração, objetivando a sua reforma.
Registre-se, por oportuno, que o recurso interposto tem efeito
suspensivo, consoante determina o art. 33, da Lei ng 8.443/92.
Por disposição legal e regimental, deverá, por sua vez, ser
apreciado por outro relator, cabendo a este Gabinete tão-somente o
exame do presente pedido.
Desse modo, considerando que os processos encontram-se sub
judice, em virtude de interposição de Recurso de Reconsideração, e dado
o efeito processual dele decorrente, entendo que se deva conhecer da
presente solicitação para informar à autoridade requisitante que, tão
logo haja deliberação acerca do recurso, ser-lhe-ão encaminhadas as
cópias solicitadas.
Com essas considerações, voto por que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto à elevada consideração deste Egrégio Plenário.
Souza, em

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de
de 1998.
18 de março

•
HUMBERTO GUIMARÃES SOU
Ministro-Relator
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DECISÃO N°

107 /98-TCU - PLENÁRIO

Processo n°: 010.486/95-0 Anexo TC- 007.826/94-0
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessado: Ricardo Bechara Elabras - Delegado de Polícia Federal
Órgão: Departamento de Polícia Federal - Superintendência Regional do Estado do Rio de Janeiro
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: Não atuou
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente solicitação para informar ao Sr. Ricardo Bechara Elabras que tão logo o
Tribunal delibere sobre o Recurso de Reconsideração interposto pelos responsáveis contra o Acórdão
proferido nos processos n's 010.486/95-0 e 007.826/94-0, o qual, por sua natureza, tem efeito suspensivo, serlhe-ão encaminhadas as cópias requisitadas.
8.2 - enviar os presente autos ao Gabinete do Exmo. Ministro-Relator do Recurso.
Ata n° 09/98 - Plenário.

Data da Sessão: 18/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministros com voto vencido: Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GABINETE DO MLNISTRO BENTO JOSH BUGARLN

GRUPO: II- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-500.180/95-4
NATUREZA: Solicitação.
ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Serrita/PE.
INTERESSADO: Dr. Hélio José Tavares, Procurador Regional da
República da 5' Região.

Solicitação de Procurador Regional da República da 5' Região de
cópia destes autos de Tomada de Contas Especial. Precedentes desta
Casa. Conhecimento. Atendimento.

RELATÓRIO
Trata-se de Solicitação formulada por Procurador Regional da República da 5' Região no
sentido de que lhe seja enviada cópia destes autos de Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal
de Serrita/PE, de responsabilidade do Sr. José Humberto Sampaio Canejo, ex-Prefeito, instaurada pela
CISET/MAARA em razão da não aplicação dos recursos repassados, em 21/02/91, por força do Convênio
n° 391/90, celebrado entre o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária — MAARA e a referida
Prefeitura, no valor de Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), tendo por objeto a eletrificação rural
destinada ao fornecimento de energia elétrica a produtores rurais, e a sua devolução, em 28/04/93, sem os
devidos acréscimos legais.
Informa o interessado que a documentação ora solicitada servirá de subsidio a eventual
oferecimento de denúncia.
Na Sessão de 27.02.97, a 2' Câmara decidiu rejeitar a defesa oferecida e fixar prazo para
que o responsável efetuasse o recolhimento do débito (Decisão n° 021/97, de fls. 107).
Cientificado da rejeição de suas alegações de defesa (fls. 112/113), o responsável,
transcorrido o prazo concedido para o recolhimento do valor do débito, não se manifestou.
Recebida a solicitação na SECEX/PE, vieram os autos ao meu Gabinete, sem a
observância ao disposto no art. 9°, § 2°, da Resolução/TCU n° 77/96.
É o Relatório.
VOTO
De início, ressalto que o pedido de fornecimento de cópias de peças de processo ainda não
julgado somente pode ser apreciado pelo Plenário, nos termos da Decisão n° 91/96-P, Ata 08/96, segundo
a qual "as informações sobre trabalhos realizados e não apreciados pelo Tribunal somente podem ser
concedidas mediante autorização do Plenário...".
Registro que o julgamento do presente processo encontra-se sobrestado em face do
decidido na Sessão Plenária de 22/10/97, no que se refere à tramitação dos processos em que haja
recolhimento parcial do débito, como é o caso destes autos.
No mais, a presente solicitação encontra amparo no art. 30 da Resolução/TCU n° 36/95
bem como no Convênio de Cooperação Técnica e Assistência Mútua, firmado entre o TCU e o MPF, em
14/11/95, além de dar cumprimento ao disposto no art. 8°, inciso II, da Lei Complementar n° 75/93 c/c o
art. 26, inciso I, alínea b, da Lei n° 8.625/93.
Saliento ainda que em situações semelhantes tem o Tribunal atendido às solicitações,
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TC-500.180/95-4

encaminhando cópia dos autos, na forma requerida (Decisão n° 190/97-P, Ata n° 12/97; Decisão n°
191/97-P, Ata n° 12/97)
Ante o exposto, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação
deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 18 de março de 1998.

BENTO JOSÉ U ARIN
Ministro- elÁor
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DECISÃO N° 10 8 /98 - TCU - Plenário
SI

Processo n° 500.180/95-4
Classe de Assunto: VII - Solicitação.
Interessado: Dr. Hélio José Tavares, Procurador Regional da República da 5' Região.
Órgão: Prefeitura Municipal de Serrita/PE.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/PE.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. com fundamento no art. 30 da Resolução/TCU n° 36/95, conhecer da presente Solicitação para, em
cumprimento ao disposto no art. 8°, inciso II, da Lei Complementar n° 75/93 c/c o art. 26, inciso I, alínea
b, da Lei n° 8.625/93, e ainda à Cláusula Segunda do Convênio de Cooperação Técnica e Assistência
Mútua, firmado entre o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal, em 14/11/95,
encaminhar cópia dos presentes autos à autoridade solicitante, alertando para o fato de que este Tribunal
ainda não proferiu decisão definitiva sobre a matéria, estando o julgamento do presente processo
atualmente sobrestado, em face de deliberação do Plenário, no que concerne a processos que envolvam
recolhimento parcial do débito, como é o caso destes autos;
8.2. informar ao interessado que, tão logo este Tribunal profira decisão definitiva, da qual não caiba
mais recurso, ser-lhe-á encaminhada cópia da Decisão adotada.
Ata ng 09/98 — Plenário.
Data da Sessão: 18/03/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator) e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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Tribunal de Contas da União

GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário
TC 019.018/96-7
Natureza: Representação
Entidade: Secretaria de Recursos Humanos/MARE
Interessado: Tribunal de Contas da União
Ementa:
- Representação de equipe de auditoria. Não disponibilização de dados
pela Secretaria de Recursos Humanos/MARE. Assinatura de prazo para
apresentação das informações requeridas. Comunicação ao Ministro
Supervisor da Área.
RELATÓRIO
Trata-se de Representação formulada pela equipe designada para realizar auditoria tendo por
escopo a Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor - CPSSS.
Em Sessão de 20.11.96, este Plenário, ao proferir a Decisão n° 746/96, em seu item 8.4,
determinou à SEGECEX que, no exercício de 1997, coordenasse "a realização de uma auditoria, com a
participação da 5' SECEX, com o objetivo de apurar, no que diz respeito à Contribuição para o Plano de
Seguridade Social do Servidor, os valores devidos, descontados e efetivamente arrecadados pelos órgãos da
administração direta e indireta, a partir do exercício de 1991, identificando possíveis irregularidades".
Em cumprimento à decisão plenária, a equipe desenvolveu trabalhos junto à Secretaria da
Receita Federal, à Secretaria do Tesouro Nacional e à Secretaria de Recursos Humanos do MARE.
Para a execução da auditoria, de acordo com a equipe, faz-se necessário "ter acesso à base de
dados do SIAPE (Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos) para se examinar a sistemática
adotada pela Secretaria de Recursos Humanos do MARE, gerenciadora daquele Sistema, bem como obter
relatórios específicos sobre a base de cálculo daquela Contribuição" (fls 49).
A equipe requisitou à Secretaria de Recursos Humanos/MARE um conjunto de informações
por meio das Requisições de Documentos e Informações - RDI's n''s 02 e 06, de 05.11.97 e 19.11.97,
respectivamente, não logrando êxito, todavia, em obtê-las, como relata (fls 50):
"Entretanto, a Secretaria de Recursos Humanos do MARE não atendeu satisfatoriamente, as
referidas RDI's apesar de a equipe haver detalhado as informações solicitadas e haver insistido no
cumprimento dos prazos acordados, em sucessivas reuniões realizadas como Sr. Secretário Adjunto daquela
Secretaria, pessoa indicada pelo titular daquela órgão para atender aos pleitos da presente Auditoria. Nessas
ocasiões houve a afirmativa daquela Autoridade de que todos os dados eram passíveis de serem
disponibilizados.
Vencidos os prazos e ante o impasse gerado pelo fato de não serem fornecidos os dados
essenciais à consecução dos trabalhos, houve por bem esta equipe solicitar uma reunião com o Sr. Secretário
de Recursos Humanos/MARE, Sr. Luiz Carlos de Almeida Capella.
Por fim, em reunião realizada no dia 02 de dezembro de 1997, presentes os componentes da
equipe de Auditoria, o Diretor da 2 Divisão Técnica da 5a SECEX-TCU e o Secretário de Recursos Humanos
do MARE, além do Secretário Adjunto e do Coordenador do Sistema Integrado de Administração de
Recursos Humanos-SIAPE, foi alegado por aqueles dirigentes da SRH/MARE alto custo e a demanda de
elevado prazo para a realização da necessária apuração especial para atender as referidas requisições. Propôs,
ainda, aquela Autoridade, a apresentação das justificativas para o não atendimento das referidas requisições,
no tocante às informações sobre a base de cálculo da CPSSS no período de 1991 a 1995, bem como informar
o prazo necessário para o atendimento das informações referentes ao período de 1996 a 1997 e os eventuais
custos vinculados, ouvido o SERPRO sobre esses dois aspectos.
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Pelo Of. S/n°/SSRH/MARE, datado de 12/12/97, o Sr. Secretário de Recursos
Humanos/MARE, informa serem necessários 05 (cinco) meses para a entrega dos dados solicitados a um
custo orçado em R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), respaldado pelo Oficio ARTEC/SUNAR 006/97
do chefe de Projeto de Atualização Tecnológica-SERPRO".
A proposição uniforme da 5 a SECEX é no sentido de que (fls 51):
6.
se inclua a Secretaria de Recursos Humanos/MARE no escopo da presente Auditoria;
"a)
conceda à SRH/MARE o prazo de 30 dias para encaminhamento das informações
solicitadas, pela equipe de auditoria, por meio das RDI's de IN 02, e 06, na forma
preconizada pela de n° 09, considerando, quanto ao seu item a que sejam fornecidos os
dados do mês de setembro de 1997 (escolhido aleatoriamente), ao invés de 1996/1997;
autorize a suspensão temporária da presente auditoria até que os dados solicitados na
forma do item b se façam presentes a esta Corte".
Ouvido o Ministério Público junto ao Tribunal, este se manifesta em conformidade com a
7.
proposta da Unidade Técnica, "sugerindo, em acréscimo, alertar o responsável que o não-atendimento, no
prazo fixado, sem causa justificada, à diligência determinada pelo Relator ou à decisão preliminar do Tribunal,
sujeita o envolvido à aplicação da multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei n° 8.443/92 c/c o inciso IV do
art. 220 do Regimento Interno desta Corte" (fls 64).
É o Relatório.
VOTO
O atingimento dos objetivos preconizados na Decisão n° 746/96 - TCU - Plenário, ao
determinar a realização de auditoria sobre a Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor,
apurando "os valores devidos, descontados e efetivamente arrecadados", envolve procedimentos auditoriais
em diferentes órgãos.
Foram colhidos dados junto às Secretarias da Receita Federal e do Tesouro Nacional que,
necessariamente, deveriam ser cotejados com informações contidas na folha de pagamento de pessoal,
gerenciada pela Secretaria de Recursos Humanos, do Ministério da Administração e Reforma do Estado. O
trabalho auditorial que vinha sendo desenvolvido foi, nesse momento, entravado pelas dificuldades opostas
pelos servidores do MARE para disponibilizar informações.
De acordo com os elementos contidos nos autos, a postura daqueles servidores caracteriza
obstrução à ação de fiscalização do Tribunal.
Por isso, entendo cabível, na essência, a proposição uniforme da Unidade Técnica e do
Ministério Público.
Concordo, ademais, que, em face do alto custo para processar folhas de pagamento da série
janeiro de 1996 a dezembro de 1997, pode-se solicitar apenas dados relativos a um mês apenas, escolhido
aleatoriamente.
Diante do exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação
deste Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, emleiik.cle março

•
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de 1998.

- 9 5-

e

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

cç. csa nROO

lettit
Secretária do Plenárlo

DECISÃO N° 109 /98 - TCU - Plenário

•

o

1. Processo n° TC 019.018/97-0
2. Classe de Assunto: VII - Representação
3. Interessado: Tribunal de Contas da União
4. Entidade: Secretaria de Recursos Humanos/MARE
5. Relator: Ministro Lincoln Magalhães da Rocha
6. Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin
7. Unidade Técnica: 5 a SECEX
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 assinar, com fulcro no art. 42, § 1°, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 208, § 1°, do Regimento Interno desta
Corte, o prazo de 15 (quinze) dias para que o Sr. Secretário de Recursos Humanos do Ministério da
Administração e Reforma do Estado faça presente neste Tribunal, sob pena de aplicação das sanções
legalmente previstas, as seguintes informações, solicitadas anteriormente por meio das RDI's n's 02, 06 e 09,
subscritas pelo Coordenador da Equipe e não prestadas pelo órgão;
demonstrativo contendo valor bruto, base de cálculo, parcela retida a título de CPSSS dos proventos dos
servidores, dados relativos ao mês de setembro de 1997 (escolhido aleatoriamente), dispostos nos seguintes
campos: Nome do Órgão, Total da Remuneração RJU, Total da Remuneração não-RJU, Base de Cálculo para
CPSSS, Valores da CPSSS descontadas e Valores não recolhidos em virtude de decisões judiciais, a serem
fornecidos em disquetes, em formato de texto passível de leitura pelo "ACCESS", ou já em formato de tabela
"ACCESS" ou "EXCEL";
demonstrativo contendo os valores da CPSSS não recolhidos em virtude de decisões judiciais no
exercícios de 1991 a 1997;
Boletins Estatísticos de Pessoal do MARE de á" 01 a 15 e 17 a 19.
8.2 alertar o responsável de que o não-atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência
determinada pelo Relator ou à decisão preliminar do Tribunal, sujeita o envolvido à aplicação da multa
prevista no inciso IV do art. 58 da Lei n° 8.443/92 c/c o inciso IV do art. 220 do Regimento Interno desta
Corte; e
8.3 dar ciência ao Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado, para as medidas
cabíveis, nos termos do art. 42, § 1°, desta Decisão, bem como dos Relatório e Voto que a embasam.
9. Ata n° 09/98 - Plenário.

10. Data da Sessão: 18/03/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos
Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.
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GRUPO I CLASSE - VII
TC-014.869/97-7
Natureza: Solicitação
Entidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande
do Sul — CRECURS
Interessado: Dr. Roger Raupp Rios — Exmo. Juiz da 10' Vara da
Justiça Federal no Rio Grande do Sul
Ementa: Pedido de informações a respeito do TC n° 014.683/95-4,
bem como de cópias das decisões proferidas. Encaminhamento das
referidas informações por meio de Oficio da SECEX/RS. Atendimento
do pedido. Determinação à SEGECEX. Juntada dos autos ao
TC n° 014.683/95-4.

Trata-se de pedido formulado pelo Meritíssimo Juiz titular da 10' Vara da Justiça Federal, Dr. Roger
Raupp Rios, reforçando solicitação anteriormente formulada pelo mesmo Juízo, no sentido de obter
informações a respeito do andamento do TC n° 014.683/95-4, que trata de denúncia contra o Conselho
Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul — CRECl/RS, bem como seja remetida cópia das
decisões nele proferidas, com o fito de instruir Ação Popular em trâmite naquela instância judicial, movida pelo
Ministério Público Federal, em desfavor de Flávio Gonçalves Dias e outros.
Informa o Sr. Diretor Substituto da 3' Divisão Técnica que o pedido já foi atendido por meio do
02.
Oficio n°881/97 — SECEX/RS, de 12.11.97, sugerindo, dessa forma, com a anuência do titular da Unidade
Técnica, seja respondida a solicitação supra, com o envio de cópia do referido Oficio e posterior arquivamento
do presente feito.
É o Relatório.
VOTO

•

Importa mencionar que o Tribunal ainda não apreciou o TC n° 014.683/95-4, objeto do pedido de
informações.
Esta Corte de Contas vem firmando posicionamento, a partir da Decisão n 2 91/96 - Plenário, Ata n 2
8/96, Relator o eminente Ministro Adhemar Paladini Ghisi, de que informações a respeito de matéria ainda não
apreciada por este Tribunal somente poderão ser atendidas mediante autorização do E. Plenário (Decisões n 2
190/97 e 191/97, ambas do Plenário e constantes da Ata n 2 12/97).
Ademais, cumpre destacar que a presente solicitação encontra amparo no inciso II do art. 399 do
Código de Processo Civil que permite ao Magistrado requisitar os procedimentos administrativos pertinentes,
nas causas em que a União ou as respectivas entidades da administração indireta forem interessadas.
Também o art. 30 da Resolução nQ 36/95, desta Casa, faculta aos magistrados o direito de obter
informações a respeito de processos em trâmite no Tribunal.
Dessa forma, entendo possível o atendimento às solicitações do requerente, razão pela qual julgo
conveniente determinar à SECEX/RS que informe ao requerente que o TC- n° 014.683/95-4 ainda não foi
objeto de deliberação por parte do Tribunal.
Cumpre mencionar, ainda, que a SECEX/RS já atendeu o pedido formulado inicialmente pela Dra.
Adriane Battisti, Juíza Substituta da 10' Vara da Justiça Federal no Rio Grande do Sul, por meio do Oficio
n° 881/97, sem prévia autorização do Plenário. Dessa forma, entendo pertinente que seja determinado à
Secretaria-Geral de Controle Externo que oriente as Unidades Técnicas no sentido de que pedidos de
informações pertinentes à matéria objeto de apreciação do Tribunal somente poderão ser atendidos pelo
eminente Ministro-Presidente, nos casos de processos já julgados, que não se encontrem em fase de recurso,
ou pelo Plenário, nos casos pendentes de deliberação definitiva.
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Deixo de atender a sugestão de arquivamento dos autos, tendo em vista que a matéria objeto do
07.
pedido de informações ainda não foi apreciada. Assim sendo, por cautela, entendo que o presente processo
deva ser juntado ao TC-014.683/95-4, para que, quando do seu julgamento, seja analisada a conveniência de
remeter à autoridade requerente cópia da Decisão que vier a ser tomada.
Ante o exposto, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste
Plenário
TCU, Sala das Sessões, em 18 de março
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DECISÃO 1\1 2 1 Ô/98 TCU Plenário
-

-

Processo n° TC-014.869/97-7.
Classe de Assunto: VII — Solicitação.
Interessado: Dr. Roger Raupp Rios — Exmo. Juiz da 10a Vara da Justiça Federal no Rio Grande do Sul
Entidade: Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul — CRECI-RS.
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/RS.
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. deferir a presente solicitação, nos termos do inciso II do art. 399 do Código de Processo Civil, bem
como do art. 30 da Resolução n° 36/95, para determinar à SECEX/RS que informe à autoridade indicada no
item 3 supra que o TC-014.683/95-4 ainda não foi apreciado pelo Tribunal;
8.2. determinar à SEGECEX que oriente as Unidades Técnicas no sentido de que pedidos de cópias ou
informações a respeito de processos de competência do Tribunal somente poderão ser deferidos pelo MinistroPresidente, no caso de matéria já apreciada pela Corte e que não seja objeto de recurso, ou pelo Plenário, nas
demais situações, nos termos dos §§ 1° e 2° da Resolução 77/96;
8.3. determinar ajuntada do presente processo ao TC-014.683/95-4, para que, quando do seu julgamento,
seja analisada a conveniência de remeter à autoridade requerente cópia da Decisão que vier a ser tomada.
Ata n2 09/98 — Plenário.
Data da Sessão: 18/03/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos Lincoln
Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).
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ANEXO II DA ATA N° 09, DE 18-03-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
SUSPENSÃO DE VOTAÇÃO EM FACE DE PEDIDO DE VISTA
Inteiro teor do Relatório, Voto e Proposta de Decisão emitidos pelo Ministro-Substituto
Lincoln Magalhães da Rocha, no tocante a Representação formulada pela Procuradoria da República no
Estado do Ceará, relativamente ao contrato celebrado entre o Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas e a Empresa Thompson Segurança, cuja votação foi suspensa (art. 56 do Regimento Interno), na
Sessão Ordinária de 18 de março de 1998, ante pedido de vista formulado pelo Ministro Humberto
Guimarães Souto
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Grupo I - Classe VII - Plenário
-TC-275.454/96-7
Natureza: Representação.
Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
DNOCS.
Interessado: Procuradoria da República no Estado do Ceará.
Responsáveis: Hildeberto Santos Araújo e João Luiz Ramalho de
oliveira Filho.
-

-

-

-

Ementa: Representação. Negligência da administração do Órgão.
Ausência de pesquisa de preços, redundando em pagamento de
valores bem superiores aos praticados no mercado local através da
chamada "indenização". Aplicação de multa aos responsáveis.
Autorização de cobrança executiva. Juntada do processo às contas
do órgão relativas ao exercício de 1996. Cientificação ao
Interessado. Determinação.
-

RELATÓRIO

Tratam os autos de Representação formulada pela Procuradoria da República no Estado do
Ceará, relativamente ao contrato celebrado entre o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e a
Empresa Thompson Segurança, visando manter a prestação de serviços de vigilância armada nas
dependências daquele Órgão Público no Município de Fortaleza-CE.
Questiona a referida Representação que o DNOCS, comparativamente à TELECEARÁ,
incorreu em um "custo médio hora vigilância" bem mais elevado (76%), no período de outubro a
dezembro de 1995.
Objetivando oferecer tratamento mais célere à matéria, a SECEX/CE determinou a
realização de diligência in loco, cujo relatório transcrevo a seguir:
"II. O CONTRATO PGE

-

01/92

Em 03.06.92 foi firmada a Carta-Contrato n° PGE - 01/92 entre o DNOCS e a firma
Thompson Segurança Ltda., decorrente da Tomada de Preços n°001/92 - 2DR/S, de 24.01.92
(DOU de 06.02.92), cujo objeto era a Locação de Serviços de Vigilância Armada, ininterrupta, 24
horas por dia, no Edificio Sede da 2'. Diretoria Regional do DNOCS, localizado na Praia de
Iracema, e nos prédios onde funcionam o Almoxarifado Regional, a Oficina Mecânica e a Comissão
de Alienação, todos localizados no Pici. (fls. 28/31)
O objeto da referida Carta-Contrato atendia às seguintes disposições.
2.
04 (quatro) pontos de vigilância armada durante 24 (vinte e quatro) horas no Edifício
Sede.
03 (três) pontos de vigilância armada durante 24 (vinte e quatro) horas nos prédios
localizados no Pici.
09 (nove) pontos de vigilância armada durante 12 (doze) horas (de 07:00 às 19:00 hs)
de segunda à sexta-feira, no Edifício Sede.

e

O valor do contrato era de Cr$ 35.337.600,00 mensais, reajustável segundo a IN n° 02, de
3.
26.12.91, da Secretaria de Administração Federal-SAF, e o prazo de validade de 01 (um) ano,
podendo ser prorrogado por igual período.
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Em 03.06.93 expirou-se o prazo do referido contrato, e o então Diretor Regional da 2a
DR, Sr. João Luiz Ramalho de O. Filho, solicitou à PGE a aditivaçâ'o do mesmo por um período de
mais 01 ano, porém, segundo o Diretor Regional, em decorrência do acúmulo de serviços e da
carência de pessoal, a providência não pôde ser adotada a tempo, o que o levou a solicitar da
Auditoria Geral do DNOCS um parecer sobre a possibilidade de pagamento dos serviços sem
cobertura contratual, já que eram despesas que não podiam ser postergadas, sob pena de se colocar
em risco o patrimônio público. (fls. 32/33)
Em 23.07.93 a Auditoria Geral do DNOCS, atendendo à solicitação do Diretor da 2° DR,
emitiu parecer favorável ao pagamento dos serviços de segurança armada sem cobertura contratual,
por se tratar de despesas que não podiam ser postergadas, porém alertou-o sobre a necessidade de
se ultimar, com urgência, a elaboração de um novo edital de licitação, conforme determinava a Lei
n°8.666/93, já vigente. (fls.34/35)
Com o parecer favorável da Auditoria Geral do DNOCS, o Diretor Regional da 2" DR,
argumentando que um novo procedimento licitatório demandaria prazos legais a serem cumpridos
até a abertura, julgamento e aprovação da nova licitação, solicitou do Diretor Geral do órgão que
fossem autorizados os pagamentos dos serviços correspondentes aos meses de junho, julho, agosto e
setembro de 1993, a título de indenização ((fls. 36/37).
Em 23.08.93, com base em parecer da Procuradoria Geral do DNOCS, o Diretor Geral
autorizou o pagamento. (fls.38/40)
Em 25.11.93, argüindo que a 2" Diretoria Regional não dispôs de recursos orçamentários
necessários à realização da licitação para os serviços de segurança armada a partir de outubro de
1993, já que até setembro de 1993 esses serviços estavam autorizados a serem pagos a título de
indenização, a 2" DR solicitou do Diretor Geral que os meses de outubro, novembro e dezembro de
1993 também fossem pagos a título de indenização. (fls. 41/42)
Em 01.12.93, com base em parecer da Auditoria Geral do DNOCS, o Diretor Geral
autorizou o pagamento. (fl. 43, frente e verso)
Em 31.01.94, mediante o MEM° n° 007/2DR/S, o Diretor Regional da 2 a DR solicitou do
Diretor Geral do órgão a liberação de crédito orçamentário no valor de CR$ 233.204.016,12 afim
de possibilitar a licitação para a contratação dos serviços de vigilância armada para aa2DR,
conforme recomendações da Auditoria Geral do órgão. «is. 44)
Em 02.05.94, mediante o MEM° n° 031/2DR/S, novamente o Diretor Regional da 2 a DR
solicitou do Diretor Geral do DNOCS a liberação de recursos orçamentários, agora no valor de
CR$ 528.000.000,00 (correspondente a 398.815,63 URV's), para a licitação dos serviços de
segurança armada, no que, mais uma vez, não foi atendido. (fls. 45)
Durante todo esse período (/aneiro/94 a maio/94) os serviços continuaram sendo pagos a
título de indenização, pois inexistia recursos orçamentários para efetivar a licitação para os
mesmos.
Somente em 12.07.94 o Diretor Regional da 2° DR, ao mesmo tempo que solicitou parecer
sobre a possibilidade dos serviços de vigilância armada relativos aos meses de junho, julho e agosto
de 1994 serem pagos a título de indenização, informou ao Procurador Regional da 2a DR que foram
alocados recursos da ordem de R$ 145.000,00 para possibilitar a licitação dos serviços de
segurança armada, e que esperava que durante o mês de agosto/94 o processo de licitação estivesse
concluído. (fls. 46/48)
Os serviços de vigilância armada para a 2a DR foram licitados mediante as Tomadas de
Preços n's 01/94-2DR/SM, de 29.08.94, e 02/94-2DR/SM, de 21.11.94, tendo sido ambas anuladas
por erros detectados nos respectivos editais pela Justiça Federal, por intermédio de Mandados de
Segurança.
Somente em 03.11.94 o Diretor Geral do DNOCS autorizou, com base em parecer da
Procuradoria Geral do órgão, o pagamento dos serviços de segurança armada relativos aos meses
de junho, julho e agosto de 1994. (fls. 49/51)
Em 08.11.94 o Diretor Regional da 2a DR informa ao Procurador Geral do DNOCS que a
minuta do novo edital para contratação dos serviços de segurança armada da 2a DR está em análise
final para aprovação e ao mesmo tempo solicita que os serviços relativos aos meses de setembro e
outubro de 1994 também sejam pagos a título de indenização, no que recebe parecer favorável e
autorização por parte do Diretor Geral do órgão em 05.12.94. (fls. 52/56)
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Em 23.12.94 o Diretor Regional da 2' DR solicita ao Procurador Geral do DNOCS
S segurança
ct urdoanPç. ena armada
parecer favorável ao pagamento, a título de indenização, dos serviços deecis
relativos cwrilêsdenovembro/94,noquerecebeconcordânciadoProcuradoreposterior
autorização de pagamento por parte do Diretor Geral, em 12.01.95. (fls. 57/59)
Em 06.01.95, repetindo o mesmo procedimento, o Diretor Regional da 2' DR solicita ao
Procurador-Geral do DNOCS parecer favorável ao pagamento, a título de indenização, dos serviços
de segurança armada relativos ao mês de dezembro/94, no que recebe concordância do Procurador
e posterior autorização de pagamento por parte do Diretor Geral, em 30.01.95. (fls. 60/63)
Durante o período de janeiro a julho de 1995 as despesas com serviços de segurança
armada foram pagas sempre a título de indenização, pois os processos judiciais relativos à
impugnação dos editais de licitação dos mesmos ainda tramitavam na justiça. As faturas relativas
aos serviços dos meses de agosto a dezembro de 1995 estão na Procuradoria Geral do DNOCS para
análise, e até a data da diligência in loco ainda não tinham sido pagas, segundo informações do
Diretor Geral do órgão.
De junho de 1992 a julho de 1995 foram pagos à firma Thompson Segurança Ltda os
seguintes valores.
DATA DO
PAGAME
NTO
30/07/92

MÊS DE
REFERÊNCIA

VALOR PAGO

Junho/92

70.380.212,31

VALOR PAGO
EM
DÓLAR(USS)
16,881.79

19/08/92

Julho/92

81.999.522,64

17,247.44

18/09/92

Agosto/92

100.215.808,07

17,039.59

06/10/92

Setembro/92

107.562.495,12

16,107.23

13/01/93

Out./Nov./Dez./92

610.960.989,51

44,947.06

16/02/93

Janeiro/93

262.416.664,22

14,267.93

12/03/93

Fevereiro/93

450.827.700,00

20,526.69

16/04/93

Março/93

477.230.294,85

16,655.45

11/06/93

Abril/93

640.896.989,99

13,863.22

30/06/93

Maio/93

22,984.15

30/08/93

Jun./Jul./93

1.248.866.828,3
5
3.134.964,30

27/09/93

Agosto/93

2.213.871,66

18,093.09

21/10/93

Setembro/93

3.652.069,60

23,013.13

14/12/93

Outubro/93

4.629.269,95

17,141.31

29/12/93

Novembro/93

5.929.909,93

18,764.94

05/01/94

3.787.469,04

11,079.97

3.752.484,83

9,835.22

15/03/94

01 a 15 de
Dezembro/93
16 a 30 de
Dezembro/93
Janeiro/94

14.146.567,15

18,726.33

06/05/94

Fev./Mar./94

18.672.993,97

30,312.83

25/08/94

Abril/94

28.521,00

32,118.24

29/08/94

Maio/94

28.420,60

31,719.41

09/11/94

Jun./Jul./Ago./94

86.515,77

104,110.43

13/01/94

•

r

g; • 1 duai

33,579.30
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27/12/94

Set./Out./94

57.677,19

67,696.23

27/01/95

Novembro/94

27.396,66

32,422.07

08/02/95

Dezembro/94

27.396,66

32,771.12

20/04/95

Janeiro/95

35.226,62

38,373.22

06/06/95

Fev./Mar./95

70.453,24

77,762.95

30/08/95

Abr./Mai./Jun./95

105.679,84

111,124.96

31/08/95

Julho/95

35.226,62

37,041.65

Como vimos no quadro anterior, foi pago à firma Thompson Segurança Ltda., no período
compreendido entre junho/92 a julho/95, o valor total de US$ 946,206.95, que se dividirmos pelo
número de meses correspondentes (38 meses) chegamos a uma média mensal de US$ 24,900.18.
Analisando essa média mensal paga à Thompson Engenharia, notamos que existem dois
períodos distintos em relação a esses pagamentos: antes e depois da publicação do Decreto n°
1.110, de 13 de abril de 1994, que dispõe sobre a conversão dos contratos de aquisição de bens e
serviços para a Unidade Real de Valor - UR V.
No período compreendido entre junho/92 e março/94 a média mensal paga à Thompson
Engenharia foi de US$ 17,321.21. Isso ocorreu devido ao atraso na data de pagamento das faturas
emitidas pela Thompson durante esse período, o que fez com que a média em dólar fosse tão baixa,
já que o valor em dólar foi calculado pelo dólar do dia do pagamento, ou seja, essa média está
distorcida da realidade, devido a esses atrasos.
Já a média mensal dos serviços pagos à Thompson no período de abril/94 a julho/95 é de
US$ 35,321.26, pois a partir da publicação do Decreto n° 1.110, de 13/04/94, as faturas eram pagas
usando-se o valor da URV da data do pagamento, ou seja, o atraso no pagamento não distorcia os
valores realmente pagos, pois a URV era diariamente corrigida e a partir de 01.07.94 foi instituído o
Real.
Em 24 de janeiro de 1996 o DNOCS resolveu firmar um contrato temporário de até 06
(seis) meses com a MG-Segurança e Vigilância Ltda. para a execução dos serviços de segurança
armada, que vinham sendo executados pela Thompson Segurança Ltda. sem nenhuma cobertura
contratual, até que se conhecesse o resultado final do procedimento licitatório para a execução de
tais serviços. «is. 64/68)
O valor do contrato retrocitado era de R$ 16.800,00, ou seja, inferior à metade do que
vinha sendo pago à Thompson Segurança Ltda.(R$ 35.582,44) sem nenhuma cobertura contratual.
É importante _frisar que a própria Thompson Segurança Ltda. ofertou para a execução dos
referidos serviços um valor de R$ 19.520,28, no que foi vencida pela MG-Segurança e Vigilância
Ltda., ou seja, a mesma firma que vinha realizando, há mais de 02 anos, serviços de vigilância
armada para o DNOCS sem qualquer cobertura contratual por um valor de R$ 35.582,44, oferecia
esses mesmos serviços a um preço de R$ 19.520,28. (fls. 69/70)
Em 31.05.96 o DNOCS, por intermédio da Tomada de Preços n° 001/96-2DR/SM, recebeu
propostas para a execução dos serviços de segurança armada objeto do presente relatório, e afirma
MG-Segurança e Vigilância Ltda. foi a que apresentou o menor preço entre as concorrentes,
R$ 44.948,61, ou seja, quase o triplo do preço que ela vinha cobrando do DNOCS pela execução
dos mesmos serviços. (fls. 71/77)
A Comissão de Licitação responsável pela Tomada de Preços n° 001/96-2DR/SM
apresentou ao Diretor Regional da 2° DR um estudo comparativo de preços para os serviços
licitados, apresentando os preços pagos pela Fundação Nacional de Saúde e pela Universidade
Federal do Ceará, ao mesmo tempo que alertou ao Diretor Regional a disparidade entre os preços
apresentados pela MG-Segurança e Vigilância Ltda. e os que vinham sendo praticados pela mesma
firma no contrato temporário para a execução dos mesmos serviços licitados. (fls. 71/77)
Em 24.07.96, o Diretor Regional da 2 ° DR, Eng° Ney Fonseca Barroso, solicitou do
Gerente da MG-Segurança e Vigilância Ltda. uma redução nos preços ofertados pela mesma na
Tomada de Preços n° 001/96-2DR/SM, já que eles estavam, segundo o Diretor Regional da 2° DR,
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24% acima dos preços aceitáveis pelo DNOCS, no que foi atendido, passando o 1 3;:;l
para R$ 36.258,51. (fls. 78/81)
IIL CONSTA TACÕES
1. Atraso na Contratação Temporária
Em 12.07.94 o DNOCS já dispunha de recursos orçamentários para a licitação dos
serviços de vigilância armada objeto do presente processo, ou seja, ja poderia o órgão contratar
temporariamente esses serviços, enquanto o procedimento licitatório era concluído.
Acontece que o DNOCS não contratou os serviços a partir de Agosto/94, preferindo
continuar pagando à firma Thompson Segurança Ltda. os referidos serviços a título de indenização,
e por um preço à época de R$ 27.673,39 mensais (quando o salário da categoria de vigilante era de
R$ 167,21).
Somente em 24 de janeiro de 1996 é que o DNOCS resolveu fazer a contratação
temporária desses serviços, e por um preço de R$ 16.800,00 mensais, ou seja, desde agosto de 1994
(mês que o órgão já poderia ter realizado a contratação temporária) o DNOCS vinha pagando os
serviços de vigilância à firma Thompson Segurança Ltda. por um preço 64,72% superiores ao que
passou a pagar com a contratação temporária da firma MG-Segurança e Vigilância Ltda.
É importante frisar que a própria Thompson Segurança Ltda. ofertou um preço de R$
19.520,28 para a prestação dos serviços de vigilância armada, quando da contratação temporária
(/aneiro/96), sendo vencida pela MG-Segurança e Vigilância Ltda., ou seja, o DNOCS pagou de
agosto/94 a julho/95 (sem incluir os meses de agosto a dezembro/95 que estão pendentes de
pagamento) os serviços de vigilância armada por um preço 41,76% superiores aos preços ofertados
pela própria Thompson Segurança Ltda., na contratação temporária realizada em janeiro/96.
De agosto de 1.994 a julho de 1.995 o DNOCS pagou à Thompson Segurança Ltda., pelos
serviços de vigilância armada em tela, o valor total de R$ 387.895,42 a título de indenização,
quando, na realidade, já tinha recursos suficientes para realizar uma contratação temporária,que
permitiria a negociação de um preço bem mais vantajoso para o órgão.
Somente esse atraso na contratação temporária dos serviços de vigilância armada gerou
um prejuízo de R$ 152.407,68, se comparado com os preços contratados com a MG-Segurança e
Vigilância Ltda., na contratação temporária realizada em janeiro/96,sem levar em conta ainda a
análise dos preços que vinham sendo pagos à Thompson Segurança Ltda, que será feita no
próximo item.
II12. Análise de Preços
Para fazermos uma análise nos preços que vinham sendo pagos à Thompson Segurança
Ltda. usaremos um trabalho realizado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, com a ajuda
de órgãos como o Ministério do Trabalho, INSS, Secretaria da Receita Federal, além de análise
crítica de estudo da Fundação Getúlio Vargas, que desenvolveu uma planilha de custos máximos e
mínimos para a contratação de serviços de vigilância armada.
Os preços dos serviços pagos à Thompson Segurança Ltda. correspondia a R$ 27.673,39
mensais, quando o salário da categoria de vigilante era de R$ 167,21, e passou para R$ 35.582,44
mensais, quando o salário da categoria citada passou para R$ 215,00. (fis. 82)
A planilha de custos feita pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, citada no
parágrafo 37, considera o salário atual da categoria de vigilante, que é de R$ 270,00 (fls. 83/84).
Para fazermos uma análise real, consideraremos os preços relativos ao salário da
categoria de vigilante correspondente a R$ 215,00, ou seja, consideraremos os preços pagos à
Thompson Segurança de R$ 35.582,44 mensais e os preços da planilha de custos elaborados pela
Secretaria da Fazenda do Ceará deflacionados em 25,58%, correspondente à diferença de salário
entre R$ 270,00 e R$ 215,00.
Analisando a planilha de custos da SEFAZ/CE vemos que os serviços realizados pela
Thompson Segurança Ltda. correspondiam a um custo total máximo de RS 25.794,54 mensais para
um salário da categoria de vigilante de R$ 270,00 e de R$ 20.540,32 mensais, considerando um
salário de R$ 215,00.
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2 o preço pago pelo DNOCS à firma Thompson S:ge ctuetr:n
R$ 35.582,44 mensais para um salário da categoria de vigilante correspondente a R$ 215,00, vemos
que esse preço está 73,23% superior ao preço máximo da planilha de custos da SEFAZ/CE.
• 43. Considerando ainda que a planilha de custos da SEFAZ/CE só permite uma folga de 10%
para efeito de superfaturamento, podemos considerar que os preços pagos pelo DNOCS à firma
Thompson Segurança Ltda. estavam 57,48 % superfaturados em relação aos custos dos serviços
executados, o que corresponde a um montante de US$ 345,364.34.
Para reforçar esses dados podemos comparar os preços oferecidos pela MG-Segurança e
Vigilância Ltda., quando da contratação temporária para a prestação dos mesmos serviços em
janeiro/96, e os preços calculados pela planilha de custos da SEFAZ/CE.
A MG-Segurança e Vigilância Ltda. ofereceu um preço de R$ 16.800,00 mensais, para um
salário de R$ 167,21 da categoria de vigilante, e se calcularmos o preço da planilha de custos da
SEFAZ/CE, para um salário de R$ 167,21, chegaremos a um valor de R$ 15.974,73 mensais, ou seja,
compatível com o preço ofertado pela MG-Segurança e Vigilância, que estaria somente 5,16%
superiores ao da planilha, não podendo, portanto, ser considerado superfaturado.
1113. Preços Elevados nas Propostas da Tomada de Preços N° 001/96-2DR/SM
Em 31.05.960 DNOCS, por intermédio da Tomada de Preços n° 001/96-2DR/SM, recebeu
propostas para a execução dos serviços de segurança armada objeto do presente relatório, e afirma
MG-Segurança e Vigilância Ltda. foi a que apresentou o menor preço entre as concorrentes, R$
44.948,61 mensais, ou seja, quase o triplo do preço que ela vinha cobrando ao DNOCS pela
execução dos mesmos serviços, mediante o contrato temporário celebrado em 24 de janeiro de 1996.
Chamado a se pronunciar sobre a disparidade dos preços, o Gerente da MG-Segurança e
Vigilância justificou arguindo que os preços apresentados no contrato temporário tinham como base
um salário de R$ 167,21 para a categoria de vigilante, enquanto o da proposta da Tomada de
Preços tinha um salário para a categoria de R$ 270,00.
O Diretor Regional da 2° DR solicitou então uma redução nos preços, já que, segundo o
Diretor Regional, eles estavam 24% superiores aos aceitos pelo DNOCS, no que foi atendido pelo
Gerente da MG-Segurança e Vigilância Ltda.
Acontece que a diferença de salários da categoria de vigilantes justificada pelo Gerente
da MG-Segurança e Vigilância Ltda.(R$ 270,00 a R$ 167,21) é de 61,47%,o que elevaria o
contrato para R$ 27.126,96, e ensejaria uma redução de 65,70% nos preços da proposta da firma
que venceu a Tomada de Preços e não de apenas 24% como solicitou o Diretor Regional da ?
DR, no que foi, obviamente, atendido pelo Gerente da MG-Segurança e Vigilância Ltda.
Se aplicássemos uma redução de 65,70% no preço da MG-Segurança e Vigilância Ltda.
na Tomada de Preços n° 001/96-2DR/SM, teríamos um valor mensal de R$ 27.126,96 (para um
salário da categoria de vigilante de R$ 270,00), ou seja, compatível com a planilha de custos
máximos da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, que é de R$ 26.785,55 mensais, portanto,
apenas 1,27% superiores, o que não caracterizaria superfaturamento.
IV. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo:
I - Preliminarmente, com fulcro no art. 43, inciso II da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 194,
inciso III do Regimento Interno deste Tribunal e art. 31 da IN/TCU n° 09/95, que seja determinada a
audiência dos responsáveis elencados a seguir, para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem
razões de justificativa sobre as questões formuladas:
1. Sr. Hildeberto Santos Araújo - Diretor Geral do DNOCS :
a) Não contratação temporária, já em agosto/94, quando o DNOCS dispunha de recursos,
dos serviços de vigilância armada do Edifício Sede da 2° Diretoria Regional do DNOCS, localizado
na Praia de Iracema, e nos prédios onde funcionam o Almoxarifado Regional, a Oficina Mecânica e
a Comissão de Alienação, todos localizados no Pici, só o fazendo em janeiro de 1996, quando os
serviços foram contratados temporariamente por um preço bastante inferior ao que foi pago de
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agosto/94 a dezembro/95, causando, referido atraso na contratação temporária, prejuízo ao
DNOCS.
b) Autorização para pagamentos, a título de indenização, à firma Thompson Segurança
Ltda. dos serviços de vigilância armada prestados por aquela firma, no Edifício Sede da 2'
Diretoria Regional do DNOCS, localizado na Praia de Iracema, e nos prédios onde funcionam o
Almoxarifado Regional, a Oficina Mecânica e a Comissão de Alienação, todos localizados no Pici,
no período de junho/93 a julho/95, quando os preços de tais serviços estavam superfaturados, o que
foi confirmado quando da contratação temporária de tais serviços, em janeiro/96, por um preço
bem inferior e conforme se vê atualmente pela planilha de custos elaborada pela Secretaria da
Fazenda do Estado do Ceará, a partir de visitas e estudos dos normativos editados pelos órgãos do
Ministério do Trabalho, INSS, Secretaria da Receita Federal e legislação pertinente, além de análise
crítica de estudo da Fundação Getúlio Vargas.
Sr. João Luiz Ramalho de Oliveira Filho - Ex- Diretor Regional da 2a DR/DNOCS:
a) Não contratação temporária, já em agosto/94, quando o DNOCS dispunha de recursos,
dos serviços de vigilância armada do Edificio Sede da 2ct Diretoria Regional do DNOCS, localizado
na Praia de Iracema, e nos prédios onde funcionam o Almoxarifado Regional, a Oficina Mecânica e
a Comissão de Alienação, todos localizados no Pici, só o fazendo em janeiro de 1996, quando os
serviços foram contratados temporariamente por um preço bastante inferior ao que foi pago de
agosto/94 a dezembro/95, causando, referido atraso na contratação temporária, prejuízo ao
DNOCS.
Sr. Ney Fonseca Barroso - Diretor Regional da 2a DR/DNOCS:
a) Solicitação, em 24/07/96, de redução nos preços apresentados pela firma MGSegurança e Vigilância Ltda. na Tomada de Preços n° 001/96-2DR/SM, argumentando que tais
preços estavam somente 24% acima dos preços aceitáveis pelo DNOCS, quando na realidade, esses
preços estavam 65,70% acima dos preços que deveriam ser aceitos pelo DNOCS, pois se a referida
firma vinha realizando tais serviços por R$ 16.800,00 mensais, calculados com base no salário da
categoria de vigilante de R$ 167,21, para um salário da categoria de R$ 270,00 o aumento
aceitável pelo DNOCS seria de 61,47% (diferença entre R$ 270,00 e R$ 167,21), passando o
contrato, assim, para R$ 27.126,96.
Sr. Dinamauro Paiva Monte - Gerente da MG-Segurança e Vigilância Ltda.
a) Apresentação, em 31/05/96, na Tomada de Preços n° 001/96-2DR/SM do DNOCS, de
preços 167,55% superiores aos que vinham sendo cobrados pelos mesmos serviços por intermédio
do contrato temporário firmado entre o DNOCS e a MG-Segurança e Vigilância Ltda. em 24/01/96,
quando o aumento de salário da categoria de vigilante de R$ 167,21 (base de cálculo usada na
contratação temporária) para R$ 270,00 corresponde a um índice de apenas 61,47%.
- Que seja dado conhecimento do inteiro teor deste Relatório ao Sr. Francisco de Araújo
Macedo Filho, Procurador Regional da República, Chefe da PR/CE."
Dos fatos aportados ao processo, decorrentes do citado relatório, foram emitidos pareceres
4.
no âmbito da Secretaria de Controle Externo no Estado do Ceará, os quais apresentaram conclusões
divergentes, relativas à forma de encaminhamento do presente processo.
A instrução inicial, de autoria do AFCE, Dr. Paulo Avelino Barbosa Silva, propõe a
aplicação de multa, tanto aos diretores do DNOCS, pelo retardamento na contratação temporária de
serviços de vigilância armada, como ao responsável pela empresa MG Segurança e Vigilância Ltda em
virtude da aceitação e proposição, respectivamente, no contrato decorrente da Tomada de Preços n°
001/96 - 2DR/SM, assinado com o DNOCS, em valores injustificadamente majorados em relação ao
contrato anterior firmado entre as mesmas partes. Sugere, também, que o Tribunal declare inidõnea para
participar de licitação pública a aludida empresa.
Já o Diretor Técnico, Dr. Roberto José Ferreira de Castro, acrescenta como sugestão que
este Pretório deva comunicar ao MARE a declaração de inidoneidade da empresa MG-Segurança e
Vigilância Wda para participar de licitação no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de
cinco anos. ?ropõe, ainda, a juntada do presente processo às contas do DNOCS referentes ao exercício de
1996, para exame em conjunto e em confronto.
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O responsável pela Unidade Técnica, em parecer de fls. 252 a 254, discorda parcialmente
7.
dos pareceres, entendo basicamente que:
”7.
Pelo exame acurado dos autos, vislumbramos a desídia da Administração do DNOCS nos
pagamentos efetuados à firma THOMPSON SEGURANÇA LTDA, por indenização, no período de
agosto de 1994 até dezembro de 1995, sem antes fazer uma pesquisa dos preços praticados no
mercado, já que com a assinatura do contrato temporário, com dispensa de licitação, baseado
apenas em cotações de empresas do ramo de segurança, com a firma MG SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA LTDA, em JAN/96, os preços mensais diminuíram de R$ 35.582,44 para R$ 16.800,00.
Portanto, se o DNOCS tivesse buscado a cotação do mercado para os serviços de
vigilância, quando foi editado o Decreto n° 1.110, de 13/04/94, a Administração teria economizado,
como ficou demonstrado, vasto recursos para o Tesouro Nacional. Observe que não estamos
questionando se o preço de R$ 35.582,44 é, ou não, superfaturado, mas a própria Thompson ofertou
para assinar o dito contrato temporário o preço de R$ 19.520,28 (fls. 69/70).
Os esclarecimentos prestados pelos senhores Hildeberto Santos Araújo, Diretor-Geral do
DNOCS (fls. 156/164), e João Luiz Ramalho de Oliveira Filho, ex-Diretor-Regional da 2 0
DR/DNOCS (fls. 223/228), não lograram elidir as falhas levantadas nos autos, devendo, pois, o
Tribunal aplicar-lhes a multa prevista no inciso III, do art. 58 da Lei n° 8.443/92, nos moldes
propostos nos pareceres retro.
No que toca aos preços do Contrato n° PGE - 10/96, firmado com a firma MG
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, em 26/07/96 (fls. 215/222), é importante frisar que somente
com a edição da Instrução Normativa/MARE n° 13, de 30 de outubro de 1.996, em c/c a
Portaria/MARE n° 3.194, de 6 de novembro de 1.996, é que passou a Administração Pública Federal
a dispor de parâmetros oficiais de registro de preços para a contratação de serviços de vigilância.
E, no presente caso, os preços do contrato em análise estão abaixo dos limites estabelecidos no
Anexo I, da citada portaria, muito embora estejam acima dos valores constantes em planilha da
SEFAZ/CE (fls. 83/84), praticados no âmbito do Estado do Ceará.
Seria prudente que a Administração do DNOCS encaminhasse, se ainda não o fez, ao
Departamento de Serviços Gerais da Secretaria de Recursos Logísticos e Tecnologia da Informação
do MARE, os preços dos contratos em vigor dos Serviços de Vigilância, conforme preceitua o art. 50
da Portaria/MARE n°3.194/96.
Somente assim a Administração Pública Federal disporá de uma base de dados de preços
confiável, que poderá ser utilizada por qualquer órgão integrante do Sistema de Serviços Gerais SISG, não tendo necessidade de recorrer a planilhas elaboradas por Estados ou por Municípios.
Frise-se, no entanto, que tal contrato, pactuado com a firma MG SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA LTDA, não faz parte do teor da representação de fls. 1/2.
No que tange à declaração de inidoneidade da firma MG-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
LTDA, proposta nos autos às fls. 251, não visualizamos como aplicá-la no presente caso, já que não
restou caracterizada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, condição essa indispensável
para que o Tribunal possa declarar a inidoneidade de licitante, conforme estatui o art. 46 da Lei n°
8.443/92.
Posto isso e considerando que ficou demonstrado nos autos a desídia da Administração do
DNOCS na condução dos pagamentos à firma Thompson Segurança Ltda, sem a devida cobertura
contratual, e com preços manifèstadamente superiores aos praticados no mercado local, alvitro,
concordando em parte com os pareceres emitidos nos autos, que o Tribunal decida:
I - aplicar, de acordo com o art. 58, inciso IH, c/c o art. 43, parágrafo único, da Lei n°
8.443/92, multa aos responsáveis, Srs. Hildeberto Santos Araújo e João Luiz Ramalho de Oliveira
Filho, pela ausência de pesquisa dos preços praticados no mercado local, fazendo com que o valor
pago mensalmente, por indenização, à firma Thompson Segurança Ltda, no período de agosto de
1994 até dezembro de 1995, estiviesse situado num patamar manifestadamente superior aos valores
de mercado, já que com a assinatura de contrato temporário, com dispensa de licitação, baseado
apenas em cotações ofertadas por empresas do ramo de segurança, em JAN/96, com a firma MG
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, o desembolso mensal foi reduzido de R$ 35.582,44 para R$
16.800,00;
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II - determinar a juntada do presente processo às contas do DNOCS referentes ao
exercício de 1996, para exame em conjunto e em confronto, deterinando-se ao atual gestor da
Entidade que:
a - encaminhe, se ainda não o fez, ao Departamento de Serviços Gerais da Secretaria de
Recursos Logísticos e Tecnologia da Informação do MARE, os preços dos contratos de serviços de
vigilância em vigor, nos termos do disposto na IN MARE n° 13/96 e no art. 5° da Portaria/MARE n°
3.194/96; e
b - examine com acuidade a conveniência, ou não, de prorrogar o contrato de vigilância
armada, conforme previsão contida na Cláusula Décima Primeira - do Prazo, firmado com a firma
MG SEGURANÇA E VIGILANCL4 LTDA, em 26 de julho de 1996, levando-se em consideração os
preços de tais serviços praticados no mercado local, observando-se as diretrizes fixadas na Lei n°
8.666/93 para tal mister;
III - dar ciência da Decisão que for tomada nos presentes autos à Procuradoria da
República no Estado do Ceará - PR/CE."
O Ministério Público, em manifestação de fl. 256, põe-se de acordo com a Secretaria
Técnica.
VOTO
no Relatório que antecede esta Proposta de Decisão, que os
Retratado está,
administradores do DNOCS, no mínimo adotaram a "Lei do menor esforço" quando efetuaram os
pagamentos à firma THOMPSON SEGURANÇA LTDA, por intermédio de indenização, no período de
agosto de 1994 até dezembro de 1995, sem antes realizarem pesquisa de preços praticados no mercado.
Prova disso, foi a assinatura do contrato temporário, em janeiro de 1996, com dispensa de licitação, com
a firma MG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, que, baseado apenas em cotações de empresas do
ramo de segurança, os preços mensais nele pactuados diminuíram de R$ 35.582,44 (contrato com a
THOMPSON) para R$ 16.800,00.
Basicamente sobre esse assunto, os responsáveis alegaram que "o retardamento da
realização da licitação para serviços de vigilância armada, desde agosto de 94 até maio de 96, deveu-se a
uma série de eventos fora da vontade do DNOCS, quais sejam a aprovação do Orçamento da União só
no final daquele exercício, e duas pendências judiciais nas licitações que se tentaram realizar no período,
e os serviços de vigilância nesse período foram regularmente prestados".
Ora, como bem registrou a Unidade Técnica, essas justificativas não procedem. Este
Pretório não questionou o retardamento no processo licitatório, e sim o protelamento na contratação
temporária, uma vez que o DNOCS poderia ter realizado este procedimento logo que expirou o contrato
com THOMPSON, em junho de 1994.
Porém, a contratação temporária se deu apenas em janeiro de 1996, quando o órgão já havia
pago, referente ao período de agosto de 1994 a dezembro de 1995, a quantia mensal de R$ 35.582,44,
muito superior ao que viria a pagar pelo mesmo serviço, R$ 16.800,00, no contrato celebrado com a
empresa MG SECURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
Dessa forma, entendendo como adequadas as medidas propostas pela Unidade
Técnica, especificamente às constantes do parecer do Secretário de Controle Externo, Voto por que o
Tribunal adote as deliberações que ora submeto a este Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 18 de março de 1998

LINCOLN MAGALHÃES DA ROCHA
Ministro-Relator
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Processo n° 275.454/96-7.
Classe de Assunto: VII - Representação oriunda da Procuradoria da República no Estado do Ceará.
Responsáveis: Hildeberto Santos Araújo (Diretor Geral do DNOCS) e João Luiz Ramalho de
Oliveira Filho (ex-Diretor Regional da 2 DR/DNOCS).
Entidade: Departamento Nacional de Obras contra as Secas - DNOCS.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/CE.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Procuradoria
da República no Estado do Ceará acerca de irregularidades relativas ao contrato celebrado entre o
DNOCS e a empresa THOMPSON SEGURANÇA LTDA, visando a prestação de serviços de vigilância
armada naquele Departamento.
Considerando ter havido desídia por parte do Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas ao efetuar os pagamentos à firma THOMPSON SEGURANÇA LTDA, por intermédio de
indenização, no período de agosto de 1994 até dezembro de 1995, sem antes realizar pesquisa de preços
praticados no mercado;
Considerando que após o período acima citado o DNOCS firmou contrato temporário com
a empresa MG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA em bases financeiras bem diferenciadas, cujos
preços diminuíram de R$ 35.582,44 (Contrato com a THOMPSON SEGURANÇA LTDA) para
R$ 16.800,00 por mês;
Considerando que os responsáveis acima nominados não lograram justificar a adoção do
procedimento irregular supramencionado;
Considerando que o parecer final da SECEX/CE e do Ministério Público foram uniformes
em propor a penalização dos aludidos responsáveis;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:
8.1. conhecer da Representação formulada pela Procuradoria de República no Estado do Ceará, por
preencher os requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente;
8.2. aplicar, individualmente, aos responsáveis, Sr. Hildeberto Santos Araújo e ao Sr. João Luiz
Ramalho de Oliveira Filho, o primeiro Diretor Geral do DNOCS e o segundo Diretor da 2a. Diretoria
Regional daquele Departamento, a multa prevista no inciso III, do artigo 58 da Lei n° 8.443/92, c/c o art.
220, inciso III do Regimento Interno, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em virtude da ausência de
pesquisa dos preços praticados no mercado local, incorrendo em pagamento mensal, por indenização, à
firma THOMPSON SEGURANÇA LTDA, no período de agosto de 1994 até dezembro de 1995, bem
superior aos estabelecidos no mercado, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação,
para comprovar, perante o Tribunal (art. 165, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno) o recolhimento
da dívida aos cofres do Tesouro Nacional;
8.3. autorizar, desde logo, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei n° 8.443/92, a cobrança judicial
da dívida, atualizada monetariamente e acrescida dos encargos legais, contados a partir do dia seguinte ao
término do prazo ora estabelecido, até a data do recolhimento, caso não atendida a notificação;
8.4. determinar a juntada do presente processo às contas do DNOCS, referentes ao exercício de 1996,
para exame em conjunto e em confronto;
8.5. determinar ao DNOCS que:
8.5.1. encaminhe, se ainda não o fez, ao Departamento de Serviços Gerais da Secretaria de Recursos
Logísticos e Tecnologia da Informação do MARE, os preços dos contratos de serviços de vigilância em
vigor, nos termos do disposto na IN/MARE N° 13/96 e no art. 5 0 da Portaria/MARE N° 3.194/96;
8.5.2. examine com acuidade a conveniência ou inconveniência de prorrogar o Contrato de vigilância
armada, conforme previsão contida na cláusula Décima Primeira - Do Prazo, celebrado com a firma MG
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA em 26 de julho de 1996, levando em consideração, para tal fim,
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os preços de tais serviços praticados no mercado local e observando as diretrizes fixadas na Lei n°
8.666/93; e
8.6. cientificar a Procuradoria da República no Estado do Ceará do inteiro teor do presente Acórdão,
bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Ata n2 09/98 — Plenário.
Data da Sessão: 18/03/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes:

LINCOLN MAGALHÃES DA ROCHA
Ministro-Relator
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ANEXO III DA ATA N° 09, DE 18-03-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 112,
114 a 116, adotadas nos processos nos 001.498/97-5, 009.589/97-0, 011.495/97-9 e 014.822/97-0,
respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta data (Parágrafo
Único do artigo 66 do Regimento Interno)
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GRUPO 1— CLASSE VII— PLENÁRIO
TC-001.498/97-5 SIGILOSO
Ementa: Denúncia. Conhecimento para, no mérito dar-lhe
provimento. Determinar ao Ministério da Saúde a instauração de
tomadas de contas especiais. Comunicação ao denunciante.
RELATÓRIO
1 — Natureza: Denúncia
2 — Órgão: Prefeitura Municipal de Altamira/PA
3 — Interessado: Identidade preservada (Res. TCU n° 77/96)
4 — Ocorrência: Trata-se de Denúncia acerca de irregularidades ocorridas na aplicação de recursos do
Fundo Nacional de Saúde, transferidos para o Município de Altamira/PA, por força do Convênio n°
307/96, cujo objeto é a execução do Programa "Leite é Saúde".
O Ministério da Saúde realizou auditorias para verificar a regularidade da execução do convênio,
que constataram a ocorrência de graves irregularidades, a saber:
no Relatório de Auditoria n° 13/97, a Divisão de Auditoria do Escritório de Representação no
Estado do Pará conclui que havia recursos utilizados em finalidade diversa do objeto do Convênio;
no Relatório de Auditoria n° 34/97, a Divisão de Auditoria do Escritório de Representação no
Estado do Pará indica que a Prefeitura não vinha atingindo a meta fisica proposta no Convênio;
no Relatório n° 425/97, a Coordenação de Prestação de Contas do Fundo Nacional de Saúde/MS
concluiu pelo não atingimento de metas, pelo pagamento à empresa D.S. Viana por mercadorias que não
foram entregues e pela possibilidade de pagamento em duplicidade à empresa D.S. Viana (nota fiscal n°
32) e que havia sido forjada uma nota fiscal n° 32 e pela não aprovação das seguintes importâncias: R$
10.800,00 e R$ 128.421,46.
5 — Pareceres
5.1 — Da Unidade Técnica: A SECEX/PA propõe seja determinado ao Ministério da Saúde para que, se
ainda já não o fez, cumpra o disposto no art. 8°, caput, da Lei n° 8.443/92, instaurando a devida tomada de
contas especial para a apuração das irregularidades tratadas nestes autos e outras que porventura sejam
detectadas, para a quantificação do dano e para a identificação dos responsáveis.
5.2 — Do Ministério Público: A Procuradoria manifesta concordância com a proposta da Unidade Técnica,
propondo, ainda, seja retirada a chancela de sigiloso que recai sobre estes autos.
É o relatório.
VOTO

Pelos seus fundamentos, acolho os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público e Voto
no sentido de que o Tribunal adote a Decisão quer ra sublketo à deliberação deste Plenário.
TCU-Sala das Sessões, em 18 março d
Marcos Vinicios ilaça
/
Ministro-Relator
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Ministério Público

Proc. TC-001.498/97-5
Denúncia
PARECER

Trata-se de Denúncia acerca de irregularidades ocorridas na aplicação de recursos do Fundo
Nacional de Saúde, transferidos para o Município de Altamira/PA, por força do Convênio n° 307/96, cujo
objeto é a execução do Programa "Leite é Saúde".
A audiência deste Ministério Público foi solicitada pelo Exmo. Ministro-Relator Marcos
Vinícios Vilaça, por meio de Despacho de fls. 15 do vol. I.
O Ministério da Saúde realizou auditorias para verificar a regularidade da execução do
convênio, que constataram a ocorrência de graves irregularidades, senão vejamos:
no Relatório de Auditoria n° 13/97 (fls. 35/43, vol. I), a Divisão de Auditoria do Escritório
de Representação no Estado do Pará concluiu que haviam recursos utilizados em finalidade diversa do
objeto do Convênio;
no Relatório de Auditoria n° 34/97 (fls. 44/50, vol. I), a Divisão de Auditoria do Escritório
de Representação no Estado do Pará conclui que a Prefeitura não vinha atingindo a meta fisica proposta
no Convênio;
no Relatório n° 425/97 (fls. 51 a 55 do vol. I), a Coordenação de Prestação de Contas do
Fundo Nacional de Saúde/MS concluiu pelo não atingimento de metas, pelo pagamento à empresa D.S.
Viana por mercadorias, que não foram entregues e pela possibilidade de pagamento em duplicidade à
empresa D.S. Viana (nota fiscal n° 32);
no Relatório n° 425/97 (fls. 60/62 do vol. I), a Coordenação de Prestação de Contas do
Fundo Nacional de Saúde/MS concluiu que havia sido forjada uma nota fiscal n° 32 e pela não aprovação
das seguintes importâncias: R$ 10.800,00 e R$ 128.421,46.
Diante dos indícios da ocorrência de ponderosas irregularidades que causaram dano ao Erário,
em concordância com a Unidade Técnica, manifestamo-nos pela determinação ao Ministério da Saúde
para que, se ainda já não o fez, cumpra o disposto no art. 8°, caput, da Lei n° 8.443/92, instaurando a
devida tomada de contas especial para a apuração das irregularidades tratadas nestes autos e outras que
porventura sejam detectadas, para a quantificação do dano e para a identificação dos responsáveis.
Outrossim, opinamos pela retirada da chancela de sigiloso que recai sobre os autos.
Ministério Público, em 13 de Fevereiro de 1998.

Uba o Alvé Caldas

Procurador

u
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DECISÃO N° 11 2 /98 — TCU — PLENÁRIO
Processo n° TC-001.498/97-5 - Sigiloso
Classe de Assunto: VII — Denúncia
Interessado: Identidade preservada (Res. TCU n° 77/96)
Órgão: Prefeitura Municipal de Altamira/PA
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas
Unidade Técnica: SECEX/PA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. com fundamento no art. 213 do Regimento Interno, conhecer da presente denúncia para, no
mérito, formular determinação a CISET do Ministério da Saúde para que, se ainda já não o fez, cumpra o
disposto no art. 8°, caput, da Lei n° 8.443/92, instaurando, no prazo de até trinta dias, a devida tomada de
contas especial para a apuração das irregularidades tratadas nestes autos e outras que porventura sejam
detectadas, para a quantificação do dano e para a identificação dos responsáveis;
8.2. cancelar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos; e
8.3. enviar ao denunciante cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam.
Ata ng 10/98 — Plenário.
Data da Sessão: 18/03/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

A
dente em ercício

MARCOS VINICIO VILAÇA
Ministro-Re ator
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GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário.
TC-009.589/97-0 (SIGILOSO).
Natureza: Denúncia.
Entidade : Centro de Pesquisas de Energia Elétrica CEPEL
Denunciante : Identidade preservada, conforme Resolução
TCU n° 77/96.
Ementa: Denúncia. Despesas com investimentos, sem
dotação aprovada pelo Congresso Nacional.
Conhecimento. Procedência. Determinação à CEPEL.
Juntada às contas da entidade relativas ao exercício de
1997. Retirada da chancela de sigilo. Ciência ao
interessado.

RELATÓRIO
Adoto como relatório o parecer elaborado pelo Analista Marco Antônio de Mendonça
Uchôa, cujas conclusões foram endossadas pela Diretora da i a Divisão Técnica e pelo Secretário de
Controle Externo da 9' SECEX (fls. 74/9):
"Mediante Oficio N° 162/97 do Núcleo de Fiscalização e Controle da Consultoria de Orçamentos
do Senado Federal (ff 3), foi encaminhada à Secretaria Geral de Controle Externo deste Tribunal Nota
Técnica N° 20/97 (fls. 4/7), que denuncia indícios de possíveis irregularidades cometidas pelo Centro de
Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL, empresa do Sistema Eletrobrás. Baseada nas informações
relativas à execução do Orçamento de Investimentos das Estatais, divulgadas na Portaria n° 127, de
30.05.97, do Ministério do Planejamento e Orçamento, in DOU de 13.06.97, a Consultoria Parlamentar
registrou o fato de que o CEPEL estava realizando despesas de investimentos sem que houvesse prévia
dotação aprovada em lei.
II - Histórico
II.1 - Diligência ao CEPEL
Instada a instruir os autos, conforme Despacho da SEGECEX à folha 2, e atendendo ao disposto
no art. 9° §4° da Resolução n° 77/96-TCU, a Unidade Técnica, na mesma oportunidade em que realizava
auditoria no CEPEL a fim de instruir o processo TC n° 003151/97-2, pôde coligir daquela entidade
esclarecimentos sobre os fatos inquinados, os quais estão arrolados às folhas 8/39.
A Diretoria do CEPEL alega haver cumprido todas as normas relativas à programação
orçamentária, conforme se comprovam nos documentos acostados às folhas 15/29, com a remessa
tempestiva à Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - SEST/MPO, do Orçamento
de Investimentos do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, referente ao exercício de 1997, bem como
informações sobre o Plano de Dispêndios Globais. No entanto, o responsável pelo CEPEL foi
surpreendido ao saber que o Orçamento Geral da União, aprovado pela Lei n° 9.348/97, não
contemplou o orçamento de investimentos da entidade.
Tão logo notificada pela Consultoria de Orçamentos do Senado Federal quanto à anormalidade,
a empresa suspendeu a execução de todos os investimentos no centro de pesquisas, até que a situação
fosse devidamente regularizada pelos órgãos competentes (Ministério de Minas e Energia e Secretaria de
Controle das Empresas Estatais - SEST/MPO).
Por fim, o responsável pela empresa denunciada ressalta que a paralisação de tais investimentos
implica em atrasos na execução de projetos de fundamental importância para o setor elétrico, como o
Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios - PRODEEM, cujos recursos
originam-se de convênios e compromissos firmados com os Ministérios de Minas e Energia, e da Ciência
e Tecnologia, e inserem-se no Plano de Investimento do Governo Federal.
11.2 - Diligência à SEST/MPO
Word8 Vgvb\c:\votos \ 00958997
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6. Após analisar as informações prestadas pelo CEPEL, remanesceram dúvidas quanto às razões
pelas quais a Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - SEST/MPO não havia
consignado as previsões de despesas de investimentos do CEPEL no Orçamento Geral da União, mesmo
as tendo recebido tempestivamente. Outrossim, configurando-se a irregularidade em suspeição,
requeriam-se informações sobre as providências saneadoras, a serem adotadas pelo órgão setorial
competente. Dessarte, a Unidade Técnica encaminhou Oficio de diligência n° 385/97 à SEST/MPO (fl.
44), no sentido de aclarar as indagações mencionadas.
III Esclarecimentos prestados pela SEST/MPO
Em resposta ao oficio de diligência supra mencionado, a Secretaria de Coordenação e Controle
7.
das Empresas Estatais - SEST/MPO prestou os esclarecimentos constantes das folhas 45 a 73, os quais
passamos a descrever.
Inicialmente, a SEST/MPO justifica a não inclusão do CEPEL na proposta de Orçamento de
8.
Investimento para 1997, pelos seguintes motivos:
o CEPEL é uma sociedade civil sem fins lucrativos, personalidade jurídica esta que não a
obriga a constar do Orçamento de Investimentos das empresas em que a União, direta ou indiretamente,
detenha a maioria do capital social votante, conforme preceitua o art. 165, §5°, inc. II da Magna Carta;
a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já havia se manifestado, por intermédio do
Parecer PGFN/COFE n° 814/90, de 06.12.90, corroborando os entendimentos da Consultoria Jurídica e
da Secretaria Nacional de Energia, do então Ministério da Infra-Estrutura, no sentido de que" o CEPEL
não integra a administração federal indireta, uma vez que não se constitui em autarquia, empresa
pública, sociedade de economia mista ou fundação pública vinculada a qualquer Ministério" (fl. 45).
conforme Parecer da Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento e Orçamento - MPO
(fls. 72/73.), o CEPEL não realizou, no prazo previsto, o processamento on-line de sua proposta
orçamentária, por meio do Sistema de Informações das Empresas Estatais - SIEST, quando deveria fazêlo a partir de 1996 A empresa encaminhou à SEST/MPO formulários com os dados orçamentários,
obedecendo às normas antigas.
Não obstante tais empecilhos, o Secretário da SEST assinala duas considerações que compelem o
9.
CEPEL a participar do Orçamento de Investimento das Estatais. A primeira refere-se à Decisão Plenária
do TCU n° 002/97, de 22/01/97, Ata n° 02/97, oriunda de consulta formulada pelo Ministro das Minas e
Energia, cujo item 8.2 determina que o CEPEL deve submeter ao Tribunal, a partir do exercício de 1996,
prestação de contas em processo autônomo. A outra diz respeito à ressalva da Consultoria de
Orçamentos do Senado Federal, que reputa o caso como indício de irregularidade, a ser averiguado pelo
Controle Interno do Governo.
Ao apreciar a matéria, a Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento e Orçamento
10.
entendeu que o CEPEL, embora não integre a administração federal indireta, " tem o seu orçamento
constituído de repasses originários de empresas do setor elétrico,(/7. 46) ..." . Considerando-se que as
empresas patrocinadoras submetem-se ao controle do órgão setorial de planejamento e orçamento, logo,
por dedução lógica, a entidade patrocinada também deverá estar enquadrada na mesma sujeição. Nesse
diapasão, a Consultoria Jurídica propõe que a Secretaria de Coordenação e Controle das Estatais SEST/MPO encaminhe ao Congresso Nacional pedido de crédito especial em favor da empresa
inquinada, afim de sanear a irregularidade argüida pelo Congresso Nacional.
Em consonância com o exposto, o Secretário da SEST conclui, informando que o Ministério do
11.
Planejamento e Orçamento decidiu encaminhar à consideração do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, por meio do Aviso n° 177/MPO, de 13.08.97, Projeto de Lei que abre ao Orçamento de
Investimento, aprovado para o exercício de 1997, crédito especial no valor de R$ 9,7 milhões, em favor
do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL.
IV Análise
Conquanto
tenha
havido
falha
operacional
do CEPEL em não processar, tempestivamente, a
12.
programação orçamentária via SIEST, conforme apontado pelo Parecer da CONJUR/MPO (fls. 72/73),
tal fato não indicia, a nosso ver, má fé dos responsáveis pelo centro de pesquisa. A empresa buscou
diligentemente informar à SEST, mesmo com os formulários antigos, todos os dados necessários à sua
programação orçamentária.
-

-
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Com relação à natureza jurídica do CEPEL, pedimos vênia para discordar do Parecer da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ( PGFN/COFE n° 814/90), ao dizer que o CEPEL não
pertence à Administração Pública Indireta, por não se constituir em autarquia, empresa pública,
sociedade de economia mista ou fundação pública vinculada a qualquer Ministério. Embora o Centro de
Pesquisas de Energia Elétrica tenha a personalidade jurídica de sociedade civil sem fins lucrativos,
situação esta que não a qualifica como ente paraestatal, autárquico e fundacional, essa empresa não está
suprimida da Administração Federal Indireta. O CEPEL é uma entidade mantida indiretamente pela
União, por meio dos repasses das empresas estatais do setor elétrico, submete-se à supervisão do
Ministério de Minas e Energia e presta serviços de finalidade pública, conforme definido em seu estatuto

O entendimento anteriormente esposado pela Secretaria de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais, com base no Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional retro mencionado,
não serve de escusa para desconsiderar a previsão de gastos de investimento do CEPEL no Orçamento
Geral da União, pois que a Carta Maior veda expressamente o início de programas ou projetos não
incluídos na lei orçamentária anual (art. 167 inc. 1, da CF/88). Todavia, a SEST, com a chancela da
Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento e Orçamento, admite a impossibilidade de prosperar
a justcativa, ante a violação do dispositivo constitucional citado, reconsiderando, assim, a
possibilidade de que o CEPEL deva constar do Orçamento de Investimentos das Estatais, mesmo que a
empresa não esteja enquadrada no rol de empresas em que União detenha, direta ou indiretamente, a
maioria do capital social votante.
No que tange ao fulcro da presente denúncia, isto é, quanto à possibilidade do CEPEL ter
realizado gastos sem prévia dotação orçamentária, abstemo-nos de proferir qualquer juízo de mérito até
que a medida saneadora, alvitrada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, esteja devidamente
concretizada, qual seja, abertura de crédito especial em favor da empresa denunciada. Portanto,
opinamos que o Tribunal determine a juntada do presente processo às contas do CEPEL, referente ao
exercício de 1997, em cuja instrução poderá ser confirmada a elisão da irregularidade em comento, bem
como a correta execução orçamentária nos limites de dotação aprovados.
V- Conclusão
Em decorrência do exposto, propomos:
16.1) que o Tribunal, com base no art. 43 inc. I, da Lei n° 8.443/92 c/c art. 194 inc. I, do
Regimento Interno do TCU, determine a juntada do processo em epígrafe às contas do Centro de
Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL, relativas ao exercício de 1997, tendo em vista as seguintes
razões:

impossibilidade de se configurar a irregularidade denunciada, a qual poderá ser
elidida com a aprovação pelo Congresso Nacional, do Projeto de Lei que abre ao Orçamento de
Investimento aprovado para 1997 o crédito especial, no valor de R$ 9,7 milhões, em favor da
empresa argüida;
a avaliação da correta execução orçamentária do CEPEL dependerá, no caso em
análise, dos limites de dotação a serem aprovados para os gastos de investimentos, os quais serão
fixados somente após a abertura do crédito especial.
16.2) que o Tribunal determine, a teor do disposto no art. 38 inc. II, da Lei n° 8.443/92, a remessa
de cópia do relatório e voto que vier a proferir à Consultoria de Orçamentos do Senado Federal."
É o Relatório.
VOTO
Nada obstante a ausência de má-fé por parte dos administradores da CEPEL e a imediata
suspensão de todos os investimentos no centro de pesquisa, após notificação efetuada pela Consultoria de
Orçamentos do Senado Federal, a impropriedade consubstanciada no início de programas ou projetos não
incluídos na lei orçamentária anual - vedada pelo art. 167, inciso I, da Constituição Federal/88 - restou
configurada.
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Ante o exposto, acolho, em parte, o parecer da 9' SECEX e VOTO no sentido de que o
Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste Plen ário.
TCU, Sala das Sessões, em 18 de março de 1998.
ill
Marcos Vitficios Vilaç
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 11 4 798 - TCU - Plenário.
to)

o

Processo n° TC - 009.589/97-0 (SIGILOSO)
Classe de Assunto: VII - denúncia
Interessado (denunciante): Identidade preservada, conforme Resolução TCU n° 77/96
Entidade : Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: Nona Secretaria de Controle Externo (9a SECEX)
Decisão:
Considerando que restou configurada a impropriedade denunciada;
Considerando a ausência de má-fé por parte dos administradores da CEPEL e a imediata
suspensão dos investimentos no centro de pesquisas, após notificação efetuada pela Consultoria de
Orçamentos do Senado Federal;
O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia, para, no mérito, julgá-la procedente;
8.2. determinar à CEPEL que somente proceda ao início de programas ou projetos, caso expressamente
incluídos na lei orçamentária anual, em atenção ao disposto no art. 167, inciso I, da Constituição
Federal/88;
8.3. determinar ajuntada do processo às contas da entidade relativas ao exercício de 1997;
8.3. retirar a chancela de sigilo que recai sobre o processo; e
8.4. dar ciência desta Decisão ao denunciante.
Ata n0 10/98 — Plenário.
Data da Sessão: 18/03/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO I - CLASSE VII - Plenário
TC-011.495/97-9 - SIGILOSO

Ementa: Denúncia de possíveis desvios de recursos da merenda escolar.
Infração à norma que trata de convênios. Adoção de medida para evitar a
repetição do fato. Cancelamento da chancela de sigilo. Arquivamento.
Ciência aos denunciantes e ao denunciado.
1-Natureza: Denúncia
2-Entidade: Prefeitura Municipal de Canindé/CE
3-Interessado: Identidade preservada (Res. TCU n° 77/96)
4-Ocorrência: Possíveis desvios de recursos federais destinados à merenda escolar pelo atual Prefeito
Municipal, Sr. Luiz Ximenes Filho.
5-Parecer da Unidade Técnica (f 24/25): O analista esclareceu que:
em resposta à audiência, o Prefeito informou que as transferências da conta-corrente da
merenda escolar para outra conta "ocorreram única e exclusivamente com a finalidade de pagar os
salários dos servidores municipais e que os recursos foram devolvidos à conta do convênio, inclusive
corrigidos monetariamente";
o responsável, por meio de Comunicação Interna, proibiu a Secretaria de Planejamento e
Finanças do município de utilizar recursos de contas específicas de convênios para outras finalidades;
não houve indícios de locupletação por parte do responsável, e sim infração à Instrução
Normativa que trata de convênios;
a falha foi devidamente corrigida e não causou prejuízo à distribuição da merenda
escolar.
Assim sendo, a Unidade Técnica propôs, com fundamento no art. 53, § 3°, da Lei n°
8.443/92, o arquivamento do presente processo, comunicando-se a decisão aos denunciantes.
É o relatório.
VOTO
Ante o exposto, acolho o parecer da SECEX/CE, com o acréscimo de que seja cancelada a
chancela de sigilo que recai sobre os autos e que o denunciado seja informado da deliberação, e Voto por
que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 18 de março de 1998.
CP-,Marc s Vinicios ilaça
Ministro-Rel tor
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DECISÃO N° 115 /98 - TCU - Plenário
Processo n° TC-011.495/97-9 - SIGILOSO
Classe de Assunto: VII - Denúncia.
Interessado: Identidade preservada (Res. TCU n° 77/96)
Entidade: Prefeitura Municipal de Canindé/CE
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/CE
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 53, § 30 ,
da Lei n° 8.443/92, DECIDE:
8.1. cancelara chancela de sigilo que recai sobre os autos;
8.2. arquivar o presente processo, comunicando-se esta deliberação aos denunciantes e ao denunciado.
Ata n2 1 0198 — Plenário.
Data da Sessão: 18/03/1998 — Extraordinária de caráter reservado
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
GABINETE DO MINISTRO BENTO JOSE BUGARIN

GRUPO: 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-014.822/97-0 (SIGILOSO) e TC-014.910/97-7 (APENSO)
NATUREZA: Denúncia.
ENTIDADE: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações
S/A.
INTERESSADA: Deputada Federal Jandira Feghali.
DENUNCIANTE: Identidade preservada (Lei n° 8.443/92, Art. 55).
Denúncia de irregularidades em licitação formulada por licitante e
encaminhada ao Tribunal por membro da Câmara dos Deputados.
Conhecimento. Realização de inspeção. Improcedência da denúncia.
Arquivamento dos autos. Ciência ao denunciante e ao parlamentar
interessado.

Por meio do expediente de fls. 1, a Deputada Federal Jandira Feghali encaminhou a este
Tribunal diversos documentos referentes à Concorrência realizada pela EMBRATEL sob o n° DRT
018/97, tendo por objeto a manutenção e reparo das partes submersas associadas às Ligações Óticas dos
Troncos Rio de Janeiro-São Mateus e Porto Seguro-Natal, constituintes do Sistema Óptico Submarino Rio
de Janeiro-Fortaleza.
Por Despacho do Exmo. Sr. Presidente deste Tribunal (fls. 1), o Processo foi atuado como
denúncia, tendo recebido o n° TC-014.822/97-0.
Os documentos remetidos dizem respeito a supostas irregularidades denunciadas à
Deputada por uma das empresas participantes do certame licitatório.
Posteriormente, a referida empresa, doravante tratada como denunciante, encaminhou a
este Tribunal denúncia de idêntico teor, a qual, no entanto, foi protocolizada como Representação (TC014.910/97-7, APENSO).
DOS FATOS
Na licitação realizada apenas três candidatos atenderam ao chamado convocatório, quais
sejam: a empresa CONSUB, a denunciante e a SCHAHIN CLTRY. As duas primeiras foram
desclassificadas na fase de habilitação e em conseqüência interpuseram recursos administrativos.
Posteriormente, a empresa CONSUB desistiu do recurso por meio de fax dirigido à EMBRATEL.
A empresa denunciante, não satisfeita com o resultado desfavorável do julgamento do seu
recurso, levou a questão à Deputada, que, por sua vez, solicitou o exame por este Tribunal.
A denunciante foi inabilitada por não ter apresentado documento comprovando o vínculo
empregatício dos técnicos necessários à execução de parte do objeto licitado com a empresa por ela
subcontratada, qual seja a AT&T/SSI, com sede nos Estados Unidos da América. Alega a denunciante que
não apresentou tal documento por inexistirem naquele País carteira de trabalho, ficha de funcionário ou
documento equivalente e que, ademais, o Presidente da AT&T/SSI apresentou declaráção de que aquela
empresa, ao realizar os serviços licitados, utilizaria os profissionais pertencentes ao seu quadro permanente
de funcionários.
Além de sua inabilitação, que considera indevida, a denunciante alega terem ocorrido as
seguintes irregularidades:
a empresa DELBA, subcontratada da SCHAHIN CURY, apresentou atestados de
afretamento de embarcações com um mero carimbo da Capitania dos Portos, que não é entidade
competente para registrar atestados de engenharia, mas sim o CREA;
a empresa DELBA não comprovou o vínculo empregatício de seus funcionários;
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a empresa SCHAHIN CURY não demonstrou ter experiência na realização dos serviços,
porque atestou ter executado emendas universais do tipo UQJ e LCUJ em cabos ópticos submarinos
durante curso de treinamento;
as propostas técnica e comercial da única licitante foram abertas simultaneamente, em
afronta ao edital e à lei.
Após relatar as falhas que considera terem ocorrido no procedimento licitatório, a
denunciante solicita deste Tribunal que seja procedida uma sindicância na EMBRATEL, com o fim de
apurar se foram lícitos ou ilícitos os atos praticados por aquela empresa estatal.
PARECER DA SECEX/RJ
Mediante Despacho exarado às fls. 72, determinei a instrução dos autos pela SECEX/RJ,
autorizando-a, inclusive, a realizar inspeção na EMBRATEL, caso fosse necessário.
A Unidade Técnica, examinando os mencionados documentos, e tendo realizado a inspeção
autorizada, assim se pronunciou:
"Do exame dos autos, verificamos que a [denunciante] foi desclassificada por não
11.1
apresentar documento comprovando o vínculo empregatício dos técnicos necessários à execução da tarefa.
Em seu recurso a licitante alega que a subcontratada, por ser empresa sediada nos Estados Unidos, não
assina carteira de trabalho, por se tratar de instituto inexistente naquele País. Todavia, o edital previa que
poderia ser apresentada a carteira de trabalho ou contrato de trabalho, que comprovasse o vínculo
empregatício. Esses contratos não foram apresentados nem mesmo na fase recursal. Ressalte-se que se
trata de uma concorrência nacional.
Por outro lado, o recorrente afirma que a vencedora SCHAHIN CURY subcontratou uma
11.2
empresa que não comprovou o Registro de Contrato de Afretamento através do CREA, mas através de
carimbo da Capitania dos Portos, que não é entidade apta para isso. A SCHAHIN CLTRY em sua
impugnação do recurso alega que a atividade marítima desenvolvida pela sua subcontratada DELBA, tem
como entidade de classe a Capitania dos Portos, e não o CREA. Ademais, a vencedora ressalta que o
edital não exige o registro do contrato, mas sim o registro na entidade de classe do atestado de prestação
de serviços, emitido neste caso pela PETROBRÁS e registrado na Capitania dos Portos.
Quanto à alegada falta de experiência do pessoal da vencedora, na execução dos serviços
11.3
de manutenção/reparo dos cabos ópticos, a EMBRATEL informa que foi exigida capacitação, e não
experiência, e que o atestado de treinamento apresentado pela SCHAHIN CURY é suficiente para
considerá-la capacitada.
A DELBA não demonstrou o vínculo empregatício do seu pessoal por se tratar do pessoal
11.4
marítimo e não do pessoal de engenharia. Conforme os itens 3.1.6.4 e 3.1.7.1-`e' do edital (fls. 84/85), a
empresa responsável pela operação das embarcações off-shore deveria apresentar nome e classe da
embarcação utilizada e comprovar experiência nesse tipo de operação através de atestado de capacidade
técnica emitido por empresas públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, o que foi feito através do
atestado emitido pela PETROBRÁS. As observações n's 1, 2 e 3 do item 3.1.7.1.1 se referem ao pessoal
da área de engenharia, e portanto não havia exigência para que a DELBA apresentasse carteira de trabalho
do seu pessoal, mas somente para o pessoal de engenharia da SCHAHIN CURY, o que foi atendido.
Quanto à abertura concomitante dos envelopes contendo as propostas técnicas e de preços,
11.5
a EMBRATEL alega que foram abertos na mesma reunião para abreviar o processo licitatório, conforme
facultado pelo art. 43-111 da Lei 8.666/93 e prevista no item 2.2, anexo E do edital, e que a [denunciante]
não foi ouvida por não ser mais parte interessada, pois havia sido desclassificada em etapa anterior.
Por fim, os comentários finais da recorrente (fls. 69/70) quanto aos esclarecimentos da
11.6
EMBRATEL são lacônicos e imprecisos, apenas repetindo de forma resumida as supostas irregularidades
que deram origem ao seu recurso.
Em inspeção realizada na EMBRATEL/DTR, verificamos que o valor da proposta
11.7
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vencedora ficou abaixo do valor estimado no edital da licitação, sem impostos (fl. 80), e abaixo da
proposta da firma ATT apresentada em 1995 e atualizada (fls. 81/82).
Também constatamos que em 26/11/97 foi publicado no D.O.U. extrato da homologação
11.8
da concorrência (fl. 83).
Também verificamos que a DELBA é tradicional prestadora de serviços de afretamento de
11.9
embarcações à PETROBRÁS, conforme cópia de diversos contratos anexados à proposta da SCHAHIN
CURY (fls. 76/79)."
A Unidade Técnica, por entender, ante as razões acima, que não houve falhas ou
12.
irregularidades na concorrência EMBRATEL n° DRT 018/97, propõe que seja a presente denúncia
considerada improcedente, bem como sejam arquivados os respectivos autos (TC-014.822/97-0 e TC014.910/97-7), comunicando-se a decisão ao denunciante.
É o Relatório.

VOTO
Consoante demonstrou a Unidade Técnica, inexistiram as irregularidades denunciadas. Com
efeito:
a inabilitação da licitante ocorreu por descumprimento ao edital, que exigiu, na
observação de n° 04 do item 3.1.7.1.1.1, que os atestados de serviços executados no exterior deveriam
corresponder a profissionais pertencentes ao quadro permanente da empresa qualificada na licitação,
mediante a comprovação da existência do respectivo vínculo empregaticio, o que não foi feito; pretendiase, portanto, que fosse comprovada a experiência pessoal de cada profissional da empresa na execução dos
serviços, o que também não foi observado pela denunciante, que, sequer, apresentou os nomes dos
profissionais;
o edital não exigiu que todos os atestados de capacidade técnica fossem certificados pelo
CREA, conforme procurou demonstrar a denunciante, mas apenas aqueles que se relacionassem com as
profissões regulamentadas por essa entidade; o afretamento de embarcações certamente não se relaciona
com as atividades do CREA; os atestados apresentados pela DELBA, emitidos pela PETROBRÁS e
carimbados pela Capitania dos Portos, comprovam a sua experiência na operação de embarcações,
conforme requerido pelo item 3.1.7.1, letra "e", do edital; ademais, tem-se a informação da SECEX/RJ,
obtida durante a inspeção realizada, de que a DELBA é tradicional prestadora de serviços de afretamento
de embarcações para a PETROBRÁS;
o edital não exigiu a comprovação de vínculo empregatício para as atividades previstas
no seu item 3.1.7.1, letra "e" (execução de operações de embarcações em off shore); segundo a
EMBRATEL (fls. 53), o atendimento a este item não requer a apresentação de profissional responsável,
fato este que teria sido comprovado pela própria denunciante em sua documentação de habilitação; assim,
era necessária apenas a apresentação dos atestados de capacidade técnica que demonstrassem a
experiência da licitante na execução daquelas operações, o que foi feito pela DELBA;
quanto à execução de emendas universais do tipo UQJ e LCUJ em cabos ópticos
submarinos para a qual a denunciante alega não ter a SCHAHIN CURY experiência, o edital, em seu item
3.1.7.1, letra "d", consoante esclareceu a EMBRATEL, exigiu que os licitantes comprovassem
capacitação e não experiência, sendo o atestado de treinamento apresentado pela SCHAHIN CURY
suficiente para considerá-la capacitada;
pelas normas do edital, a licitante classificada na fase de habilitação ainda poderia ser
desclassificada se a sua proposta técnica não atingisse o mínimo de 65 pontos (subitem 5.2.2, fls. 58);
assim, em consonância com o estabelecido no art. 43, inciso II, da Lei n° 8.666/93, deveria a Comissão de
-
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Licitação abrir, em primeiro lugar, os envelopes contendo a proposta técnica, devolvendo aos licitantes
desclassificados os envelopes ainda fechados referentes à proposta de preços; a abertura simultânea dos
envelopes referentes às propostas técnica e de preços, embora possa ser considerada irregular pelo motivo
acima, não acarretou, no caso em exame, nenhum prejuízo a quem quer que seja, haja vista que naquela
ocasião havia apenas uma única licitante classificada na fase de habilitação, sendo, portanto, aceitável a
justificativa da EMBRATEL de que o procedimento teve por objetivo agilizar a análise das propostas (fls.
68)
Considerando que não há mais razão para que se mantenha a chancela de sigiloso aposta ao
TC-014.822/97-0, autuado como denúncia, haja vista inclusive que o processo apenso, também tratando
de denúncia do mesmo autor, não recebeu o tratamento adequado pelos setores operacionais desta Corte,
entendo que deva o Tribunal mandar cancelar o referido sigilo, conforme faculta o art. 55, § 1°, da Lei n°
8.443/92.
Ante o exposto, acolho os pareceres uniformes da SECEX/RJ e VOTO por que o Tribunal
adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 18 de março de 1998.

BENTO JOSÉ U ARIN
i
Ministro-Re lator
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DECISÃO N° 116 /98 - TCU - Plenário
Processo nos 014..822/97-0 (Sigiloso) e 014.910/97-7 (Apenso)
Classe de Assunto: VII — Denúncia.
Interessada: Deputada Federal Jandira Feghali / Denunciante: Identidade preservada (Lei n° 8.443/92,
art. 55).
Entidade: EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/R.1..
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art.
213 do Regimento Interno, para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2. determinar o arquivamento dos processos supramencionados, cancelando-se a chancela de sigiloso
que recai sobre o TC-014.822/97-0;
8.3. dar ciência desta Decisão ao denunciante e à Deputada Federal Jandira Feghali.
Ata n2 10/98 — Plenário.
Data da Sessão: 18/03/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator) e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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ÍNDICE DOS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA E CONSTANTES
DA ATA N° 09, DE 18.03.1998
SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO
ACÓRDÃO

DECISÃO

PÁG.

112

112/114

001.498/97-5

Min. MVRV

UNIDADE
TÉCNICA
SECEX-PA

001.723/97-9

Min. MVRV

1' SECEX

101

062/064

003.945/96-0

Min. MVRV

8 SECEX

095

013/015

005.095/88-3

Min. MVRV

6' SECEX

105

082/084

009.589/97-0

Min. MVRV

9' SECEX

114

115/119

010.486/95-0

Min. HGS

NÃO ATUOU

107

088/089

011.495/97-9

Min. MVRV

SECEX-CE

115

120/121

012.227/97-8

Min. MVRV

2' SECEX

097

030/031

013.394/97-5

Min. CAAS

104

079/081

013.786/97-0

Min. IS

r SECEX
r SECEX

098

032/035

013.992/96-1

Min. HGS

1' e 7' SECEXs

103

068/078

014.683/97-0

Min. IS

SECEX-RJ

102

065/067

014.822/97-0

Min. BJB

SECEX-RJ

116

122/126

014.869/97-7

Min.-Subst. BZ

SECEX-RS

110

096/098

017.648/96-3

Min. BJB

10' SECEX

096

025/029

019.018/96-7

Min.—Subst. LMR

5' SECEX

109

093/095

249.008/95-5

Min.—Subst. LMR

SECEX-RR

033

041/046

299.059/94-4

Min. BJB

SECEX-CE

032

016/024

399.151/91-5

Min. CAAS

SECEX-MG

031

007/012

500.180/95-4

Min. BJB

SECEX-PE

108

090/092

575.184/96-5

Min. MVRV

SECEX-RJ

099

036/040

650.116/96-8

Min. MVRV

SECEX-SC

100

047/061

650.330/97-8

Min. MVRV

9' SECEX

106

085/087

TC N°

RELATOR

