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ATA N° 10, DE 25 DE MARÇO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Homero dos Santos
Repr. do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Secretário-Geral das Sessões: Dr. Eugênio Lisboa Vilar de Mello
Com a presença dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva, Iram
Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e Valmir Campelo, dos Ministros-Substitutos
Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler, bem como do Representante do Ministério Público, Dr.
Walton Alencar Rodrigues, o Presidente, Ministro Homero dos Santos, declarou aberta a Sessão Ordinária
do Plenário, às quatorze horas e trinta minutos, havendo registrado a ausência do Ministro Fernando
Gonçalves, em licença para tratamento de saúde, do Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, e do
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° 09, da Sessão Ordinária realizada em 18 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).
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
O Presidente, Ministro Homero dos Santos, fez as seguintes comunicações em Plenário:
P) XIII SEMINÁRIO ONU/INTOSAI SOBRE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS
O Presidente, Ministro Homero dos Santos apresentou, nesta data, Relatório sobre sua
participação, juntamente com os Ministros Adhemar Paladini Ghisi e Valmir Campelo, no XIII Seminário
ONU/INTOSAI sobre Auditoria de Obras Públicas, na cidade de Viena-Áustria, no período de 16 a 20 de
março corrente, no qual tiveram presentes representantes de 37 países (v. inteiro teor em Anexo I a esta
Ata)
2') CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DE AFCE
O Tribunal Pleno homologou o seguinte Despacho exarado pela Presidência
do
Plenário, nos termos do artigo 95 do Regimento Interno .
referendum

ad

"Senhores Ministros,
Senhor Subprocurador-Geral,
Tendo em vista o disposto no artigo 95 do Regimento Interno e o deliberado na Sessão
Extraordinária de Caráter Reservado de 18 último, submeto à homologação do Plenário o Despacho
exarado ontem, dia 24, por meio do qual foi aprovado ad referendum do Plenário, o Edital n° 01/AFCECE, referente ao Concurso Público para provimento de cargos vagos de Analista de Finanças e Controle
Externo do Quadro de Pessoal da Secretaria deste Tribunal
Não havendo manifestação em contrário, declaro homologado o referido Despacho "
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3') RELATÓRIO DE GESTÃO
"Senhores Ministros,
Senhor Subprocurador-Geral,
Em cumprimento ao art. 94, inciso XXXVII, do Regimento Interno desta Corte, estou
fazendo distribuir a Vossas Excelências cópias do relatório de gestão desta Presidência referente ao
exercício de 1997."
4') SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA-PROAUD
"Senhores Ministros,
Senhor Subprocurador-Geral,
Gostaria de deixar registrado que, quando da assinatura da Portaria n° 112, de 12 do
corrente mês, que aprova, em caráter experimental, o Sistema de Automação dos Procedimentos de
Auditoria-PROAUD, congratulei-me, na pessoa do Titular da SEGECEX, com as Secretarias de
Auditorias e Inspeções e de Informática pelo extraordinário trabalho que essas duas Unidades
desenvolveram na concepção do referido software. À primeira vista, pode parecer simplesmente a
conclusão de mais um sistema de informações. Entretanto, na realidade, esse Sistema representa a
concretização de um antigo sonho desta Casa e um passo fundamental na racionalização dos trabalhos de
fiscalização empreendidos pelos nossos valorosos servidores.
Desde que começou o processo de informatização do Tribunal, há mais de dez anos, uma
meta que se tem perseguido diuturnamente é a automação dos procedimentos de auditoria. Hoje temos o
prazer de ver esse antigo sonho transformado em realidade. Tudo começou quando, inicialmente, se dotou
o TCU dos primeiros equipamentos necessários ao seu ingresso no mundo da informática. Logo após, foi a
vez de se criar um quadro próprio de servidores especializados na área. Em seguida, caminhando lado a
lado com o desenvolvimento dos microcomputadores, implantamos nesta Corte a microinformática e, com
a sua consolidação, todos os novos produtos e facilidades decorrentes: rede de microcomputadores,
modernos softwares para a realização das mais variadas tarefas, acesso à Internet, correio eletrônico e
tantos outros acessórios ao bom desempenho de nossas atividades. Neste ano, estamos tendo a
oportunidade de avançar de maneira significativa em nossa marcha incansável rumo ao aperfeiçoamento da
atividade de Fiscalização e Controle.
- O PROAUD é um sistema que apóia todos os momentos da realização de uma auditoria,
desde a escolha dos procedimentos mais adequados à sua execução até a emissão do relatório. Todos os
Procedimentos de Auditoria (PAs), recentemente atualizados pela SAUDI e aprovados pela SEGECEX,
foram introduzidos no novo sistema, permitindo sua consulta, utilização e impressão. Os novos PAs
ganharam estrutura e identidade gráfica mais adequadas que facilitam o seu uso.
Um importante módulo previsto no PROAUD é o que permite a localização e . consulta aos
mais de 4.300 documentos relacionados à atividade de auditoria coletados ao longo dos últimos dez anos.
Dentre esses documentos, além das leis editadas, encontram-se muitas normas infralegais não disponíveis
em nenhum outro sistema. Cabe destacar que, além de facilitar a consulta à ementa dos diplomas legais, o
PROAUD relaciona a legislação existente aos pontos de verificação dos PAs. Assim, ao mesmo tempo em
que o Sistema indica a próxima verificação a ser feita, mostra a legislação na qual ela se encontra
amparada. Dessa forma, além de facilitar sobremaneira as atividades dos AFCEs, o Sistema ainda favorece
a citação da legislação aplicada, fundamentando melhor as propostas e agregando maior valor ao trabalho.
O PROAUD poderá ser utilizado durante a fase de trabalho em campo da execução da
auditoria. Para tanto, basta que o Sistema seja copiado para um notebook, que não necessita estar
conectado à rede de computadores durante sua utilização. Desse modo, à medida que se executa a
auditoria, fazendo-se as verificações, destacando-se as informações relevantes, vai-se montando o seu
relatório final. Atuando-se desse maneira, espera-se uma diminuição sensível do tempo gasto com a
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elaboração do relatório, de vez que somente será necessário revisá-lo e, em alguns casos, acrescentar
poucos dados.
Outro ganho significativo que o Sistema trará para os relatórios de auditoria diz respeito à
sua forma. O PROAUD permite a padronização da forma de apresentação dos relatórios de auditoria.
Assim, além de facilitar sua leitura e manuseio, o Sistema irá obrigar a que todos os relatórios de auditorias
tragam os mesmos dados relativos à unidade auditada, à fiscalização realizada e aos processos em
tramitação conexos ao trabalho. Isso levará a uma maior racionalização do processo de análise e
apreciação do relatório de auditoria.
Para que o processo de automatização dos procedimentos de auditoria pudesse transcorrer
com segurança e atingisse todos os resultados esperados, determinei à SAUDI que realize durante todo
este primeiro semestre auditorias, em conjunto com outras Unidades da SEGECEX, para teste do
PROAUD. Após esse período de experiência do Sistema e da conclusão das possíveis correções que se
mostrarem necessárias, o PROAUD terá o seu uso estendido a todas as Unidades Técnicas da SEGECEX
e a todos os trabalhos de auditoria."
5') NOVA SEDE PARA INSTALAÇÃO DA SECEX/SC
"Senhores Ministros,
Senhor Subprocurador-Geral, em exercício,
Tenho a grata satisfação de comunicar aos eminentes Pares que o Plenário do Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina decidiu aceitar a proposta de permuta entre o atual prédio ocupado
pela sede do mencionado Tribunal e o imóvel em que se encontra instalada a Secretaria de Controle
Externo deste Tribunal naquele estado.
Referida decisão, que me foi informada pelo Exm° Sr. Juiz-Presidente João José Ramos
Schaefer, por meio de oficio dirigido a esta Presidência, atendeu ao anseio manifestado nesse sentido por
mim e pelo ilustre Ministro Adhemar Paladini Ghisi, quando em visita àquele Órgão em setembro do ano
passado, movidos que fomos pela necessidade de dotarmos a SECEX/SC de condições fisicas de conforto
e funcionalidade compatíveis com suas necessidades operacionais, o que por certo ocorrerá com a cessão
ao Tribunal do referido imóvel.
Segundo esclarecido pela mencionada Autoridade, a desocupação do prédio se dará até o
final deste exercício, dada a necessidade de adaptações no novo edificio adquirido. Portanto, tão logo
ocorra a mudança, a SECEX/SC poderá ocupar a antiga sede do TRE, liberando, em consequência, nossas
instalações para abrigar três Zonas Eleitorais.
Comunico, por fim, que já determinei à SEGEDAM a adoção das providências cabíveis à
implementação das medidas deliberadas."
6') EXPEDIENTE DURANTE A SEMANA SANTA
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral, em exercício,
Comunico a Vossas Excelências que, de conformidade com o disposto no inciso II do art.
62 da Lei n° 5 010, de 30 de maio de 1966, durante a Semana Santa não serão realizadas Sessões no
Tribunal de Contas da União nos dias 08 (Quarta-feira) e 09 (Quinta-feira), assim como não haverá
expediente na Secretaria nos dias 08, 09 e 10 de abril próximo.
Comunico, ainda, que as listas destinadas à elaboração das pautas das Sessões Ordinárias
dos três Colegiados dos dias 14, 15 e 16 do mês de abril, bem como a da Sessão Extraordinária de Caráter
Reservado do Plenário, prevista para o dia 15 do mesmo mês, deverão ser entregues à Secretaria-Geral das
Sessões até o próximo dia 06 de abril, Segunda-feira.
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COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA
- Comunicação do Ministro Adhemar Paladini Ghisi.
O Ministro Adhemar Paladini Ghisi apresentou, nesta data, comunicação sobre os assuntos
tratados pela Comissão de Jurisprudência em sua reunião ordinária realizada no último dia 23 de março
corrente (v. inteiro teor em Anexo II a esta Ata).
REGULAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO
"SISTEMAS"
- Comunicação do Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral em exercício,
Informo a Vossas Excelências que no dia 13 do corrente mês recebi o Regulamento de
Licitações e Contratos dos Órgãos integrantes do chamado Sistema S'.
O referido documento foi elaborado por uma comissão mista composta de representantes
do SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAR e SEBRAE, conforme deliberado em reunião realizada
no dia 10 de outubro de 1997, na sede da CM, da qual tive oportunidade de participar.
Com a elaboração do referido trabalho, buscam os mencionados órgãos sistematizar e
padronizar seus procedimentos licitatórios e contratuais à luz da Constituição Federal e dos princípios
gerais da Lei n° 8.666/93, ao tempo em que postulam obter, junto a este Tribunal, tratamento compatível
com as particularidades que detêm.
Haja vista a necessidade de apreciação, por parte deste Pretório, do aludido documento,
bem como, considerando a celeridade que o caso requer, gostaria, neste momento, de submeter a Vossas
Excelências a proposta de constituição de um Grupo de Trabalho formado por servidores lotados na 6 3
SECEX, 7' SECEX e SAUDI, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda ao exame da matéria.
Por último, gostaria de sugerir, ainda, que, quando do 20° Encontro Anual de Dirigentes do
Tribunal de Contas da União, a ser realizado no período de 4 a 8 de maio de 1988, seja incluída, como
parte dos trabalhos, a discussão deste tema entre os participantes do evento e representantes do Sistema
S', oportunidade na qual poderão ser apresentados aspectos inerentes à atuação desses entes."
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-000.791/98-9
Interessado: Fundação Legião Brasileira de Assistência (extinta)
Motivo do sorteio: Unidade extinta. Art. 7°, § 4°, da Resolução 064/96-TCU
Relator sorteado: Ministro Humberto Guimarães Souto
Processos: TC-000.834/98-0, TC-014.661/97-7, TC-325.222/94-0, TC-325.275/94-7, TC-725.087/95-1,
TC-725.088/95-8, TC-725.089/95-4, TC-725.090/95-2, TC-725.356/96-0 e TC-725.370/96-3
Interessado: DENUNCIA
Motivo do sorteio: Impedimento ou Suspeição. Art. 135, Inciso II do RI
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinícios Vilaça

(

5

501.8

Secretária do Plenário

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Processo: TC-001.568/83-3
Interessado: Maria do Carmo P Pessoa e Edyleusa P Pessoa
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
Processo: TC-008.487/81-2
Interessado: Marina do Rego Valença e outros
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Processo: TC-008.521/81-6
Interessado: Guiomar Lucia Stanford e Arli Maria Pereira Stanford
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processo: TC-009.391/97-5
Interessado: Tribunal Regional do Trabalho da 17a. Região
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Decisão n° 041/98 - TCU - Plenário, Sessão Extraordinária
Reservada de 11/02/98
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processo: TC-014.940/97-3
Interessado: Fundação Legião Brasileira de Assistência (extinta)
Motivo do sorteio: Unidade extinta. Art. 7 0 , § 4 0 , da Resolução 064/96-TCU
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
Processo: TC-015.213/82-0
Interessado: Ivanise Coutinho de Lima, Edvaldo C. de A. Lima e Edvania C. de A. Lima
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Humberto Guimarães Souto
Processos: TC-016.401/94-8 e TC-009.802/95-9
Interessado: Comissão de Valores Mobiliários
Motivo do sorteio: Afastamento de Ministro
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Processo: TC-020.610/85-8
Interessado: José I. Ferraz, Edmilson S. Lins e Eduardo W. Costa
Motivo do sorteio: Impedimento ou Suspeição. Art. 135, Inciso II do RI
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
Processo: TC-024.676/92-6
Interessado: Maria Teresa Cavalcanti Ribeiro
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
Processo: TC-024.947/92-0
Interessado: Ruth Clementina Ferreira
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
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Processo: TC-200.029/91-6
Interessado: Alaide de Oliveira Gomes Braga
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. I°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
Processo: TC-500.020/92-2
Interessado: Maviael Marques Regueira
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Valmir Campelo
Processo: TC-500.034/89-3
Interessado: Tereza Cristina da Silva Braga
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processo: TC-500.111/87-1
Interessado: Graziela Bacellar Couto Ribeiro e outros
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Processo: TC-500.186/85-5
Interessado: Lindalva Maria Cavalcante do Nascimento e outros
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
Processo: TC-500.227/86-1
Interessado: Maria Honorita Vieira Regueira
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
Processo: TC-500.282/86-2
Interessado: Luiza de Albuquerque Dutra
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Humberto Guimarães Souto
Processo: TC-500.297/86-0
Interessado: Virginia Figueiredo de Barros Carvalho
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Processo: TC-500.334/86-2
Interessado: Celia Galvão de Barros
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Valmir Campelo
Processo: TC-500.367/86-8
Interessado: Adalgisa Pereira do Rego Casado
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1 0 , par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
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Processo: TC-500.389/86-1
Interessado: Maria Luiza Gitirana Alves da Silva
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Humberto Guimarães Souto
Processo: TC-500.481/86-5
Interessado: Luzia de Souza Diniz e outros
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processos: TC-524.001/93-6, TC-000.353/91-4, TC-008.217/93-9, TC-013.458/96-5 e TC-524.065/91-8
Interessado: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Valmir Campelo.
SORTEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-001.487/98-1
Interessado: Tribunal de Contas da União - Projeto de IN
Motivo do sorteio: Processo Administrativo - Art. 13 da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin.
SORTEIO DE RELATOR DE PROCESSOS — AUDITORES
Processo: TC-000.376/89-2
Interessado: Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário (extinto)
Motivo do sorteio: Afastamento de Ministro
Relator sorteado: Auditor Benjamin Zymler
Processo: TC-013.425/96-0
Interessado: Hilton Pereira de Araujo
Motivo do sorteio: Afastamento de Ministro
Relator sorteado: Auditor Lincoln Magalhães da Rocha
Processo: TC-015.834/96-4
Interessado: FENAJ
Motivo do sorteio: Afastamento de Ministro
Relator sorteado: Auditor Lincoln Magalhães da Rocha
Processo: TC-015.834/96-4
Interessado: FENAJ
Motivo do sorteio: Afastamento de Ministro
Relator sorteado: Auditor José Antonio Barreto de Macedo
Processos: TC-575.030/98-4 e TC-575.496/95-9
Interessado: Procuradoria da União no Estado do Rio de Janeiro
Motivo do sorteio: Afastamento de Ministro
Relator sorteado: Auditor Benjamin Zymler.
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SORTEIO POR CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Processo: TC-001.560/98-0
Interessado: Deputado Federal Álvaro Valle, Presidente do Partido Liberal
Motivo do sorteio: Conflito de Competência. Art. 25 da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Humberto Guimarães Souto.
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA ia CÂMARA
Processos: TC-012.315/93-1, TC-000.200/94-8, TC-007.581/94-7, TC-020.247/92-3 e TC-027.336/91-3
Interessado: Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra a Deliberação na Relação n° 02 /98 -TCU/la
Câmara, Sessão Ordinária: 17/02/98
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Processo: TC-374.011/95-8
Interessado: Francisco Barroso de Sousa, ex-Prefeito Municipal de Zé Doca/MA
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 226/96 - TCU - ia Câmara, Sessão
Ordinária: 25/02/96
Relator sorteado: Ministro Humberto Guimarães Souto.
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 2 CÂMARA
Processo: TC-350.157/95-2
Interessado: P.M. de Miranda do Norte/MA
Responsável: Luiz Albuquerque Bonfin
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 633/97 - TCU - 2' Câmara, Sessão
Ordinária: 18/09/97
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
Processo: TC-350.242/95-0
Interessado: José de Ribamar Costa Filho, ex-Prefeito Municipal de Dom Pedro/MA
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 474/97 - TCU - 2' Câmara, Sessão
Ordinária: 07/08/97
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
Processo: TC-424.005/92-1
Interessado: Mario Tamotsu Nishimoto, ex-Diretor Geral do DPM/MS
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 748/97 - TCU - 2' Câmara, Sessão
Extraordinária de 27/11/97
Relator sorteado: Ministro Valmir Campeio.
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA EM FACE DE PEDIDO DE VISTA
Ao dar prosseguimento a votação, nos termos do § 3 0 do artigo 56 do Regimento Interno,
do processo n° 002.202/94-8 (V. Ata n° 08/98), referente ao Pedido de Reexame interposto pelos
interessados Aylton Ventura e José Carlos Pacheco Pereira, contra o contido no subitem 8.1.4. da Decisão
n° 206/95-TCU — Plenário, o Presidente, Ministro Homero dos Santos, concedeu a palavra ao Revisor,
Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, o Plenário aprovou, por maioria, a Decisão n° 118/98,
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tendo sido voto vencido, os Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Iram Saraiva e o Ministro-Substituto
Lincoln Magalhães da Rocha (v. em Anexo III a esta Ata, a Decisão n° 118/98, bem como os inteiros
teores do Relatório, Voto emitido pelo Relator, Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, e do Voto
proferido pelo Revisor, Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, respectivamente).
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 09, organizada em
19 de março corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de n's 119 a 134, e aprovado os
Acórdãos n's 034 a 038, que se inserem no Anexo IV desta Ata, acompanhadas dos correspondentes
Relatórios e Votos, bem como de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno, artigos 19, 20,
31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7 0 e 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 87 e 89):
Procs. n's 006.654/92-4, 275.356/97-3 e 500.030/98-7, relatados pelo Ministro
Adhemar Paladini Ghisi;
Procs. n's 575.663/91-0, 425.180/95-6, 012.231/97-5 (com os Anexos nos 013.783/97-1
e 013.390/97-0) e 013.391/97-6, relatados pelo Ministro Carlos Átila Álvares da Silva;
Proc. n° 224.002/94-5, relatado pelo Ministro Iram Saraiva;
Procs. nos 018.710/96-4, 001.381/97-0 e 250.066/98-0, relatados pelo Ministro
Humberto Guimarães Souto;
Procs. nos 399.153/91-8, 399.179/91-7 e 015.936/95-3, relatados pelo Ministro Bento
José Bugarin;
Proc. n° 009.605/92-4, relatado pelo Ministro Valmir Campelo; e
Procs. nos 449.022/92-7 e 015.190/97-8, relatados pelo Ministro-Substituto Lincoln
Magalhães da Rocha.
A requerimento dos respectivos Relatores, deferidos pela Presidência, ad referendum do
0
Plenário, foram incluídos na supracitada Pauta, nos termos do § 9 do artigo 77, do Regimento Interno,
e relatados nesta data, os seguintes processos:
n° 000.852/98-8 (Ministro Carlos Átila Álvares da Silva);
n° 275.508/96-0 (Ministro Iram Saraiva); e
n's 007.299/94-0 e 575.479/94-9 (Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha).
SUSPENSÃO DE VOTAÇÃO ANTE NOVO PEDIDO DE VISTA
Foi suspensa a votação do processo n° 010.391/97-5, em face de novo pedido de vista
formulado pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi (Regimento Interno, artigo 56), após haver o Relator,
Ministro Valmir Campelo e o 1° Revisor, Ministro Humberto Guimarães Souto proferido seus votos e
apresentado as respectivas propostas de Decisão (v. textos em Anexo V a esta Ata)
PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA
A requerimento dos respectivos Relatores, foram excluídos da Pauta n° 09/98 citada, nos
termos do artigo 78 do Regimento Interno, os seguintes processos.
n° 425.035/93-0 (Ministro Carlos Átila Álvares da Silva); e
n°011.719/96-6 (Ministro Valmir Campelo)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Faz parte desta Ata, em seu Anexo VI, ante o disposto no parágrafo único do artigo 66 do
Regimento Interno, o Acordão n° 039 e as Decisões n's 138, 140 a 142, acompanhadas dos
correspondentes Relatórios e Votos em que se fundamentaram, adotadas nos processos n's 018.494/93-5,
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008.380/96-1, 003.673/95-2 e 009.562/97-4, respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado, realizada nesta data.
Por proposta da Presidência os trabalhos em Plenário foram interrompidos às dezessete
horas e reiniciados às dezessete horas e quinze minutos.
ENCERRAMENTO
O Presidente, Ministro Homero dos Santos — ao convocar Sessão Extraordinária de caráter
reservado para ser realizada a seguir — deu por encerrada às dezoito horas 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 em exercício do Tribunal

EUGÊNIO LISBOA VILAR DE MELO
Secretário-Geral das Sessões

Aprovada em 01 de abril de 1.998

Presi e

SARAIVA
em Exercício
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ANEXO IDA ATA N° 10, DE 25-03-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
SEMINÁRIO ONU/INTOSAI SOBRE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS
Inteiro teor do Relatório apresentado, nesta data, pelo Presidente, Ministro Homero dos
Santos, sobre sua participação, juntamente com os Ministros Adhemar Paladini Ghisi e Valmir Campelo,
no XIII Seminário ONU/INTOSAI sobre Auditoria de Obras Públicas, na cidade de Viena-Áustria, no
período de 16 a 20 de março corrente, no qual tiveram presentes representantes de 37 países.
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RELATÓRIO DO
XIII SEMINÁRIO ONU / INTOSAI SOBRE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS

Senhores Ministros,
Senhor Subprocurador-Geral,
No período de 16 a 20 de março corrente, tive a honra de participar, na companhia
dos eminentes Ministros Adhemar Paladini Ghisi e Valmir Campeio, do XIII Seminário
ONU/INTOSA1 sobre Auditoria de Obras Públicas, na cidade de Viena - Áustria, no qual
estiveram presentes representantes de 37 países

1

O seminário, organizado em quatro blocos, elegeu como temas principais para
discussão as transações imobiliárias que antecedem as obras públicas (coordenado pela
Bélgica); a auditoria sobre o planejamento da obra e o exame de alternativas (coordenado
pela índia); a auditoria de licitações e contratos (coordenado pela Espanha); e a auditoria
da execução dos projetos, incluindo pagamento e entrega da obra (coordenado pela
Áustria). Além desses temas, a EFS do Reino Unido apresentou um estudo de caso sobre a
construção da Biblioteca Nacional em Londres, obra que custou quase 1 bilhão de dólares e
cuja execução se estende por mais de vinte anos.
Após as exposições dos coordenadores de cada bloco, foram formados grupos de
trabalho em quatro idiomas. O TCU participou, juntamente com a Argentina, Equador,
Espanha e Antilhas Holandesas, do grupo de língua espanhola.
Cada um desses grupos preparou um relatório que foi apresentado na sessão de
encerramento, para discussão e aprovação em plenário, contendo as conclusões e
recomendações finais do Seminário. Determinei à Assessoria de Relações Internacionais
que encaminhasse às unidades técnicas e à biblioteca do Tribunal todos os trabalhos
apresentados bem como os relatórios finais aprovados pela assembléia.
Não poderia ser mais oportuna a iniciativa da ONU/INTOSAI de reunir Entidades
Fiscalizadoras Superiores para discutir o tema da auditoria de obras públicas. Em especial
para o TCU, que nos últimos anos vem realizando trabalhos de fiscalização em obras de
grande complexidade.
Tivemos a grata surpresa de verificar que o trabalho desenvolvido pelas unidades
técnicas do Tribunal está alinhado com as tendências mais modernas nessa modalidade de
auditoria. Vimos que os órgãos de controle externo em todo o mundo estão dirigindo seus
esforços para a auditoria operacional também em obras públicas, exercendo com zelo a
responsabilidade de fiscalizar a aplicação de recursos do Tesouro examinando, além da
legalidade na contratação e execução de obras públicas, a utilidade desse gasto.

e

Cada vez mais o Tribunal tem sido solicitado a realizar auditorias em obras
executadas com recursos públicos, em especial por iniciativa da Comissão de Fiscalização
e Controle da Câmara dos Deputados ou em decorrência de denúncias formuladas por
parlamentares.
k") k\(
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O próprio Congresso Nacional inseriu na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano
de 1998 dispositivo que condiciona a execução orçamentária de subprojetos relativos a
obras com irregularidades indicadas pelo TCU à adoção de medidas saneadoras dessas
irregularidades. Também a LDO para 1998 dispõe que o TCU deve indicar as obras em
execução nas quais tenham sido identificados indícios de irregularidades, bem como
fornecer informações gerenciais sobre a execução físico-financeira dos subprojetos mais
relevantes. A participação do TCU nesse Seminário, brilhantemente organizado pela
ONU/INTOSAI, veio ao encontro do crescimento da demanda numa das áreas que mais têm
recebido recursos da União.
A busca da excelência na fiscalização de obras é uma prioridade desta Casa. É
imperiosa, assim, a adequada capacitação de nossos analistas para a realização de
trabalhos de fiscalização de obras que possam contribuir para que o dinheiro público seja
bem utilizado e produza os maiores benefícios sociais e econômicos ao cidadãocontribuinte.
É importante ressaltar que essa modalidade de fiscalização exige do profissional que
a executa, ao mesmo tempo, o emprego de técnicas de auditoria propriamente dita e de
conhecimentos de obras. Contudo, a elaboração de normas e manuais são instrumentos
que minimizam tal exigência, pois familiariza o auditor com os principais conceitos e
procedimentos necessários a sua execução, enfocando especialmente aqueles aspectos
que se afiguram como os principais causadores de problemas comuns em obras públicas.
Nesse sentido ganha relevo a louvável iniciativa da Segecex em aprovar neste mês
de março os Procedimentos de Auditoria a serem utilizados nas fiscalizações de obras
públicas, instrumento que embora reconheça como desejável a presença de pelo menos um
auditor na equipe que possua formação em engenharia, torna possível ao não-especialista,
que tenha participado de cursos de treinamento na área, a compreensão das técnicas
básicas utilizadas nessa modalidade de auditoria.
Ao concluir, quero dizer a este Plenário da grande honra que foi para mim contar
com a presença dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi e Valmir Campeio durante as
sessões de trabalho.
Desejo também deixar consignado meus agradecimentos ao Embaixador em
Viena, Afonso Celso de Ouro-Preto, ao Ministro-Conselheiro Oswaldo Portella, ao CônsulGeral do Brasil em Frankfurt, Ministro Ney do Prado Dieguez, onde estivemos em trânsito
para a Áustria, extensivo a seus colaboradores e ao competente Ministro Luiz Sérgio Gama
Figueira, Secretário de Controle Interno do Ministério das Relações Exteriores, por todo o
apoio prestado à nossa delegação durante a viagem.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 25 de março de
1998.

HOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO II DA ATA N° 10, DE 25-03-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
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COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA
Inteiro teor da Comunicação apresentada pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi sobre os
assuntos tratados pela Comissão de Jurisprudência em sua reunião ordinária realizada no último dia 23 de
março corrente.
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COMUNICAÇÃO

Sr. Presidente,
Srs. Ministros,
Sr. Representante do Ministério Público,

Como Presidente da Comissão de Jurisprudência, trago ao conhecimento de
meus nobre Pares, ante a relevância da matéria, os assuntos tratados pela Comissão em sua
reunião ordinária realizada no último dia 23 de março, consoante disposto no art. 3° da Res.
TCU n° 46/96. Na oportunidade, esteve presente o Ministro Carlos Átila Álvares da Silva e
ausente o Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça por motivo justificado.
Inicialmente, a Comissão tomou conhecimento do Relatório apresentado pela
Divisão de Jurisprudência da Secretaria-Geral das Sessões, de acordo com o disposto no
art. 6°, II, da citada Resolução 46/96, referente às atividades do primeiro trimestre do ano
em curso. Foi objeto de discussão o item atinente às atividade de acompanhamento e
atualização da jurisprudência do Tribunal, por meio do Sistema JURIS que, conforme muito
bem evidenciado pelo eminente Ministro Carlos Átila, necessita, urgentemente, de
atualização e modernização ., com a utilização de "softwares" bem mais modernos que os
atualmente disponíveis no Tribunal para o armazenamento e recuperação de informações,
restando patente, outrossim, a necessidade de modificação da própria metodologia de
tratamento e indexação dos documentos que compõem a jurisprudência do Tribunal, de
modo a propiciar a indicação, por exemplo, da relevância dos assuntos abordados, o que
aumentaria a precisão da recuperação na medida em que apenas os documentos de maior
importância seriam recuperados, reduzindo-se, para os usuários do Sistema, o tempo gasto
na busca e leitura de papéis que não atendem à sua real demanda de infO ação.
7.

Outro item do Relatório que mereceu a especial atenção d s Membros da
Comissão foi a questão relativa à carência de pessoal apontada pele Divisão de
Jurisprudência. Após exaustiva análise dessa matéria, a Comissão, procurando contornar o
problema e ciente de que algumas medidas poderão ser adotadas no sentido oàe otimizar a
..
\
utilização dos recursos disponíveis, resolveu determinar à Divisão de Jurisprudencia a
elaboração de uma minuta de Portaria, a ser submetida pela Comissão à Presidência do
Tribunal, disciplinando a elaboração, pelos Gabinetes dos Senhores Relatores, da Ementa
das deliberações do Tribunal, a ser transferida e utilizada no Sistema de Jurisprud ência.
Também naquela oportunidade, foi procedido ao sorteio do TC 013.148/97-8,
que trata da alteração do texto da Súmula n° 128 deste Tribunal, cabendo a relatoria do
processo, no âmbito da Comissão, ao Ministro Carlos Átila. Foi decidido que, tão logo
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esteja concluído seu exame, a matéria será levada à apreciação da Comissão em reunião
extraordinária a ser convocada, oportunamente.
Como último item da pauta, foi discutida a Comunicação do Presidente do
5.
Supremo Tribunal Federal, endereçada ao Presidente desta Corte e, por este, à Comissão de
Jurisprudência, dando notícia do resultado do julgamento do Mandado de Segurança n°
22.321-9, por meio do qual aquele Pretório decidiu anular as Decisões do Plenário do TCU
nos 531/94, 085/95 e 241/95, " na parte em que determinaram ao Tribunal Regional do
Trabalho, da 16' Região (..) que destine as funções gratificadas, criadas pela Lei n°
7.819, de 15 de setembro de 1989, tão-somente a servidores de cargos de provimento
Após exaustiva análise dessa matéria, a
efetivo de seu quadro permanente de pessoal".
Comissão resolveu sugerir à Presidência deste Tribunal que os processos objetos das
Decisões inquinadas fossem enviados aos respectivos relatores para o reexame da matéria,
ao mesmo tempo em que determinou à Divisão de Jurisprudência que proceda à seguinte
anotação no item que contém a determinação objeto do Mandado de Segurança supracitado:
"Determinação anulada por Decisão do STF, em Sessão Plenária de 26/02/98, ao
deferir parcialmente o Mandado de Segurança MS 22.321-9"; e que inclua a seguinte
anotação no Entendimento firmado pelo Tribunal, relativamente a essa matéria, e constante
da Base de Entendimentos do Sistema JURIS: "Entendimento sob revisão do Tribunal, em
razão da anulação, pelo STF, em Sessão Plenária de 26/02/98, da determinação constante
das Decisões Plenárias n°s 531/94, 085/95 e 241/95, ao deferir parcialmente o Mandado
de Segurança MS 22.321-9".
Esse o breve resumo que tinha a fazer sobre os assuntos tratados na reunião da
Comissão de Jurisprudência e que entendi pertinente trazer ao conhecimento de meus
Nobres Pares.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 25 de
março de 1998.

,'I
ADIr
MA--RPKI,ADF1 GHISI
Presidente da Comissã de Jurisprudência
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ANEXO III DA ATA N° 10, DE 25-03-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)

PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA EM FACE DE PEDIDO DE VISTA
Inteiros teores do Relatório e Voto emitido pelo Relator, Ministro Carlos Átila Álvares da
Silva, e do Voto proferido pelo Revisor, Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, e, ainda, da
Decisão n° 118/98 proferida, por maioria, atinente ao Pedido de Reexame interposto pelos interessados
Aylton Ventura e José Carlos Pacheco Pereira, contra o contido no subitem 8.1.4. da Decisão n° 206/95 —
TCU — Plenário ( Proc. n° 002.202/94-8).

•
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GRUPO I - CLASSE I - PLENÁRIO
TC-002.202/94-8

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

Trata-se de pedido de reexame fls. (112/117) interposto pelos
interessados Aylton Ventura e José Carlos Pacheco Pereira, por intermédio
de seus advogados, contra o contido no subitem 8.1.4 da Decisão ng 206/95TCU - Plenário (fl. 39), proferida na Sessão de 24/05/1995, em que, à
vista do disposto no art. 46 da Lei ng 8.112/90 c/c a Súmula ng 235 do
TCU, se determinou à. Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA/DF a adoção de medidas com vistas ao ressarcimento das importâncias
recebidas indevidamente por servidores.
Na Sessão de 14/02/1996, ao apreciar os embargos de declaração
opostos pelos mesmos interessados, o Tribunal Pleno, por meio da Decisão
ng 046/96 (f 1. 109), resolveu esclarecer que, ao dar cumprimento ao
determinado no referido subitem 8.1.4, o IPEA deveria "tomar porbase, tãosomente, as importâncias recebidas a partir de 22/08/94, data da publicação da Decisão n° 444/94, no Boletim
do Tribunal de Contas da União."
Alegam agora os interessados, em síntese, que, sendo inativos,
a eles dever-se-ia aplicar, em relação a valores indevidamente recebidos,
a Súmula-TCU ng 106 e não a de ng 235, utilizada para fundamentar a
Decisão recorrida.
A Unidade Técnica, em pareceres uniformes (fls. 132/136),
entende que, a prosperar a solicitação dos interessados, estar-se-ia
tratando situações iguais de forma desigual pois, aos ativos, com
fundamento na Súmula ng 235, seria determinado o ressarcimento das
importâncias recebidas indevidamente, independentemente da constatação
de boa-fé. Ressalta, ainda, que, em relação às parcelas tidas como
ilegais, já não havia controvérsia desde a Decisão ng 572/92-TCU Plenário, quando ficou assente que as vantagens e gratificações oriundas
do regime celetista, que não se coadunassem com o novo Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União, não se incorporariam aos proventos
nem à remuneração do servidor amparado pelo art. 243 da Lei ng 8.112/90.
Assinala, também, que os atos de aposentadoria relativos aos
interessados ainda não mereceram registro nesta Corte e estão sendo
tratados no TC-003.990/91 - 5 e TC-004.006/91 - 7, podendo o Tribunal, ao se
manifestar sobre a legalidade das concessões, pronunciar - se sobre a
viabilidade de aplicação da Súmula ng 106.
Conclusivamente, a 2@ Secex propõe:
"a) o conhecimento do presente recurso para, ao final, negar-lhe provimento, ante os
argumentos acima expostos,
1
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caso V. Ex@ entenda apropriado, a anexação dos processos de ng TC-003.990/91-5 e TC004.006/91-7 aos presentes autos, a fim de que sejam julgados conjuntamente, dada a conexão entre as
causas de pedir; e
posterior juntada dos presentes autos às contas da Entidade para o devido exame em
conjunto."
O Ministério Público se manifesta de acordo com as proposições
da Unidade Técnica e acrescenta que o entendimento do Tribunal a respeito
de restituições ao Erário permanece inalterado, consoante reiteradas
decisões expressas, por exemplo, nos seguintes julgados: Decisão ng
180/96, Ata ng 28/96 - 14 Câmara, 06/08/1996; Decisão ng 222/96, Ata ng
25/96 - 24 Câmara, 18/07/1996; Decisão ng 112/96, Ata n2 18/96 - 14 Câmara,
28/05/1996; Decisão ng 30/96, Ata ng 6/96 - 14 Câmara, 05/03/1996.
É o Relatório.
VOTO

(k,

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

Carlos Át la Álvares da Silva
Ministro Relator
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-TC-002.202/94-8
-Ementa: Nos processos de julgamento de pensão,
aposentadoria ou reforma, quando presente a
boa-fé, não incide o Enunciado n2 235 mas sim o
106, salvo as exceções especiais a serem
apreciadas em cada caso. O fato de o
administrador seguir o parecer jurídico da
assessoria do Órgão não o torna imune à censura
do Tribunal, pois a responsabilidade do gestor
pelos seus atos é pessoal.

VOTO REVISOR
Ao apreciar a percepção de vantagens pessoais por servidores ao
tempo do regime celetista e que foram mantidas após a vigência do Regime
Jurídico da União, determinou essa Egrégia Corte ao Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada - IPEA a adoção de providências visando:
"8.1.4 - promover o ressarcimento das importâncias recebidas
indevidamente pelos servidores" (Decisão, n2 206/95-TCU-Plenário, de
24.05.95, in DOU de 05.06.95).
No voto que precedeu e respaldou a mencionada Decisão, afirmou"encontra-se
se que, quanto ao ressarcimento, tal interpretação
cristalizada na Súmula ng 235 do TCU."
Segundo a Súmula ng 235, aprovada na Sessão Administrativa deste
Tribunal, de 8 de dezembro de 1994, "Os servidores ativos e inativos, e
os pensionsistas, estão obrigados, por força de lei, à restituir ao
Erário, em valores atualizados, as importâncias que lhes forem pagas
indevidamente, mesmo que reconhecida a boa-fé, ressalvados apenas os
casos previstos na Súmula ng 106 da Jurisprudência deste Tribunal".
E na Súmula n2 106, aprovada na Sessão Ordinária de 25 de
novembro de 1976, se dispunha:
"O julgamento, pela ilegalidade, das concessões de reforma,
aposentadoria e pensão, não implica por si só a obrigatoriedade da
reposição das importâncias já recebidas de boa-fé, até a data do
conhecimento da decisão pelo órgão competente."
O processo veio a julgamento e, já com votos a favor e contra
o provimento do recurso, pedi vista.
Tenho votado algumas vezes de acordo com o Enunciado n2 235, às
vezes com algumas ressalvas internas não explicitadas.
No caso, porém, ora sub judice, não posso deixar de opor-me à
aplicação pura e simples do referido Enunciado ng 235, por razão de
eqüidade.
A leitura atenta' do Voto do eminente Ministro Adhemar Ghisi
proferido no processo TC-005.961/94-7, de 06/07/94, assim o demonstra:
,

•

•
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... para os pagamentos indevidos de vantagens aos servidores
públicos, mesmo reconhecendo-se a boa-fé, o dano há de ser ressarcido
ao Erário, em valores atualizados, nos termos do art. 46 da Lei ng
8.112/90, sendo esta a nova orientação dada por este plenário, nesta
oportunidade, para o assunto aqui tratado, deixando-se, doravante, de
se aplicar a esses casos o Enunciado ng 106 da Súmula da
Jurisprudência predominante deste Tribunal, que deverá ater-se apenas
aos casos de julgamento, pela ilegalidade das concessões de reforma,
aponsentadoria e pensão, não devendo, portanto, elastecer-se sua
exegese."
Razão pois assiste aos requerentes conforme o expõe o douto
advogado dos requerentes:

Aclarava-se, assim, o sentido da parte final da Súmula 235 "6.
'ressalvados apenas os casos previstos na Súmula 106 da Jurisprudência
deste Tribunal' - que deve alcançar, somente, os casos 'de julgamento,
pela ilegalidade, das concessões de reforma, aposentadoria e pensão.'
Ora, o caso dos requerentes é, exatamente, de julgamento - de
complementação de julgamento - agora pela ilegalidade de suas
aposentadorias. Aposentadorias, ao tempo, perfeitamente legais, que
conquistaram eles após um longo período de trabalho, com vantagens que
lhes foram conferidas pela interpretação e aplicação, pelos dirigentes
da instituição a que serviam, da legislação então em vigor.
E mesmo na hipótese de uma interpretação equivocada dos textos
legais, o entendimento dominante em toda a administração é o de que
não se deva, ainda assim, obrigar o servidor a devolver aquelas
quantias que, de absoluta boa-fé, percebera. A própria Consultoria
Geral da República chegou a afirmar, em seu parecer CGC/CR nQ SA021/88 que:
'O servidor público que, de presumida boa-fé, venha a receber
alguma vantagem financeira, em decorrência da errada interpretação ou
aplicação de norma legal, por parte da Administração, sem ter
influenciado ou interferido na sua concessão, independentemente de
havê-la pleiteado ou não, jamais poderá vir a ser compelido, depois,
a devolver aquelas importâncias, tidas por indevidamente pagas
porquanto descaracterizada a figura do indébito, em tais casos, nos
quais o ato respectivo, embora vitimado de vicio insanável, mesmo
insusceptível de gerar direitos, goza da presunção de legalidade, até
advir-lhe a nulificação, declarada pela autoridade, para tanto
competente.
Isso é intuitivo e de inteira justiça. Não se pode pretender
apenar o servidor,com o ônus da reposição, do que recebeu a maior
indevido, depois de incorporação ao seu patrimônio, se ele não
concorreu, direta ou indiretamente, para o erro administrativo, do
qual foi beneficiado, ainda que isto assim o desejasse.(Cit. no
Parecer SEPLAN/SRM ng 55/89, in DOU de 08.03.98, fls. 3.545)
A favor desse entendimento, e da pretensão dos Requerentes,
manifestou-se, nos autos, o Douto Procurador-Geral em exercício, Jatir
Batista da Cunha, que, em seu parecer de 18 de julho, afirmou:
'... de sorte a manter a coerência com a Súmula ng 106, pode ser
suprimida a parte do texto que propõe o ressarcimento das importâncias
pagas indevidamente, restando somente a determinação de suspensão dos
pagamentos ilegais, expressos nas alíneas b e c."
2
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Entendo que, no caso dos que já deixaram o serviço público,
como os aposentados e reformados bem como pensionistas, devem ficar
imunes a essas variações de interpretação, pois os seus proventos, soldos
e benefícios têm natureza jurídica alimentar, não devendo suportar o ônus
de uma abrupta modificação. Creio que o elemento boa-fé e a razoabilidade
da interpretação favorecem a tese dos recorrentes.
Quanto ao argumento de que o fato de o administrador seguir o
parecer jurídico o torna imune à censura do Tribunal, repilo-o por
considerar inteiramente inconsistente e contrário à responsabilidade
pessoal do gestor.
No mais, acompanho o Voto do Ministro Revisor Adhemar Ghisi e
aplico, na hipótese, o Enunciado n9 106.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 25 de março de 1998

h
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DECISÃO N° 11. 8/98-TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-002.202/94-8
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame.
Interessados: Aylton Ventura e José Carlos Pacheco Pereira.
Entidade: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA/DF.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Revisor: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues.
Unidade Técnica: 2 Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei n°
8.443/92 c/c o art. 19, inciso II, do Regimento Interno, DECIDE conhecer do presente pedido de reexame,
para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em todos os seus termos a Decisão n° 206/95-TCU Plenário, de 24/05/1995, devendo ser observado, no cumprimento dessa deliberação, o estabelecido na
Decisão n° 046/96-TCU-Plenário, de 14/02/1996.
Ata n° 10/98 - Plenário.
Data da Sessão: 25/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes na Sessão de 11.03.98: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini
Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto
Guimarães Souto, Valmir Campeio e o Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
11.2. Ministros presentes na Sessão de 25.03.98: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini
Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva (Relator), Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José
Bugarin, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha (Revisor) e Benjamin
Zymler.
11.3. Ministros com voto vencido: Adhemar Paladini Ghisi, Iram Saraiva e Lincoln Magalhães da Rocha
(Revisor).

HOMERO SANTOS
Presidente

•

CARLOS Á ILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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ANEXO IV DA ATA N° 10, DE 25-03-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 119 a
134 proferidas pelo Tribunal Pleno em 25 de março de 1998, e Acórdãos n's 034 a 038, aprovados nesta
data, acompanhados de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento, Interno, artigos 19, 20, 31,
inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, §§ 1° a 7 0 e 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 86).
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GRUPO II - CLASSE I - PLENÁRIO
TC n° 575.663/91-0 (c/ 1 volume)
NATUREZA: Pedido de Reexame (Relatório de Inspeção)
ENTIDADE: Fundação Universitária José Bonifácio INTERESSADO:
Rodolpho Paulo Rocco, Presidente
EMENTA: Pedido de Reexame. Inspeção em Fundação de Apoio.
Tempestividade. Conhecimento. Superveniência da Lei n° 8.958, de 20/12/94.
Provimento parcial.

Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Rodolpho Paulo Rocco, Presidente da Fundação
Universitária José Bonifácio - FUJB, entidade instituída pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,
contestando o teor da Decisão n° 217/92 - Plenário (fl. 27) que, entre outras providências, determinou àquela
Fundação, em seu item 8.1, a observância do "Decreto-lei n°2.300/86 enquanto não editar o Regulamento
próprio de que trata o art. 86 do citado diploma legal".
O recorrente argumenta que a entidade é pessoa jurídica de direito privado, não se encontrando
jurisdicionada a este Tribunal e nem estando sujeita aos ditames do Decreto-lei n° 2.300/86 (fls. 29/34).
Mediante a Decisão n° 444/92 - Plenário (fl. 44), o presente processo foi sobrestado até
deliberação acerca do estudo objeto do processo n° TC-003.509/91-8. Esse processo, que trata de trabalho
sobre a conceituação e fiscalização de fundações públicas, foi julgado pelo Tribunal em 17/11/1993 (Decisão
n° 508/93 - Plenário, fl. 46), sendo recomendado à então "Comissão de Assessoramento de Controle Externo
(CACE) que — ao examinar os projetos de atos normativos a serem baixados com o objetivo de disciplinar
*a instrução de processos concernentes às matérias da competência deste Tribunal — atente para as
conclusões resultantes dos estudos objeto deste processo" . Cessado, assim, o motivo determinante do
sobrestamento do julgamento de mérito do presente pedido de reexame.
Com a promulgação da Lei n° 8.958, de 20/12/94, que veio disciplinar o relacionamento entre
as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio a essas
instituições, esta Corte deliberou, em caráter normativo, que essas fundações não estão obrigadas à
apresentação de contas diretamente ao Tribunal (Decisão n° 230/95 - Plenário).
A Secex/RJ, ao analisar o presente pedido de reexame, conclusivamente, assim se manifesta (fl.
50):
"Considerando que, com a deliberação do E. Plenário havida em 17/11/93 (fl. 46) acerca do
estudo objeto do processo n° TC-003.500/91-8, cessou a condição determinante do sobrestcrmento destes
autos (fl. 44), e considerando ainda que a Instrução Normativa TCU n° 06, de 08/06/94, não dispensou
tratamento diferenciado às ditas fundações de apoio, sugiro o submetimento da matéria a julgamento
de mérito, com vistas afirmar entendimento no sentido de que devam, a Fundação Universitária José
Bonifácio e as demais fundações de apoio, pautar-se pelas mesmas normas e regulamentos que regem
as fundações públicas".
O Ministério Público (fls. 55/56), após tecer considerações sobre a questão das fundações de
apoio vinculadas a instituições federais de ensino superior, informa que a E. Segunda Câmara, ao apreciar as
contas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, exercício de 1990 (TC-599.084/91-0), por intermédio do
Acórdão n° 349/95 (Ata n° 37/95) determinou à UFRJ que promovesse "a adequação do seu relacionamento
com a Fundação Universitária José Bonifácio, mediante contrato, convênio ou instrumentos congêneres, aos
exatos termos da Lei n°8.958/94, mormente no que tange ao gerenciamento de pessoal, utilização de bens
de propriedade da Universidade e eventual aplicação de recursos de origem pública pela entidade de apoio,
alertando que o descumprimento de decisão do Tribunal, sem causa justificada, sujeita o responsável à multa
1
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prevista no art. 58 da Lei n°8.443/92, nos termos do parágrafo 1° do mesmo artigo".
No mérito, opina no sentido de que o Tribunal dê provimento parcial ao pedido de reexame,
impetrado pelo Sr. Rodolpho Paulo Rocco, para alterar a redação do item 8.1 da Decisão n° 217/92 - Plenário,
formulando-a nos seguintes termos:
"8.1 determinar à Fundação Universitária José Bonifácio que observe, integralmente, as
disposições da Lei n°8.666/93 e alterações posteriores, bem como as demais normas de Administração
Pública Federal pertinentes, quando utilizar recursos públicos federais descentralizados mediante
convênios, acordos, ajustes, ou outros instrumentos similares."
É o Relatório.
VOTO

•

Inicialmente assinalo que, nos termos da Decisão n° 444/92 — Plenário (fl.44), o presente
pedido de reexame foi conhecido.
Quanto ao mérito, concordo com a proposição formulada pelo Ministério Público O advento
da Lei n° 8.958, de 20/12/1994, pôs termo às dúvidas existentes sobre a forma de atuação deste Tribunal em
relação às entidades de direito privado criadas junto às instituições federais de ensino superior, comumente
chamadas de fundações de apoio.
Dessa forma, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste
Plenário.
Sala das Sessões, em25 de março de 1998.

Carlos tila Álvares da Silva
Ministro Relator
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Processo TC n° 575.663/91-0
Relatório de Inspeção - Pedido de Reexame

PARECER

Em análise pedido de reexame interposto pelo Sr. Rodolpho Paulo Rocco, Presidente da
Fundação Universitária José Bonifácio - FUJB, entidade instituída pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro, contestando o teor da Decisão n° 217/92 (fl. 27), proferida pelo Plenário desta Corte, que, entre
outras providências, determinou àquela Fundação, em seu item 8.1, a observância do "Decreto-lei n°
2.300/86 enquanto não editar o Regulamento próprio de que trata o art. 86 do citado diploma legal".
Em Sessão de 16/09/92, o Tribunal Pleno, ao acolher as conclusões do Relator, Ministro
BENTO JOSÉ BUGARIN, em consonância com os pareceres da Unidade Técnica (então IRCE/RJ, hoje
SECEX/RJ), decidiu conhecer do recurso interposto, determinando, contudo, o sobrestamento do mérito
das alegações oferecidas até deliberação da Corte acerca do estudo objeto do TC n° 003.500/91-8
(Decisão n° 444/92, Ata n° 43/92, fl. 44).
O referido processo, que trata de trabalho sobre a conceituação e fiscalização de fundações
públicas, foi julgado peló Tribunal na Sessão Ordinária do -Plenário de 17/11/93, ocasião em que foi
proferida a Decisão n° 508/93 (fl. 46), no sentido de recomendar à então "Comissão de Assessoramento de
Controle Externo (CACE) que — ao examinar os projetos de atos normativos a serem baixados com o
objetivo de disciplinar a instrução dos processos concernentes às matérias da competência deste
Tribunal — atente para as conclusões resultantes dos estudos objeto deste processo".
Estaria, pois,
cessado o motivo determinante do sobrestamento do julgamento de mérito desta apelação.
Entretanto, com a promulgação da Lei n° 8.958, de 20/12/94, "que veio disciplinar o
relacionamento entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e
as fundações de apoio a essas instituições", e tendo presente o TC n° 021.921/94-6, referente à
Representação da 6' SECEX sobre matéria correlata, esta Corte deliberou, em caráter normativo, que
essas fundações não estão obrigadas à apresentação de contas diretamente ao Tribunal (Decisão n° 230/95
- Plenário, Ata n° 22/95, Ministro-Relator OLAVO DRUMMOND).
Na mesma assentada, o Colegiado decidiu "determinar aos órgãos e entidades do
Governo Federal, por intermédio das respectivas Secretarias de Controle Interno, que os recursos
transferidos às Fundações de Apoio, mediante convênios, acordos ou outros instrumentos similares sejam
objeto de fiscalização, obrigatória a prestação de contas dos referidos recursos, nos termos da legislação
em vigor, instaurando, de imediato, processo de tomada de contas especial se constatada irregularidade
de que resulte prejuízo ao Tesouro ou à entidade transferidora, ou, ainda, se verificada a omissão na
comprovação da aplicação dos recursos".
Nesse sentido, merece destaque o disposto no art. 3 0 da referida Lei n° 8.958/94, in verbis:
"Art. 3° Na execução de convénios, contratos, acordos eiou ajustes que envoi4 ,am a
aplicação de recursos públicos, as fundações contratadas na forma desta Lei serão obrigadas a:
I - observar a legislação federal que institui normas para licitações e contratos
administração pública, referéntes à contratação de obras, compras e serviços;
11 -prestar contas dos recursos aplicados aos órgãos púbhcos financiadores;
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Continuação do TC n° 575.663/91-0
III - submeter-se ao controle finalistico e de gestão pelo órgão máximo da Instituição
Federal de Ensino ou similar da entidade contratante;
IV - submeter-se à fiscalização da execução dos contratos de que trata esta Lei pelo
Tribunal de Contas da União e pelo órgão de controle interno competente."
Deduz-se, dessa forma, que as fundações instituídas com a finalidade precipua de fornecer
apoio às Instituições Federais de Ensino Superior estão sujeitas às normas da Administração Pública
Federal quando utilizarem recursos públicos federais transferidos mediante convênios, acordos ou outros
instrumentos congêneres, com ênfase para a legislação concernente às licitações e aos contratos
administrativos, objeto do recurso em exame.
Ainda sobre o assunto, cumpre consignar, por oportuno, que a E. 2' Câmara, ao apreciar as
contas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, exercício de 1990 (TC n° 599.084/91-0), por
intermédio do Acórdão n° 349/95 (Ata n° 37/95) determinou à UFRJ que promovesse "a adequação do

seu relacionamento com a Fundação Universitária José Bonifácio, mediante contrato, convênio ou
instrumentos congêneres, aos exatos termos da Lei n° 8.958/94, mormente no que tange ao
gerenciamento de pessoal, utilização de bens de propriedade da Universidade e eventual aplicação de
recursos de origem pública pela entidade de apoio, alertando que o descumprimento de decisão do
Tribunal, sem causa justificada, sujeita o responsável à multa prevista no art. 58 da Lei n° 8.443/92, nos
termos do § 1° do mesmo artigo".
Diante do exposto e atendendo ao Despacho do eminente Ministro-Relator, este
Representante do Ministério Público opina no sentido de que, no mérito, o Tribunal dê provimento parcial
ao pedido de reexame impetrado pelo Sr. Rodolpho Paulo Rocco, para alterar a redação do item 8.1 da
Decisão n° 217/92 - Plenário, formulando-a nos seguintes termos:
8.1- determinar à Fundação Universitária José Bonifácio que observe, integralmente, as
disposições da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, bem como as demais normas de Administração
Pública Federal pertinentes, quando utilizar recursos públicos federais descentralizados mediante
convênios, acordos, ajustes, ou outros instrumentos similares.

Ministério Público, em 14 de agosto de 1997

PAULO OÁRES BUGARIN
Subproc
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Processo n° TC-575.663/91-0 (c/ 1 volume)
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Relatório de Inspeção).
Interessado: Rodolpho Paulo Rocco, Presidente.
Entidade: Fundação Universitária José Bonifácio.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin, Subprocurador-Geral.
Unidade Técnica: Secex/RJ.
Decisão: o Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48
da Lei n° 8.443/92, e art. 19, inciso II, do Regimento Interno, DECIDE dar provimento parcial ao pedido
de reexame impetrado pelo Sr. Rodolpho Paulo Rocco, para alterar a redação do item 8.1 da Decisão n°
217/92 - Plenário, formulando-a nos seguintes termos:
"8.1 determinar à Fundação Universitária José Bonifácio que observe, integralmente, as disposições
da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, bem como as demais normas de Administração Pública
Federal pertinentes, quando utilizar recursos públicos federais descentralizados mediante convênios,
acordos, ajustes, ou outros instrumentos similares."
, 9. Ata n° 10/98 - Plenário.
Data da Sessão: 25/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente
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Gabinete do Ministro Iram Saraiva

GRUPO 1- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC 224.002/94-5
Natureza: Recurso de Revisão
Unidade: Prefeitura Municipal de Campo Grande/AL
Responsável: Cyro da Vera Cruz
Ementa: Recurso de Revisão contra o Acórdão n° 008/97-TCU - 2'
Câmara. Não conhecimento ante a ausência dos pressupostos de
admissibilidade previstos no artigo 35, da Lei n° 8.443/92.
Adoto como relatório o bem lançado Parecer da lavra da Procuradora,
da Costa e Silva (fls. 18/9):

De Cristina Machado

"Cuidam estes autos de Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Campo Grande/AL,
em que se aponta a responsabilidade do Sr. Cyro da Vera Cruz pela não comprovação da boa e regular
aplicação dos recursos oriundos do Termo de Cooperação n° 241/88, firmado entre aquela municipalidade e
o Ministério da Saúde.
Analisa-se, neste apartado, recurso interposto pelo responsável a título de pedido de reexame, o
qual, de acordo com a instrução de fls. 13/15, pode ser conhecido, atendendo ao princípio da fungibilidade,
como recurso de revisão, pelas razões ali apontadas.
A mencionada instrução entendeu que os documentos constantes da prestação de contas atestam
a aplicação dos recursos em finalidade ligada à saúde pública, caracterizando, portanto, mero desvio de
finalidade, o qual, segundo jurisprudência deste Tribunal, não ensejaria o julgamento pela irregularidade.
Assim, propõe que o pedido de reexame seja conhecido como recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe
provimento, reformando-se a decisão recorrida e julgando-se as presentes contas regulares com ressalva.
O Sr. Diretor da ia Divisão Técnica da 10a SECEX suscita a preliminar de erro material na
declaração de fl. 36, a qual, em seu entendimento é de crucial importância para a comprovação do não
locupletamento por parte do recorrente, razão por que propõe que se efetue diligência à Prefeitura Municipal
de Campo Grande/AL, no intuito de perquirir a correlação entre o teor do documento de fl. 36 e o Termo de
Cooperação que originou a presente Tomada de Contas Especial. Alternativamente, caso não acolhida a
preliminar, perfilha as conclusões concernentes à admissibilidade e mérito do recurso em apreço.
O Sr. Secretário, divergindo de ambas as posições até antão lançadas, entende que o recurso não
atende ao requisito de admissibilidade previsto no artigo 35, inciso II, da Lei n° 8.443/92, não devendo, pois,
ser conhecido. Entretanto, caso o Tribunal decida pelo seu conhecimento, propõe que lhe seja negado
provimento.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para a intervenção de que trata o artigo 232,
do Regimento Interno.
Inicialmente, há que se estabelecer a natureza do recurso interposto em face do que dispõem a Lei
Orgânica e o Regimento Interno deste Tribunal. Tratando-se de decisão proferida em processo de Tomada
de Contas Especial os recursos cabíveis são os de reconsideração e revisão. O pedido de reexame, por sua vez,
é aquele cabível de decisões proferidas em processos concernentes a ato sujeito a registro e a fiscalização de
ato e contrato. De todas as decisões cabem embargos de declaração. Assim, tratando o presente de processo
de contas, o recurso interposto pelo interessado, embora por ele nominado de pedido de reexame, é,
considerando que já foi interposto oportunamente recurso de reconsideração, em realidade, recurso de revisão,
sendo neste ponto procedente a análise da instrução.
Entretanto, em que pese a constatação acima, comungamos da opinião do Sr. Secretário de Controle
6.I/v224002.wpd
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Externo da 10' SECEX no sentido de que não estão presentes nenhum dos pressupostos de admissibilidade
do recurso de revisão, não devendo, por essa razão, ser o recurso conhecido.
De fato, não foram trazidos aos autos documentos novos; os documentos a que se reportam a
instrução e o recorrente já constavam dos autos quando da prolação do Acórdão condenatório e daquele que
apreciou o recurso de reconsideração. A argumentação deduzida também não traz qualquer informação ou
fato novo nada tendo acrescentado aos autos, sendo de se esclarecer, sobre a afirmação de que o Tribunal
reconheceu haver o recorrente utilizado os recursos recebidos na sua gestão em favor do município de Campo
Grande, já que ainda estava no seu mandato eletivo, como Prefeito, que tal não corresponde ao que
efetivamente concluiu o Tribunal. A conclusão a que chegou a egrégia r Câmara restringiu-se, em face dos
extratos bancários acostados, à constatação de que os recursos foram utilizados na gestão do Sr. Cyro da Vera
Cruz, uma vez que foram sacados nos últimos dias de seu mandato, mediante a emissão de três cheques
distintos; nada foi dito pelo Ministro condutor do Voto em questão sobre a utilização dos recursos em
beneficio da municipalidade.
Com efeito, restou comprovado nos autos que os recursos foram recebidos e sacados durante o
período de gestão do Sr. Cyro da Vera Cruz e, em que pese a afirmação de que os valores foram utilizados
na aquisição de medicamentos, as notas fiscais colacionadas não se relacionam com os cheques emitidos, seja
quanto à data de emissão, seja quanto aos valores consignados. A prestação de contas apresentada pela
Prefeita sucessora, bem como a sua declaração de fl. 36, ambas elaboradas dois anos depois do repasse dos
recursos, poderiam ser aceitas, caso houvesse outros elementos externos capazes de confimar os fatos lá
consignados. Entretanto, não foi o que verificaram os eminentes julgadores após a análise das peças que
compõem o processo de Tomada de Contas Especial, principalmente da prestação de contas que, como já
mencionado, integram o processo desde a primeira instrução realizada no âmbito deste Tribunal.
Não foram, pois, trazidos pelo recorrente quaisquer documentos ou fatos novos que possam
justificar a modificação do decisum. Não tendo ficado esclarecido o destino dos recursos, permanece, como
salientou o Sr. Secretário, inalterada a presunção de ter havido dano ao erário, imputável ao recorrente.
Em face do exposto, esta representante do Ministério Público, manifesta-se de acordo com a
proposta do Sr. Secretário de Controle Externo da 10' SECEX, opinando no sentido de que não seja
conhecido o presente recurso, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 35, da
Lei n° 8.443/92, e, caso o Tribunal entenda cabível o seu conhecimento que, no mérito, lhe seja negado
provimento."

É o Relatório.

VOTO
Conforme consta do relatório supra, o recurso ora em exame não pode ser conhecido, ante
a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 35 da Lei n° 8.443/92.
Assim, acolho os pareceres do Sr. Secretário de Controle Externo da 10a SECEX e da douta
2.
Procuradoria e Voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à apreciação deste
Plenário.

TCU, Sala das Sessões, em25 março de 1998.
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PARECER

Cuidam estes autos de Tomada de Contas Especial da Prefeitura Municipal de Campo
Grande/AL, em que se aponta a responsabilidade do Sr. Cyro da Vera Cruz pela não comprovação da boa
e regular aplicação dos recursos oriundos do Termo de Cooperação n° 241/88, firmado entre aquela
municipalidade e o Ministério da Saúde
Analisa-se, neste apartado, recurso interposto pelo responsável a titulo de pedido de reexame, o
2
qual, de acordo com a instrução de fls 13/15, pode ser conhecido, atendendo ao principio da
fungibilidade, como recurso de revisão, pelas razões ali apontadas
A mencionada instrução entendeu que os documentos constantes da prestação de contas atestam
3
a aplicação dos recursos em finalidade ligada à saúde pública, caracterizando, portanto, mero desvio de
finalidade, o qual, segundo jurisprudência deste Tribunal, não ensejaria o julgamento pela irregularidade.
Assim, propõe que o pedido de reexame seja conhecido como recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe
provimento, reformando-se a decisão recorrida e julgando-se as presentes contas regulares com ressalva.
4 O Sr. Diretor da ia Divisão Técnica da 10 SECEX suscita a preliminar de erro material na
declaração de fl. 36, a qual, em seu entendimento é de crucial importância para a comprovação do não
locupletamento por parte do recorrente, razão por que propõe que se efetue diligência à Prefeitura
Municipal de Campo Grande/AL, no intuito de perquirir a correlação entre o teor do documento de fl. 36 e
o Termo de Cooperação que originou a presente Tomada de Contas Especial. Alternativamente, caso não
acolhida a preliminar, perfilha as conclusões concernentes à admissibilidade e mérito do recurso em apreço.
5 O Sr. Secretário, divergindo de ambas as posições até então lançadas, entende que o recurso não
atende ao requisito de admissibilidade previsto no artigo 35, inciso II, da Lei n° 8.443/92, não devendo,
pois, ser conhecido. Entretanto, caso o Tribunal decida pelo seu conhecimento, propõe que lhe seja
negado provimento.
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para a intervenção de que trata o artigo 232,
6
do Regimento Interno.
Inicialmente, há que se estabelecer a natureza do recurso interposto em face do que dispõem a
7.
Lei Orgânica e o Regimento Interno deste Tribunal. Tratando-se de decisão proferida em processo de
Tomada de Contas Especial os recursos cabíveis são os de reconsideração e revisão. O pedido de
reexame, por sua vez, é aquele cabível de decisões proferidas em processos concernentes a ato sujeito a
registro e a fiscalização de ato e contrato De todas as decisões cabem embargos de declaração. Assim,
tratando o presente de processo de contas, o recurso interposto pelo interessado, embora por ele
nominado de pedido de reexame, é, considerando que já foi interposto oportunamente recurso de
reconsideração, em realidade, recurso de revisão, sendo neste ponto procedente a análise'da instrução.
8 Entretanto, em que pese a constatação acima, comungamos da opinião do Sr. Secretário de
Controle Externo da 10' SECEX no sentido de que não estão presentes nenhum dos pressupoS-tos de
admissibilidade do recurso de revisão, não devendo, por essa razão, ser o recurso conhecido.
De fato, não foram trazidos aos autos documentos novos, os documentos a que se reportam a
9
instrução e o recorrente já constavam dos autos quando da prolação do Acórdão condenatorio- e daquele
que apreciou o recurso de reconsideração A argumentação deduzida também não traz qualquer
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informação ou fato novo nada tendo acrescentado aos autos, sendo de se esclarecer, sobre a afirmação de
que o Tribunal reconheceu haver o recorrente utilizado os recursos recebidos na sua gestão em favor do
município de Campo Grande, já que ainda estava no seu mandato eletivo, como Prefeito, que tal não
Corresponde ao que efetivamente concluiu o Tribunal. A conclusão a que chegou a egrégia 2a Câmara
restringiu-se, em face dos extratos bancários acostados, à contatação de que os recursos foram utilizados
na gestão do Sr. Cyro da Vera Cruz, uma vez que foram sacados nos últimos dias de seu mandato,
mediante a emissão de três cheques distintos; nada foi dito pelo Ministro condutor do Voto em questão
sobre a utilização dos recursos em beneficio da municipalidade.
Com efeito, restou comprovado nos autos que os recursos foram recebidos e sacados durante o
período de gestão do Sr. Cyro da Vera Cruz e, em que pese a afirmação de que os valores foram utilizados
na aquisição de medicamentos, as notas fiscais colacionadas não se relacionam com os cheques emitidos,
seja quanto á data de emissão, seja quanto aos valores consignados. A prestação de contas apresentada
pela Prefeita sucessora, bem como a sua declaração de fl. 36, ambas elaboradas dois anos depois do
repasse dos recursos, poderiam ser aceitas, caso houvesse outros elementos externos capazes de confirmar
os fatos lá consignados. Entretanto, não foi o que verificaram os eminentes julgadores após a análise das
• peças que compõem o processo de Tomada de Contas Especial, principalmente da prestação de contas
que, como já mencionado, integram o processo desde a primeira instrução realizada no âmbito deste
Tribunal.
Não foram, pois, trazidos pelo recorrente quaisquer documentos ou fatos novos que possam
justificar a modificação do decisum. Não tendo ficado esclarecido o destino dos recursos, permanece,
como salientou o Sr. Secretário, inalterada a presunção de ter havido dano ao erário, imputável ao
recorrente.
Em face do exposto, esta representante do Ministério Público, manifesta-se de acordo com a
proposta do Sr. Secretário de Controle Externo da 10a SECEX, opinando no sentido de que não seja
conhecido o presente recurso, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 35,
da Lei n° 8.443/92, e, caso o Tribunal entenda cabível o seu conhecimento que, no mérito, lhe seja negado
provimento.

Ministério Público, em 29 de julho de 1997
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ACÓRDÃO N° 0 3 4/98 - TCU - Plenário
Processo n° TC-224.002/94-5
Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão
Interessado: Sr. Cyro da Vera Cruz
Unidade: Prefeitura Municipal de Campo Grande/AL
Relator: Ministro IRAM SARAIVA
Representante do Ministério Público: Dra. Cristina Machado da Costa e Silva
Unidade Técnica: 10a SECEX
Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade
de Cyro da Vera Cruz, instaurada em face do desvio de finalidade no cumprimento do objeto do convênio
n° 241/88, celebrado com o Ministério da Saúde, objetivando a aquisição de um aparelho odontológico e a
construção de um mini posto de saúde;
Considerando que na Sessão de 16.05.96, Acórdão n° 307/96 (fl. 75), a 2 Câmara julgou
irregulares as presentes contas, condenando o responsável ao recolhimento do débito apurado, no valor
original de Cz$ 2.000.000,00;
Considerando que o responsável, notificado desta deliberação, não recolheu aquela quantia,
optando por apresentar o recurso de reconsideração de fls. 82 a 92, ao qual foi negado provimento em Sessão
de 30.01.97 (Acórdão n° 008/97 - TCU - r Câmara);
Considerando que, ainda irresignado, o Sr. Cyro da Vera Cruz apresentou novo recurso, sem
contudo trazer quaisquer documentos ou fatos novos que pudessem justificar a modificação do decisum; e
Considerando os pareceres do Sr. Secretário de Controle Externo da 10a SECEX e do
Ministério Público, no sentido de não conhecer do presente recurso;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em:
8.1 não conhecer do presente recurso de revisão, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade
previstos no artigo 35, da Lei n° 8.443/92, mantendo-se na íntegra o Acórdão n° 307/96-TCU-2a Câmara;
8.2 encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhada do Relatório e Voto que o fundamentam, ao Sr. Cyro
da Vera Cruz.
Ata n° 10/98 - Plenário.
Data da Sessão: 25/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo
e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que alegou impedimento: Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente
Fui presente:
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GRUPO: II- CLASSE - I PLENÁRIO
TC-399.153/91-8
NATUREZA: Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial.
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Bonfim/MG.
RESPONSÁVEL: Dejair César Ribeiro Campos, ex-Prefeito.
-

Recurso de Revisão em processo de Tomada de Contas Especial.
Contas anteriormente julgadas irregulares em razão de omissão na
prestação de contas. Conhecimento. Termo de Convênio não
assinado pelo ex-Prefeito. Defesa já examinada em processo conexo.
Recurso conhecido. Provimento. Acórdão anterior tornado
insubsistente. Julgamento pela regularidade com ressalva.
Comunicação ao interessado.
Trata-se de recurso de revisão interposto por Dejair César Ribeiro Campos, ex-Prefeito
Municipal de Bonfim-MG, contra o Acórdão n° 213/93, de 16/11/93 (Ata n° 37/93), por meio do qual a
Primeira Câmara, ao apreciar a presente Tomada de Contas Especial instaurada contra o mencionado exPrefeito, decidiu julgá-la irregular, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea "a", da Lei n° 8.443/92
c/c art. 19, caput, e art. 23, inciso III, da mesma Lei, condenando o responsável ao pagamento do débito
apurado no processo no valor original de NCz$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzados novos),
decorrente de omissão no dever de prestar contas de recursos relativos ao Convênio n° 1590, de 30/12/89,
celebrado entre aquele Município e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE.
Devidamente notificado, o responsável apresentou, à guisa de prestação de contas, os
documentos de fls. 60 a 130, que foram recebidos como recurso de reconsideração, ao qual se negou
provimento quando da edição, em 09/04/96, do Acórdão n° 093/96-TCU-1a Câmara (Ata n° 11/96),
tendo-se considerado a documentação recebida incapaz de demostrar a regular aplicação dos recursos na
consecução do objeto pretendido. Foram mantidos os exatos termos do Acórdão original.
ALEGAÇÕES DO RECORRENTE
Citando lições da doutrina administrativista e da jurisprudência do Poder Judiciário,
pretende o impetrante demostrar a impropriedade de sua condenação, sustentando, em síntese, que:
o sistema de responsabilização de agentes públicos definido no art. 37, § 6°, da
Constituição Federal e artigos 159 e 1059 do Código Civil adota "a teoria subjetiva", motivo pelo qual a
responsabilização somente é cabível mediante prova da prática de ato culposo ou doloso; apenas a
responsabilidade da Administração é objetiva;
não houve desproveito para os cofres públicos, pois todos os recursos foram utilizados
em obras e serviços municipais;
- não era exigível que o recorrente aplicasse os recursos recebidos do FNDE em finalidade
específica, pois não se obrigou a isso, visto que não celebrou o convênio, cujo termo foi firmado por
pessoa não autorizada a representar a Municipalidade, então Deputado Federal, de modo que recebeu os
recursos sem destinação definida e utilizou-os da mesma forma como aplicava os recursos provenientes do
FPM;
o FNDE e seu representante são na verdade os responsáveis por atos irregulares, devido
ao fato de, omissos quanto às exigências legais, terem repassado recursos para prefeitura que não os
solicitara, e sem os "adequados instrumentos jurídicos". Por esse motivo, "não merece qualquer
credibilidade" a análise procedida pelo FNDE nas contas sob exame;
- "Uma eventual condenação administrativa somente pode ter como causa o ilícito
administrativo, ou seja, a mesma causa de pedir de uma ação popular";
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não poderia ter sido o responsável condenado administrativamente vez que se exige, para
o sucesso de ação popular e condenação de agente político, prova de ilegalidade e, também,
simultaneamente, prova de lesividade do ato inquinado, entendido que esta última (a lesividade) não se
presume, demonstra-se isto sim, e relaciona-se sempre com ato ou omissão que desfalque o erário ou
prejudique a Administração ou que ofenda bens ou valores da comunidade.
PARECERES DA SECEX
A Secretaria de Controle Externo de Minas Gerais aduz que:
o convênio examinado é nulo pois foi firmado por pessoa incompetente;
"as verbas foram aplicadas nas prioridades do próprio município para educação
básica e saúde", descaracterizando-se o "desvio de finalidade ou locupletamento por parte do
administrador municipal";
não se poderia exigir do recorrente a aplicação de recursos em finalidade específica, pois
sequer dela tinha conhecimento e, também, devido à não realização dos devidos estudos de viabilidade da
consecução dos objetivos, na época da liberação dos recursos;
em situação similar (Decisão n° 185-TCU-2a Câmara, Ata n° 26/95), o Tribunal decidiu
"tornar insubsistente a TCE por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e
regular".
Em conseqüência, a Unidade Técnica apresenta proposta de mérito nos seguintes termos:
"a) conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo responsável, para, no mérito, dar-lhe
provimento, e, conseqüentemente, tornar insubsistentes os termos do Acórdão 213/93-TCU-la Câmara;
tornar insubsistente a presente TCE por falta de pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, arquivando-se os autos, nos termos do art. 63 do
Regimento Interno;
determinar ao FNDE que proceda à baixa contábil da responsabilidade do Sr. Dejair
César Ribeiro Campos;
encaminhar cópia da Decisão que vier a ser adotada pelo Tribunal ao Sr. SecretárioExecutivo do FNDE para ciência e adoção das providências cabíveis;
dar conhecimento ao recorrente de Decisão a ser proferida"
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCU
Preliminarmente, o Ministério Público opina pelo conhecimento.
No mérito, sustenta, no essencial, que "a apresentação, ainda que tardia, da prestação
de contas revelou que os recursos foram devidamente apropriados pela prefeitura e aplicados em
finalidades compatíveis com o interesse público municipal, a saber: feitura de cercas de escolas e
construção de posto de saúde". Em complementação, discorre sobre a existência de duas correntes: uma,
que defende o julgamento pela irregularidade das contas prestadas intempestivamente; e outra, que
propugna, para tais casos, o julgamento pela regularidade com ressalva. Filiando-se a esta última,
considera que seria "pouco razoável equiparar a situação do verdadeiro 'omisso no dever de prestar
contas — o administrador que, para subtrair-se aos mecanismos constitucionais e legais de controle,
deixa definitivamente de apresentar a documentação de suas contas, tendo contra si uma presunção juris
tantum de fraude — com o comportamento do outro administrador que, por razões administrativas
várias, simplesmente 'atrasou' a apresentação da documentação comprobatória da regular gestão dos
dinheiros, nos termos da lei".
Propõe, por fim, o "provimento do recurso de revisão, de modo a modificar o juízo de
mérito das contas para regulares com ressalvas, nos termos do inciso II dos arts. 16 e 18 da Lei n°
8.443/92 "
Ademais, "considerando a gravidade das ocorrências registradas na concessão dos
recursos em tela", sugere a constituição de processo apartado com a extração de cópias dos documentos
que indicam o descumprimento da IN/STN n° 12/88, instrumento normatizador da descentralização de
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recursos à época dos fatos, para que se promova a identificação e, posteriormente, a audiência dos
responsáveis pela liberação de recursos com grave inobservância das formalidades legais.
É o Relatório.
VOTO
Este processo guarda estreita correlação com os TCs 399.179/91-7 e 399.191/91-7, pois
se trata de Tomadas de Contas Especiais de um mesmo responsável, referentes a recursos repassados pelo
FNDE em datas bastante próximas umas das outras, para a consecução de objetivos semelhantes.
Também, nos três casos, as contas do ex-Prefeito foram julgadas irregulares por omissão
no dever de prestá-las. Neles, cópias do conjunto único de documentos comprobatórios de execução de
despesas encaminhado posteriormente — e juntado aos três processos, à guisa de prestação de contas da
quantia global repassada — foram recebidas como recursos de reconsideração, a que se negou
provimento.
Na fase dos recursos de revisão, fui sorteado Relator deste processo que ora se examina e
do TC 399.179/91-7. Ao eminente Ministro Iram Saraiva coube relatar o já mencionado
TC n°399.191/91-7.
Quanto à admissibilidade da peça recursal, note-se que foi apresentada tempestivamente.
Observe-se, outrossim, que o recurso traz à luz o fato, não considerado anteriormente, de
que o então Prefeito não assinou o termo de convênio juntado aos autos, o qual foi firmado por pessoa
não autorizada, como se representasse a Prefeitura. Considero, portanto, que resta preenchido o requisito
imposto pelo art. 35, inciso II, da Lei Orgânica do TCU.
Cabe esclarecer que não assiste qualquer razão ao recorrente ao questionar sua
condenação tomando por base jurisprudência relativa ao instituto da ação popular, porquanto em toda a
tramitação do presente processo ocorreu a estrita observância dos princípios e procedimentos aplicáveis ao
julgamento das contas dos responsáveis por dinheiros públicos, estabelecidos legal e constitucionalmente.
Entretanto observa-se que, de fato, a assinatura que se encontra no termo de convênio não
se assemelha à do responsável; consta do autos ser de autoria de Deputado Federal que atuara em nome da
prefeitura, ainda que sem poderes para representá-la.
Lembro que este Tribunal, acompanhando Voto do Relator, Ministro Iram Saraiva,
adotou, no já mencionado TC 399.191/91-7, em Sessão de 19/03/97, o Acórdão n° 39/97 (Ata n° 09/97),
nos termos a seguir:
"Considerando que a 1° Câmara, em Sessão de 30/11/1993, ao proferir o Acórdão
n° 225/93, julgou as presentes contas irregulares e em débito o responsável, tendo em vista
que, devidamente citado, permaneceu revel, persistindo, assim, a omissão acima mencionada;
Considerando que, inconformado com a aludida decisão, o Sr. Dejair César Ribeiro
Campos encaminhou documentação a título de prestação de contas, cinco dias após o término do prazo
regimental, tendo este Plenário a conhecido como recurso de revisão ante a sua intempestividade;
Considerando que o presente processo guarda estreita relação com os processos n's
TC 399.153/91-8 e TC 399. 179/91-7, uma vez que possuem idêntico responsável, órgão repassador,
época dos repasses dos recursos, documentação e defesa;
Considerando que, nos dois citados processos, a documentação encaminhada a título
de prestação de contas foi conhecida como recurso de reconsideração por se entender tratar-se de
fatos novos supervenientes;
Considerando que os presentes autos devem receber o mesmo tratamento dado aos
aludidos processos;
Considerando que as alegações oferecidas pelo recorrente merecem acolhida, posto
que os recursos foram aplicados no próprio município em educação básica e saúde, bem assim, não se
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pode exigir que as despesas estejam de acordo com o objeto do convênio, visto que não consta dos
autos que o Sr. Dejair César Ribeiro Campos firmou qualquer termo com o FNDE, objetivando
construir cinco escolas, com duas salas de aula cada, cantina e instalações sanitárias;
Considerando que este Tribunal já tomou medidas pertinentes no que diz respeito ao
FNDE e à constatada inobservância da legislação que rege os convênios;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão
Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
conhecer do recurso
I. com fundamento no art. 35, inciso II, da Lei n° 8.443/92,
de revisão ora interposto, para, no mérito, dar-lhe provimento e, em conseqüência, julgar as presentes
contas regulares com ressalva, dando-se quitação ao Sr. Dejair César Ribeiro Campos, com fulcro
nos arts. 16, inciso II, e 18 da Lei n°8.443/92;
2. dar ciência desta deliberação ao interessado."
Consoante se verifica, já foram examinados por este Plenário, em recurso de revisão,
documentos e argumentos idênticos aos que ora se examina, apresentados pelo recorrente em processo
conexo, tendo sido dado integral provimento ao recurso, e, conseqüentemente, julgadas regulares com
ressalvas as contas do responsável.
No mesmo processo, foi apreciada a proposta do d. Ministério Público, igualmente
formulada nestes autos, no sentido da apuração da responsabilidade por irregularidade caracterizada nos
autos sob a forma de liberação de recursos com infringência às normas que regiam a matéria. Naquela
oportunidade, considerou-se já terem sido adotadas pelo Tribunal as providências tidas por pertinentes.
Apreciou-se, outrossim, na mesma assentada, a proposição da Unidade Técnica de tornar
insubsistente a presente Tomada de Contas Especial, por falta de pressupostos válidos de constituição e
prosseguimento, à vista de ser nulo o convênio firmado por agente incompetente. Na ocasião,, manifestouse com propriedade o eminente Ministro-Relator, em seu Voto que permito abaixo transcrever
parcialmente:
"o requisito essencial à instauração de TCE consiste na existência do dever de prestar
contas, posto que sem a preexistência dessa obrigação descabe falar em omissão. A Constituição Federal
coloca as vigas mestras do dever de prestar contas no art. 70, parágrafo único, ao dispor que'prestará
contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, guarde, gerencie ou administre
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União, ou que, em nome desta, assuma
obrigações de natureza pecuniária'. O dever de prestar contas, portanto, é uma obrigação

constitucional de quem trabalha com recursos públicos na sua mais ampla acepção.
No caso em exame, o ex-Prefeito, Sr. Dejair César Ribeiro Campos, embora não tenha
assinado o termo de convênio, recebeu e aplicou recursos públicos federais. Dessa forma, penso que não
há que se falar em insubsistência da Tomada de Contas Especial"
Considero que, por coerência, o julgamento das presentes contas deve dar-se em
consonância com o que se decidiu na aludida ocasião precedente.
Diante do exposto, acolhendo em parte os pareceres lançados nos autos, VOTO por que
o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 25 de março de 1998.

BENTO JOSE
Ministro-
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Processo n° TC- 399.153/91-8
Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

Trata-se de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 93/96, proferido na
sessão da i a Câmara, de 9.4.96, nos autos do processo de Tomada de Contas Especial,
instaurado contra o sr. Dejair César Ribeiro Campos em razão de omissão no dever de prestar
contas de recursos repassados pelo FNDE no exercício de 1989.
II
Em preliminar, pelo conhecimento do recurso, com fulcro no inciso III do art. 35
da Lei n° 8.443/92.
Quanto ao mérito do recurso, o Ministério Público entende que se lhe deve dar
provimento pelas seguintes razões.
Os documentos que constam dos autos não são suficientes para vincular o prefeito
à determinada aplicação dos recursos depositados na conta de prefeitura, porquanto não
assinados por agente capaz, qual seja, o próprio prefeito. Não se identificam as assinaturas
no termo de convênio como pertencentes ao ex-prefeito.
A falta de correta formalização dos instrumentos de descentralização de recursos
desautoriza o órgão repassador a exigir que a aplicação dos recursos se desse desta ou
daquela forma, ao revés, denota incúria não do gestor municipal, mas da autoridade federal
que procedeu ao repasse de verbas sem adequado controle ou comprometimento.
Não há negar que o prefeito municipal descurou de suas obrigações ao omitir-se no
dever constitucional de prestar contas. Foram muitos os chamados e advertências, tanto do
órgão repassador como desta Corte de Contas. Todavia, a apresentação, ainda que tardia, da
prestação de contas revelou que os recursos foram devidamente apropriados pela prefeitura
e aplicados em fmalidades compatíveis com o interesse público municipal, a saber: feitura
de cercas de escolas e construção de posto de saúde.
Não há indícios de locupletamento ilícito por parte do gestor, restando como única
irregularidade a intempestividade na apresentação das contas. Aliás, a instrução técnica
muito bem enfoca esta questão, quando salienta que "verificou-se que as verbas foram
aplicadas nas prioridades do próprio município para a educação básica e saúde, sendo que
a documentação apresentada pelo responsável pode ser considerada própria para
demonstrar a regularidade da aplicação dos.recursos em prol da municipaliddde,
descaracterizando o desvio de finalidade ou locupletamento por parte do administrador
municipal" (fl. 194).
Os processos com contas prestadas em momento posterior ao previsto . na lei, tem
suscitado decisões conflitantes na jurisprudência deste E. Tribunal. Há vários e recentes
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acórdãos que consideram o atraso do administrador grave omissão ao dever legal e causa
determinante do julgamento pela irregularidade das contas, com imposição de multa, e
outros que o consideram mera irregularidade formal, que dá margem, tão-somente, ao
julgamento pela regularidade com ressalvas.
A primeira tese considera a apresentação extemporânea das contas "omissão no
dever de prestá-las" (alínea a do inciso III do art. 16 da Lei n° 8.443/92), o que conduziria,
necessariamente, ao julgamento pela irregularidade, fundamentado, doutrinariamente, na
assertiva de que a prestação de contas é consectária da adoção, entre nós, do regime
democrático.
De fato, é próprio desse regime o dever jurídico, constitucional ou legal, de prestar
contas, a que estão sujeitos todos os que, de alguma forma, administrarem bens e valores
públicos (§ único do art 70 da CF).
Nesse sentido, com fundamento na tese aludida, apenas poderia elidir esse dever de
prestar contas justificativa plausível e devidamente comprovada, nas hipóteses de caso
fortuito ou força maior, ou, mesmo, de inequívoca boa-fé, demonstrando, inelutavelmente,
a absoluta impossibilidade fática de o administrador praticar o ato.
Cogita-se, ainda, de que a "omissão no dever de prestar contas" (alinea a do inciso
III do art 16 da Lei n° 8.443) geraria danos ao erário, consistentes nas despesas pertinentes
à instauração de nizÁ) e custoso procedimento, materializado na Tomada de Contas Especial,
cujos objetivos consistem, segundo a lei, na identificação dos responsáveis e quantificação
do dano, tendo em mira a sua reparação.
Como conseqüência desse entendimento, há o encaminhamento ao Ministério
Público Eleitoral do nome de todos os administradores cujas CONTAS houverem sido
julgadas IRREGULARES, para efeito de INELEGIBILIDADE (art. 1°, inciso I, alínea g, e
art. 3° da Lei Complementar n° 64/90, c/c o art. 236 do RITCU).
A adoção deste entendimento implica que todos os administradores que, por uma
ou por outra razão, tiverem atrasado suas prestações de contas, estarão passíveis dos efeitos
de uma declaração de inelegibilidade.
A primeira tese tem conseqüências por demais rigorosas, fato que leva à adoção da
segunda, segundo a qual o atraso na prestação das contas apenas pode produzir o julgamento
pela regularidade, com ressalvas.
Com efeito, é pouco razoável equiparar a situação do verdadeiro "omisso no dever
de prestar contas" - o administrador que, para subtrair-se aos mecanismos constitucionais e
legais de controle, deixa definitivamente de apresentar a documentação de suas contas, tendo
contra si uma presunção juris tantum de fraude • - com o comportamento do outro
administrador que, por razões administrativas várias, simplesmente "atrasou" a apresentáção
da documentação comprobatória da regular gestão dos dinheiros públicos, nos termos da lei.
Sem dúvida, o atraso viola o dever de prestar contas em sua operacionalidade, mas
não o lesiona na sua essência, pois as contas foram prestadas. Julgar irregulaies - as contas
desse administrador, sujeitando-o à perspectiva da inelegibilidade, é equipará-lo,
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integralmente, para esse efeito, ao administrador que não apresenta contas nenhuma. Por esta
razão, as duas situações demandam tratamento diverso e não isonômico.
São exatamente essas as ponderações que conduzem muitos acórdãos a abrandar as
hipóteses de julgamento pela irregularidade, a exemplo do TC-251.411/95-8 e TC251.328/95-3 e mais 17 outros processos agrupados, no qual se considerou que o fato de as
contas terem sido apresentadas atrasadas, mas antes da instauração das respectivas TCEs,
conduz apenas ao julgamento pela regularidade, com ressalvas. Em outros processos, mesmo
após instauradas as TCEs, tem-se-lhes considerado regulares com ressalvas.
Na verdade, o dano ao erário, resultante da instauração das TCEs, é meramente
suposto. Não pode determinar o julgamento pela irregularidade das contas, uma vez que o
Estado dispõe de toda a estrutura de controle, interno e externo, em caráter permanente, e
tais são procedimentos de caráter tipicamente administrativo.
Obviamente, os atrasos reiterados na prestação sobrecarregam a estrutura de
controle, o que estaria a impor uma tomada de posição no sentido de coibir a prática
irregular. Mas esses "danos", consistentes nos trabalhos de instauração das TCEs, por sua
própria natureza, não são passíveis de exata quantificação. Se o fossem, poderiam ser
calculados e atribuídos ao administrador responsável, já que é este o objetivo próprio desses
processos.
Pelo exposto, opina o Ministério Público no sentido do provimento do recurso de
revisão, do modo a modificar o juízo de mérito das contas para regulares com ressalvas, nos
termos do inciso II do art. 16 e 18 da Lei n° 8.443/92.
Além disso, considerando a gravidade das ocorrências registradas na concessão dos
recursos em tela, propõe, ainda, o Ministério Público que seja formado processo apartado,
com a extração de cópias dos documentos que indicam o descumprimento da IN/STN n°
12/88, instrumento normatizador da descentralização de recursos à época dos fatos,
.-procedendo-se à identificação e posterior audiência dos agentes públicos responsáveis pela
liberação dos recursos com grave inobservância das formalidades legais.
Por derradeiro, cumpre observar que o presente processo guarda relação de
dependência com os processos es. TC-399.153/91-8 e TC-399.179/91-7, uma vez que
possuem idênticos responsável, órgão repassador, época dos repasses dos recursos,
documentação, defesa e irregularidades, merecendo receber tratamento idêntico.

Brasília-DF, 21 de janeiro de 1997.

Walton lencar Rodrig
Subprocurador-Geral
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1. Processo n° TC - 399.153/91-8
2. Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão em TCE.
3. Responsável: Dejair César Ribeiro Campos, ex-Prefeito.
4. Entidade: Prefeitura Municipal de Bonfim-MG.
5. Relator: Ministro Bento José Bugarin.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Walton Alencar Rodrigues.
7. Unidade Técnica: SECEX-MG.
8. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de Recurso de
Revisão interposto por Dejair César Ribeiro Campos, ex-Prefeito Municipal de Bonfim-MG, contra o
Acórdão de n° 213/93, de 16/11/93, por meio do qual a Primeira, 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 "a", da Lei n° 8.443/92 c/c art. 19, caput, e art. 23, inciso III, da mesma Lei,
condenando o responsável ao pagamento do débito apurado no processo no valor original de NCz$
150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzados novos), decorrente de omissão no dever de prestar contas de
recursos relativos ao Convênio n° 1590, de 30/12/89, celebrado entre aquele Município e o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE;
Considerando que o presente processo guarda estreita relação com o TC 399.191/91-7,
por terem em comum a natureza, o responsável, o órgão repassador, a época dos repasses, a
documentação de defesa e as alegações apresentadas;
Considerando que, no citado processo, as alegações oferecidas mereceram acolhida, posto
que foi reconhecido que os recursos foram aplicados no próprio Município em educação básica e saúde, e,
também, que não se poderia exigir que as despesas estivessem de acordo com o objeto do convênio, haja
vista não constar daqueles autos que o Sr. Dejair César Ribeiro Campos tenha firmado o convênio então
examinado;
Considerando que também no presente processo o responsável não firmou qualquer termo
de convênio;
Considerando que este Tribunal já tomou as medidas que entendeu pertinentes
relativamente às impropriedades constatadas em repasses de recursos do FNDE mediante convênio;
Considerando que o dever de prestar contas decorre de disposição constitucional e legal e
depende não da assinatura de ato específico, mas da responsabilidade de fato por recursos públicos;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
com fundamento no art. 35, inciso II, da Lei n° 8.443/92, conhecer do recurso de revisão
ora interposto para, no mérito, dar-lhe provimento e, em conseqüência, tornar insubsistente o Acórdão n°
213/93-TCU- P Câmara, de 16/11/93;
julgar as presentes contas regulares com ressalva, dando-se quitação ao responsável, Sr.
Dejair César Ribeiro Campos, com fulcro nos artigos 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92;
dar ciência desta deliberação ao responsável.
9. Ata e 10/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 25/03/1998 - Ordinária.

a

- 43 -

rr. (9. (

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Sant"
F
cretála do Pleoázto
.eleStleir

11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

BENTO JOSE BUGARIN
Ministro Oator

TON ALENC • 'OD GUES
Rep. do Ministéri Público
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GRUPO: II- CLASSE - I - PLENÁRIO
TC-399.179/91-7.
NATUREZA: Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial.
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Bonfim/MG.
RESPONSÁVEL: Dejair César Ribeiro Campos, ex-Prefeito.
Recurso de Revisão em processo de Tomada de Contas Especial.
Contas anteriormente julgadas irregulares em razão de omissão na
prestação de contas. Conhecimento. Termo de Convênio não
assinado pelo ex-Prefeito. Defesa já examinada em processo conexo.
Recurso conhecido. Provimento. Acórdão anterior tornado
insubsistente. Julgamento pela regularidade com ressalva.
Comunicação ao interessado.
Trata-se de recurso de revisão interposto por Dejair César Ribeiro Campos, ex-Prefeito
Municipal de Bonfim-MG, contra o Acórdão n° 215/93, de 16/11/93 (Ata n° 37/93), por meio do qual a
Primeira Câmara, ao apreciar a presente Tomada de Contas Especial instaurada contra o mencionado exPrefeito, decidiu julgá-la irregular, com fundamento no art. 16, inciso III, alínea "a", da Lei n° 8.443/92
c/c art. 19, caput, e art. 23, inciso III, da mesma Lei, condenando o responsável ao pagamento do débito
apurado no processo no valor original de NCz$ 100.000,00 (cem mil cruzados novos), decorrente de
omissão no dever de prestar contas de recursos relativos a convênio celebrado entre aquele Município e o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE.
Devidamente notificado, o responsável apresentou, à guisa de prestação de contas, os
documentos de fls. 62 a 132, que foram recebidos como recurso de reconsideração, ao qual se negou
provimento quando da edição, em 09/04/96, do Acórdão n° 094/96-TCU-1a Câmara (Ata n° 11/96),
tendo-se considerado que a documentação recebida, por incapaz de demostrar a regular aplicação dos
recursos na consecução do objeto pretendido, não constituía prestação de contas. Foram mantidos os
exatos termos do Acórdão original.
ALEGAÇÕES DO RECORRENTE
Citando lições da doutrina administrativista e da jurisprudência do Poder Judiciário,
pretende o impetrante demostrar a impropriedade de sua condenação, sustentando, em síntese, que:
o sistema de responsabilização de agentes públicos definido no art. 37, § 6°, da
Constituição Federal e artigos 159 e 1059 do Código Civil adota "a teoria subjetiva", motivo pelo qual a
responsabilização somente é cabível mediante prova da prática de ato culposo ou doloso; apenas a
responsabilidade da Administração é objetiva;
não houve desproveito para os cofres públicos, pois todos os recursos foram utilizados
em obras e serviços municipais;
não era exigível que o recorrente aplicasse os recursos recebidos do FNDE em finalidade
específica, pois não se obrigou a isso, visto que não celebrou o convênio, cujo termo foi firmado por
pessoa não autorizada a representar a Municipalidade, então Deputado Federal, de modo que recebeu os
recursos sem destinação definida e utilizou-os da mesma forma como aplicava os recursos provenientes do
FPM;
o FNDE e seu representante são na verdade os responsáveis por atos irregulares, devido
ao fato de, omissos quanto às exigências legais, terem repassado recursos para prefeitura que não os
solicitara, e sem os "adequados instrumentos jurídicos". Por esse motivo, "não merece qualquer
credibilidade" a análise procedida pelo FNDE nas contas sob exame;
"Uma eventual condenação administrativa somente pode ter como causa o ilícito
administrativo, ou seja, a mesma causa de pedir de uma ação popular";
não poderia ter sido o responsável condenado administrativamente vez que se exige, para
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o sucesso de ação popular e condenação de agente político, prova de ilegalidade e, também,
simultaneamente, prova de lesividade do ato inquinado, entendido que esta última (a lesividade) não se
presume, demonstra-se isto sim, e relaciona-se sempre com ato ou omissão que desfalque o erário ou
prejudique a Administração ou que ofenda bens ou valores da comunidade.
PARECERES DA SECEX
A Secretaria de Controle Externo de Minas Gerais aduz que:
o convênio examinado é nulo pois sequer teve seus campos essenciais preenchidos e foi
firmado por pessoa incompetente;
"as verbas foram aplicadas nas prioridades do próprio município para educação
básica e saúde", descaracterizando-se o "desvio de finalidade ou locupletamento por parte do
administrador municipal";
não se poderia exigir do recorrente a aplicação de recursos em finalidade específica, pois
sequer dela tinha conhecimento e, também, devido à não realização dos devidos estudos de viabilidade da
consecução dos objetivos, na época da liberação dos recursos;
- em situação similar (Decisão n° 185-TCU-2a Câmara, Ata n° 26/95), o Tribunal decidiu
"tornar insubsistente a TCE por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e
regular".
Em conseqüência, a Unidade Técnica apresenta proposta de mérito nos seguintes termos:
"a) conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo responsável, para, no mérito, dar-lhe
provimento, e, conseqüentemente, tornar insubsistentes os termos do Acórdão 215/93-TCU-1° Câmara;
tornar insubsistente a presente TCE por falta de pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, arquivando-se os autos, nos termos do art. 63 do
Regimento Interno;
determinar ao FNDE que proceda à baixa contábil da responsabilidade do Sr. Dejair
César Ribeiro Campos;
encaminhar cópia da Decisão que vier a ser adotada pelo Tribunal ao Sr. SecretárioExecutivo do FNDE para ciência e adoção das providências cabíveis;
dar conhecimento ao recorrente de Decisão a ser proferida"
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCU
Preliminarmente, o Ministério Público opina pelo conhecimento.
No mérito, sustenta, no essencial, que "a apresentação, ainda que tardia, da prestação
de contas revelou que os recursos foram devidamente apropriados pela prefeitura e aplicados em
finalidades compatíveis com o interesse público municipal, a saber: feitura de cercas de escolas e
construção de posto de saúde". Em complementação, discorre sobre a existência de duas correntes: uma,
que defende o julgamento pela irregularidade das contas prestadas intempestivamente; e outra, que
propugna, para tais casos, o julgamento pela regularidade com ressalva. Filiando-se a esta última,
considera que seria "pouco razoável equiparar a situação do verdadeiro 'omisso no dever de prestar
contas — o administrador que, para subtrair-se aos mecanismos constitucionais e legais de controle,
deixa definitivamente de apresentar a documentação de suas contas, tendo contra si uma presunçãojuris
tantum de fraude — com o comportamento do outro administrador que, por razões administrativas
várias, simplesmente 'atrasou' a apresentação da documentação comprobatória da regular gestão dos
dinheiros, nos termos da lei".
Propõe, por fim, o "provimento do recurso de revisão, de modo a modificar o juízo de
mérito das contas para regulares com ressalvas, nos termos do inciso II dos arts. 16 e 18 da Lei n°
8.443/92".
Ademais, "considerando a gravidade das ocorrências registradas na concessão dos
recursos em tela", sugere a constituição de processo apartado com a extração de cópias dos documentos
que indicam o descumprimento da IN/STN n° 12/88, instrumento normatizador da descentralização de
recursos à época dos fatos, para que se promova a identificação e, posteriormente, a audiência dos
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responsáveis pela liberação de recursos com grave inobservância das formalidades legais.
É o Relatório.
VOTO

a

lê

Este processo guarda estreita correlação com os TCs 399.153/91-8 e 399.191/91-7, pois
se trata de Tomadas de Contas Especiais de um mesmo responsável, referentes a recursos repassados pelo
FNDE em datas bastante próximas umas das outras, para a consecução de objetivos semelhantes.
Também, nos três casos, as contas do ex-Prefeito foram julgadas irregulares por omissão
no dever de prestá-las. Neles, cópias do conjunto único de documentos comprobatórios de execução de
despesas encaminhado posteriormente — e juntado aos três processos, à guisa de prestação de contas da
quantia global repassada — foram recebidas como recursos de reconsideração, a que se negou
provimento.
Na fase dos recursos de revisão, fui sorteado Relator deste processo que ora se examina e
do TC 399.153/91-8. Ao eminente Ministro Iram Saraiva coube relatar o já mencionado
TC n°399.191/91-7.
Quanto à admissibilidade da peça recursal, note-se que foi apresentada tempestivamente.
Observe-se, outrossim, que o recurso traz à luz o fato, não considerado anteriormente, de
que o então Prefeito não assinou o termo de convênio juntado aos autos, o qual foi firmado por pessoa
não autorizada, como se representasse a Prefeitura. Considero, portanto, que resta preenchido o requisito
imposto pelo art. 35, inciso II, da Lei Orgânica do TCU.
Cabe esclarecer que não assiste qualquer razão ao recorrente ao questionar sua
condenação tomando por base jurisprudência relativa ao instituto da ação popular, porquanto em toda a
tramitação do presente processo ocorreu a estrita observância dos princípios e procedimentos aplicáveis ao
julgamento das contas dos responsáveis por dinheiros públicos, estabelecidos legal e constitucionalmente.
Entretanto observa-se que, de fato, a assinatura que se encontra no termo de convênio não
se assemelha à do responsável; consta do autos ser de autoria de Deputado Federal que atuara em nome da
prefeitura, ainda que sem poderes para representá-la.
Lembro que este Tribunal, acompanhando Voto do Relator, Ministro Iram Saraiva,
adotou, no já mencionado TC 399.191/91-7, em Sessão de 19/03/97, o Acórdão n° 39/97 (Ata n° 09/97),
nos termos a seguir:
"Considerando que a 1' Câmara, em Sessão de 30/11/1993, ao proferir o Acórdão
n° 225/93, julgou as presentes contas irregulares e em débito o responsável, tendo em vista
que, devidamente citado, permaneceu revel, persistindo, assim, a omissão acima mencionada;
Considerando que, inconformado com a aludida decisão, o Sr. Dejair César Ribeiro
Campos encaminhou documentação a título de prestação de contas, cinco dias após o término do prazo
regimental, tendo este Plenário a conhecido como recurso de revisão ante a sua intempestividade;
Considerando que o presente processo guarda estreita relação com os processos n's
TC 399.153/91-8 e TC 399.179/91-7, uma vez que possuem idêntico responsável, órgão repassador,
época dos repasses dos recursos, documentação e defesa;
Considerando que, nos dois citados processos, a documentação encaminhada a título
de prestação de contas foi conhecida como recurso de reconsideração por se entender tratar-se de
fatos novos supervenientes;
Considerando que os presentes autos devem receber o mesmo tratamento dado aos
aludidos processos;
Considerando que as alegações oferecidas pelo recorrente merecem acolhida, posto
que os recursos foram aplicados no próprio município em educação básica e saúde, bem assim, não se
pode exigir que as despesas estejam de acordo com o objeto do convênio, visto que não consta dos
autos que o Sr. Dejair César Ribeiro Campos firmou qualquer termo com o FNDE, objetivando
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construir cinco escolas, com duas salas de aula cada, cantina e instalações sanitárias;
Considerando que este Tribunal já tomou medidas pertinentes no que diz respeito ao
FNDE e à constatada inobservância da legislação que rege os convênios;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão
Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em:
conhecer do recurso
com fundamento no art. 35, inciso II, da Lei n° 8.443/92,
de revisão ora interposto, para, no mérito, dar-lhe provimento e, em conseqüência, julgar as presentes
contas regulares com ressalva, dando-se quitação ao Sr. Dejair César Ribeiro Campos, com fulcro
nos arts. 16, inciso II, e 18 da Lei n°8.443/92;
dar ciência desta deliberação ao interessado."
Consoante se verifica, já foram examinados por este Plenário, em recurso de revisão,
documentos e argumentos idênticos aos que ora se examina, apresentados pelo recorrente em processo
conexo, tendo sido dado integral provimento ao recurso, e, conseqüentemente, julgadas regulares com
ressalvas as contas do responsável.
No mesmo processo, foi apreciada a proposta do d. Ministério Público, igualmente
formulada nestes autos, no sentido da apuração da responsabilidade por irregularidade caracterizada nos
autos sob a forma de liberação de recursos com infringência às normas que regiam a matéria. Naquela
oportunidade, considerou-se já terem sido adotadas pelo Tribunal as providências tidas por pertinentes.
Apreciou-se, outrossim, na mesma assentada, a proposição da Unidade Técnica de tornar
insubsistente a presente Tomada de Contas Especial, por falta de pressupostos válidos de constituição e
prosseguimento, à vista de ser nulo o convênio firmado por agente incompetente. Na ocasião, manifestouse com propriedade o eminente Ministro-Relator, em seu Voto que permito abaixo transcrever
parcialmente:
"o requisito essencial à instauração de TCE consiste na existência do dever de prestar
contas, posto que sem a preexistência dessa obrigação descabe falar em omissão. A Constituição Federal
coloca as vigas mestras do dever de prestar contas no art. 70, parágrafo único, ao dispor que 'prestará
contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos ou pelos quais a União, ou que, em nome desta, assuma obrigações de
natureza pecuniária '. O dever de prestar contas, portanto, é uma obrigação constitucional de quem

trabalha com recursos públicos na sua mais ampla acepção.
No caso em exame, o ex-Prefeito, Sr. Dejair César Ribeiro Campos, embora não tenha
assinado o termo de convênio, recebeu e aplicou recursos públicos federais. Dessa forma, penso que não
há que se falar em insubsistência da Tomada de Contas Especial"
Considero que, por coerência, o julgamento das presentes contas deve dar-se em
consonância com o que se decidiu na aludida ocasião precedente.
Diante do exposto, acolhendo em parte os pareceres lançados nos autos, VOTO por que
o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 25 de março de 1998.
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ACÓRDÃO N° 036 /98 - TCU - Plenário
1. Processo n° TC - 399.179/91-7
2. Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão em TCE.
3. Responsável: Dejair César Ribeiro Campos, ex-Prefeito.
4. Entidade: Prefeitura Municipal de Bonfim-MG.
5. Relator: Ministro Bento José Bugarin.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Walton Alencar Rodrigues.
7. Unidade Técnica: SECEX-MG.
8. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que tratam, nesta fase processual, de Recurso de
Revisão interposto por Dejair César Ribeiro Campos, ex-Prefeito Municipal de Bonfim-MG, contra o
Acórdão de n° 215/93, de 16/11/93, por meio do qual a Primeira 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 "a", da Lei n° 8.443/92 c/c art. 19, caput, e art. 23, inciso III, da
mesma Lei, condenando o responsável ao pagamento do débito apurado no processo no valor original de
NCz$ 100.000,00 (cem mil cruzados novos), decorrente de omissão no dever de prestar contas de recursos
relativos a convênio celebrado entre aquele Município e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação-FNDE;
Considerando que o presente processo guarda estreita relação com o TC 399.191/91-7, por
terem em comum a natureza, o responsável, o órgão repassador, a época dos repasses, a documentação de
defesa e as alegações apresentadas;
Considerando que, no citado processo, as alegações oferecidas mereceram acolhida, posto
que foi reconhecido que os recursos foram aplicados no próprio Município em educação básica e saúde, e,
também, que não se poderia exigir que as despesas estivessem de acordo com o objeto do convênio, haja
vista não constar daqueles autos que o Sr. Dejair César Ribeiro Campos tenha firmado o convênio então
examinado;
Considerando que também no presente processo o responsável não firmou qualquer termo
de convênio;
Considerando que este Tribunal já tomou as medidas que entendeu pertinentes
relativamente às impropriedades constatadas em repasses de recursos do FNDE mediante convênio;
Considerando que o dever de prestar contas decorre de disposição constitucional e legal e
depende não da assinatura de ato específico, mas da responsabilidade de fato por recursos públicos;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
com fundamento no art. 35, inciso II, da Lei n° 8.443/92, conhecer do recurso de revisão ora
interposto para, no mérito, dar-lhe provimento e, em conseqüência, tornar insubsistente o Acórdão n°
215/93-TCU-1 a Câmara, de 16/11/93;
julgar as presentes contas regulares com ressalva, dando-se quitação ao responsável, Sr. Dejair
César Ribeiro Campos, com fulcro nos artigos 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92;
dar ciência desta deliberação ao responsável.
9. Ata n° 10/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 25/03/1998 - Ordinária.
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11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir
Campeio e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

BENTO JOS B , GARIN
MinistrolRel'ator

V
Fui presente: ) AL ON ALENCAR R DRI2UES
Rep. do Ministério44úblico
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GRUPO: 1- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC-015.936/95-3
NATUREZA: Pedido de Reexame.
ÓRGÃO: Comissão Especial de Licitação do Departamento Geral de
Serviços do Ministério do Exército.
INTERESSADO: Coronel Benjamin Mardine Filho, ex-Presidente.
Pedido de Reexame interposto em face do Acórdão/TCU n°
235/97-Plenário, que aplicou multa ao responsável, em face do
direcionamento da licitação, quando da especificação do objeto
licitado. Conhecimento. Comprovação nos autos de que o recorrente
não foi o responsável pela prática do ato inquinado. Provimento.
Ausência de audiência específica e individualizada do verdadeiro
responsável. Insubsistência do Acórdão recorrido. Restituição dos
autos ao Gabinete do Relator, ante a proposta de audiência formulada
pelo Ministério Público junto ao TCU. Ciência ao interessado.

RELATÓRIO
Adoto como Relatório o bem lançado parecer do então Titular da 10a SECEX, Dr.
Benjamin Zymler, de seguinte teor (fls. 46/51):

•

"Versa a espécie sobre pedido de reexame interposto pelo Coronel Benjamin Mardine Filho, ExPresidente da Comissão Especial de Licitação do Departamento Geral de Serviços do Ministério do
Exército, contra o Acórdão Plenário n° 235/97, que lhe aplicou a multa prevista no art. 58, III, da Lei n°
8.443/92, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em virtude de irregularidades praticadas em
procedimento licitatório.
1- HISTÓRICO
O processo originou-se a partir de representação formulada pela empresa Dixtal Biomédica
Indústria e Comércio LTDA, na forma do art. 113, §1°, da Lei n° 8.666/93, contra atos praticados pela
Comissão Especial de Licitação, Diretoria de Saúde e Departamento Geral de Serviços do Ministério do
Exército, que, no seu entender, teriam direcionado a especificação do objeto da licitação, prejudicando a
representante.
A licitação destinava-se à compra de eletrocardiógrafos e equipamentos de raios X (vide
especificações às fls. 43/44 - volume principal).
O TCU julgou procedente a representação e aplicou multa ao recorrente, em virtude de ter
formado convencimento no sentido de que houve direcionamento do processo licitatório, eis que teria
havido inclusão no instrumento convocatório de exigências que afrontaram o princípio da isonomia e
restringiram o caráter competitivo do certame, causando injustificado dano ao Erário.
II- EXAME DA PEÇA RECURSAL
Irresignado com o julgado, o Coronel Benjamin Mardine Filho interpôs pedido de reexame contra
o Acórdão Plenário n° 235/97, objetivando desconstituí-lo, com base nos fatos e fundamentos expostos em
sua peça impugnatória de fls. 04/07 do volume I dos autos.
11.1- DA ADMISSIBILIDADE
Tendo sido regularmente notificado da decisão em 24.10.97 (fl. 122 - volume principal), o
recorrente protocolizou o recurso em 07.11.97, dentro, portanto, do prazo legal de 15 dias (parágrafo
único do art. 48 c/c art. 33, ambos da Lei n° 8.443/92), razão pela qual constata-se sua tempestividade.
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Não obstante o recorrente tenha nominado a peça como recurso de reconsideração, afigura-se-nos
de melhor alvitre recebê-la como pedido de reexame, eis que esse é o remédio jurídico adequado à
impugnação de decisão proferida nesta espécie de processo (art. 48 da Lei n° 8.443/92).
Interposto, portanto, a tempo e modo, impõe-se o conhecimento do pedido de reexame.
11.2- QUESTÃO PRELIMINAR
Antes de adentrar o mérito, o recorrente alega que em nenhum momento foi chamado oficialmente
a prestar esclarecimentos ou apresentar defesa, o que contraria os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
S.m.j., lhe assiste inteira razão. Para demonstrar que o procedimento de audiência, neste feito,
padece de vício, é preciso fazer um breve histórico dos atos processuais praticados com aquele fim.
Às fls. 61/62 do volume principal, a Sra. Secretária da 3 a SECEX, acolhendo proposta de sua
Assessoria, elevou ao descortino do eminente Ministro-Relator sugestão para que fossem ouvidos em
audiência os responsáveis, mas, note-se, a proposta da Assessoria não individualizava os responsáveis.
Aquiescendo às conclusões da 3' SECEX, o eminente Ministro Iram Saraiva, Relator original da
matéria, determinou a oitiva dos responsáveis (fl. 63 - volume principal).
À fl. 64 do volume principal, a 3' SECEX expediu oficio ao Exmo. General de Brigada Ultemir de
Lima Dutra, Diretor de Auditoria do Ministério do Exército, com vistas a que fossem adotadas
providências para ouvir em audiência os responsáveis. Ressalte-se que o oficio é silente quanto à
individualização dos responsáveis, ou seja, não específica quem são.
Diante desses atos processuais, cabia ao Sr. Diretor de Auditoria do Ministério do Exército ouvir
em audiência aqueles a quem julgasse responsáveis pelo procedimento impugnado, uma vez que não lhe foi
determinado ouvir responsáveis previamente nominados pelo TCU.
Em resposta ao oficio da 3' SECEX, o Sr. Diretor de Auditoria do Ministério do Exército enviou
uma série de documentos (fls. 66/89 - volume principal), que, entretanto, não contém razões de
justificativa de nenhum responsável.
Da análise dessa documentação, não se vislumbra nenhum documento que comprove ter sido
comunicado ao recorrente o fato de que deveria apresentar razões de justificativa ao TCU.
Nesse sentir, embora o Acórdão recorrido mencione que "as justificativas apresentadas, após a
audiência da Comissão Especial de Licitação do mencionado certame, não lograram elidir as
irregularidades apontadas", não houve, de fato, audiência dos responsáveis, em especial do recorrente.
Parece-nos que o equívoco se deve ao fato de que, nos documentos colacionados pelo Sr. Diretor
de Auditoria do Ministério do Exército, há cópias de algumas peças assinadas pelo Coronel Benjamin
Mardine Filho, o que poderia ter induzido ao entendimento de que sobredito militar teria sido ouvido em
audiência. Todavia, importa esclarecer que, enquanto aquelas peças são datadas de 17.08.95 (fl. 70) e
13.09.95 (fl. 75), o oficio de audiência da 3' SECEX é datado de 27.12.95 (fl. 64).
Logo, não se pode entender que o recorrente teria sido cientificado da audiência. Primeiramente,
porque não há, entre os documentos enviados pela Diretoria de Auditoria do Ministério do Exército,
comprovação desse fato. Depois, porque os documentos que contêm sua assinatura são anteriores ao
oficio da 3' SECEX, não sendo hábeis a fazer prova de que o recorrente tenha sido notificado da
audiência.
Destarte, seria necessário que se declarasse a nulidade de todos os atos processuais praticados após
a expedição do oficio de fl. 64 do volume principal, inclusive do Acórdão Plenário n° 235/97, com vistas a
que fosse ouvido em audiência o Coronel Benjamin Mardine Filho. Todavia, essa medida se fará
despicienda, eis que, como restará demonstrado, as razões de recurso do responsável lograrão, no mérito,
excluir-lhe a responsabilidade, razão pela qual não lhe advirá nenhum prejuízo da deficiência dos atos
processuais de audiência.
11.3 - DO MÉRITO
Alcançado o mérito, o recorrente alega, em síntese, que:
21.1 o procedimento licitatório foi impugnado pela Dixtal Biomédica;
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21.2 a Comissão de Licitação, ao analisar a impugnação, teve a cautela de submetê-la à apreciação
os "Escalões Superiores", os quais seriam competentes para emitir pareceres e decidir sobre a matéria;
21.3 apesar do indeferimento da impugnação, a representante participou da licitação;
21.4 o Presidente da Comissão Especial de Licitação subordina-se à Comissão Superior de
Licitação do Departamento Geral de Serviços, que, por sua vez, subordina-se ao Chefe do Departamento;

21.5 além da subordinação hierárquica, a Comissão Especial de Licitação é obrigada,
principalmente por imposições de ordem técnica, a observar as especificações elaboradas pela diretoria
interessada na aquisição do material;
21.6 diante da impugnação feita pela Dixtal, adotou as seguintes medidas assecuratórias da lisura
do certame:
21.6.1 por não ter conhecimentos técnicos para apreciar a impugnação feita em relação à
especificação do objeto, solicitou à Diretoria de Saúde do Exército parecer técnico; e
21.6.2 solicitou também parecer da Assessoria Jurídica do Departamento Geral de Serviços do
Ministério do Exército;
21.7 ambos os pareceres foram pelo indeferimento da impugnação; e
21.8 houve parecer da Comissão Superior de Licitação, aprovado pelo Chefe do DSG, concluindo
pela correção do parecer da Assessoria Jurídica.
Por fim, pugna o recorrente pelo conhecimento e provimento do pedido de reexame interposto,
alegando que, se realmente houve falha na definição do objeto, a conduta não lhe pode ser atribuída, haja
vista que não foi o responsável pela iniciativa de aquisição e, muito menos, pela especificação dos
equipamentos a serem adquiridos.
A fundamentação de que se valeu o Acórdão Plenário n° 235/97, para imputar multa ao recorrente,
foi "o direcionamento do processo licitatório na condução da Tomada de Preços n° 06/95-DGS/DSAU,
através da inclusão no instrumento convocatório de exigências que afrontam o princípio da isonomia e
restringiram o caráter competitivo do certame, causando injustificado dano ao Erário".
Dessa forma, para que haja a condenação, inafastável que se identifique o responsável pela
especificação do objeto da licitação, uma vez que, da análise do Voto que fundamentou o Acórdão,
percebe-se que o alegado direcionamento se consubstancia no fato de que as especificações dos
eletrocardiógrafos seriam coincidentes com as características de equipamento comercializado por uma
empresa específica. Transcreve-se porção do Voto condutor do Acórdão, in verbis:
"Restou fartamente demonstrado nos autos que os termos do Edital da Tomada de
Preços n° 06/95-DSG/DSAU, no que se refere à aquisição de eletrocardiógrafo, coincide em vários
aspectos com as características do equipamento comercializado pela empresa B&B Produtos Médicos
Hospitalares Ltda., autorizando a ilação de que houve preferência de marca ou de fornecedor na
condução do referido certame, ambas vedadas pela Lei n° 8.666/93."
O Coronel Benjamin Mardine Filho não foi o responsável pela especificação do objeto da tomada
de preços em questão. A documentação por ele acostada em sede de recurso comprova sobejamente esse
fato.
À fl. 11 do volume I dos autos, o recorrente colaciona cópia das Normas Complementares para
Execução de Licitações e Contratos no âmbito do DSG, onde fica claramente demonstrado que as
especificações do objeto eram de responsabilidade da Diretoria interessada na aquisição, no caso
específico, da Diretoria de Saúde do Exército. Não pode, portanto, ser responsabilizado o recorrente.
Ademais, o recorrente, ao reverso da primeira impressão que possa ter ficado nos autos, cumpriu
todas as prescrições normativas aplicáveis ao caso concreto e demonstrou-se extremamente zeloso no
desempenho de suas atribuições.
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O documento de fl. 27 do volume I comprova que o recorrente, diante da impugnação da Dixtal, e
em virtude de não ter conhecimentos técnicos específicos, requereu, em caráter de urgência, parecer da
Diretoria de Saúde do Exército.
O documento de fl. 28 do volume I comprova que a Diretoria de Saúde, órgão competente para
especificar o objeto, emitiu parecer conclusivo quanto ao fato de o equipamento oferecido pela Dixtal não
se coadunar com as exigências do edital Ressalte-se que a Assessoria Jurídica do DGS referendou o
parecer da Diretoria de Saúde (fls. 29/30 - vol. I).
Considerando, portanto, que o recorrente não era responsável pela especificações dos objetos e
que agiu estritamente dentro das normas aplicáveis à espécie, solicitando, inclusive, pareceres técnicos e
jurídicos, quando a questão versou sobre conhecimentos específicos, não há como imputar-lhe
responsabilidade, razão pela qual somos pelo provimento do recurso.
Ex positis, elevo os autos à apreciação do eminente Ministro Bento Bugarin, Relator do feito,
propondo que seja conhecido o pedido de reexame interposto, para, no mérito, dar a ele provimento,
excluindo a multa aplicada ao Sr. Benjamin Mardine Filho."
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCU (fls. 52/53): representado
pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, manifesta-se parcialmente de acordo com a unidade
técnica, pelas seguintes razões:
"Assim, pensamos que é de direito e de inteira justiça a exclusão da responsabilidade e da
multa aplicada ao recorrente.
Contudo, não basta essa providência - a de excluir a responsabilidade e a aplicação da
multa ao recorrente - e nisso discordamos da proposta da Unidade Técnica (fl. 51).
É que as irregularidades que resultaram neste processo persistem, como bem se vê no
parecer exarado na intervenção anterior deste Ministério Público (fls. 98/101) e nos fundamentos do
Acórdão n° 235/97-TCU-Plenário (fls. 103/114), de modo que cumpre identificar o agente responsável por
elas.
Tais irregularidades têm como cerne a especificação técnica do eletrocardiógrafo licitado
(fls. 43/44), que restaram injustificadas nos três seguintes aspectos:
essa especificação, como assere a instrução técnica, é cópia da do eletrocardiógrafo
comercializado pela firma B&B Produtos Médicos hospitalares Ltda. (fls. 58/59), vencedora do certame
(fl. 52), podendo indica o direcionamento do procedimento licitatório, pois que os outros licitantes tiveram
suas propostas desclassificadas por estarem impossibilitados de atendê-la;
tal especificação exige que o equipamento comporte bateria para funcionamento por
cinco horas, até então sem justificativa aceitável, uma vez que os eletrocardiógrafos nacionais, com
baterias para duas horas, têm capacidade para realizar 120 exames em operação contínua, conforme o
laudo à fl. 55;
essa especificação exige, em detrimento ao papel comum, a utilização de papel
termosensível, que é específico e caro.
De outro lado, segundo as Normas Complementares para Execução de Lici8tações e
Contratos no âmbito do DGS, a Portaria DGS n° 41/88 (fl. 11 - vol. I), a responsabilidade pelas
especificações técnicas dos bens a adquirir é da 'Diretoria interessada' (art. 8°, item 3, letra g). Como, no
caso sob exame, a Diretoria de Saúde é a interessada, entendemos que a especificação impugnada partiu
dessa Diretoria, de maneira que o seu titular seria, em princípio, o responsável pelas irregularidades
mencionadas.
Pelo que depreendemos dos autos, o Gen. Bda. Med. OSMÁRIO VILLATORE seria o
responsável pela Diretoria de Saúde (fl. 68) e, portanto, pela especificação técnica inquinada.
Conquanto já tenha ele sido ouvido neste processo (fls. 67/68), pensamos que não foram
apresentadas razões específicas para os aspectos irregulares retromencionados neste parecer.
Posto isso, manifesta-se este representante do Ministério Público no sentido de que o
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Tribunal, se assim entender, conheça o presente Pedido de Reexame, para, no mérito, rescindir o Acórdão
n° 235/97-TCU-Plenário, ora recorrido, e determinar, com fundamento no art. 12, inciso III, da Lei n°
8/443/92, o prosseguimento do feito, mediante a audiência prévia do Gen. Bda. Med OSMÁRIO
VILLATORE, responsável pela Diretoria de Saúde do DGS, com vistas à apresentação de razões de
justificativa para as irregularidades encontradas na especificação técnica do eletrocardiógrafo objeto da
Tomada de Preços n° 06/95 - DGS/Dsau, nos aspectos seguintes:
essa especificação é de todo semelhante a do eletrocardiógrafo comercializado pela
firma B&B Produtos Médicos Hospitalares Ltda. (fls. 58/59), vencedora do certame (fl. 52), podendo
indicar o direcionamento do procedimento licitatório, pois que os outros licitantes tiveram suas propostas
desclassificadas por estarem impossibilitados de atendê-la;
tal especificação exige que o enriquecimento comporte bateria para funcionamento por
cinco horas, até então sem justificativa aceitável, mesmo em razão das localidades precárias em que seriam
instalados, uma vez que os eletrocardiógrafos nacionais, com baterias para duas horas, têm capacidade
para realizar 120 exames em operação contínua, conforme o laudo à fl. 55;
essa especificação exige, em detrimento ao papel comum, a utilização de papel
termosensível, que é específico e caro."
É o Relatório.

VOTO

IP

Não obstante o interessado ter nominado a presente impugnação de "recurso de
reconsideração", concordo com a Unidade Técnica e o Ministério Público, quanto a dele conhecer como
Pedido de Reexame, ex vi do disposto no art. 48 da Lei n° 8.443/92.
Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, com efeito, procede, pois, consoante
minuciosamente relatado pela Unidade Técnica, o recorrente em nenhum momento foi ouvido em
audiência ou foi citado para apresentar a sua defesa.
Não vejo adequado, porém, que se declare a nulidade do Acórdão ora recorrido, tendo em
vista a apresentação das razões recursais pelo interessado, o que, entendo, merece análise, especialmente
por não resultar em prejuízo para o recorrente.
Pelo que consta do Relatório, não vejo como deixar de isentar o recorrente da
responsabilidade que lhe foi imputada pelo Acórdão recorrido assim como da multa a ele imposta. De fato,
ficou sobejamente demonstrado que não pode ser o interessado tido como responsável pela prática das
irregularidades detectadas.
Ao contrário, o recorrente logrou comprovar que adotou, à época, conduta irrepreensível,
agindo com cautela e zelo diante da coisa pública e em face de questões em relação às quais reconheceu
não ter conhecimento técnico específico.
Não sendo o recorrente responsável nestes autos pelas irregularidades, resta identificar o
responsável, assunto sobre o qual, malgrado o posicionamento manifestado pelo Ministério Público, deixo
de apreciar, porquanto, na qualidade de Relator do Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Benjamin
Mardine Filho, careço de competência para tanto, devendo os presentes autos, após o julgamento deste
Recurso, ser restituídos ao Relator a quo, a fim de que adote as providências cabíveis, ante a proposta
formulada pelo Parquet.
Por fim, ressalto que, não tendo nenhum responsável sido provocado para apresentar
alegações de defesa, deve o item 8.1 do Acórdão recorrido ser também tornado insubsistente, pois o
Tribunal não pode reconhecer a procedência de uma representação sem que tenha ouvido os responsáveis.
Aliás, cumpre reproduzir trecho do Oficio de fls. 64, emitido pela 3' SECEX ao Gen. Bda.
Ultemir de Lima Dutra, Diretor de Auditoria do Ministério do Exército, no seguinte sentido:
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"...solicito a V. Exa. providências no sentido de serem ouvidos os responsáveis para que
apresentem, no prazo de 15 dias contados do recebimento do presente expediente, razões de justificativa
quanto aos seguintes aspectos referentes à referida licitação:
1- em que consiste o SISTEMA DE TELEMEDICINA; e
II - qual a razão para a adoção de especificações com o nível de detalhamento exigido para
o eletrocardiógrafo, objeto da Tomada de Preços n° 06/95 - DGS - D Sau, as quais resultaram na
inviabilidade de competição, uma vez que restringiram o certame, impedindo a participação de empresas
nacionais, e permitindo, somente, a participação de firmas que comercializassem eletrocardiógrafos
importados.
Outrossim, solicito sejam remetidas as respostas à impugnação e recurso administrativos
movidos pela empresa Dixtal Biomédica Indústria e Comércio Ltda. contra a citada Tomada de Preços,
bem como cópia do contrato celebrado com a firma B&B Produtos Médicos Hospitalares Ltda."
Vê-se, assim, que nenhum responsável foi nominado, o que resultou na ausência de
apresentação de alegações de defesa
Ante o exposto, VOTO por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à apreciação
deste Plenário
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 25 de março de 1998

BENTO JOS BIJGARIN
Ministro-' elator
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Proc. TC-015.936/95-3
Representação - Pedido de Reexame

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator

Trata-se de Pedido de Reexame dos subitens 8.2 e 8.3 do Acórdão n.° 235/97-TCU-Plenário
(fl. 115), interposto pelo Sr. BENJAMIN MARDINE FILHO.
Quanto à admissibilidade, anuímos à análise e à conclusão alcançada pela 10. SECEX, no
sentido do seu conhecimento (fl. 47).
No que atina ao mérito, concordamos, em parte, com a apreciação e a proposta da Unidade
Técnica, em virtude do que se argumenta a seguir.
Com efeito, cabe dar integral razão ao recorrente. Está sem amparo jurídico a sanção que lhe
foi aplicada, caracterizando-se como injustificável injustiça a manutenção da condenação imposta pela
decisão ora atacada.
Primeiro, porque, como afirma, não lhe foi conferido o direito-prévio de defesa, como requer o
Estado democrático de direito. É de ver que o oficio de audiência prévia não lhe foi dirigido, aliás, como
alerta o Sr. Secretário da 10.' SECEX, em tal oficio não consta nem mesmo a identificação dos
responsáveis. Ademais, não foi ele, o.recorrente, que apresentou razões de justificativa.
Segundo, demonstra o Sr. BENJAMIN MARDINE FILHO, em seu recurso, que suas decisões
como presidente da Comissão Especial de Licitação, estiveram sempre amparadas em pareceres jurídicos e
técnicos superiores, como bem ressalta a instrução da 10.' SECEX (fls. 49/50). Outrossim, não teve ele
responsabilidade na especificação do eletrocardiógrafo.
Assim, pensamos que é de direito e de inteira justiça a exclusão da responsabilidade e da multa
aplicada ao recorrente.
Contudo, não basta essa providência - a de excluir a responsabilidade e a aplicação da multa ao
recorrente - e nisso discordamos da proposta da Unidade Técnica (fl. 51)
É que as irregularidades que resultaram neste processo persistem, como bem se vê no parecer
exarado na intervenção anterior deste Ministério Público (fls. 98/101) e nos fundamentos do Acórdão n.°
235/97-TCU-Plenário (fls. 103/114), de modo que cumpre identificar o agente responsável por elas.
Tais irregularidades têm como cerne a especificação técnica do eletrocardiógrafo licitado (fls.
43/44), que restaram injustificadas nos três seguintes aspectos:
essa especificação, como assere a instrução técnica, é cópia da do eletrocardiógrafo
comercializado pela firma B&B Produtos Médicos Hospitalares Ltda. (fls. 58/59), vencedora do certame
(fl. 52), podendo indicar o direcionamento do procedimento licitatório, pois que os outros licitantes
tiveram suas propostas desclassificadas por estarem impossibilitados de atendê-la;
tal especificação exige que o equipamento comporte bateria para funcionamento por cinco
horas, até então sem justificativa aceitável, uma vez que os eletrocardiógrafos nacionais, com baterias para
duas horas, têm capacidade para realizar 120 exames em operação continua, conforme o laudo à fl. 55;
essa especificação exige, em detrimento ao papel comum, a utilização de papel
termosensível, que é específico e caro.
De outro lado, segundo as Normas Complementares para Execução de Licitações e Contratos
no âmbito do DGS, a Portaria DGS n.° 41/88 (fl. 11 - vol. I), a responsabilidade pelas especificações
técnicas dos bens a adquirir é da "Diretoria interessada" (art. 8.°, item 3, letra g). Cotim; no caso sob
exame, a Diretoria de Saúde é a interessada, entendemos que a especificação impugnada partiu dessa
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Diretoria, de maneira que o seu titular seria, em principio, o responsável pelas irregularidades
mencionadas.
Pelo que depreendemos dos autos, o Gen Bda Med OSMÁRIO VILLATORE seria o
responsável pela Diretoria de Saúde (fl. 68) e, portanto, pela especificação técnica inquinada.
Conquanto já tenha ele sido ouvido neste processo (fls. 67/68), pensamos que não foram
apresentadas razões especificas para os aspectos irregulares retromencionados neste parecer.
Posto isso, manifesta-se este representante do Ministério Público no sentido de que o Tribunal,
se assim entender, conheça o presente Pedido de Reexame, para, no mérito, rescindir o Acórdão n.°
235/97-TCU-Plenário, ora recorrido, e determinar, com fundamento no art. 12, inciso III, da Lei n.°
8.443/92, o prosseguimento do feito, mediante a audiência prévia do Gen Bda Med OSMÁRIO
VILLATORE, responsável pela Diretora de Saúde do DGS, com vistas á apresentação de razões de
justificativa para as irregularidades encontradas na especificação técnica do eletrocardiógrafo objeto da
Tomada de Preços n.° 06/95 - DGS/Dsau, nos aspectos seguintes:
essa especificação é de todo semelhante a do eletrocardiógrafo comercializado pela firma
B&B Produtos Médicos Hospitalares Ltda. (fls. 58/59), vencedora do certame (fl. 52), podendo indicar o
direcionamento do procedimento licitatório, pois que os outros licitantes tiveram suas propostas
desclassificadas por estarem impossibilitados de atendê-la;
tal especificação exige que o equipamento comporte bateria para funcionamento por cinco
horas, até então sem justificativa aceitável, mesmo em razão das localidades precárias em que seriam
instalados, uma vez que os eletrocardiógrafos nacionais, com baterias para duas horas, têm capacidade
para realizar 120 exames em operação continua, conforme o laudo à fl 55;
essa especificação exige, em detrimento ao papel comum, a utilização de papel
termosensivel, que é especifico e caro.
Procuradoria, em 16 de dezembro de 1997.

Luca

urtado

Subprocurador-Geral
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1. Processo n°015.936/95-3
2. Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame.
3. Interessado: Coronel Benjamin Mardine Filho, ex-Presidente.
4. Órgão: Comissão Especial de Licitação do Departamento Geral de Serviços do Ministério do Exército.
5. Relator: Ministro Bento José Bugarin.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador Lucas Rocha Furtado.
7. Unidade Técnica: 10' SECEX.
8. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pelo Coronel
Benjamin Mardine Filho, ex-Presidente da Comissão Especial de Licitação do Departamento Geral de
Serviços do Ministério do Exército, contra o Acórdão Plenário n° 235/97, que lhe aplicou a multa prevista
no art. 58, III, da Lei n° 8.443/92, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em virtude de irregularidades
praticadas em procedimento licitatório;
Considerando que o Pedido de Reexame foi interposto pelo interessado dentro do prazo
regimental;
Considerando que restou comprovada nos autos a impossibilidade de responsabilizar o
recorrente pelas irregularidades constatadas, tendo em vista não ter sido ele quem determinou as
especificações dos objetos licitados;
Considerando que o recorrente agiu estritamente dentro das normas aplicáveis à espécie,
solicitando, inclusive, pareceres técnicos e jurídicos, quando a questão versou sobre conhecimentos
específicos;
Considerando os pareceres da 10' SECEX e do Ministério Público junto ao TCU, pelo
conhecimento e provimento do Pedido de Reexame;
Considerando que até o presente momento não foi promovida a audiência de nenhum
responsável específica e individualmente;
Considerando a proposta formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, no sentido de
que se promova a audiência do Gen. Bda. Med. Osmário Villatore;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
com fundamento no art. 48 da Lei n° 8.443/92, conhecer do presente Pedido de Reexame para, no
mérito, dar-lhe provimento;
tornar insubsistente o Acórdão/TCU n° 235/97-Plenário;
restituir os presentes autos ao Gabinete do Relator, Ministro Iram Saraiva, para as providências
que entender necessárias, tendo em vista a proposta de audiência formulada pelo Ministério Público junto
ao TCU;
encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, ao
recorrente.
9. Ata n° 10/98 - Plenário.
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Data da Sessão: 25/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que alegou impedimento: Benjamin Zymler

)
HOMERO SANTOS
Presidente

BENTOJOSÉB1 lARIN
Ministro- ator

ag,C)
Fui presente: .VALTON ALENCAR R / RIGUES
Rep. do Ministério blico
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GRUPO II - CLASSE I - Plenário
TC 007.299/94-0
Natureza: Pedido de Reexame
Unidade: Instituto de Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA
Interessado: Nestor Fetter - Presidente
Ementa:

- Pedido de Reexame contra Decisão n2 090 Plenário, de 19/03/97 (Ata 09/97). Suspensão do
pagamento antes da publicação de determinação
constante da decisão recorrida. Recolhimento de
valores pagos indevidamente. Aplicação da Súmula
n2 235 da jurisprudência predominante do TCU e do
entendimento firmado na Decisão Plenária n2 46/96
(Ata n2 06/96),Insubsistência dos subitens 8.1.1,
8.1.2 e 8.1.3 e alteração dos subitens 8.1.4 e
8.1.5 da decisão recorrida. Conhecimento e
provimento parcial do recurso.
RELATÓRIO

Cuidam os autos de Pedido de Reexame interposto contra Decisão
Plenária n2 090, de 19/03/97 (Ata n2 09/97), onde ficaram assentadas as
seguintes determinações ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária:
"8.1 - fixar, com base no inciso IX do artigo 71 da
Constituição Federal e artigo 45, caput, da Lei n2 8.443/92 c/c artigo 195
do Regimento Interno/TCU, o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
aplicação da multa prevista no item II do artigo 58 da Lei n2 8.443/92,
conforme estabelece o inciso III do artigo 45 dessa lei, para o atual
Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA:
8.1.1 - suspender o pagamento do abono previsto no Decreto n2
90.698/84;
8.1.2 - suspender o pagamento do abono previsto na Lei n2
7.706/88;
8.1.3 - suspender o pagamento da gratificação temporária (paga
sob rubrica 00009) e horas-extras incorporadas;
8.1.4 - suspender o pagamento do acréscimo de 84,32% (Plano
Collor) e 26,09% (Plano Bresser e Plano Verão);
8.1.5 - providenciar o ressarcimento das quantias indevidamente
recebidas, mencionadas nos itens 8.1.1 a 8.1.4 da presente Decisão,
conforme Súmula n2 235 deste Tribunal, na forma do artigo 46 da Lei n2
8.112/90, corrigidas monetariamente, sendo a devolução correspondente ao
tópico 8.1.1 efetuada a partir de 01.09.92, data do início dos efeitos
financeiros da Lei n2 8.460/92, a do 8.1.2 com efeitos a partir de
01.07.91, data dos efeitos financeiros da Lei n2 8.216/91, a devolução
relativa ao item 8.1.3 com efeitos a partir de 01.01.91, data inicial dos
efeitos financeiros da Lei n2 8.112/90 e o ressarcimento do tópico 8.1.4
com efeitos a partir da data-base posterior ao início dos pagamentos
efetuados;
8.2 - determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA que aplique, na formalização dos processos de
aposentadoria, a Instrução Normativa n2 02/93, bem como observe o disposto
na Súmula n2 096 deste Tribunal, quanto aos servidores que possuem tempo
de serviço como aluno-aprendiz"(fls. 65).
CAWPWIN6ONDOCMICO2NRELATOR1100729994.WPD-mnb-PCAC
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fls. 2

Inconformado, o recorrente, ciente dos termos da decisão em
16/04/1997, interpôs tempestivamente pedido de reexame, cujas razões
podem ser sumariadas nos itens que se seguem:
a) o pagamento do abono previsto no Decreto n2 90.686/84 já
havia sido suspenso desde a folha de pagamento relativa ao mês de outubro
de 1996, em decorrência da orientação contida no Despacho s/n2 do
Coordenador Geral de Remuneração da Secretaria de Recursos Humanos SRH/MARE, datado de 11.09.96, exarado no Processo INCRA/BR/N2
21.400.002795/93-01;
h) o pagamento do abono previsto na Lei n2 7.706/88 já havia
sido suspenso a partir da folha de pagamento relativa ao mês de junho de
1996, "em cumprimento à orientação contida no Ofício Circular n2 18, de
10 de maio de 1996, expedido pela Secretaria de Recursos Humanos SRH/MARE, publicado no DOU de 13.05.96, Seção 1" (fls. 04, vol. 1);
o pagamento da Gratificação Temporária (rubrica 00009) e de
horas-extras incorporadas igualmente já haviam sido suspensos a partir
das folhas de pagamentos relativas ao meses de abril e maio de 1996,
respectivamente, "também em cumprimento ao Ofício Circular n2 18, de 10
de maio de 1996, expedido pela Secretaria de Recursos Humanos do
Ministério da Administração e Reforma do Estado (publicado no DOU de
13/05/96 - Seção 1)" (fls. 04, vol. 1);
o pagamento dos acréscimos relativos aos Planos Collor,
Verão e Bresser está sendo feito em benefício de apenas alguns
funcionários que se ampararam em sentenças judiciais transitadas em
julgado, o que impossibilita "o desfazimento do ato pela via
administrativa, pena de afrontar-se o princípio da coisa julgada" (fls.
04/05);
e)fla Instrução Normativa - TCU n2 02/93 e o disposto na Súmula
- TCU n2 096, estão sendo devidamente observados em relação aos processos
de aposentadoria e a utilização do tempo de serviço como aluno-aprendiz,
respectivamente" (fls. 05, vol. 1);
f)o princípio da boa-fé exclui a responsabilidade do servidor
que, sem ter direta ou indiretamente influenciado ou interferido na
concessão, tenha recebido vantagem indevida em decorrência de incorreta
interpretação de norma legal por parte da Administração Pública, não
podendo ser compelido a devolvê-la; ademais, os atos administrativos
gozam de presunção de legitimidade, até que venham a ser declarados nulos
ou revogados pela autoridade que os emitiu;
h)há julgados deste Tribunal no sentido do acolhimento do
princípio da boa-fé, v.g., TC 020.056/92-3 (Decisão n2 597/92, Ata n2
56/92 - Plenário), TC 065.299/92-9 (Ata n2 13/93 - Plenário
Administrativa) e Enunciado n2 106.
Instrução de fls. 13/23, a Analista, ao examinar a
Na
admissibilidade e as razões do recurso, adotou, em síntese, os seguintes
posicionamentos:
o recurso deve ser conhecido, vez que preenchem os
requisitos de admissibilidade;
o órgão já havia suspenso os pagamentos referidos nos
subitens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 da Decisão n2 090/97 antes de sua prolação,
logo devem ser tornados insubsistentes;
não obstante o necessário acatamento do princípio da coisa
julgada, quanto ao pagamento dos acréscimos relativos aos Planos Collor,
Verão e Bresser, à vista do disposto no Enunciado de Súmula n2 322 - TST,
devem ser adotados os seguintes procedimentos: observar rigorosamente as
limitações temporais eventualmente adotadas nas sentenças judiciais
transitadas em julgado, providenciar o ressarcimento de valores
eventualmente pagos com inobservância de tais limites e verificar, caso
a caso, a viabilidade de rescisão das referidas sentenças;
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apesar de não uniforme, a orientação jurisprudencial
predominante é no sentido de que é dispensável o ressarcimento de
pagamentos indevidos caso fique comprovado que a interpretação do
dispositivo legal que serviu de fulcro ao pagamento é controversa, que
o ato de concessão foi praticado por autoridade legalmente investida em
função de orientação e supervisão, e que os pagamentos tinham sido
efetuados antes do pronunciamento definitivo do Tribunal a respeito de
sua legalidade;
é dispensada a devolução de valores pagos a título de
vantagens próprias do regime celetista, tais como a gratificação
temporária concedida sob a rubrica 00009 e as horas-extras incorporadas,
caso tenham sido pagos anteriormente à publicação no Diário Oficial da
União da Decisão n2 572 - Plenário (29/12/92);
no tocante ao pagamento dos abonos previstos no Decreto-lei
n2 90.698/94 e na Lei n2 7.706/88, deduz-se que não decorreram de ato de
autoridade investida em função de orientação e nem é tema sobre o qual
existia controvérsia, logo, quanto a esses pontos, a decisão recorrida
deve ser mantida.
Ao término da instrução, a Analista propõe, verbis:
"a) o conhecimento do recurso como pedido de reexame;
h) o provimento parcial do recurso, com as seguintes
implicações:
b.1) insubsistência dos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 da Decisão
nQ 90/97 - TCU - Plenário;
b.2) modificação do item 8.1.4 da Decisão n2 090/97 - Plenário,
determinando-se ao INCRA que:
observe rigorosamente as limitações temporais eventualmente
adotadas nas sentenças judiciais transitadas em julgado que o condenaram
ao pagamento dos aumentos decorrentes dos planos Collor e Verão,
atentando, ainda, para o quanto tiver sido explicitado pelas sentenças
proferidas nos processos de execução;
obtenha o ressarcimento de valores eventualmente pagos com
inobservância dos limites temporais assinalados nas sentenças judiciais
condenatórias transitadas em julgado; e
apure caso a caso os prazos para interposição de ação
rescisória, intentando-a quando cabível.
b.3) modificação do item 8.1.5 da decisão recorrida no sentido
de:
suprimir a menção ao item 8.1.4;
estabelecer como marco inicial do cálculo da devolução dos
valores recebidos a título de Gratificação Temporária paga sob a rubrica
00009 e de horas-extras o mês de janeiro de 1993, visto que a divulgação
da Decisão Plenária ng 572/92, na qual o TCU se pronunciou sobre a
ilegalidade da manutenção da vantagens próprias do regime celetista pelos
empregados alçados ao regime estatutário, ocorreu apenas em 29.12.92.
b.4) determinação de que o cumprimento das determinações
sugeridas no item b.2 seja objeto de futuras auditorias e/ou inspeções
a cargo TCU" (fls.22/23).
A digna Diretora da 2@ Divisão Técnica, ressaltando que "o não
ressarcimento é sempre uma situação excepcional, que deve ser analisada
à luz de elementos como a boa-fé do servidor, a constância do pagamento,
decurso do prazo e a razoabilidade do pagamento" (fls. 27), anui à
proposta da Analista, baseando-se, em suma, nos seguintes argumentos:
"se ao Estado é possível, por ato unilateral, retirar
vantagens e garantias legalmente conferidas, que dizer então de
benefícios ilegais, resultantes de erro da administração" (fls.25);
com o advento do Enunciado n2 291 e a mudança do regime
celetista para o RJU, "não há base legal para justificar o pagamento de
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horas-extras incorporadas, principalmente se o servidor público não
estiver cumprindo jornada de trabalho superior à regulamentar, o que
parece ser a situação dos servidores do INCRA" (f is. 27);
c)"no que se refere ao abono previsto no Decreto ng 90.698/84
do abono previsto na Lei ng 7.706/88, por carecerem de amparo legal e
não existir à época nenhum conflito de interpretação das normas (uma vez
que apenas o INCRA, no âmbito da administração pública, deu semelhante
interpretação), fica, igualmente, afastada a presunção de boa-fé" (fls.
27)
O ilustre titular da 10@ SECEX, em despacho de fls. 31, ratifica
as proposições constantes nos itens "a", "b.1", b.2.I", "b.3.I", e
"b.3.II", supra, acrescentando, quanto aos itens b.2 e seus subitens, e
b.4, as seguintes:
"a) busque, em juízo, ou, em relação a valores não homologados
judicialmente, pela via administrativa, o ressarcimento de quantias
eventualmente pagas com inobservância dos limites temporais assinalados
nas decisões constantes das sentenças dos respectivos processos de
execução;
b) expurgue dos salários vincendos dos servidores do INCRA
parcelas que eventualmente estejam sendo pagas em desacordo com o que
prescreve a coisa julgada e que não tenham sido objeto de liquidação
judicial específica;
utilize os meios judiciais cabíveis - se ainda existirem para reformar as decisões judiciais que concederam ganhos a servidores
relacionados com os Planos Collor, Bresser e Verão;
e, em alternativa a proposta contida na alínea b.4 da
conclusão da Sr @ Analista, que solicite ao Controle Interno que acompanhe
cumprimento das determinações relacionadas com o ressarcimento de
valores pagos indevidamente a servidores do INCRA" (fls. 31).
O douto Ministério Público, em percuciente parecer de fls.
32/33, exara o posicionamento constante dos seguintes excertos:
"Alega o recorrente que as vantagens descritas nos itens 8.1.1
a 8.1.3 foram suspensas, respectivamente, em outubro de 1996, junho de
1996, abril de 1996 e maio de 1996, em cumprimento à orientação contida
no Despacho s/ng do Coordenador Geral de Recursos Humanos - SRH/MARE,
datado de 11.09.96, e no Ofício Circular ng 18, de 10 de maio de 1996, da
Secretaria de Recursos Humanos SRH/MARE.
Quanto ao item 8.1.4, informa que nenhuma providência foi
empreendida, considerando que as incorporações, feitas a um grupo
reduzido de servidores, decorrem de sentenças judiciais transitadas em
julgado, onde foram empregados todos os recursos cabíveis, no tempo
certo. Destarte, conclui ser impossível o seu desfazimento pela via
administrativa , sob pena de afrontar o princípio da coisa julgada
protegido constitucionalmente.
Em relação ao item 8.1.5, solicita a dispensa dos valores
recebidos alegando o princípio da boa-fé .
A 10@ SECEX, analisando o feito, propõe, em síntese, o
provimento parcial do recurso, com vistas à insubsistência dos itens
8.1.1 a 8.1.3 da Decisão ng 90/97, por perda de objeto; a modificação
do item 8.1.4, por considerar que a limitação à data-base deve ser
observada apenas se as sentenças contemplarem tal limitação; e, no
tocante ao item 8.1.5, propõe que o marco inicial para a devolução da
gratificação temporária e das horas-extras incorporadas seja o mês de
janeiro de 1993.
No que tange às sentenças que concederam os planos econômicos
(Planos Bresser, Verão e Collor), entendemos que a limitação à data-base
deve ser observada, ante o disposto na Súmula ng 322 de Tribunal Superior
do Trabalho, in verbis :
CAWPWIN6ONDOCMICO2\RELATORR09723994.WPD-mnb-PCAC
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"Os reajustes salariais decorrentes dos chamados "Gatilhos" e
"URP's", previstos legalmente como antecipação, são devidos tão-somente
até a data-base de cada categoria".
Destarte, a mantença daqueles percentuais após a data-base só
se justifica se a sentença, ignorando o caráter de antecipação dos
reajustes, contemplar expressamente a incorporação definitiva de tais
valores.
O fato de a sentença não fixar o limite temporal, não impede
que a limitação ocorra em execução, uma vez que, em respeito à legislação
salarial, então em vigor, descontavam-se as antecipações concedidas e
conferia-se o reajuste na data-base.
Como os servidores obtiveram judicialmente as antecipações em
exame, caberia, quando da respectiva data-base, o seu desconto sob pena
de ocorrer bis in idem.
Ainda que, por hipótese, o reajuste conferido fosse
insuficiente para absorver toda a antecipação deferida pela justiça,
restaria à próxima data-base compensar o seu resíduo.
Trazemos à colação ementa da Decisão do egrégio Tribunal
Superior do Trabalho, proferida nos autos de Embargos em Recurso de
Revista n2 TST-E-RR 88034/93-8:
"No silêncio da sentença exeqüenda a propósito do limite
temporal do reajuste com base na "URP", impõe-se a limitação à data-base
seguinte, nos termos do Enunciado ng 322/TST, tendo em vista que o
"acerto" na data-base decorre de disposição de ordem pública inserida na
própria lei salarial e calcada no princípio do non bis in idem. Trata-se,
assim, de norma imperativa e cogente, de inderrogabilidade absoluta, sob
pena de comprometimento da "política salarial" estabelecida. Recurso de
embargos de que não se conhece por ofensa ao art. 52, inciso XXXVI, da
Carta Magna (coisa julgada)".
Quanto ao item 8.1.5, referente à reposição dos valores
recebidos a título de abono previsto no Decreto n2 90.698/84, abono da
Lei n2 7706/88, gratificação temporária (paga sob a rubrica 00009) e
horas-extras incorporadas, julgamos oportuno trazer a lume a Decisão n2
46/96 do Plenário (Ata n2 6/96, Sessão de 14.02.96), em que esta Casa,
apreciando Embargos de Declaração opostos contra decisão que determinara
a restituição ao erário das vantagens incompatíveis com o RJU, decidiu
pela reposição tão-somente das importâncias recebidas após 22.08.94 (data
da publicação da Decisão n2 444/94), considerando que até julho de 1994
esta Corte continuava aplicando a Súmula n2 106 e dispensando o
ressarcimento dos valores concernentes a vantagens incompatíveis com o
RJU, não obstante a matéria ter sido elucidada completamente em Sessão
de 02.12.92 ( Decisão n2 572/92, Ata n2 54/92, Plenário).
Tal procedimento objetivou a uniformidade de tratamento, a
coerência e a justiça que devem nortear, e que de fato norteiam, os
julgados desta Corte.
Considerando a semelhança entre a matéria aqui enfocada e a
discutida em 14.02.96, pensamos que este Tribunal poderá dispensar o
mesmo tratamento adotado naquela assentada e determinar a restituição ao
erário das importâncias recebidas a título de abono previsto no Decreto
n2 90.698/84, abono da Lei ng 7706/88, gratificação temporária (paga sob
a rubrica 00009) e horas-extras incorporadas tão-somente a contar de
22.08.94;
Pelo exposto, este representante do Ministério Público opina
pelo conhecimento do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, no sentido de:
tornar sem efeito os itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, por perda
de objeto;
alterar o item 8.1.5, para que as importâncias recebidas a
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título de abono previsto no Decreto n2 90.698/84, abono da Lei n2 7706/88,
gratificação temporária (paga sob a rubrica 00009) e horas-extras
incorporadas sejam restituídas tão-somente a contar de 22/08/94;
c) manter inalterados os demais termos da decisão
recorrida".
É o Relatório.
VOTO

é.

Primo in loco, no que tange à admissão do presente recurso,
devo ressaltar que foram cumpridos os requisitos de admissibilidade
prescritos no art. 233 do Regimento Interno desta Corte. Portanto, ao meu
ver, deve ser conhecido.
No que diz respeito ao mérito, da leitura dos autos constata-se
que, além de aventar que determinações foram prontamente acatadas e que
os pagamentos, acoimados de irregulares pela decisão recorrida, já haviam
sido suspensos pela autarquia antes mesmo do julgamento deste Colegiado,
recorrente ainda alega que os servidores beneficiados não devem ser
compelidos a restituir os valores pagos, vez que os receberam com boa-fé.
Traz ainda à colação vários julgados no sentido do acolhimento do
princípio da boa-fé, tendo como característica comum a todos eles a
aplicação analógica da Súmula n2 106.
A Unidade Técnica, ao compilar os requisitos para a
caracterização da boa-fé e a conseqüente dispensa de ressarcimento
existentes na jurisprudência desta Corte, acuradamente entende que são,
a saber: a controvérsia na interpretação do dispositivo que serviu de
arrimo ao pagamento, a participação de autoridade legalmente investida
em função de orientação e supervisão, e anterioridade dos pagamentos em
relação a pronunciamento definitivo deste Tribunal acerca da matéria.
Todavia, com o advento da Súmula n2 235 e a conseqüente
superação da antiga prática de aplicação analógica da Súmula n2 106 a
casos que não se enquadrem nas hipóteses de julgamento pela ilegalidade
de concessão de reformas, aposentadorias e pensões, a correlação entre
reconhecimento de boa-fé e a dispensa de ressarcimento dos valores por
parte do beneficiado perdeu grande parte da relevância que tinha
anteriormente.
Atualmente, nos termos da Súmula n2 235, tem sido consagrada
como regra geral e com desmesurado elastério, o entendimento de que todos
os servidores, ativos e inativos, e pensionistas estão obrigados a
recolher valores que lhes forem pagos indevidamente, independentemente
de reconhecimento de boa-fé. Importa fazer nova leitura dos referidos
enunciados, em face da nova realidade financeira e salarial que estamos
vivenciando.
A correta aplicação desta nova orientação, entretanto, deve
igualmente incluir pelo menos os abrandamentos trazidos pela Súmula n2
105, cujo teor preserva a incolumidade de situações constituídas segundo
critérios interpretativos anteriores a alterações de entendimento
trazidas por novos posicionamentos jurisprudenciais. Deste modo, entendo
plenamente arrimadas na jurisprudência predominante propostas do
Ministério Público, consignadas no sentido de dispensar a devolução de
valores pagos anteriormente à publicidade de decisões deste Tribunal a
respeito da matéria, desde que presumível a boa-fé dos servidores
beneficiados. Ademais, tais propostas são consentâneas com a necessidade
de uniformização de tratamento dos julgados em relação a todos os órgãos
entidades da Administração Federal.
Nesse sentido, entendo que merece acolhimento, dada a
semelhança de matérias, a proposta de determinação de restituição dos
C: \WPWIN601DOCMICO2NRELATORR00729994 WPD-mnb-PCAC
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valores pagos a título de abonos previstos no Decreto n2 90.698/84 e na
Lei n2 7.706/88, de gratificação temporária (paga sob a rubrica 00009) e
de horas-extras incorporadas, apenas a partir de 22/08/94, data da
publicação da Decisão n2 444/94, consoante o paradigma oferecido pela
Decisão n2 46/96.
Relativamente às antecipações relativas aos planos Bresser,
Verão e Collor, concedidas por força de sentença a alguns servidores,
entendo que assiste razão à 10@ SECEX quando propugna a alteração do
subitem 8.1.4, de forma a explicitar os procedimentos a serem tomados
pela autarquia para o bom cumprimento desta determinação. Isto se deve
ao fato de que esta matéria traz certas particularidades que devem ser
observadas pelo gestor, tais como a observância à Súmula n2 322 do
Tribunal Superior do Trabalho e o entendimento firmado aquela colenda
Corte quando do julgamento dos Embargos em Recurso de Revista n2 TST-E-RR
88034/93-8.
No tocante aos itens 8.1.1 a 8.1.3, uma vez comprovada a
suspensão dos pagamentos a que se referem antes mesmo da prolação da
decisão objeto do presente recurso, entendo, acompanhando a Unidade
Técnica e o douto Ministério Público, que devem ser tornados
insubsistentes.
Diante de todo o exposto, Voto no sentido de que o Tribunal
adote a Decisão que ora submeto a esta 22 Câmara.
T.C.U., Sala das Sessões, em 25 de março de 1998.
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Proc. TC-007.299/94-0
Relatório de Inspeção Ordinária (Pedido de Reexame)

PARECER

•

Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Presidente do INCRA, contra as seguintes
providências determinadas pelo Egrégio Plenário deste Tribunal em Sessão de 19.03.97 (Decisão n°
090/97):
" 8.1.1 - suspender o pagamento do abono previsto no Decreto n° 90.698/84;
8.1.2 - suspender o pagamento do abono previsto na Lei n° 7.706/88;
8.1.3 - suspender o pagamento da gratificação temporária (paga sob rubrica 00009) e horasextras incorporadas;
8.1.4 - suspender o pagamento do acréscimo de 84,32% (Plano Collor) e 26,09% (Plano
Bresser e Plano Verão);
8.1.5 - providenciar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, mencionadas nos
itens 8.1.1 a 8.1.4 da presente Decisão, conforme Súmula 235 deste Tribunal, na forma do artigo 46 da Lei
n° 8.112/90, corrigidas monetariamente, sendo a devolução correspondente ao tópico 8.1.1 efetuada a
partir de 01.09.92, data do início dos efeitos financeiros da Lei n° 8.460/92, a do 8.1.2 com efeitos a partir
de 01.07.91, data dos efeitos financeiros da Lei n° 8.216/91, a devolução relativa ao item 8.1.3 com efeitos
a partir de 01.01.91, data inicial dos efeitos financeiros da Lei n° 8.112/90 e o ressarcimento do tópico
8.1.4 com efeitos a partir da data-base posterior ao inicio dos pagamentos 'efetuados,"
Alega o recorrente que as vantagens descritas • nos itens 8.1.1 a 8.1.3 foram suspensas,
respectivamente, em outubro de 1996, junho de 1996, abril de 1996 e maio de 1996, em cumprimento à
orientação contida no Despacho s/n° do Coordenador Geral de Recursos Humanos - SRH/MARE, datado
de 11.09.96, e no Oficio Circular n° 18, de 10 de maio de 1996, da Secretaria de Recursos Humanos
SRH/MARE.
Quanto ao item 8.1.4, informa que nenhuma providência foi empreendida, considerando que
as incorporações, feitas a um grupo reduzido de servidores, decorrem de sentenças judiciais transitadas em
julgado, onde foram empregados todos os recursos cabíveis, no tempo certo. Destarte, conclui ser
impossível o seu desfazimento pela via administrativa, sob pena de afrontar o princípio da coisa julgada
protegido constitucionalmente.
Em relação ao item 8.1.5, solicita a dispensa dos valores recebidos alegando o princípio da
boa-fé.
A 10a SECEX, analisando o feito, propõe, em síntese, o provimento parcial do recurso, com
vistas à insubsistência dos itens 8.1.1 a 8.1.3 da Decisão n° 90/97, por perda de objeto; a modificação do
item 8.1.4, por considerar que a limitação à data-base deve ser observada apenas se as sentenças
contemplarem tal limitação; e, no tocante ao item 8.1.5, propõe que o marco inicial para a devolução da
gratificação temporária e das horas-extras incorporadas seja o mês de janeiro de 1993.
No que tange às sentenças que concederam os planos econômicos (Planos Bresser, Verão e
Collor), entendemos que a limitação à data-base deve ser observada, ante o disposto na Súmula n° 322 de
Tribunal Superior do Trabalho, in verbis.
"Os reajustes salariais decorrentes dos chamados "Gatilhos" e " URP's", pré . vistos
legalmente como antecipação, são devidos tão-somente até a data-base de cada categoria."
Destarte, a mantença daqueles percentuais após a data-base só se justifica se a sentença,
ignorando o caráter de antecipação dos reajustes, contemplar expressamente a incorporação definitiva de
tais valores.
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O fato de a sentença não- fixar o limite temporal, não impede que a limitação ocorra em
execução, uma vez que, em respeito à legislação salarial, então em vigor, descontavam-se as antecipações
concedidas e conferia-se o reajuste na data-base.
Como os servidores obtiveram judicialmente as antecipações em exame, caberia, quando da
respectiva data-base, o seu desconto sob pena de ocorrer bis in idem.
Ainda que, por hipótese, o reajuste conferido fosse insuficiente para absorver toda a
antecipação deferida pela justiça, restaria à próxima data-base compensar o seu resíduo.
Trazemos à colação ementa da Decisão do egrégio Tribunal Superior do Trabalho, proferida
nos autos de Embargos em Recurso de Revista n° TST-E-RR 88034/93-8:
"No silêncio da sentença exeqüenda a propósito do limite temporal do reajuste com base na
"URP", impõe-se a limitação à data-base seguinte, nos termos do Enunciado n° 322/TST, tendo em vista
que o "acerto" na data-base decorre de disposição de ordem pública inserida na própria lei salarial e
calcada no principio do non bis in idem. Trata-se, assim, de norma imperativa e cogente, de
inderrogabilidade absoluta, sob pena de comprometimento da "política salarial" estabelecida. Recurso
de embargos de que não se conhece por ofensa ao art. 5°, inciso XXXVI, da Carta Magna (coisa
julgada)."
Quanto ao item 8.1.5, referente à reposição dos valores recebidos a título de abono previsto
no Decreto n° 90.698/84, abono da Lei n° 7706/88, gratificação temporária (paga sob a rubrica 00009) e
horas-extras incorporadas, julgamos oportuno trazer a lume a Decisão n° 46/96 do Plenário (Ata n° 6/96,
Sessão de 14.02.96), em que esta Casa, apreciando Embargos de Declaração opostos contra decisão que
determinara a restituição ao erário das vantagens incompatíveis com o RJU, decidiu pela reposição tãosomente das importâncias recebidas após 22.08.94 (data da publicação da Decisão n° 444/94),
considerando que até julho . de 1994 esta Corte continuava aplicando a Súmula n° 106 e dispensando o
ressarcimento dos valores concernentes a vantagens incompatíveis com o RJU, não obstante a matéria ter
sido elucidada completamente em Sessão de 02.12.92 ( Decisão n° 572/92, Ata n° 54/92, Plenário).
Tal procedimento objetivou a uniformidade de tratamento, a coerência e a justiça que devem
nortear, e que de fato norteiam, os julgados desta Corte.
Considerando a semelhança entre a matéria aqui enfocada e a discutida em 14.02.96, pensamos
que este Tribunal poderá dispensar o mesmo tratamento adotado naquela assentada e determinar a
restituição ao erário das importâncias recebidas a título de abono previsto no Decreto n° 90.698/84, abono
da Lei n° 7706/88, gratificação temporária (paga sob a rubrica 00009) e horas-extras incorporadas tãosomente a contar de 22.08.94;
Pelo exposto, este representante do Ministério Público opina pelo conhecimento do pedido de
reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de:
tornar sem efeito os itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, por perda de objeto;
alterar o item 8.1.5, para que as importâncias recebidas a título de abono previsto no
Decreto n° 90.698/84, abono da Lei n° 7706/88, gratificação temporária (paga sob a rubrica 00009) e
horas-extras incorporadas sejam restituídas tão-somente a contar de 22/08/94;
manter inalterados os demais termos da decisão recorrida.

Ministério Públiéo, em 3 de fevereiro de 1998.
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DECISÃO N° 1 2 0 /98 - TCU - Plenário
Processo n° TC 007.299/94-0
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame
Interessado: Nestor Fetter
Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
Relator: Ministro Lincoln Magalhães da Rocha
Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas
Unidade Técnica: 10a SECEX
Decisão: O Plenário, com fulcro no art. 19, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da
União, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer do presente recurso, nos termos do art. 48 da Lei n° 8.443/92 c/c art. 230 do RI/TCU, para
no mérito, dar-lhe provimento parcial;
8.2. tornar insubsistentes os subitens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 da Decisão Plenária n°90, de 19/03/1997;
8.3. alterar os subitens 8.1.4 e 8.1.5 da supramencionada decisão, de forma a apresentarem as seguintes
redações:
"8.1.4. no que concerne às antecipações relativas aos planos Bresser, Verão e Collor, adotar os seguintes
procedimentos:
8.1.4.1. buscar, em juízo, ou, em relação a valores não homologados judicialmente, pela via
administrativa, o ressarcimento de quantias eventualmente pagas com inobservância dos limites temporais
assinalados nas decisões constantes das sentenças dos respectivos processos de execução;
8.1.4.2. expurgar dos salários vincendos dos servidores do INCRA parcelas que eventualmente estejam
sendo pagas em desacordo com o que prescreve a coisa julgada e que não tenham sido objeto de liquidação
judicial específica;
8.1.4.3. utilizar os meios judiciais cabíveis - se ainda existirem - para reformar as decisões judiciais que
concederam ganhos a servidores relacionados com os Planos Collor, Bresser e Verão;
8.1.5. providenciar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, relativas aos abonos previstos
no Decreto n° 90.686/84 e na Lei n° 7.706/88, à gratificação temporária paga sob a rubrica 00009, às horasextras incorporadas e às antecipações referentes ao subitem 8.1.4 da presente Decisão, conforme Súmula n°
235 deste Tribunal, na forma do artigo 46 da Lei n° 8.112/90, corrigidas monetariamente, sendo que a
devolução correspondente às quatro primeiras vantagens deve abranger os valores recebidos a partir de
22/08/1994, data da publicação da Decisão Plenária n° 444/94";
8.4. manter inalterados os demais termos da decisão recorrida.
Ata n° 10/98 - Plenário.
Data da Sessão: 25/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que alegou impedimento: Benjamin Zymler.
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GRUPO 1- CLASSE III - PLENÁRIO
TC n° 012.231/97-5
ANEXOS: TC n° 013.783/97-1 e TC n° 013.390/97-0
NATUREZA: Consulta
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Laje do Muriaé/RJ
INTERESSADO: José Eliézer Tostes Pinto, Prefeito
EMENTA: Consulta formulada por Prefeito Municipal sobre aplicação
dos recursos do Fundo Especial (Lei n° 7.525/86) para pagamento de
serviços de transporte e dos serviços e materiais de extensão da rede de
energia elétrica ao longo de vias públicas. Conhecimento. Resposta
afirmativa. Comunicação ao Consulente.

Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito de Laje do Muriaé/RJ, Sr. José Eliézer Tostes
Pinto, sobre a possibilidade de aplicação dos recursos provenientes do Fundo Especial (Lei n° 7.525/86) no
pagamento: a) dos serviços de transportes pertinentes ao convênio mantido por aquela Prefeitura e o
Governo do Estado; e
b) dos serviços e materiais de extensão da rede de energia elétrica ao longo de vias públicas,
para iluminação pública e distribuição em residências em uma agrovila construída pela
Prefeitura.
Após minuciosa análise das conseqüências havidas em razão da revogação da Lei n° 2.004/53
pela Lei n° 9 478, de 06/08/1997, a Unidade Técnica, em pareceres uniformes, assim se manifesta (fls. 07, 08
e 09):
"Do exposto, considerando a superveniência da Lei n° 9.478, de 06/08/1997; considerando,
conforme nosso entendimento, a ausência de norma regulando o assunto; considerando que na
aplicação da lei, 'o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum' (Lei
de Introdução do Código Civil, art. 5); e considerando, sobretudo,que é dever deste Órgão cumprir o
seu papel de guardião da Coisa Pública, mediante ação preventiva consubstanciada na orientação aos
gestores públicos sobre a correta aplicação dos recursos por eles administrados, propomos que este
Tribunal conheça da consulta para responder ao Prefeito Municipal de Laje do Muriaé/RJ, Sr. José
Eliézer Tostes Pinto, que, tal como foi consultado, não contraria nenhum disposto legal a indenização,
com recursos dos royalties:
no pagamento de serviços de transportes dos materiais inerentes à execução de obras- de
asfaltamento de estradas vicinais; e
na compra de materiais, desde que com a prévia observância da Lei n°8.666/93 e de suas
alterações posteriores, ou no pagamento de serviços destinados à expansão e melhoria da rede de
iluminação pública."
Ante a natureza da matéria tratada nestes autos, solicitei o pronunciamento do Ministério
Público (fl. 10), que assim se manifestou:
"Preliminarmente, constata-se que a presente consulta atende aos requisitos de
admissibilidade do artigo 216 do Regimento Interno do TCU, visto que:
a) o Prefeito é autoridade competente para formular consultas a respeito de dúvidas
suscitadas na aplicação dos recursos provenientes da compensação financeira pela exploração do
petróleo (RI/TCU, artigo 216, § I°);
1
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a consulta está formulada articuladamente e contém indicação precisa do seu objeto
(RI/TCU, artigo 216, § 2°);
embora a peça não esteja instruída com parecer de órgão de assistência técnica ou
jurídica, entendemos que esse aspecto possa ser relevado, por se cuidar de tema momentoso e de
interesse para grande número de Municípios brasileiros.
No mérito, são cabíveis algumas ponderações acerca da questão.
De conformidade com o § 3 0 do artigo 27 da Lei n°2.004/53, com a redação dada pelo artigo
7° da Lei n° 7.525/86, os recursos oriundos dos royalties do petróleo deveriam ser aplicados
exclusivamente em energia, pavimentação de rodovias, abastecimento e tratamento de água, irrigação,
proteção ao meio ambiente e saneamento básico. Ademais, o artigo 8° da Lei n° 7.990/89, com a
redação alterada pelo artigo 3° da Lei n°8.001/90, veda a aplicação desses recursos em pagamento de
dívidas e no quadro permanente de pessoal.
Ocorre que, com a edição da Lei n° 9.478/97, que dispõe, entre outras matérias, sobre a
distribuição a Estados e Municípios de parte da receita de royalties procedente da exploração de
petróleo, houve a expressa revogação da Lei n° 2.004/53.
A respeito, avalia, com propriedade, a instrução técnica que, como aquela lei 'declara
expressamente a revogação da Lei n°2.004/53, não é necessário ser jurista de renome para concluir
que derrogada está a Lei n° 7.525/86 em seu art. 7° que alterou dispositivo da Lei ora revogada' (fls.
07, item 10).
O signatário da instrução sinaliza, ainda, a necessidade de as 'autoridades competentes se
manifestarem sobre a vigência dos arts. 7° da Lei n° 7.525/86 e da Lei n° 7.990/89, que deram nova
redação ao art. 27, § 3°; e §§ 4° e 6° da hoje revogada Lei n° 2.004/53, respectivamente, sob o
argumento de que se uma lei nova vem regular matéria de que trata uma lei anterior, declarando,
expressamente, como neste caso, sua revogação, e não reproduz determinado dispositivo dela,
entende-se que este foi revogado, inclusive com as alterações havidas'
(f7s. 07, item 10).
Com efeito, nesse particular alinhamo-nos à posição doutrinária defensora de que as normas
destinadas a alterar outras normas - assim como aquelas destinadas a derrogá-las - são normas de
efeitos exaurientes, ou seja, têm como característica intrínseca a natureza, ao mesmo tempo, instantânea
e exaustiva de sua atuação em relação à norma modificada ou suprimida. Alterado ou derrogado o
direito pretérito, tais normas, por imperativo lógico, esgotam sua atuação, não provocando quaisquer
efeitos a eventual revogação posterior da norma modificadora ou suprimidora. Ressalte-se que,
relativamente às normas derrogantes, a vedação de repristinação automática encontra-se expressa no
§ 3° do artigo 2° da Lei de Introdução do Código Civil.
Quanto a esse aspecto, valem, por coincidência de fundamentos, as mesmas lições de Hans
Kelsen, invocadas pelo Subprocurador-Geral Dr. Lucas Rocha Furtado, no Parecer emitido no processo
n° TC-002.737/96-5 (Decisão n°463/96, Ata n°30/96 - Plenário, publicada no Diário Oficial da União
de 19.08.96, p. 15.819), verbis:
'Visto que a norma derrogante não se refere a uma conduta, ela não pode, como outras
normas, ser cumprida e aplicada. Por conseguinte, também não pode ser violada. Cumpriu sua função,
i. e., a norma à qual se refere, perdeu sua validade, a norma derrogante perde sua validade em
referência à norma cuja validade suprimiu. Portanto, sua validade na relação com a norma cuja
validade ela já aboliu também não pode ser abolida. Ela - relativamente à norma por ela suprimida não é derrogável. Seria ineficaz a tentativa - de uma outra norma derrogante -para abolir a validade
de uma norma referente e esta norma derrogada por uma norma meramente derrogante. Pela segunda
norma derrogante, a norma, cuja validade foi abolida pela primeira norma derrogante, não tornaria
à realidade'.
De modo semelhante, no exato momento em que adquire eficácia uma norma destinada a
alterar outra, imediatamente o novo texto incorpora-se à norma que foi modificada, substituindo o texto
2
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que ali existia. Significa dizer que, de pronto, a norma modificadora exaure a sua finalidade, não mais
importando que seja revogada posteriormente.
Assim, com a vigência da Lei n° 7.525/86, o novo texto dado ao artigo 27 da Lei n°2.004/53
passou a integrar ex nunc este Diploma Legal, em lugar do texto que ali havia.
De se inferir, portanto, que, revogada a Lei n°2.004/53, derrogado está o § 3° do seu artigo
27, com todas as alterações posteriores, as quais impunham limitações à aplicação dos recursos de
royalties do petróleo pelos Estados, Territórios e Municípios.
Com isso, hão de se buscar em outras normas do ordenamento jurídico as limitações para a
utilização dos recursos do Fundo Especial, da Plataforma Continental e da Bacia Sedimentar Terrestre.
Para tanto, faz-se necessário examinar a natureza jurídica desses recursos.
De acordo com o inciso IX do artigo 20 da Constituição Federal, os recursos minerais,
inclusive os do subsolo, são bens da União. Ademais, constituem monopólio da União, segundo o inciso
I do artigo 177 da Lei Maior, a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural.
Com fundamento nesses dispositivos, já tivemos oportunidade de defender, em Parecer
exarado nos autos do TC-650. 120/94-9, que os recursos financeiros advindos desse tipo de exploração
econômica pertencem, originariamente, à União, posicionamento acolhido unanimemente por esta
Egrégia Corte (Decisão n°632/94, Ata n°48/94 - Plenário).
Naquela oportunidade, após minucioso exame da questão, pudemos concluir, verbis:
'Infere-se, portanto, que, ao contrário das receitas mencionadas nos arts. 157 e 158 da
Constituição Federal, que tratam da repartição das receitas tributárias, e que, por expressa disposição,
pertencem, originariamente, aos Estados e Municípios e, tais recursos não podem ser considerados
municipais ou estaduais'.
Prosseguindo nessa linha de raciocínio, temos que o § I° do referido artigo 20 da
Constituição, estabelece:
'§ 1° É assegurada nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem
como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo
ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos
minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva,
ou compensação financeira por essa exploração' (destacamos).
Logo, caracterizada a natureza federal dos recursos, resulta evidente que cabe à lei federal,
a que se refere o§ 1°, acima transcrito, regulamentar a participação dos diversos entes e entidades
nessas receitas, podendo, ainda, disciplinar a sua aplicação, inclusive direcionando as receitas para
áreas de maior cunho social ou vedando sua utilização para pagamento de determinadas despesas.
Ora, a Lei n°9.478/97, que dispôs sobre a nova política energética nacional e as atividades
relativas ao monopólio do petróleo, não faz nenhuma menção acerca de setores em que os recursos dos
royalties do petróleo devam ser aplicados.
Forçoso reconhecer, pois, que houve significativa ampliação do leque de possibilidades de
utilização, pelos administradores públicos, dos recursos dos royalties. Entendemos, contudo, que
permanecem vigentes as restrições impostas pelo artigo 8° da Lei n° 7.990/89, com a redação alterada
pelo artigo 3° da Lei n°8.001/90.
Conclui-se que foi conferida aos gestores maior liberdade no uso dessas receitas,
remanescendo as limitações atinentes ao atendimento do interesse público e à observância das normas
de direito financeiro e dos demais princípios gerais de direito público, sendo vedada a aplicação dos
recursos em pagamento de dívidas e no quadro permanente de pessoal.
Vale ressaltar que, cuidando-se de recursos pertencentes originariamente à União e
continuando em vigor os demais dispositivos da Lei n° 7.525/86, aí incluído o artigo 8°, consideramos
relevante reafirmar que a fiscalização das despesas decorrentes da sua aplicação - como de qualquer
despesa dessa natureza - é matéria de competência desta Corte de Contas, ex vi do artigo 71, incisos
II e IV, da Constituição Federal, cabendo, outrossim, ao Tribunal decidir sobre consulta que lhe seja
formulada por autoridade competente, a respeito de dúvida suscitada acerca do tema, nos precisos
3
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termos do artigo 1°, inciso XVII, da Lei n° 8.443/92.
Ante o exposto, manifestamo-nos no sentido de que se conheça da presente consulta, com
fundamento no artigo 1°, inciso XVII, da Lei n°8.443/92 c/c artigo 216 do Regimento Interno/TCU,
para responder à autoridade consulente que não há atualmente óbices legais à utilização dos recursos
dos royalties:
no pagamento dos serviços de transportes pertinentes ao convênio mantido pela Prefeitura
e o Governo do Estado, com vistas à execução de obras de asfaltamento de estradas vicinais;
no pagamento dos serviços e materiais de extensão da rede de energia elétrica ao longo
de vias públicas, para iluminação pública e distribuição em residências em uma agróvila construída
pela Prefeitura;
Obviamente, desde que os serviços mencionados não sejam executados por servidores
integrantes do quadro permanente de pessoal da Prefeitura."
É o Relatório.
VOTO
A questão da aplicação dos recursos do Fundo Especial (Lei n° 7.525/86) foi adequadamente
abordada e esclarecida pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público junto ao Tribunal.
Com efeito, uma vez revogada a Lei n° 2.004, de 3 de outubro de 1953 pela Lei n° 9.478, de
6 de agosto de 1997, derrogado está o art. 7° da Lei n° 7.525, de 22 de julho de 1986, que deu nova redação
ao § 3° do art. 27 da Lei n° 2.004/53.
Assim, as restrições à aplicação dos recursos do Fundo Especial são aquelas a que se refere o
art. 8° da Lei n° 7.990/89, com a redação dada pelo art. 3° da Lei n° 8.001/90, que veda a aplicação desses
recursos em pagamento de dividas e no quadro permanente de pessoal.
Por outro lado, entendo oportuno informar ao consulente que, nos termos do art. 9°, § 1°, da
Instrução Normativa TCU n° 9, de 16/02/1995, os comprovantes das receitas e das despesas, estas
identificadas com carimbo próprio, deverão ser guardados em sistemas convencionais de arquivos ou em
sistemas de processamento eletrônico de dados, devidamente classificados, pelo prazo mínimo de cinco anos,
contados da data da aplicação dos recursos;
Assim, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste
Plenário
Sala das Sessões, em 25 de março de 1998.

Carlos kti1a Álvares da Silva
Ministro Relator

4

-7 4entr

O sedt etax

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Ministério Público

(5tInteg
- •Men áll0
xa do

Proc. TC-012.231/97-5
Consulta

PARECER

Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito de Laje do Muriaé/RJ, Sr. José Eliézer
Tostes Pinto, sobre a aplicação de recursos provenientes do Fundo Especial (Lei n.° 7.525/86).
Informa o consulente que aquele Município firmou convênio com o Governo do Estado,
com vistas à execução de uma obra de asfaltamento de estradas vicinais, em que o Estado executará
a obra, fornecendo todos os materiais necessários à sua execução, exclusive mão-de-obra, excetuandose, porém, deste contexto, os serviços de transportes dos materiais inerentes, que correrão única e
exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da Prefeitura (fls. 01).
Assim, indaga o Chefe do Poder Executivo Municipal (fls. 01):
"Ia. Consulta: É permitida a utilização dos recursos dos Royalties do Petróleo, para
o pagamento dos serviços de transportes pertinentes ao convênio mantido por esta Prefeitura e o
Governo do Estado?
2° Consulta: É permitida a utilização dos Recursos dos Royalties do Petróleo, para
pagamento dos serviços e materiais de extensão da rede de energia elétrica ao longo de vias públicas,
para iluminação pública e distribuição em residências em uma agrovila construída pela Prefeitura?".
Por honrosa deferência do eminente Ministro-Relator Carlos Átila Álvares da Silva,
somos chamados a intervir nos autos (fls. 10).
Preliminarmente, constata-se que a presente consulta atende aos requisitos de
admissibilidade do artigo 216 do Regimento Interno do TCU, visto que:
o Prefeito é autoridade competente para formular consultas a respeito de dúvidas
suscitadas na aplicação dos recursos provenientes da compensação financeira pela exploração do
petróleo (RI/TCU, artigo 216, § 1°);
a consulta está formulada articuladamente e contém indicação precisa do seu objeto
(RI/TCU, artigo 216, § 2 0 );
embora a peça não esteja instruída com parecer de órgão de assistência técnica ou
jurídica, entendemos que esse aspecto possa ser relevado, por se cuidar de tema momentoso e de
interesse para grande número de Municípios brasileiros.
No mérito, são cabíveis algumas ponderações acerca da questão.
De conformidade com o § 3 0 do artigo 27 da Lei n.° 2.004/53, com a redação dada pelo
artigo 7° da Lei n.° 7.525/86, os recursos oriundos dos royalties do petróleo deveriam ser aplicados
exclusivamente em energia, pavimentação de rodovias, abastecimento e tratamento de água, irrigação,
proteção ao meio ambiente e saneamento básico. Ademais, o artigo 8° da Lei n.° 7.990/89, com a
redação alterada pelo artigo 3° da Lei n.° 8.001/90, veda a aplicação desses recursos em pagamento
de dívidas e no quadro permanente de pessoal.
Ocorre que, com a edição da Lei n.° 9.478/97, que dispõe, entre outras matérias, sobre
a distribuição a Estados e Municípios de parte da receita de royalties procedente da exploração de
petróleo, houve a expressa revogação da Lei n° 2.004/5
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A respeito, avalia, com propriedade, a instrução técnica que, como aquela lei "declara
expressamente a revogação da Lei n.° 2.004/53, não é necessário ser jurista de renome para concluir
que derrogada está a Lei n.° 7.525/86 em seu art. 7° que alterou dispositivo da Lei ora revogada"
(fls. 07, item 10).
O signatário da instrução sinaliza, ainda, a necessidade de as "autoridades competentes
se manifestarem sobre a vigência dos arts. da Lei n° 7.525/86 e da Lei n.° 7.990/89, que deram
nova redação ao art. 27, § 3'; e §§ 4° e 6° da hoje revogado Lei n.° 2.004/53, respectivamente, sob
o argumento de que se uma lei nova vem regular matéria de que trata uma lei anterior, declarando,
expressamente, como neste caso, sua revogação, e não reproduz determinado dispositivo dela,
entende-se que este foi revogado, inclusive com as alterações havidas" (fls. 07, item 10).
Com efeito, nesse particular alinhamo-nos à posição doutrinária defensora de que as
normas destinadas a alterar outras normas - assim como aquelas destinadas a derrogá-las - são normas
de efeitos exaurientes, ou seja, têm como característica intrínseca a natureza, ao mesmo tempo,
instantânea e exaustiva de sua atuação em relação à norma modificada ou suprimida. Alterado ou
derrogado. o direito pretérito, tais normas, por imperativo lógico, esgotam sua atuação, não provocando
quaisquer efeitos a eventual revogação posterior da norma modificadora ou suprimidora. Ressalte-se
que, relativamente às normas derrogantes, a vedação de repristinação automática encontra-se expressa
no § 3 0 do artigo 2° da Lei de Introdução do Código Civil.
Quanto a esse aspecto, valem, por coincidência de fundamentos, as mesmas lições de
Hans Kelsen, invocadas pelo Subprocurador-Geral Dr. Lucas Rocha Furtado, no Parecer emitido no
processo n.° TC-002.757/96-5 (Decisão n.° 463/96, Ata n.° 30/96 - Plenário, publicada no Diário
Oficial da União de 19.08.96, p. 15.819), verbis:
"Visto que a norma derrogante não se refere a uma conduta, ela não pode, como outras
normas, ser cumprida e aplicada. Por conseguinte, também não pode ser violada. Cumpriu sua
função, i. e., a norma à qual se refere, perdeu sua validade, a norma derrogante perde sua validade
em referência à norma cuja validade suprimiu. Portanto, .sua validade na relação com a norma cuja
validade ela já aboliu também não pode ser abolida. Ela - relativamente à norma por ela suprimida não é derrogável. Seria ineficaz a tentativa - de uma outra norma derrogante - para abolir a validade
de uma norma referente e esta norma derrogada por uma norma meramente derrogante. Pela segunda
norma derrogante, a norma, cuja validade foi abolida pela primeira norma derrogante, não tornaria
à realidade".
De modo semelhante, no exato momento em que adquire eficácia uma norma destinada
a alterar outra, imediatamente o novo texto incorpora-se à norma que foi modificada, substituindo
o texto que ali existia. Significa dizer que, de pronto, a norma modificadora exaure a sua finalidade,
não mais importando que seja revogada posteriormente.
Assim, com a vigência da Lei n.° 7.525/86, o novo texto dado ao § 3° do artigo 27 da
Lei n.° 2.004/53 passou a integrar ex nunc este Diploma Legal, em lugar do texto que ali havia.
De se inferir, portanto, que, revogada a Lei n.° 2.004/53, derrogado está o § 3° do seu
artigo 27, com todas as alterações posteriores, as quais impunham limitações à aplicação dos recursos
de royalties do petróleo pelos Estados, Territórios e Municípios.
Com isso, hão de se buscar em outras normas do ordenamento jurídico as limitações
para a utilização dos recursos do Fundo speeial da Plataforma Continental e da Bacia Sedimentar
Terrestre.
,
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Para tanto, faz-se necessário examinar a natureza jurídica desses recursos.
De acordo com o inciso IX do artigo 20 da Constituição Federal, os recursos minerais,
inclusive os do subsolo, são bens da União. Ademais, constituem monopólio da União, segundo o
inciso I do artigo 177 da Lei Maior, a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural.
Com fundamento nesses dispositivos, já tivemos oportunidade de defender, em Parecer
exarado nos autos do TC-650.120/94-9, que os recursos financeiros advindos desse tipo de exploração
econômica pertencem, originariamente, à União, posicionamento acolhido unanimemente por esta
Egrégia Corte (Decisão n.° 632/94, Ata n.° 48/94 - Plenário).
Naquela oportunidade, após minucioso exame da questão, pudemos concluir, verbis:
"Infere-se, portanto, que, ao contrário das receitas mencionadas nos arts. 157 e 158
da Constituição Federal, que tratam da repartição das receitas tributárias, e que, por expressa
disposição, pertencem, originariamente, aos Estados e Municípios e, tais recursos não podem ser
considerados municipais ou estaduais".
Prosseguindo nessa linha de raciocínio, temos que o § 10 do referido artigo 20 da
Constituição, estabelece:
"§ 1 . 0 É assegurada nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da
exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica
e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona
econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração" (destacamos).
Logo, caracterizada a natureza federal dos recursos, resulta evidente que cabe à lei
federal, a que se refere o § 1°, acima transcrito, regulamentar a participação dos diversos entes e
entidades nessas receitas, podendo, ainda, disciplinar a sua aplicação, inclusive direcionando as receitas
para áreas de maior cunho social ou vedando sua utilização para pagamento de determinadas despesas.
Ora, a Lei n.° 9.478/97, que dispôs sobre a nova política energética nacional e as
atividades relativas ao monopólio do petróleo, não faz nenhuma menção acerca de setores em que
os recursos dos royalties do petróleo devam ser aplicados.
Forçoso reconhecer, pois, que houve significativa ampliação do leque de possibilidades
de utilização, pelos administradores públicos, dos recursos dos royalties. Entendemos, contudo, que
permanecem vigentes as restrições impostas pelo artigo 8° da Lei n.° 7.990/89, com a redação alterada
pelo artigo 3° da Lei n.° 8.001/90.
Conclui-se que foi conferida aos gestores maior liberdade no uso dessas receitas,
remanescendo as limitações atinentes ao atendimento do interesse público e à observância das normas
de direito financeiro e dos demais princípios gerais de direito público, sendo vedada a aplicação dos
recursos em pagamento de dívidas e no quadro permanente de pessoal.
Vale ressaltar que, cuidando-se de recursos pertencentes originariamente à União e
continuando em vigor os demais dispositivos da Lei n.° 7.525/86, aí incluído o artigo 8°, consideramos
relevante reafirmar que a fiscalização das despesas decorrentes da sua aplicação - como de qualquer
despesa dessa natureza - é matéria de competência desta Corte de Contas, ex vi do artigo 71, incisos
II e IV, da Constituição Federal, cabendo, outrossim, ao Tribunal decidir sobre consulta que -lhe seja
formulada por autoridade competente, a respeito de dúvida suscitada acerca do tema, nos precisos
termos do artigo 1°, inciso XVII, da Lei n.° 8.443/92.
Ante o exposto, manifestamo-nos no sentido de que se conheça da presente consulta,
com fundamento no artigo 1°, inciso XVII, da Lei n.° 8.443/92 c/c artigo 216 do Regimento
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Interno/TCU, para responder à autoridade consulente que não há atualmente óbices legais à utilização
dos recursos dos royalties:
no pagamento dos serviços de transportes pertinentes ao convênio mantido pela
Prefeitura e o Governo do Estado, com vistas à execução de obras de asfaltamento de estradas vicinais;
no pagamento dos serviços e materiais de extensão da rede de energia elétrica ao longo
de vias públicas, para iluminação pública e distribuição em residências em uma agrovila construída
pela Prefeitura;
obviamente, desde que os serviços mencionados não sejam executados por servidores
integrantes do quadro permanente de pessoal da Prefeitura.

adoria, em 30 de jane . de 1998.

Jatir Batista d Cunha
Procurador-Geral m exercício
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DECISÃO N° 121 /98-TCU - PLENÁRIO
1. Processo n° TC-012.231/97-5 e Anexos: TC-013.390/97-0 e TC-013.783/97-1
2. Classe de Assunto: III - Consulta.
3. Interessado: José Eliézer Tostes Pinto, Prefeito.
4. Entidade: Prefeitura Municipal de Laje do Muriaé/RJ.
5. Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
6. Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha, Procurador-Geral.
7. Unidade Técnica: Secex/RJ.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 1°, inciso
XVII, da Lei n° 8.443/92, DECIDE:
8.1. conhecer da consulta formulada pelo Sr. José Eliézer Tostes Pinto, Prefeito Municipal de Laje do
Muriaé/RJ, por preencher os requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 216, § 1°, do Regimento
Interno;
8.2. responder ao consulente que não há, atualmente, óbices legais à utilização dos recursos dos
royalties do petróleo:
no pagamento dos serviços de transportes pertinentes ao convênio mantido pela Prefeitura e o
Governo do Estado, com vistas à execução de obras de asfaltamento de estradas vicinais; e
no pagamento dos serviços e materiais de extensão da rede de energia elétrica ao longo de vias
públicas, para iluminação pública e distribuição em residências em uma agrovila construída pela
Prefeitura;
8.3 informar ao interessado que, nos termos do art. 9 0 , § 1°, da Instrução Normativa TCU n° 9, de
16/02/1995, os comprovantes das receitas e das despesas, estas identificadas com carimbo próprio,
deverão ser guardados em sistemas convencionais de arquivos ou em sistemas de processamento
eletrônico de dados, devidamente classificados, pelo prazo mínimo de cinco anos, contados da data da
aplicação dos recursos; e
8.4. dar ciência ao consulente do inteiro teor desta Decisão, bem como do Relatório e do Voto que a
fundamentam.
9. Ata n° 10/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 25/03/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir
Campeio e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

CARLO ATILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO 1- CLASSE III - PLENÁRIO
TC n° 013.391/97-6
NATUREZA: Consulta
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Quissamã/RJ
INTERESSADO: Octávio Carneiro da Silva, Prefeito
EMENTA: Consulta formulada por Prefeito Municipal sobre aplicação dos
recursos do Fundo Especial (Lei n° 7.525/86) em indenizações com
desapropriação de imóveis para fins de abertura de vias públicas.
Conhecimento. Resposta afirmativa. Comunicação ao Consulente.

Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito de Quissamã/RJ, Sr. Octávio Carneiro da Silva,
sobre a possibilidade ,de aplicação dos recursos provenientes do Fundo Especial (Lei n° 7.525/86) no
pagamento de indenizações com desapropriação de imóveis para fins de abertura de vias públicas.
Após minuciosa análise das conseqüências havidas em razão da revogação da Lei n° 2.004/53
pela Lei n°9.478, de 06/08/1997, a Unidade Técnica, em pareceres uniformes, assim se manifesta (fls. 12, 12-v
e 13):
"Do exposto, considerando a superveniência da Lei n° 9.478, de 06/08/1997,
'considerando, conforme nosso entendimento, a ausência de norma regulando o assunto; considerando
que na aplicação da lei, 'o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum' (Lei de Introdução do Código Civil, art. 5); e considerando, sobretudo, que é dever deste Órgão
cumprir o seu papel de guardião da Coisa Pública, mediante ação preventiva consubstanciada na
orientação aos gestores públicos sobre a correta aplicação dos recursos por eles administrados,
propomos que este Tribunal conheça da consulta para responder ao Prefeito Municipal de Ouissamã/RJ,
Sr. Octávio Carneiro da Silva, que, tal como foi consultado, não contraria nenhum disposto legal a
indenização, com recursos dos royalties, de imóveis desapropriados, desde que, para fins de abertura
de vias públicas e estradas vicinais."
Ante a natureza da matéria tratada nestes autos, solicitei o pronunciamento do Ministério
Público (fl. 14), que assim se Manifestou:
"Preliminarmente, constata-se que a presente consulta atende aos requisitos de
admissibilidade do artigo 216 do Regimento Interno do TCU, visto que:
o Prefeito é autoridade competente para formular consultas a respeito de dúvidas
suscitadas na aplicação dos recursos provenientes da compensação financeira pela exploração do
petróleo (RI/TCU, artigo 216, § 1 0);
a consulta está formulada articuladamente e contém indicação precisa do seu objeto
(RI/TCU, artigo 216, § 2°);
a peça apresentada encontra-se instruída com parecer da Procuradoria Jurídica daquele
Município (RI/TCU, artigo 216, § 2° - fls. 05).
No mérito, são cabíveis algumas ponderações acerca da questão.
De conformidade com o § 3° do artigo 27 da Lei n°2.004/53, com a redação dada pelo artigo
70 da Lei n° 7.525/86, os recursos oriundos dos royalties do petróleo deveriam ser aplicados
exclusivamente em energia, pavimentação de rodovias, abastecimento e tratamento de água, irrigação,
proteção ao meio ambiente e saneamento básico. Ademais, o artigo 8° da Lei n° 7.990/89, com a
redação alterada pelo artigo 3° da Lei n°8.001/90, veda a aplicação desses recursos em pagamento de
dívidas e no quadro permanente de pessoal.
1

.gients

S"`eta.'la do
Tji-6013.391/97-6

Tribunal de Contas da União
á

Ocorre que, com a edição da Lei n°9.478/97, que dispõe, entre outras matérias, sobre a
distribuição a Estados e Municípios de parte da receita de royalties procedente da exploração de
petróleo, houve a expressa revogação da Lei n°2.004/53.
A respeito, avalia, com propriedade, a instrução técnica (fls. 11, subitem 17.1):
'Como aquela lei declara expressamente a revogação da Lei n° 2.004/53, não é necessário
ser jurista de renome para concluir que derrogada está a Lei n° 7.525/86 em seu art. 7° que alterou
dispositivo da Lei ora revogada.'

•

O signatário da instrução sinaliza, ainda, a necessidade de as 'autoridades competentes se
manifestarem sobre a vigência dos arts. 7° da Lei n° 7.525/86 e da Lei n° 7.990/89, que deram nova
redação ao art. 27, § 30,. e §§ 4° e 6° da hoje revogada Lei n° 2.004/53, respectivamente, sob o
argumento de que se uma lei nova vem regular matéria de que trata uma lei anterior, declarando,
expressamente, como neste caso, sua revogação, e não reproduz determinado dispositivo dela,
entende-se que este foi revogado, inclusive com as alterações havidas' (fls. 11, subitem 17.3).
Com efeito, nesse particular alinhamo-nos à posição doutrinária defensora de que as normas
destinadas a alterar outras normas - assim como aquelas destinadas a derrogá-las - são normas de
efeitos exaurientes, ou seja, têm como característica intrínseca a natureza, ao mesmo tempo, instantânea
e exaustiva de sua atuação em relação à norma modificada ou suprimida. Alterado ou derrogado o
direito pretérito, tais normas, por imperativo lógico, esgotam sua atuação, não provocando quaisquer
efeitos a eventual revogação posterior da norma modificadora ou suprimidora. Ressalte-se que,
relativamente às normas derrogantes, a vedação de repristinação automática encontra-se expressa no
§ 3° do artigo 2° da Lei de Introdução do Código Civil.
Quanto a esse aspecto, valem, por coincidência de fundamentos, as mesmas lições de Hans
Kelsen, invocadas pelo Subprocurador-Geral Dr. Lucas Rocha Furtado, no Parecer emitido no processo
n° TC-002.737/96-5 (Decisão n° 463/96, Ata n° 30/96 - Plenário, publicada no Diário Oficial da União
de 19.08.96, p. 15.819), verbis:
'Visto que a norma derrogante não se refere a uma conduta, ela não pode, como outras
normas, ser cumprida e aplicada. Por conseguinte, também não pode ser violada. Cumpriu sua
função, i. e., a norma à qual se refere, perdeu sua validade, a norma derrogante perde sua validade
em referência à norma cuja validade suprimiu. Portanto, sua validade na relação com a norma cuja
validade ela já aboliu também não pode ser abolida. Ela - relativamente à norma por ela suprimida
- não é derrogava Seria ineficaz a tentativa - de uma outra norma derrogante - para abolir a
validade de uma norma referente e esta norma derrogada por uma norma meramente derrogante.
Pela segunda norma derrogante, a norma, cuja validade foi abolida pela primeira norma
derrogante, não tornaria à realidade'.
De modo semelhante, no exato momento em que adquire eficácia uma norma destinada a
alterar outra, imediatamente o novo texto incorpora-se à norma que foi modificada, substituindo o texto
que ali existia. Significa dizer que, de pronto, a norma modificadora exaure a sua finalidade, não mais
importando que seja revogada posteriormente.
Assim, com a vigência da Lei n° 7.525/86, o novo texto dado ao artigo 27, § 3°, da Lei n°
2.004/53 passou a integrar ex nunc este Diploma Legal, em lugar do texto que ali havia.
De se inferir, portanto, que, revogada a Lei n°2.004/53, derrogado está o § 3° do seu artigo
27, com todas as alterações posteriores, as quais impunham limitações à aplicação dos recursos de
royalties do petróleo pelos Estados, Territórios e Municípios.
Com isso, hão de se buscar em outras normas do ordenamento jurídico as limitações para a
utilização dos recursos do Fundo Especial, da Plataforma Continental e da Bacia Sedimentar Terrestre.
Para tanto, faz-se necessário examinar a natureza jurídica desses recursos.
De acordo com o inciso IX do artigo 20 da Constituição Federal, os recursos minerais,
2
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inclusive os do subsolo, são bens da União. Ademais, constituem monopólio da União, segundo o inciso
I do artigo 177 da Lei Maior, a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural.
Com fundamento nesses dispositivos, já tivemos oportunidade de defender, em Parecer
exarado nos autos do TC-650.120/94-9, que os recursos financeiros advindos desse tipo de exploração
econômica pertencem, originariamente, à União, posicionamento acolhido unanimemente por esta
Egrégia Corte (Decisão n° 632/94, Ata n°48/94 - Plenário).
Naquela oportunidade, após minucioso exame da questão, pudemos concluir, verbis:
'Infere-se, portanto, que, ao contrário das receitas mencionadas nos arts. 157 e 158 da
Constituição Federal, que tratam da repartição das receitas tributárias, e que, por expressa
disposição, pertencem, originariamente, aos Estados e Municípios e, tais recursos não podem ser
considerados municipais ou estaduais'.
Prosseguindo nessa linha de raciocínio, temos que o § I° do referido artigo 20 da
Constituição, estabelece:
55' 1° É assegurada nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem
como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de
petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros
recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona
econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração' (destacamos).
•
1

Logo, caracterizada a natureza federal dos recursos, resulta evidente que cabe à lei federal,
a que se refere o § I°, acima transcrito, regulamentar a participação dos diversos entes e entidades
nessas receitas, podendo, ainda, disciplinar a sua aplicação, inclusive direcionando as receitas para
áreas de maior cunho social ou vedando sua utilização para pagamento de determinadas despesas.
Ora, a Lei n°9.478/97, que dispôs sobre a nova política energética nacional e as atividades
relativas ao monopólio do petróleo, não faz nenhuma menção acerca de setores em que os recursos dos
royalties do petróleo devam ser aplicados.
Forçoso reconhecer, pois, que houve significativa ampliação do leque de possibilidades de
utilização, pelos administradores públicos, dos recursos dos royalties. Entendemos, contudo, que
permanecem vigentes as restrições impostas pelo artigo 8° da Lei n° 7.990/89, com a redação alterada
pelo artigo 3° da Lei n°8.001/90.
Conclui-se que foi conferida aos gestores maior liberdade no uso dessas receitas,
remanescendo as limitações atinentes ao atendimento do interesse público e à observância das normas
de direito financeiro e dos demais princípios gerais de direito público, sendo vedada a aplicação dos
recursos em pagamento de dívidas e no quadro permanente de pessoal.
Vale ressaltar que, cuidando-se de recursos pertencentes originariamente à União e
continuando em vigor os demais dispositivos da Lei n° 7.525/86, aí incluído o artigo 8°, consideramos
relevante reafirmar que a fiscalização das despesas decorrentes da sua aplicação - como de qualquer
despesa dessa natureza - é matéria de competência desta Corte de Contas, ex vi do artigo 71, incisos
II e IV, da Constituição Federal, cabendo, outrossim, ao Tribunal decidir sobre consulta que lhe seja
formulada por autoridade competente, a respeito de dúvida suscitada acerca do tema, nos precisos
termos do artigo I°, inciso XVII, da Lei n°8.443/92.
Ante o exposto, manifestamo-nos no sentido de que se conheça da presente consulta, com
fundamento no artigo I°, inciso XVII, da Lei n°8.443/92 c/c artigo 216 do Regimento Interno/TCU, para
responder à autoridade consulente que não há atualmente óbices legais à utilização dos recursos dos
royalties do petróleo no pagamento de indenizações de imóveis desapropriados para fins de abertura
de vias públicas."
É o Relatório.
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VOTO
A questão da aplicação dos recursos do Fundo Especial (Lei n° 7.525/86) foi adequadamente
abordada e esclarecida pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público junto ao Tribunal.
Com efeito, uma vez revogada a Lei n° 2.004, de 3 de outubro de 1953, pela Lei n° 9.478, de
6 de agosto de 1997, derrogado está o art. 7° da Lei n° 7.525, de 22 de julho de 1986, que deu nova redação
ao § 3 0 do art. 27 da Lei n° 2.004/53.
Assim, as restrições à aplicação dos recursos do Fundo Especial são aquelas a que se refere o
art. 8° da Lei n° 7.990/89, com a redação dada pelo art. 3 0 da Lei n° 8.001/90, que veda a aplicação desses
recursos em pagamento de dividas e no quadro permanente de pessoal.
Por outro lado, entendo oportuno informar ao Consulente que, nos termos do art. 9°, § 1°, da
Instrução Normativa TCU n° 9, de 16/02/1995, os comprovantes das receitas e das despesas, estas
identificadas com carimbo próprio, deverão ser guardados em sistemas convencionais de arquivos ou em
sistemas de processamento eletrônico de dados, devidamente classificados, pelo prazo mínimo de 5 (cinco)
anos, contados da data da aplicação dos recursos;
Assim, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste
Plenário.
Sala das Sessões, em 25 de março de 1998.

Carlos tila Álvares da Silva
Ministro Relator
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Proc. TC-013.391197-6
Consulta
PARECER

Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito de Quissamã/RJ, Sr. Octávio Carneiro da
Silva, sobre a aplicação de recursos provenientes do Fundo Especial (Lei n.° 7.525/86).
Indaga o Chefe do Poder Executivo Municipal se o pagamento de indenizações com
desapropriação de imóveis, para fins de abertura de vias públicas, com receitas oriundas dos royalties
do petróleo, está de acordo com a lei (fls. 03/04).
Por honrosa deferência do eminente Ministro-Relator Carlos Afila Álvares da Silva,
somos chamados a intervir nos autos (fls. 14).
Preliminarmente, constata-se que a presente consulta atende aos requisitos de
admissibilidade do artigo 216 do Regimento Interno do TCU, visto que:
o Prefeito é autoridade competente para formular consultas a respeito de dúvidas
suscitadas na aplicação dos recursos provenientes da compensação financeira pela exploração do
petróleo (RI/TCU, artigo 216, § 1°);
a consulta está formulada articuladamente e contém indicação precisa do seu objeto
(RUTCU, artigo 216, § 20);
a peça apresentada encontra-se instruída com parecer da Procuradoria Jurídica daquele
Município (RI/TCU, artigo 216, § 20 - fls. 05).
No mérito, são cabíveis algumas ponderações acerca da questão.
De conformidade com o § 3° do artigo 27 da Lei n.° 2.004/53, com a redação dada pelo
0
artigo 7 da Lei n.° 7.525/86, os recursos oriundos dos royalties do petróleo deveriam ser aplicados
exclusivamente em energia, pavimentação de rodovias, abastecimento e tratamento de água, irrigação,
proteção ao meio ambiente e saneamento básico. Ademais, o artigo 8° da Lei n.° 7.990/89, com a
redação alterada pelo artigo 3° da Lei n.° 8.001/90, veda a aplicação desses recursos em pagamento
de dívidas e no quadro permanente de pessoal.
Ocorre que, com a edição da Lei n.° 9.478/97, que dispõe, entre outras matérias, sobre
a distribuição a Estados e Municípios de parte da receita de royalties procedente da exploração de
petróleo, houve a expressa revogação da Lei n° 2.004/53.
A respeito, avalia, com propriedade, a instrução técnica (fls. 11, subitem 17.1):
"Como aquela lei declara expressamente a revogação da Lei n.° 2.004/53, não é
necessário ser jurista de renome para concluir que derrogada está a Lei n.° 7.525/86 em seu art. 7°
que alterou dispositivo da Lei ora revogada".
O signatário da instrução sinaliza, ainda, a necessidade de as "autoridades competentes
se manifestarem sobre a vigência dos arts. 7° da Lei n° 7.525/86 e da Lei n. 0 7.990/89, que deram
nova redação ao art. 27, § 3°: e §§ 4°e 6' da hoje revogada Lei n.° 2.004/53, respectivamente, sob
o argumento de que se uma lei nova vem regular matéria de que trata uma lei anterior, declarando,
expressamente, como neste caso, sua revogação, e não reproduz determinado dispositivo dela,
entende-se que este foi revogado, inclusive com as alterações havidas" (fls. 11, stibitem 17.3).
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Com efeito, nesse particular alinhamo-nos à posição doutrinária defensora de que as
norrnas destinadas a alterar outras normas - assim como aquelas destinadas a derrogá-las - são normas
de efeitos exaurientes, ou seja, têm como característica intrínseca a natureza, ao mesmo tempo,
instantânea e exaustiva de sua atuação em relação à norma modificada ou suprimida. Alterado ou
derrogado o direito pretérito, tais normas, por imperativo lógico, esgotam sua atuação, não provocando
quaisquer efeitos a eventual revogação posterior da norma modificadora ou suprimidora. Ressalte-se
que, relativamente às normas derrogantes, a vedação de repristinação automática encontra-se expressa
no § 3° do artigo 2° da Lei de Introdução do Código Civil.
Quanto a esse aspecto, valem, por coincidência de fundamentos, as mesmas lições de
Hans Kelsen, invocadas pelo Subprocurador-Geral Dr. Lucas Rocha Furtado, no Parecer emitido no
processo n.° TC-002.737/96-5 (Decisão n.° 463/96, Ata n.° 30/96 - Plenário, publicada no Diário
Oficial da União de 19.08.96, p. 15.819), verbis:
"Visto que a norma derrogante não se refere a uma conduta, ela não pode, como outras
normas, ser cumprida e aplicada. Por conseguinte, também não pode ser violada. Cumpriu sua
função, i. e., a norma à qual se refere, perdeu sua validade, a norma derrogante perde sua validade
em referência à norma cuja validade suprimiu. Portanto, sua validade na relação com a norma cuja
validade ela já aboliu também não pode ser abolida. Ela - relativamente à norma por ela suprimida não é derrogável. Seria ineficaz a tentativa - de uma outra norma derrogante - para abolir a validade
de uma norma referente e esta norma derrogada por uma norma meramente derrogante. Pela segunda
norma derrogante, a norma, cuja validade foi abolida pela primeira norma derrogante, não tornaria
à realidade".
De modo semelhante, no exato momento em que adquire eficácia uma norma destinada
a alterar outra, imediatamente o novo texto incorpora-se à norma que foi modificada, substituindo
o texto que ali existia. Significa dizer que, de pronto, a norma modificadora exaure a sua fmalidade,
não mais importando que seja revogada posteriormente.
Assim, com a vigência da Lei n.° 7.525/86, o novo texto dado ao § 3 0 do artigo 27 da
Lei n.° 2.004/53 passou a integrar ex nunc este Diploma Legal, em lugar do texto que ali havia.
De se inferir, portanto, que, revogada a Lei n.° 2.004/53, derrogado está o § 3 0 do seu
artigo 27, com todas as alterações posteriores, as quais impunham limitações à aplicação dos recursos
de royalties do petróleo pelos Estados, Territórios e Municípios.
Com isso, hão de se buscar em outras normas do ordenamento jurídico as limitações
para a utilização dos recursos do Fundo Especial, da Plataforma Continental e da Bacia Sedimentar
Terrestre.
Para tanto, faz-se necessário examinar a natureza jurídica desses recursos.
De acordo com o inciso IX do artigo 20 da Constituição Federal, os recursos minerais,
inclusive os do subsolo, são bens da União. Ademais, constituem monopólio da União, segundo o
inciso I do artigo 177 da Lei Maior, a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural.
Com fundamento nesses dispositivos, já tivemos oportunidade de defender, em Parecer
exarado nos autos do TC-650.120/94-9, que os recursos financeiros advindos desse tipo de exploração
econômica pertencem, originariamente, à União, posicionamento acolhido unanimemente pór esta
Egrégia Corte (Decisão n.° 632/94, Ata n.° 48/94 - Plenário).
Naquela oportunidade, após minucioso exame da questão, pudemos concluir, verbis:
"Infere-se, portanto, que, ao contrário das receitas mencionadas nos arts•.• 157 e 158
da Constituição Federal, que tratam da repartição das receitas tributárias, e que, por expressa
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disposição, pertencem, originariamente, aos Estados e Municípios e, tais recursos não podem ser
considerados municipais ou estaduais".
Prosseguindo nessa linha de raciocínio, temos que o § 1° do referido artigo 20 da
Constituição, estabelece:
"§ I.' É assegurada nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da
exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica
e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona
econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração" (destacamos).
Logo, caracterizada a natureza federal dos recursos, resulta evidente que cabe à lei
federal, a que se refere o § 1 0 , acima transcrito, regulamentar a participação dos diversos entes e
entidades nessas receitas, podendo, ainda, disciplinar a sua aplicação, inclusive direcionando as receitas
para áreas de maior cunho social ou vedando sua utilização para pagamento de determinadas despesas.
Ora, a Lei n.° 9.478/97, que dispôs sobre a nova política energética nacional e as
atividades relativas ao monopólio do petróleo, não faz nenhuma menção acerca de setores em que
os recursos dos royalties do petróleo devam ser aplicados.
Forçoso reconhecer, pois, que houve significativa ampliação do leque de possibilidades
de utilização, pelos administradores públicos, dos recursos dos royalties. Entendemos, contudo, que
permanecem vigentes as restrições impostas pelo artigo 8° da Lei n.° 7.990/89, com a redação alterada
pelo artigo 3° da Lei n.° 8.001/90. Conclui-se que foi conferida aos gestores maior liberdade no uso dessas receitas,
remanescendo as limitações atinentes ao atendimento do interesse público e à observância das normas
de direito financeiro e dos demais princípios gerais de direito público, sendo vedada a aplicação dos
recursos em pagamento de dívidas e no quadro permanente de pessoal.
Vale ressaltar que, cuidando-se de recursos pertencentes originariamente à União e
continuando em vigor os demais dispositivos da Lei n.° 7.525/86, aí incluído o artigo 8°, consideramos
relevante reafirmar que a fiscalização das despesas decorrentes da sua aplicação - como de qualquer
despesa dessa natureza - é matéria de competência desta Corte de Contas, ex vi do artigo 71, incisos
II e IV, da Constituição Federal, cabendo, outrossim, ao Tribunal decidir sobre consulta que lhe seja
formulada por autoridade competente, a respeito de dúvida suscitada acerca do tema, nos precisos
termos do artigo 1°, inciso XVII, da Lei n.° 8.443/92.
Ante o exposto, manifestamo-nos no sentido de que se conheça da presente consulta,
com fundamento no artigo 1°, inciso XVII, da Lei n.° 8.443/92 c/c artigo 216 do Regimento
Interno/TCU, para responder à autoridade consulente que não há atualmente óbices legais à utilização
dos recursos dos royalties do petróleo no pagamento de indenizações de imóveis desapropriados para
fins de abertura de vias públicas.
Procuradoria
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DECISÃO N° 122 /98-TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-013.391/97-6
Classe de Assunto: III - Consulta.
Interessado: Octávio Carneiro da Silva, Prefeito.
Entidade: Prefeitura Municipal de Quisamã/RJ.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha.
Unidade Técnica: Secex/R.1.
Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 1°, inciso
XVII, da Lei n° 8.443/92, DECIDE:
8.1. conhecer da consulta formulada pelo Sr. Octávio Carneiro da Silva, Prefeito Municipal de
Quissamã/RJ, por preencher os requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 216, § 1°, do
Regimento Interno;
8.2. responder ao consulente que não há, atualmente, óbices legais à utilização dos recursos dos
royalties do petróleo no pagamento de indenizações de imóveis desapropriados para fins de abertura de
vias públicas;
8.3 informar ao interessado que, nos termos do art. 9°, § 1°, da Instrução Normativa TCU n° 9, de
16/02/1995, os comprovantes das receitas e das despesas, estas identificadas com carimbo próprio,
deverão ser guardados em sistemas convencionais de arquivos ou em sistemas de processamento
eletrônico de dados, devidamente classificados, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, contados da data da
aplicação dos recursos;
8.4. dar ciência ao consulente do inteiro teor desta Decisão, bem como do Relatório e do Voto que a
fundamentam.
Ata n° 10/98 - Plenário.
Data da Sessão: 25/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS TILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO 1- CLASSE III - PLENÁRIO
TC n° 000.852/98-8
NATUREZA: Consulta
INTERESSADA: Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
da Câmara dos Deputados
EMENTA: Consulta sobre a licitude da concessão de créditos, por instituições
financeiras oficiais federais, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, a título
de antecipação de receitas provenientes do processo de desestatização, sem os
pareceres do Banco Central do Brasil - Bacen e da Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado Federal e sem a aprovação pelo Senado Federal.
Conhecimento. Resposta à Consulente. Determinações.

Trata-se de Consulta formulada pelo Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração
Serviço Público da Câmara dos Deputados, com fundamento no art. 216, inciso I, do Regimento Interno
deste Tribunal.
O consulente informa que o Governo Federal tem concedido créditos, por intermédio de
instituições financeiras oficiais federais, especialmente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
Social, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, a título de antecipação de receitas provenientes do
processo de desestatização de suas empresas.
Esclarece que chegaram ao conhecimento da referida Comissão notícias de que essas operações
estariam sendo processadas sem observar as disposições contidas nas Resoluções n° 69 e 70, de 1995, e n° 12,
de 1997, todas do Senado Federal, que disciplinam o endividamento público.
Diante disso, vem a este Tribunal consultar "se é lícito contratar operações da espécie sem os
pareceres do Banco Central do Brasil e da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e sem a
aprovação do Senado Federal, em cada caso, e quais as normas que asseguram este procedimento especial".
Mediante o despacho de fl. 09 solicitei à 8 . Secex o exame da matéria. Da instrução de fls.
55/62 destaco, em resumo, os seguintes pontos:
1° as operações referidas na presente consulta estão amparadas pelo Voto n° 197/96, aprovado
em 05/11/1996, pelo Ministro da Fazenda, ad referendum do Conselho Monetário Nacional, homologado
em 28/11/1996 (in D.O.U. de 14/01/1997), e se inserem no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação
ao Ajuste Fiscal dos Estados.
2° no Relatório de Atividades do BNDES, relativo ao exercício de 1996, consta que os Estados
de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Rio Grande do
Norte, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Sul e Espírito Santo foram beneficiados com operações de antecipação
de recursos no âmbito do Programa de Estímulo à Privatização Estadual, que funciona integrado ao Programa
de Apoio à Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados.
3° no TC-014.787/97-0 (solicitação de auditoria extraordinária no BNDES formulada pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados) consta que os Estados de Mato
Grosso do Sul, Rondônia, Piauí, Pará e Rio Grande do Norte foram contemplados com antecipações de
recursos por conta de privatização de empresas estaduais.
4° de acordo com o disposto na Resolução n° 69/95 (art. 13), combinada com as de n's 70/95
12/97, todas do Senado Federal, as operações de crédito firmadas pelos Estados, uma vez autorizadas no
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, devem condicionar-se à prévia
aprovação do Senado Federal e, por extensão, condicionar-se também à apreciação do Banco Central.
O
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Conclusivamente, a Analista Informante, com a concordância da Diretora de Divisão Técnica
(fl. 63), propõe (fls. 61/62) ao Tribunal que:

•

"I - conheça da presente consulta (art. 216, inciso I, do Regimento Interno do TCU) para
responder à autoridade consulente nos seguintes termos:
a) as concessões de créditos aos Estados, pelo BNDES, a título de adiantamento de receitas
provenientes do processo de desestatização de empresas estaduais, autorizadas pelo Voto n° 197/96, do
Conselho Monetário Nacional, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados, devem sujeitar-se à prévia autorização do Senado Federal, por expressa disposição contida
na Resolução n° 69/95 (art. 13), combinada com as de n°s 70/95 e 12/97, todas do Senado Federal, e
por extensão, também estão sujeitas à apreciação do Banco Central;
a. 1) consoante dispõe a Resolução n° 70/95, com a redação introduzida pela de n° 12/97,
ambas do Senado Federal, estão sujeitos à apreciação da Comissão de Assuntos Econômicos os
contratos autorizados no âmbito do mesmo Programa;
II - determine ao BNDES que se abstenha de conceder créditos aos Estados, a título de
adiantamento de receitas provenientes do processo de desestatização de empresas estaduais, autorizado
pelo Voto n° 197/96, do Conselho Monetário Nacional, no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, sem a prévia autorização de que trata a Resolução n°
69/95, combinada com as de les 70/95 e 12/97, todas do Senado Federal;
III - encaminhe cópia da decisão que vier a se adotada aos Tribunais de Contas dos Estados
de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Rio
Grande do Norte, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pará e Pernambuco, para
conhecimento;
IV - encaminhe ao Senado Federal, para conhecimento, cópia da decisão que vier a ser
adotada;
V- autorize o arquivamento do processo."
O Secretário da 8' Secex, cujo parecer (fls. 64/66) transcrevo a seguir, na integra, manifesta-se
de acordo com essa proposta:
"A presente consulta, formulada por autoridade competente, questiona se é lícito que as
operações de crédito firmadas pelo Governo Federal (especialmente por meio do BNDES) com os
Estados, DF e Municípios, a título de adiantamento de receitas provenientes do processo de
desestatização das empresas desses entes federados, sejam contratadas 'sem os pareceres do Banco
Central do Brasil e da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e sem a aprovação do
Senado Federal', e, em caso positivo, quais as normas que asseguram este procedimento especial.
A matéria foi analisada na instrução de fls. 55/62, à luz dos normativos que disciplinam o
assunto - Resoluções n's. 69/95, 70/95 e 12/97 do Senado Federal e Votos n's 162/95, 175/95, 122/96
e 197/96 do Conselho Monetário Nacional -, concluindo a Sr". Analista, com a aquiescência da Sra.
Diretora, que 'as concessões de créditos aos Estados, pelo BNDES, a título de adiantamento de receitas
provenientes do processo de desestatização de empresas estaduais, autorizadas pelo Voto n°197/96 do
Conselho Monetário Nacional, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
dos Estados, devem sujeitar-se à prévia autorização do Senado Federal, por expressa disposição contida
na Resolução n°69/95 (art. 13), combinada com as de n's 70/95 e 12/97, todas do Senado Federal, e,
por extensão, também estão sujeitas à apreciação do Banco Central'.
A resposta ao questionamento formulado pelo Sr. Consulente, passa, certamente, pelo exame
do texto da Resolução n°70 do Senado Federal, de 14/ 12/95 (com os acréscimos da Resolução 12, de
30/01/97), in verbis:
'Art. 1° - São os Estados autorizados a contratar as operações de crédito, inclusive os
compromissos e as condições, previstas no Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal
2
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de Estados e suas alterações.
§ I° O montante e o serviço das operações de que trata este artigo não serão computados,
no exercício financeiro em que forem celebrados os respectivos contratos, nos limites previstos no
art. 4°, I e II da Resolução n° 69, de 1995.
§ 2° Os contratos autorizados nos termos deste artigo, bem como nos termos do Programa
de Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo do Estados, serão submetidos à Comissão
de Assuntos Econômicos, para apreciação no prazo de quinze dias, cujo parecer será objeto de
deliberação pelo Plenário do Senado Federal.
§ 3° Em nenhuma hipótese será examinado pelo Senado Federal pedido de autorização para
a contratação de operação de crédito, nas condições desta Resolução, sem que o mesmo contenha
as seguintes informações:
a)
,
b)
Art. 2° - Não se aplicam a esta Resolução os seguintes dispositivos da Resolução n° 69/95,
do Senado Federal:
1- art. 13, IV, VI e VIII, e § 1°;
- art. 18. '(demos ênfase).
Considerando que o tipo de crédito em questão foi instituído por intermédio do Voto CMN
n° 197/96, como parte do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, não
resta dúvida, diante dos termos taxativos do § 2° retro, ser necessário que os contratos da espécie sejam
apreciados pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e aprovados pelo Plenário daquela Casa.
Quanto à necessidade do parecer do Banco Central do Brasil, devemos analisar
conjuntamente os textos das Resoluções n's 70 e 69 do Senado Federal. A Res. n° 70, em seu art. 2°,
estabeleceu que não se aplicam às operações de crédito inseridas no âmbito do mencionado Programa
alguns dispositivos da Resolução n° 69/95 do Senado Federal (art. 13, IV, VI e VIII, e § 1°, e art. 18).
Como a Resolução n°70 afastou a aplicação de apenas alguns dispositivos da Resolução n°
69/95, os demais devem ser considerados, sobretudo porque é a Resolução n° 69/95 que disciplina
detalhadamente as condições das operações de crédito aos Estados, exercendo a competência privativa
do Senado Federal, outorgada pela Constituição Federal no art. 52, VII, de 'dispor sobre limites globais
e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal'.
Destarte, dentre os dispositivos que devem ser aplicados às operações de crédito previstas
no Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, sobressaem-se o caput e o
inciso IX do artigo 13 da Res. 69/95, que definem que os pedidos de autorização para a realização das
operações de crédito dos Estados, DF e Municípios e de suas respectivas autarquias devem ser
encaminhados ao Senado Federal, por intermédio do Bacen, contendo parecer conclusivo da Autoridade
Monetária.
Considere-se também que a Res. 69/95, em seu Capítulo IV (das responsabilidades do Bacen),
art. 19, estabelece que as operações de crédito enquadradas nos limites estabelecidos no art. 3°, 4° e
11 serão precedidas de manifestação do Banco Central. Ainda que não se apliquem integralmente às
operações de crédito em análise o art. 40 (em razão do disposto no art. I°, § I° da Res. 70/95), nem o
art. 11, que trata das operações de antecipação de receita orçamentária (ARO), resta ao Bacen a
incumbência, não suprimida, de se pronunciar quanto aos limites do art. 3° supramencionado.
Nessas condições, manifestamos nossa concordância com a proposta de fls. 61/62, devendo
os autos serem encaminhados à elevada apreciação do Exm° Sr. Ministro Carlos Átila, Relator do
feito."
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A presente consulta pode ser conhecida, visto ter sido formulada por autoridade relacionada
no inciso I do art. 216 do Regimento Interno.
No mérito, entende a instrução que a concessão de créditos pelo Governo Federal, por
intermédio das instituições financeiras oficiais, especialmente o BNDES, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, à conta de antecipação de receitas provenientes do processo de desestatização das empresas
dessas pessoas jurídicas de Direito Público Interno, deve sujeitar-se à prévia autorização do Senado Federal
e à apreciação do Banco Central do Brasil, por expressas disposições da Resolução n° 70/95 (com a redação
dada pela Resolução n° 12/97) e da Resolução n° 69/95 (art. 13), todas daquela Casa do Congresso Nacional.
Com efeito, o art. 13 e respectivo § 10 da Resolução n° 69/95 estipularam:
"Art. 13 - Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias
encaminharão ao Senado Federal, por intermédio do Banco Central, os pedidos de autorização para
a realização das operações de crédito de que trata esta Resolução, instruídos com:
I - pedido do respectivo Chefe do Poder Executivo;
II -autorização especifica do órgão legislativo do Estado, do Distrito Federal ou do
Município, conforme o caso, para a realização da operação;
III - certidões que comprovem a regularidade junto ao Programa de Integração
Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep, ao Fundo de
Investimento Social/Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social - INSS/Cofins,
ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ao FGTS, e declaração de adimplência junto às
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional e aos financiadores externos em operações
garantidas pela União, firmada pelo respectivo Chefe do Poder Executivo;
IV- análise financeira da operação acompanhada dos cronogramas de dispêndios com as
dívidas interna e externa e com a operação a ser realizada, bem como da demonstração da
capacidade de pagamento do tomador;
V - relação de débitos vencidos e não pagos;
VI - comprovação de que o projeto está incluído nas Leis do Plano Plurianual, das
Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual;
VII - comprovação do cumprimento do disposto nos arts. 27, § 2°, art. 29, VI e VII, art. 32
§ 3, e art. 212 da Constituição Federal, e na Lei Complementar n°82, de 27 de março de 1995, assim
como do pleno exercício da competência tributária conferida pela Constituição Federal;
balancetes mensais para fins de cálculo dos limites de que trata o art. 4 0;
parecer conclusivo do Banco Central do Brasil quanto ao enquadramento nos limites dos
arts. 3° e 4° desta Resolução e quanto ao impacto monetário e cambial, ao endividamento interno e
externo, à natureza financeira e à demonstração da observância dos limites estabelecidos nesta
Resolução.
§1 0 O Banco Central do Brasil encaminhará o pleito ao Senado Federal no prazo máximo
de dez dias úteis, contados do recebimento da documentação constante dos incisos I a VIII.

A seguir, entretanto, a Resolução n° 70/95 aparentemente isentou os Estados da obrigação de
submeter ao Senado aqueles pedidos de autorização, quando se tratasse de contratar operações de crédito
previstas no "Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados". Isso porque o art. 1° dessa
Resolução dispôs:
"A ri. 1 São os Estados autorizados a contratar as operações de crédito, inclusive os
compromissos e as condições, previstas no Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de
Estados e suas alterações".
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Digo "aparentemente" porque, em seu art. 2°, a mesma Resolução n° 70/95 dispôs que:
"Art. 2° Não se aplicam a esta Resolução os seguintes dispositivos da Resolução n° 69, de
1995, do Senado Federal:
1- art. 13,1V, VI e VIII, e § 1°
- art. 18."
Os itens do art. 13 da Resolução n° 69/95, referidos expressamente no inciso I, acima, foram
por mim destacados na transcrição que fiz desse dispositivo no início deste Voto.
Ao especificar os incisos IV, VI e VIII, bem como o § 1 0 , do art. 13, para indicar os
dispositivos que "não se aplicam a esta Resolução", o inciso I do supratranscrito art. 2° da Resolução n° 70/95
deixou claro que o caput do art. 13 da Resolução n° 69/95 continuava vigente e aplicável às autorizações de
crédito aprovadas pela nova Resolução. Pela nova norma, somente foram afastadas as exigências contidas nos
itens, e não no caput do artigo. Se assim não fosse, o novo normativo se teria referido de forma ampla ao art.
13, sem enumerar os itens cuja aplicação, àqueles casos, desejou suspender. Essa interpretação é corroborada
ao se verificar que o mesmo inciso I do art. 2° da Resolução n° 70/95 deixou vigentes os demais dispositivos
do art. 13 da Resolução n° 69/95. Obviamente, esses dispositivos só fazem sentido se também estiver vigente
o caput do artigo.
Ad argumentandum, se poderia argüir uma aparente contradição entre dispositivos das
Resoluções: por um lado, o art. 1° da Resolução n° 70/95 afirma que "são os Estados autorizados a contratar
as operações de crédito"; por outro, o caput do art. 13 da Resolução 69/95, mantido vigente pela de n° 70/95,
estipula que "os Estados (...) encaminharão ao Senado Federal (...) os pedidos de autorização para a realização
das operações de crédito (...)".
Se "são autorizados", ainda assim devem encaminhar pedidos de autorização? - pergunta-se.
Não haverá aí uma contradição? A resposta será negativa, se considerarmos que a autorização contida no art.
1° da Resolução n° 70/95 é genérica. Isto é, refere-se à natureza ampla das operações de créditos autorizadas:
são aquelas que se incluem no Programa de Apoio de Reestruturação. Já a exigência de submeter ao Senado
Federal os pedidos de autorização é específica: refere-se a cada caso concreto, pois cada operação assume
peculiaridades próprias que a individualizam.
Se dúvida restasse, foi dirimida pela Resolução n° 12/97, que acrescentou ao art. 1° da
Resolução n° 70/95 dois novos parágrafos, que assumiram a numeração de § 2° e § 3°, que dispõem:
"§ 2° Os contratos autorizados nos termos deste artigo, bem como nos termos do Projeto de
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Longo Prazo dos Estados, serão submetidos à Comissão de
Assuntos Econômicos, para apreciação no prazo de quinze dias, cujo parecer será objeto de
deliberação pelo Plenário do Senado Federal.
§ 3° Em nenhuma hipótese será examinado pelo Senado Federal pedido de autorização para
a contratação de operação de crédito, nas condições desta Resolução, sem que o mesmo contenha as
seguintes informações:
receita líquida mensal do Estado;
montante das dívidas que se pretende negociar."
Note-se que essa mais recente Resolução não modificou nem revogou o art. 2° da Resolução
n° 70/95. Assim, no caso dos contratos ali referidos, os Estados não precisam de cumprir as exigências
estabelecidas nos incisos IV, VI e VIII, bem como no § 1°, do art. 13 da Resolução n° 69/95.
Entretanto, a nova Resolução deixou claro o caráter genérico da autorização deferida pelo art.
0
1° da Resolução 70/95, pois no texto do transcrito § 3 , explicitou a necessidade de um "pedido de
autorização para a contratação das operações de crédito" .Ora, se é necessário submeter ao Senado um
pedido de autorização, não se pode afirmar que os Estados estejam, desde já, autorizados a celebrar cada
contrato de crédito. Se efetivamente o estivessem, não teriam que submeter ao Senado o pedido de
autorização. E, mais ainda, terão de juntar, a esse pedido, as informações que passaram a ser requeridas por
5

IoUr"/— _contes

-92 —

Tribunal de Contas da União

•

SeGt6

táluT0-601S52/98-8

força do novo § 3°, sem as quais "em nenhuma hipótese" o Senado Federal examinará o pleito. E para esse
exame se requer, desde logo, a prévia apreciação pela respectiva Comissão de Assuntos Econômicos.
A Resolução n° 12/97 deixou claro, portanto, que o regime vigente prevê, para cada caso de
contratação de operações de crédito incluídas nos já mencionados Programas de Apoio à Reestruturação, com
antecipação de receita pelos Estados, a necessidade de autorização específica do Senado Federal, ouvida
previamente sua Comissão de Assuntos Econômicos.
Mais ainda, vale lembrar que continua vigente o art. 14 da Resolução n° 69/95, que disciplina
os pedidos de autorização para a contratação de operações de crédito por antecipação de receita
orçamentária pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios". Nos termos desse artigo, tais
operações devem ser "objeto de pronunciamento do Banco Central do Brasil, solicitado por meio das
instituições financeiras", para fins de enquadramento nos limites estabelecidos. O Banco Central tem dez dias
para pronunciar-se.
A consulta que motivou este processo se refere a créditos concedidos à conta de antecipação
de receita proveniente da desestatização de empresas estaduais. Não há dúvida quanto ao caráter
orçamentário de tais receitas (receita patrimonial). Portanto, as operações de crédito aqui analisadas (incluídas
no Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados), ainda que tenham sido objeto da
autorização genérica contida no art. 1° da Resolução n° 70/95, devem não obstante sujeitar-se igualmente à
apreciação pelo Banco Central, conforme previsto no art. 14 da Resolução n° 69/95.
Tudo visto e analisado, a interpretação harmônica desses dispositivos leva à conclusão de que
os Estados estão autorizados a contratar as citadas operações de crédito, porém:
como tais operações se fazem à conta de antecipação de receita orçamentária patrimonial,
as instituições financeiras que suprirão o crédito devem previamente submeter pedido de autorização ao Banco
Central do Brasil, nos termos do art. 14 da Resolução n° 69/95 do Senado Federal, e
por força dos §§ 2° e 3° do art. 1° da Resolução n° 70/95 (com a redação dada pela
Resolução n° 12/97), para celebrar os referidos contratos os Estados devem submeter pedidos de autorização,
acompanhados das informações mencionadas no supracitado § 3°, ao exame da Comissão de Assuntos
Econômicos, que por sua vez tem prazo de quinze dias para apresentar parecer ao Plenário do Senado
Federal.
Constitui princípio comezinho de interpretação que a lei não contém expressões ou comandos
inúteis. A disciplina estabelecida pelo Senado Federal, neste caso, por um lado declara que os Estados "são
autorizados" a celebrar contratos de operações de crédito previstas no Programa de Apoio à Reestruturação
ao Ajuste Fiscal dos Estados (art. 1° da Resolução n° 70/95). Por outro lado, a mesma disciplina requer,
primeiro, que quando tais operações se fizerem à conta de antecipação de receita, a instituição financeira
envolvida submeta previamente pedido de autorização ao Banco Central (art. 14 da Resolução n° 69/95) e,
segundo, que o Estado interessado também submeta pedido de autorização ao Senado Federal, com
determinadas informações, devendo tudo ser examinado pela Comissão de Assuntos Econômicos e apreciado
pelo Plenário, inclusive no caso do Programa de Apoio à Reestruturação de Longo Prazo (§ 2° do art. 10 da
Resolução n° 70/95, com a redação dada pela Resolução n° 12/97).
Conclui-se que o cumprimento desses trâmites (pedido de autorização ao Banco Central e ao
Senado Federal) constituem condições essenciais para a legalidade de tais contratos, que os Estados são
autorizados a celebrar, desde que cumpram tais exigências.
Isso, quanto ao mérito da consulta.
Anota ainda a instrução que a comunicação oriunda da Comissão de Trabalho, Administração
Serviço Público da Câmara dos Deputados, ao formular sua indagação a este Tribunal, informa que esse tipo
de operação estaria sendo processada sem a observância das Resoluções do Senado Federal acima analisadas.
De igual forma, faz notar que o relatório do BNDES pertinente ao exercício de 1996 indica terem sido
numerosos os Estados que se beneficiaram de operações de crédito com base em antecipação de receita, e
assinala que, no TC-014.787/97-0 (solicitação de auditoria no BNDES solicitada pela Comissão de
Fiscalização da Câmara dos Deputados), consta que os Estados de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Piauí, Pará
Rio Grande do Norte foram contemplados com créditos concedidos à conta de antecipação de receita
proveniente de privatizações de empresas estaduais.
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Por isso, além de responder à consulta, a Unidade Técnica também propõe — o que me parece
correto - que o Tribunal determine ao BNDES que se abstenha de conceder tais créditos, sem a prévia
autorização do Senado Federal, nos termos da regulamentação citada, bem como que se encaminhem cópias
do Relatório, Voto e Decisão referentes a este processo aos Tribunais de Contas dos referidos estados
Por todo o exposto, concordo com as conclusões da instrução, endossadas pelo titular da 8'
Secex, e Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que submeto ao Plenário.
Sala das Sessões, em 25 de março de 1998

Carlos tila Alvares da Silva
Ministro Relator
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DECISÃO N° 123 /98-TCU - PLENÁRIO
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Processo n° TC-000.852/98-8
Classe de Assunto: III - Consulta.
Interessada: Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados.
Órgão: Câmara dos Deputados.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Não atuou.
Unidade Técnica: 8' Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 1°, inciso
XVII, da Lei n° 8.443/92 e art. 216, inciso I, do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. conhecer da presente consulta, por preencher os requisitos regimentais;
8.2. responder ao Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da
Câmara dos Deputados, encaminhando-lhe cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam, que:
8.2.1. os Estados estão autorizados a celebrar contratos de operações de crédito previstas nos
"Programas de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados", conforme dispõe o art. 1° da
Resolução n° 70/95, do Senado Federal, sempre que os mesmos contratos tenham sido objeto de pedido de
autorização, apreciado pela Comissão de Assuntos Econômicos e pelo Plenário daquela Casa do
Congresso Nacional, nos termos dos parágrafos 2° e 3° do mesmo art. 1° da Resolução n° 70/95,
acrescentados pela Resolução n° 12/97, também do Senado Federal;
8.2.2. quando as referidas operações de crédito se fizerem à conta de antecipação de receitas
provenientes do processo de privatização de empresas estaduais, requer-se, adicionalmente, que a
instituição financeira parte do contrato solicite previamente o pronunciamento do Banco Central do Brasil
sobre a operação em causa, nos termos dos parágrafos 1° e 2° do art. 14 da Resolução n° 69/95;
8.3. determinar ao BNDES que se abstenha de conceder créditos aos Estados, a título de
adiantamento de receitas provenientes de processos de desestatização de empresas estaduais, no âmbito do
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados, sem antes solicitar em cada caso
específico o pronunciamento do Banco Central, nos termos dos parágrafos 1° e 2° do art. 14 da Resolução
n° 69/95, do Senado Federal, e sem que a Unidade da Federação interessada tenha submetido o
respectivo pedido de autorização àquela Casa do Congresso Nacional, nos exatos termos das Resoluções
ifs 70/95 e 12/97, também do Senado Federal;
8.4. encaminhar cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, ao
Presidente do Senado Federal, ao Conselho Monetário Nacional e aos Tribunais de Contas dos Estados de
Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Rio Grande do
Norte, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pará e Pernambuco, para conhecimento.
Ata n° 10/98 - Plenário.
Data da Sessão: 25/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe IV - Plenário
TC-006.654/92-4
Natureza: Tomada de Contas Especial
Responsável: Normando de Vasconcelos Ferreira
Entidade: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem em
Pernambuco
Ementa: Tomada de Contas Especial instaurada a partir da
conversão de processo de denúncia dando conta da concessão
indevida de diárias. Pagamentos efetuados sem o deslocamento dos
servidores. Ausência de documentos que comprovem a realização
dos serviços alegadamente prestados. Débitos já ressarcidos.
Irregularidade das contas, aplicação de multa ao gestor e
arquivamento dos autos, sem quitação da divida, por racionalização
administrativa.
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Cuida-se de tomada de contas especial, originada a partir da conversão de processo de
denúncia a respeito da concessão indevida de diárias, sem o respectivo afastamento dos servidores, na
gestão do Sr. Normando de Vasconcelos Ferreira, ex-Chefe do 4° Distrito Rodoviário Federal, do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem em Pernambuco - DRF/DNER/PE, consoante decidido
na Sessão Plenária de 22.06.94 (Decisão n° 405/94-Plenário). Adoto como parte de meu Relatório excerto
do parecer de lavra da Sra. Diretora da ia Divisão Técnica da SECEX-PE, endossado pelo Titular da
Unidade Técnica:
"Nesta mesma Sessão foi determinada nova citação do Sr. Normando, solidário com os demais
arrolados, para recolher a totalidade do valor creditado aos beneficiários ou apresentar alegações de
defesa referentes à concessão das diárias em questão.
A citação promovida por esta Secretaria, mediante o Oficio n° 273/94, de 01.08.94, não se
revestiu, a nosso ver, das formalidades necessárias, uma vez que somente o Sr. Normando V. Ferreira
foi citado pessoalmente, tendo os demais arrolados tão-somente figurado de relação que seguiu anexada
ao mencionado oficio.
Após a remessa de alguns comprovantes de recolhimento, e da informação prestada pelo
responsável de que pretendia adotar medidas com vistas ao recolhimento parcelado do saldo
remanescente, esta Secretaria propôs ao Relator que o julgamento da presente Tomada de Contas fosse
sobrestado até que fosse acostado aos autos relatório final dos recolhimentos feitos, o que foi
autorizado mediante Decisão Preliminar do Exmo. Sr. Ministro-Relator Adhemar Paladini Ghisi (fls.
349).
Ante o prazo decorrido, e considerando que o relatório apresentado (fls. 363/367) não consolida
todos os ressarcimentos, procedemos à análise dos elementos já trazidos aos autos, sobre os quais
fazemos as seguintes considerações:
foram, em nossa opinião (consoante, inclusive com a opinião externada na instrução de fls.
174/179), devidamente justificadas as concessões de diárias aos seguintes servidores: (...);
foi comprovado pelos servidores a seguir indicados, preliminarmente à nova citação, consoante
a mencionada instrução, fls, 175, o recolhimento do valor das diárias, que lhes haviam sido pagas
indevidamente, com a neCesãária atualização monetária mais juros de mora, não se encontrando mais
em débito com o 4° DRF/DNER: (...);
a servidora Noêmia Couceiro depositou em conta especifica do 4° DRF/DNER, em 14.09.94, o
valor original de Cr$ 48.000,00 (quarenta e oito mil cruzeiros) - fls. 135;

.g ienU
Secrelátla

(So ntás
Plenátle

Tribunal de Contas da União

a.

o valor das diárias concedidas aos servidores elencados nas alíneas 'a' e `b' acima totalizam,
em valores originais, Cr$ 1.450.040,00;
quanto aos demais servidores, os comprovantes de devolução das diárias acostados aos autos
nem sempre guardam conformidade com as informações prestadas pelo Sr. Normando. Citamos, por
exemplo, a situação do Sr. Jurandir Antonio Silva, que comprova o recolhimento de 04 das 10 parcelas,
quando o ex-chefe do 4 0 DRF/DNER informa que faltam apenas 04 parcelas, ou a informação de que a
Sra. Maria Eurides teria quitado o seu débito em 05 parcelas, quando efetivamente existem nos autos
comprovantes de recolhimento de 03 parcelas;
existem comprovantes de recolhimento nos autos em que não foi devidamente identificado o
seu autor: comprovantes de depósito de fls. 105/106.
Não obstante essas dificuldades, consolidamos no quadro de fls. 375/380 os valores recolhidos,
cujos comprovantes de pagamentos foram acostados aos autos, bem como registramos no mesmo
quadro a informação do Sr. Normando V. Ferreira quanto à situação final dos recolhimentos feitos.
O parcelamento da dívida sem uniformidade de critérios e a existência de depósitos sem a
indicação do depositante dificulta precisar, com segurança, os débitos a serem atribuídos aos servidores
individualmente. Contudo, feitas algumas apurações de débito, verifica-se a ocorrência de resíduos de
débito, por servidor, que variam de 2 a 5 UFIRs.
Procedendo-se à nova apuração do débito do Sr. Normando Vasconcelos Ferreira, considerando
como abatimentos os valores mencionados nas alíneas 'c' e do item 5 retro e os recolhimentos
constantes dos autos (quadro de fls. 375/380), verificamos que, do valor inicialmente quantificado nos
autos, Cr$ 3.824928,00 (três milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, novecentos e vinte e oito
cruzeiros), o qual corrigido monetariamente e com os acréscimos legais correspondentes a R$ 9.627,47
(nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), não foi comprovado o
recolhimento de apenas R$ 570,32 (quinhentos e setenta reais e trinta e dois centavos).
A eventual promoção de nova citação do Sr. Normando V. Ferreira, nesta fase do processo,
agora solidariamente com os servidores que não tiveram suas justificativas ou recolhimentos aprovadas
e comprovados nos autos, demandaria um grande esforço e custo processual, que em nossa opinião não
se justificariam diante da pequena monta do débito remanescente (R$ 570,32), até porque para alguns
servidores o débito atual seria de 2 a 5 UFIRs. Aliás, esse montante é inferior ao limite mínimo
estabelecido no item 8.1 da Decisão n° 466/95-TCU-Plenário para determinar a cobrança judicial de
débitos.
Por outro lado, as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Normando Vasconcelos Ferreira não
elidem a ilegalidade referente ao ato de concessão de diárias a servidores do 4 0 DRF/DNER, que não
estiveram, em contrapartida, em viagem de serviço, conforme evidenciado nos autos.
Há que se registrar que os atos praticados pelo Sr. Normando foram anteriores à vigência da Lei
n° 8.443/92. Pela legislação vigente à época, e conforme tem decidido o Tribunal, não caberia a
aplicação de multa e imputação de débito ao responsável. Assim, e para que a aplicação de multa não
seja superior ao débito remanescente nos presentes autos, submetemos os autos à consideração
superior, propondo que:
sejam as presentes contas julgadas irregulares, nos termos do art. 1°, inciso I, e artigo 16,
inciso III, alínea `1V, todos da Lei n° 8.443/92, aplicando ao responsável, Sr. Normando Vasconcelos
Ferreira, a multa prevista no art. 58, inciso III, da citada Lei c/c o art. 220 do Regimento Interno deste
Tribunal, no valor de R$ 570,32 (quinhentos e setenta reais e trinta e dois centavos), dentro dos limites
definidos no Decreto-lei n° 199/67 vigente à época dos fatos, fixando-se-lhe o prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da referida quantia aos
cofres do Tesouro Nacional;
seja autorizado, desde logo, nos termos do art. 93 da Lei n° 8.443/92, o arquivamento do
processo; e
seja dado conhecimento da Decisão, bem como do Relatório e Voto que dela provierem, ao
denunciante, Sr. (...)."
2
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O Ministério Público, representado nos autos pela Dra. Maria Alzira Ferreira, dissentiu da
2.
Unidade Técnica, e, invocando a Decisão n° 845/96 - Plenário, propôs que:
"a) seja determinado, a título de economia processual e racionalidade administrativo, com
fundamento no art. 93 da Lei n° 8.443/92 c/c art. 248 do Regimento Interno do TCU, regulamentado
pelo § 10 do art. 6° da Instrução Normativa/TCU n° 13/96, o arquivamento do presente processo, sem
cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis, para que se lhes
possa ser dada quitação;
seja determinada, com base no § 2° do art. 6° da referida Instrução Normativa, a inclusão do
nome dos responsáveis no cadastro específico no Tribunal de Contas da União;
e seja o denunciante cientificado da decisão que vier a ser proferida."
É o Relatório.

•

a

II- VOTO
A Decisão n° 845/96 - Plenário, mencionada pelo Ministério Público, teve por fim alcançar
a racionalidade administrativa. Esse o motivo que levou o Tribunal a aceitar o arquivamento dos processos
que versem sobre débitos de pequena monta, sem julgamento de mérito No presente caso, entretanto, não
há mais que se falar em racionalidade administrativa, uma vez que já foram procedidas as citações e
efetivadas todas as análises posteriores. Ademais, o Tribunal já decidiu que o arquivamento preconizado na
Decisão n° 845/96 - Plenário não deve ser aplicado quando o responsável tiver comparecido aos autos e
apresentando defesa (Decisão n° 288/97 - Plenário). Nesse sentido, a linha defendida pelo Ministério
Público não pode ser acatada, data vênia.
Quanto ao mérito, resta claro que ocorreram graves irregularidades no âmbito do 40
Distrito Rodoviário Federal do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, em Pernambuco DRF/DNER/PE. Os argumentos trazidos pelo Sr. Normando de Vasconcelos Ferreira, ex-Chefe daquele
Distrito, não se fizeram acompanhar de documentos suficientes capazes de comprovar que a elevada
concentração de diárias concedidas no mês de dezembro foi justificada, em razão de deslocamentos
efetivos dos servidores no cumprimento de suas missões institucionais. Aliás, pouquíssimas foram as
situações em que se comprovou, de fato, o deslocamento de servidores.
Não posso conceber que funcionários recebam diárias a pretexto de viagens de serviço e
que não exista Uma única prova de que esses serviços tenham sido realizados. Ora, serviços como
"levantamento de material para transferência", "levantamento de mapas patrimoniais", "fiscalização de
trechos de rodovias", "levantamento de bens móveis", "levantamento de processo de desapropriação",
"elaboração de balanço", dentre tantos outros, são facilmente comprováveis a partir dos resultados que
produzem. Observe-se que não se está a tratar de um ou outro serviço não comprovado - o que até seria
aceitável -, mas de 81 diárias não comprovadas.
Creio, in casu, que o simples recolhimento das importâncias, por parte dos beneficiários,
não é capaz de afastar a ilegalidade do procedimento adotado pelo Sr. Normando de Vasconcelos Ferreira,
uma vez que diárias não podem ser concedidas de forma graciosa, como simples complementação salarial.

•

Finalmente, observo que a desorganização administrativa do 4° Distrito Rodoviário Federal
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem em Pernambuco dificultou a verificação do
"quantum" exato já ressarcido pelos beneficiários das diárias, bem assim do real valor ainda devido.
Contudo, as análises realizadas pela SECEX-PE avaliam ser irrisório o montante do débito ainda não
3
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ressarcido, variando, em sua maioria, de 01 (uma) a 05 (cinco) UF1Rs por servidor. Creio, assim, que em
prol da racionalidade administrativa possam ser tais resíduos desconsiderados.
Nessa linha, concordo com a proposta apresentada pela SECEX-PE e VOTO no sentido de
que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

25 de março"

de 1998.
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Ministério Público

Proc. TC - 006.654/92-4
Tomada de Contas Especial

Parecer

0
Trata-se tomada de contas especial do ex-chefe do 4 Distrito Rodoviário Federal, do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem em Pernambuco - DRF/DNER/PE, Normando de
Vasconcelos Ferreira, decorrente de conversão do processo de denúncia envolvendo concessões indevidas
de diárias a servidores (Decisão n° 405/94 - TCU - Plenário, f. 188).
Procedendo à apuração do débito remanescente, a SECEX/PE, verificou que, do valor
inicialmente quantificado nos autos (Cr$ 3.824.928,00) - o qual corrigido monetariamente e com os
acréscimos legais corresponde a R$ 9.627,47 -, não foi comprovado o recolhimento de apenas R$ 570,32
(f. 390, item 8).
Considerando que a eventual promoção de nova citação do responsável Normando de
Vasconcelos Ferreira, solidariamente com os servidores que não tiveram suas justificativas aprovadas ou
seus recolhimentos comprovados nos autos, demandaria grande esforço, com o conseqüente custo
processual, o que não se justificaria diante da pequena monta do débito, e a circunstância de que os atos
impugnados ocorreram anteriormente à vigência da Lei n° 8.443/92, época em que não se admitia a
cumulação de débito e multa, a SECEXPE propõe que as presentes contas sejam julgadas irregulares, nos
termos dos arts. 1°, I, 16, II í, b, da Lei n° 8.443/92, e seja aplicada ao responsável a multa prevista no art.
58, III, da citada lei c/c art. 220 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 570,32, de modo que o valor
da multa não seja superior ao débito remanescente (f. 390/391, itens 9 a 11).
Data venha, o Ministério Público não anui a essa linha de posicionamento.
A imputação de débito tem por finalidade ressarcir o erário por prejuízos causados e devidamente
quantificados, enquanto que, aplicação da multa proposta objetiva penalizar o agente pela prática de atos
ilegítimos ou antieconômicos. Assim, a apenação do responsável com multa não o exime de recolher o
débito, à vista do disposto no art. 19, caput.

Assim, de acordo com o procedimento estabelecido no § 1° do artigo 12 da Lei n° 8.443/92, deverse-ia, nesta fase processual, rejeitar em parte a defesa apresentada pelos responsáveis, cientificando-os
para, em novo e improrrogável prazo, recolher as importâncias devidas. Entretanto, conforme registrou a
unidade técnica, essa providência demandaria um grande esforço e custo processual, injustificáveis diante
do pequeno valor do débito remanescente (R$ 570,32).
Isto posto, e em atenção à audiência solicitada pelo eminente Ministro-Relator, PAULO AFFONSO
MARTINS DE OLIVEIRA, o Ministério Público, tendo em vista as diretrizes estabelecidas na Decisão n°
845/96 - TCU - Plenário (BTCU n° 70, de 23.12.96) e na Decisão n° 288/97 - TCU - Plenário (Ata n° 18/97),
e considerando que não ficou configurado desvio de recursos, locupletação ou desfalque, manifesta-se no
sentido de que:
a) seja determinado, a título de economia processual e racionalidade administrativa, com fundamento
no art. n° 93 da Lei n° 8.443/92 c/c art. 248 do Regimento Interno do TCU, regulamentado pelo § 1° do art.
6° da Instrução Normativa/TCU n° 13/96, o arquivamento do presente processo, sem cancelamento do
débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis, para que se lhes possa ser dada quitação;
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seja determinada, com base no § 2° do art. 6° da referida Instrução Normativa, a inclusão do nome
dos responsáveis no cadastro específico no Tribunal de Contas da União; e
seja o denunciante cientificado da decisão que vier a ser proferida.

Brasília, 02 de julho de 1997.

Maria Alzira Ferreira

Procuradora
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ACÓRDÃO N° O 3 -8 /98-TCU - Plenário

1. Processo TC n° 006.654/92-4
2. Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial
3. Responsável: Normando de Vasconcelos Ferreira
4. Entidade: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
Vinculação: Ministério dos Transportes
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: Dra. Alzira Maria Ferreira
7. Unidade Técnica: SECEX-PE
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial
instaurada em nome do Sr. Normando de Vasconcelos Ferreira, a partir da conversão de processo de
denúncia formulada contra aquele responsável;
Considerando que as verificações realizadas pelo Tribunal, inclusive in loco, demonstraram
a concessão generalizada de diárias no mês de dezembro de 1991 ocorrida no âmbito do 4° Distrito
Rodoviário Federal do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem em Pernambuco , sem que
houvesse comprovação da ocorrência dos efetivos deslocamentos dos servidores;
Considerando que regularmente ouvido, o Sr. Normando de Vasconcelos Ferreira, exChefe daquele Distrito, não logrou êxito em comprovar a realização dos serviços que alegou terem sido
realizados pelos diversos servidores, em contrapartida às diárias recebidas;
Considerando que o simples recolhimento do débito não retira a mácula do ato irregular de
gestão cometido pelo Sr. Normando de Vasconcelos Ferreira, uma vez que as diárias não podem ser
concedidas a título gratuito como forma de complementação salarial;
Considerando que a desorganização administrativa do 4° Distrito Rodoviário Federal do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem em Pernambuco dificultou a verificação do quantum
exato já ressarcido pelos beneficiários das diárias, bem assim do valor real ainda devido;
Considerando, entretanto, que as análises realizadas pela SECEX-PE avaliam ser irrisório o
montante do débito ainda não ressarcido, variando, em sua maioria, de 01 (uma) a 05 (cinco) UFIRs por
servidor,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fulcro nos arts. 1°, I, 16, III, "h" e "c", 19, Parágrafo único, 23, III, 25 e 28, II, todos da Lei n°
8.443/92, em:
julgar irregulares as presentes contas e aplicar ao Sr. Normando de Vasconcelos Ferreira
a multa prevista no art. 58, I, da Lei n° 8.443/92, arbitrando-se-lhe o valor de R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos reais), observado o limite estabelecido no Decreto-lei n° 199/67, vigente à época dos fatos, e
fixar-lhe o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para que o responsável comprove, perante
este Tribunal (art. 165, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro
Nacional, atualizada monetariamente (art. 221 do Regimento Interno) até a data do efetivo recolhimento;
autorizar, desde logo, o arquivamento dos autos, sem cancelamento da dívida, nos
termos do art. 93 da Lei n° 8.443/92;
remeter cópia dos autos ao Ministério Público da União, nos termos do § 3° do art. 16 da
Lei n° 8.443/92, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.
9. Ata n° 10/98 - Plenário.
14P
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Data da Sessão: 25/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio
e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO I - CLASSE IV - Plenário
TC-449.022/92-7
de Contas do
Tomada
-Natureza:
exercício de 1991.
Unidade: Delegacia do Ministério da
Educação em Mato Grosso.
Responsável: Vera Lúcia Cintra Zago
(ex-Delegada).
Ementa: Tomada de Contas. Delegacia
1991.
de
Exercício
MEC/MT.
do
Julgamento efetivado em Sessão
anterior. Solicitação de parcelamento
de débito (multa). Pareceres
favoráveis. Artigo 168 do Regimento
Interno. Decisão. Autorização.
RELATÓRIO

Trata-se de Tomada de Contas, do exercício de 1991, da
Delegacia do Ministério da Educação em Mato Grosso.
O presente processo foi julgado em conjunto com os TC425.217/91-4 (Tomada de Contas Especial) e TC-449.038/91-2 (Tomada de
Contas do exercício de 1990) como consta às fls. 175/83.
Naquela oportunidade, o Plenário aprovou o Acórdão n2 276/97,
em Sessão Extraordinária de 11/12/1997 (Ata n2 53/97), decidindo nos
seguintes termos (fls. 182/3):

"8.1 - julgar as presentes contas, atinentes ao período de
01/01 a 07/03/91, irregulares, com fundamento nos arts. 12, inciso I,
16, inciso III, alínea "b", c/c o art. 23, inciso III, da Lei ng
8.443/92, e aplicar à responsável, Sra. Vera Lúcia Cintra Zago, a
multa prevista no art. 19, parágrafo único, c/c o art. 58, inciso I,
da referida Lei, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com base
no limite permitido na legislação então vigente (art. 53 do DecretoLei ng 199/67), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificação, para efetuar e comprovar, perante o Tribunal (art. 165,
inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da
dívida aos cofres do Tesouro Nacional;
8.2 - julgar as presentes contas, relativamente ao período
de 08/03 a 31/12/91, regulares com ressalva e dar quitação à
responsável, com fulcro nos arts. 1 ,2, inciso I, 16, inciso II, 18 e
23, inciso II, da Lei ng 8.443/92; e
8.3 - dar quitação ã Sra. Vera Lúcia Cintra Zago, ante o
recolhimento do débito apurado nos autos e a ela atribuído em
solidariedade; e, em relação à dívida representada pela sanção
pecuniária ora imposta (subitem 8.1 acima), autorizar, desde logo, nos
termos do art. 28, inciso II, da Lei ng 8.443/92, a sua cobrança
judicial, caso não atendida a notificação.
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solidariedade; e, em relação à dívida representada pela sanção
pecuniária ora imposta (subitem 8.1 acima), autorizar, desde logo, nos
termos do art. 28, inciso II, da Lei n° 8.443/92, a sua cobrança
judicial, caso não atendida a notificação.
Após a Decisão Plenária, a SECEX/MT enviou Ofício à responsável
(fls. 189/90), no sentido de que esta tomasse conhecimento do aludido
julgamento.
A responsável recebeu quitação dos débitos apurados nos autos,
por ter feito o devido recolhimento. Porém, as contas foram julgadas
irregulares com aplicação de multa à ex-Delegada, no valor de R$600,00
(seiscentos reais), para ser recolhido no prazo de 15 (quinze) dias, a
contar da notificação.

•

Em 18/02/98, ou seja, 15 (quinze) dias após tomar ciência do
Ofício de Notificação, a Senhora Vera Lúcia Cintra Zago encaminhou ao TCU
requerimento em que demonstra interesse em parcelar a multa em 6 (seis)
vezes (fl. 191).
Na instrução da SECEX/MT (f 1. 192), a Diretora da ia Divisão
Técnica submeteu o assunto à consideração superior, propondo o
deferimento do pedido, com base no artigo 26 da Lei n° 8.443/92. O Sr.
Secretário manifesta-se de acordo (fl. 192).
O Subprocurador-Geral, Dr. Paulo Soares Bugarin, representando
o Ministério Público, pronunciou-se de acordo com a Unidade Técnica (f 1.
193), sugerindo seja alertada a devedora de que a falta de recolhimento
de qualquer parcela implicará no vencimento antecipado do saldo devedor,
nos termos do § 2° do artigo 168 do Regimento Interno.
VOTO

•

O que se discute na presente assentada é tão-somente a
pretensão da gestora em de parcelar o pagamento da multa.
Os pareceres são uniformes no sentido do deferimento.
Para melhor análise do assunto, vejamos o que diz o artigo 168
com seus §§ 1° e 2° do Regimento Interno do TCU:
"Art. 168. EM qualquer fase do processo, o Tribunal poderá
autorizar o recolhimento parcelado da importância devida em até vinte
e quatro parcelas.
§ 1° Verificada a hipótese prevista neste artigo, incidirão
sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes
acréscimos legais.
§ 2° A falta de recolhimento de qualquer parcela importará
no vencimento antecipado do saldo devedor."
A responsável solicitou o parcelamento da multa em 6 (seis)
parcelas mensais. Logo, cada parte corresponderá a R$ 100,00 (cem reais),
sendo atualizadas a cada mês.
2
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adotada a Decisão que ora submeto à apreciação do Plenário.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Sousa,
em 25 de março de 1998.
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DECISÃO N° 1 24/98-TCU-Plenário

à

Processo n°: TC-449.022/92-7.
Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas do exercício de 1991.
Responsável: Vera Lúcia Cintra Zago (ex-Delegada), CPF n° 107.660.301-72.
Unidade: Delegacia do Ministério da Educação em Mato Grosso.
Vinculação: Ministério da Educação e do Desporto.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Dr. Paulo Soares Bugarin.
Unidade Técnica: SECEX/MT.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no artigo 26 da Lei n°
8.443/92, c/c o artigo 168 do Regimento Interno/TCU, DECIDE:
8.1 - autorizar o parcelamento do débito em 6 (seis) parcelas mensais, fixando o prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da notificação, para que a responsável efetue e comprove, perante o Tribunal, o recolhimento
da primeira parcela, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, aos cofres do Tesouro Nacional, incidindo sobre
cada parcela os correspondentes acréscimos legais; e
8.2 - alertar a responsável de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento
antecipado do saldo devedor.
Ata n° 10/98 - Plenário.
Data da Sessão: 25/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.
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GRUPO II- CLASSE V - PLENÁRIO
TC-425.180/95-6
NATUREZA: Relatório de Auditoria
UNIDADE: Prefeitura Municipal de Comodoro/MT
RESPONSÁVEIS: Vilson Piovesan Pompermayer, ex-Prefeito, e outros
EMENTA: Relatório de Auditoria. Aquisição de ambulância com preço acima do praticado no mercado. Conversão em Tomada de Contas Especial.
Citação. Responsabilidade solidária. Outras determinações de providências.
Trata-se de Relatório de Auditoria realizada pela Secex/MT na Prefeitura Municipal de Comodoro/MT, no exercício de 1995 (fls. 313/325), cujas conclusões foram no sentido de promover preliminarmente
diligência e audiências, em especial:
encaminhamento de diligência à Secretaria de Controle Interno da Secretaria-Geral da Presidência da República-Ciset/PR, para confirmar a abertura de processo administrativo objetivando a apuração
de possíveis irregularidades ocorridas na execução do Programa de Auxílio Financeiro aos Municípios da Faixa
de Fronteira, beneficiando aquele Município (fl. 330); e
audiência do então Prefeito, Sr. Vilson Piovesan Pompermayer, e da empresa Comercial Paraná Peças e Serviços Ltda., a respeito de diversas impropriedades, dentre as quais a de aquisição, em
22/11/1994, pela Prefeitura em questão, de uma ambulância marca Kia modelo Besta, adquirida da referida
empresa, a preço superior ao praticado no mercado, no valor de R$ 38.000,00, sendo R$ 35.000,00 relativos
a recursos do Convênio n° 711/94 com o Fundo Nacional de Saúde e R$ 3.000,00 com recursos próprios da
Prefeitura (fls. 316/317 e 327/328).
Em resposta à diligência e às audiências por mim determinadas à fl. 326 e realizadas pela Secex/MT conforme oficios às fls. 327/333 e 451, foram encaminhados os documentos de fls. 334/436 e 453/456,
dentre os quais se destacam:
e

a informação sobre a abertura de Tomada de Contas Especial pela Ciset/PR para a apuração
das irregularidades cometidas pelo ex-Prefeito Valdir Masutti e outros, relativamente aos recursos transferidos
àquela Prefeitura por conta do mencionado Programa de Auxílio Financeiro aos Municípios da Faixa de
Fronteira, a qual já se encontra tramitando na Secex/MT sob o n° TC-425.162/96-6 (fls. 373/374); e
relativamente ao sobrepreço na compra da ambulância, as razões de justificativa apresentadas:
b.1) pelo então Prefeito, Sr. Vilson Piovesan Pompermayer (fls. 380/421):
não houve o alegado superfaturamento, pois, observados a taxa de câmbio da época e os valores do veículo e dos acessórios existentes no mesmo, constatar-se-á que o valor despendido na sua aquisição
foi adequado;
poderia ser questionada a existência de apenas um licitante, mas entendeu a Administração,
face à premência e extrema necessidade, ser perfeitamente cabível tal prática em conformidade com a Lei n°
8.666/93; e
b.2) pelo representante da empresa Comercial Paraná Peças e Serviços Ltda. (fls. 453/454): o
preço básico de venda sugerido pela fábrica era de R$ 31.000,00, ao qual foram acrescidos R$ 7.000,00
relativos à inclusão de acessórios como divisória do compartimento do paciente, inversor de 12 volts para 110
volts e respirador tipo "BIRD", bem como devido à pintura perolizada e à diferença de preço do frete,
resultando no valor final de R$ 38 000,00.
1
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A Secex/MT, nas instruções e pareceres às fls. 437/450 e 457/463, considera que a análise das
razões de justificativa dos demais responsáveis, a respeito de outras irregularidades, deve ser feita no âmbito
do TC-425.162/96-6, Tomada de Contas Especial em exame naquela Unidade Técnica, à qual propõe sejam
juntados elementos deste processo.
Em relação às justificativas do Sr. Prefeito e da Comercial Paraná para o sobrepreço na aquisição da ambulância, aquela Unidade Técnica fez, em síntese, a seguinte análise:
há excessiva coincidência nas descrições do veículo constantes da Declaração de Importação
às fls. 133/134 e do edital de licitação às fls. 128/131;
o mesmo tipo de veículo, adquirido em 22/11/1994 por R$ 38.000,00 com Imposto de Importação à alíquota de 35%, foi oferecido em 31/10/1995 ao Hospital Santa Amália pelo valor de R$ 34.500,00
(proposta às fls. 148/149, correspondendo na época a US$ 35,892.63), ocasião na qual já estava em vigor o
Imposto de Importação à alíquota de 70% (fl. 444);
para calcular o valor de mercado da ambulância em 22/11/1994, utilizou dois métodos distintos e adotou aquele que resultou em valor mais alto (por ser menos gravoso para o responsável ao recolher
a diferença), no montante de R$ 24.044,87 (ou US$ 38,830.78), tendo por base o preço indicado pela Revista
Quatro Rodas de novembro de 1994 para o veículo equivalente ao modelo Besta ambulância, sem os equipamentos médico/hospitalares;
considerou que os equipamentos médico/hospitalares, com base em dois levantamentos efetuados em empresas fornecedoras, adicionados à ambulância tinham um valor médio, à época, de R$ 440,00;
por fim, apurou que o valor de mercado da ambulância completa equivalia a R$ 24.484,87,
valor este que, deduzido dos R$ 38.000,00 efetivamente pagos pela Prefeitura, resultou em uma diferença
(superfaturamento) de R$ 13.515,13, que deve ser considerado como valor do débito, o qual correspondia em
dezembro de 1997 a R$ 26.235,42, equivalente a 28.804,8041 Ufirs.
Em conclusão, propõe a Secex/MT:
transformar o presente processo em Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 31, inciso IV, da Instrução Normativa TCU n° 9/95;
citar o Sr. Vilson Piovesan Pompermayer, solidariamente com a empresa Comercial Paraná
Peças e Serviços Ltda., na pessoa de seu representante legal, para apresentarem alegações de defesa pela
aquisição de um veículo marca Kia modelo Besta ambulância por valor superior ao praticado no mercado,
com recursos do Convênio n° 711/94, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Comodoro/MT e o Fundo
Nacional de Saúde, ou recolherem a quantia de R$ 13.515,13 aos cofres do referido Fundo, atualizada
monetariamente e acrescida dos encargos legais a partir de 22/11/1994;
determinar à Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso, com fundamento no § 10 do
art. 8° da Lei n° 8.443/92, a adoção das providências necessárias à quantificação do dano, identificação dos
responsáveis e obtenção do ressarcimento do débito decorrente de irregularidades praticadas na emissão de
Autorização de Internação Hospitalar-MH pelo Hospital Kelm & Della Pasqua Ltda., sediado do Município
de Comodoro/MT, no período de dezembro de 1993 a março de 1995, instaurando a competente Tomada de
Contas Especial, se esgotadas as providências administrativas internas com vistas à reposição ao Erário, fixando
o prazo de 120 dias para que a referida Secretaria apresente ao Tribunal o cumprimento desta deliberação; e
encaminhar àquela Secretaria cópias da decisão que vier a ser adotada.
Estando os autos conclusos para remessa a meu Gabinete, deu entrada na Secex/MT o processo
TC-425.022/98-6 que trata de solicitação, pela Câmara Municipal de Comodoro/MT, de certidão deste
Tribunal sobre a situação do Município em relação aos órgãos públicos federais e de informações a respeito
deste processo, tendo a Unidade Técnica incluído instrução às fls. 472 com proposta de encaminhamento a este
Relator para informar ao interessado que o processo encontra-se em etapa de instrução, não havendo ainda
manifestação conclusiva do Tribunal. Cumpre ressaltar que o processo TC-425.022/98-6 pertence à relatoria
do Exm° Sr. Ministro Lincoln Magalhães da Rocha.
É o Relatório.
2
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Dentre as ocorrências registradas no Relatório de Auditoria, a mais relevante se refere à aquisição, em 22/11/1994 pelo valor de R$ 38.000,00, de ambulância marca Kia modelo Besta a preço superior em
R$ 13.515,13 ao praticado no mercado à época, conforme avaliação efetuada pela Secex/MT.
Considero pertinentes as propostas oferecidas pela Unidade Técnica, exceto aquela relativa à
solicitação da Câmara Municipal de Comodoro/MT, tendo em vista que o processo que trata da matéria, TC425.022/98-6, pertence à relatoria do Exm° Sr. Ministro Lincoln Magalhães da Rocha.
Assim, com os acréscimos que entendo oportunos, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão
que ora submeto a este Plenário
Sala das Sessões, em25 de março de 1998

Carlos NiIa Álvares da Silva
Ministro Relator
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Processo n° TC-425.180/95-6
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria.
Responsável: Vilson Piovesan Pompermayer, ex-Prefeito, e outros.
Unidade: Prefeitura Municipal de Comodoro/MT.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: Secex/MT.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. com fundamento nos artigos 47 da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 197 do Regimento Interno, converter
o presente processo em Tomada de Contas Especial e, nos termos do art. 12, incisos I e II, da mesma lei,
c/c o art. 153, inciso I e II, do Regimento Interno, determinar a citação do Sr. Vilson Piovesan
Pompermayer, ex-Prefeito Municipal de Comodoro/MT, solidariamente com a empresa Comercial Paraná
Peças e Serviços Ltda., na pessoa de seu representante legal, para, no prazo de quinze dias contados da
ciência, apresentarem alegações de defesa ou recolherem, solidariamente, aos cofres do Fundo Nacional de
Saúde, a importância de R$ 13.515,13 (treze mil e quinhentos e quinze reais e treze centavos), atualizada
monetariamente e acrescida dos encargos legais a partir de 22/11/1994 até a data do efetivo recolhimento,
que se refere à diferença paga a maior na aquisição, pela Prefeitura, de um veículo, marca Kia modelo
Besta ambulância, adquirida da referida empresa por valor superior ao praticado no mercado, com
recursos do Convênio n° 711/94, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Comodoro/MT e o Fundo
Nacional de Saúde;
8.2. determinar à Secretaria de Estado da Saúde de Mato Grosso, com fundamento no § 10 do art. 8° da
Lei n° 8.443/92, a adoção das providências necessárias à quantificação do dano, identificação dos
responsáveis e obtenção do ressarcimento do débito decorrente de irregularidades praticadas na emissão de
Autorização de Internação Hospitalar-AIH pelo Hospital Kelm & Delia Pasqua Ltda., sediado no
Município de Comodoro/MT, no período de dezembro de 1993 a março de 1995, instaurando a
competente Tomada de Contas Especial, se esgotadas as providências administrativas internas com vistas
à reposição ao Erário, e fixar o prazo de 120 dias para que a referida Secretaria apresente ao Tribunal o
cumprimento desta deliberação;
8.3. encaminhar àquela Secretaria cópias desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam; e
8.4. determinar a juntada ao processo TC-425.162/96-6 de cópias desta Decisão e do respectivo
Relatório e Voto, bem como dos itens 52 a 65 do Relatório de Auditoria (fls. 320/325) e das fls. 326,
331/333 e 345/368, relativas às audiências e expedientes dos Srs. Filadelfo Barbiero, Vilmar Natal
Ferronato e Gilmar Rampanelli.
Ata n° 10/98 - Plenário.
Data da Sessão: 25/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS MTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO I — CLASSE V - PLENÁRIO
TC-009.605/92-4 (6 volumes)
Natureza: Relatório Exame Documental
Responsáveis: Francisco Roberto André Gros e outros
Vinculação: Ministério da Fazenda
Entidade: Banco Central do Brasil — BACEN
dos Servidores Federais
Interessado: Sindicato Nacional
Autárquicos dos Entes de Formulação, Promoção e Fiscalização da
Política da Moeda e do Crédito - SINAL
Ementa: Denúncia do SINAL transformada em exame
documental. Não conhecida petição complementar do SINAL para
que o Tribunal se manifeste em relação a possível dispensa, pelo
BACEN, de servidores contratados por intermédio de empresas
prestadoras de serviços terceirizados, por não haver base legal.
Constatadas autorizações de despesas sem amparo legal. Fixadas
determinações ao atual Presidente do BACEN e à CISET do
Ministério da Fazenda. Determinada a realização de audiências de
Dirigentes do BACEN para colher razões de justificativas relativas
a Votos que autorizaram contratações de serviços profissionais
sem amparo legal. Remessa de cópia do deliberado e sua
fundamentação ao Ministro de Estado competente e ao interessado
referido no preâmbulo.
Este Tribunal, em Sessão Plenária de 14.04.92, adotou a Decisão n° 76/92 (fl. 89), que fundada
em Relatório do Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, determinou à r SECEX adoção de
providências para instrução dos presentes autos originado da denúncia formulada pelo Sindicato Nacional
dos Funcionários do BACEN contra o próprio BACEN e relativo a, dentre outros casos, licitação
realizada por aquele Banco para alienação do imóvel de sua propriedade situado à Área Octogonal Sul,
Lote 3 (AOS-3), na cidade de Brasília DF.
A Unidade Técnica, em obediência ao deliberado, produziu a instrução contida às fls. 93/115 em
2.
que se conclui pela necessidade de diligenciar ao Presidente do BACEN, solicitando as seguintes
informações e documentos (fls. 109/110):
2.1 — Esclarecimentos sobre:
2.1.1. posicionamento da Autarquia relativamente à constitucionalidade da transferência dos resultados
apurados em suas Demonstrações de Resultados (Art. 4 0 , XXVII, da Lei 4.595/64, com a redação dada
pelo Art. 9° do Decreto-lei n° 2.376/87), face à inteligência do dispositivo contido no art. 164, § 1°, da
Constituição Federal;
2.1.2. recolhimento ao Tesouro Nacional, por conta do resultado apurado em 1989, de apenas
NCz$ 67.731.483 mil, quando o valor devido, segundo as informações que acompanham o Balanço
Patrimonial do referido exercício, era de NCz$ 73.231.483 mil, restando uma diferença, não recebida pelo
Tesouro, da ordem de NCz$ 5.500.000 mil;
2.1.3. fundamentação legal para a contratação dos advogados Técio Lins e Silva e Ilídio Moura para
defender diretores e ex-diretores da instituição, acusados de praticar atos lesivos ao patrimônio do próprio
Banco, além de que, tais diretores, já vinham recebendo assistência jurídica prestada pelo Departamento
Jurídico do próprio Banco;
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2.1.4. realização de despesa com os referidos advogados sem a devida formalização contratutal pagamento com base em contrato celebrado por terceiros - bem como quanto à ausência de licitação na
contratação desses profissionais;
2.1.5. contratação, sem concurso público ou sem licitação, da S? Dulce Ângela Arouca Procópio de
Carvalho, através de contrato de trabalho por prazo determinado, no qual se atribuiu à contratada
vantagens exclusivas do pessoal integrante do quadro efetivo do Banco;
2.1.6. contratação, sem concurso público ou sem licitação, do Sr. Sérgio Paschoal Naddeo, bem como
quanto à sua participação nas negociações coletivas do Banco, nos dias 15, 21 e 22.08.91, sem a devida
formalização contratual com a Autarquia;
2.1.7. contratação, sem concurso público ou sem licitação, do advogado Décio Nunes Teixeira, para
defender o Banco em ações trabalhistas que também interessam ao contratado, uma vez que o mesmo é
funcionário aposentado da Autarquia, bem como quanto à realização de despesas com o referido
advogado, já que o mesmo estava cedido pela CENTRUS ao Banco;
2.1.8. providências adotadas pela Autarquia para o cumprimento das disposições contidas na Exposição
de Motivos n° 11, do Ministério da Economia, em conjunto com o Ministério da Infra-Estrutura,
aprovada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República em 20.01.92;
2.2 - Solicitação dos documentos:
2.2.1. comprovante do recolhimento ao Tesouro Nacional, se realizado, da quantia de NCz$ 5.500.000
mil, decorrente da transferência, a menor, no ano de 1989, do resultado apurado pelo Banco, em
conformidade com o art. 9° do DL n° 2.376/87;
2.2.2. contratos e aditivos firmados com as seguintes pessoas: Dulce Ângela Arouca P. de Carvalho;
Sérgio Paschoal Naddeo; Décio Nunes Teixeira; Técio Lins e Silva; e Ilidi° Moura;
2.2.3. extratos dos referidos contratos e aditivos, publicados no Diário Oficial da União;
2.2.4. parecer do Departamento Jurídico da Autarquia que tenha sido elaborado previamente à
contratação dos advogados Técio Lins e Silva e Ilídio Moura, face ao que dispõe o MSP1.4, item 4, além
da previsão expressa no item 7 do Voto BCB 454/91;
2.2.5. comprovantes de notória especialização da Sra Dulce Ângela Arouca Procópio de Carvalho e de
qualquer outra pessoa, dentre as relacionadas no subitem 2.2.2 acima, que tenham sido contratadas sob
aquele argumento.
Autorizada pelo Ministro-Relator (fl. 119) procedeu-se a diligência (fls. 120/122). Remetidos aos
3.
autos os elementos de fls. 124/136 e de fls. 137/146, a Unidade Técnica produziu a instrução de fls.
147/167 com proposta de que:
"3.1 nos termos do art. 43, II, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 4°, ,¢ I°, da Port. TCU n° 173/80, seja
promovida a audiência prévia do ex-Presidente do Banco Central, FRANCISCO ROBERTO ANDRÉ
GROS, com vistas a aplicação da multa prevista no Parágrafo único do mencionado artigo da Lei
Orgânica, para que apresente razões de justificativas quanto:
3. 1.1 - ao pagamento de despesas, sem amparo legal, relativamente aos acordos firmados com o
Sr. Sérgio Paschoal Naddeo (parágrafo 82/83) e com o Sr. Décio Nunes Teixeira (parágrafos 95 e
98/99);
3.1.2 - a realização, sem amparo legal, de despesas, próprias de servidores públicos, com a
servidora contratada Dulce Angela Arouca Procópio de Carvalho, bem como decorrentes da
contratação com inexigibilidade de licitação (parágrafo 58 e 65/66);
3. 2- seja determinado ao Sr. Presidente do Banco Central do Brasil:
3.2.1 - providências no sentido de que, em futuras licitações e contratações de profissionais
especializados, seja observada, rigorosamente, a Lei n°8.666/93, especialmente os arts. 2°, 24, 23 c/c
13, 26, 60e 61;
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3.2.2 - adote providências necessárias com vistas a sustar, no prazo de 15 dias, a execução do
estabelecido no Voto CMN n° 079/92, e por conseguinte, nos Votos BCB n's 454/91 e 582/91, por
carecerem de amparo legal (parágrafos 29/32 e 40);
3.3. seja recomendado ao Banco Central do Brasil que, caso configurada e devidamente
justificada a impossibilidade jurídica de competição para contratação de serviços técnicos
especializados relativos ao patrocínio ou defesa de causas judiciais (art. 13-1 c/c art. 25-11 da Lei
8.666/93) realize pré-qualificação dos profissionais recrutados, devendo os respectivos acordos serem
formalizados de acordo com os artigos n's 54 e 55 da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
funções acompanhadas e fiscalizadas de modo a assegurar o fiel cumprimento do estabelecido entre
as partes, podendo valer-se, ainda, do auxílio da Advocacia Geral da União, conforme entendimento
firmado na Nota AGU/LA n°01/93, publicada no DOU de 26.02.93 (parágrafos 103/104 e 113/115);
3.4 - seja solicitado à CISET/MF, que, em futuras contas do Banco Central do Brasil,
encaminhadas a este Tribunal de Contas, informe a respeito:
3.4.1 da deliberação final do Ministério Público Federal aos autos da Ação Popular movida pelo
Sr. José Vigi lato Cunha Neto (n° V - 685/90), que trata de concessão de empréstimosadiantamentos aos ex-dirigentes Ibrahim Eris, Antônio Cláudio L. Pereira Sochaczewski, Eliseu
Martins, Joubert Furtado e Luiz Eduardo Alves de Assis e ao Diretor Gustavo Jorge Labossière
Loyola, para fins de contratação dos advogados externos Técio Lins e Silva e Ilidi° Moura (Votos
BCB n's 454/91, 582/91 e Voto CMN n° 079/92);
3.4.2 - no caso da ocorrência das hipóteses previstas nos itens III e IV do anexo ao Voto CMN
n° 79/92, das providências adotadas pelo BACEN com vistas ao ressarcimento dos adiantamentos
concedidos, especialmente aqueles de que tratam os Votos BCB n`'s 454/91 e 582/91 (parágrafo 28);
3.4.3 - da efetivação dos pagamentos por ex-diretores do Banco, de empréstimos-adiantamentos
concedidos com amparo no Voto BCB n° 226, de 29.05.91, e 306, de 12.06.91, considerados
irregulares por este Tribunal na Sessão de 25.03.92, Decisão n°125/92 (parágrafo 121);
3.5 - que esta Corte não conheça da Petição do SINAL - item VI do expediente de 15.06.92, por
não ter amparo normativo para ser recebido;
3.6 - seja enviada cópia da Decisão que vier a ser proferida por esta Corte ao Exm° Sr. Ministro
da Fazenda, para fins de supervisão ministerial;
3.7 - seja encaminhada cópia da decisão ao SINAL, signatário da presente denúncia,
esclarecendo-lhe que o pedido de esclarecimento constante no item VI (dispensa de contratados), do
expediente encaminhado em 15.06.92, não tem amparo normativo para ser conhecido por esta Corte."
O Ministério Público manifestou-se nos autos (fls. 168/172) nos seguintes termos:
4.
"PARECER
Retornam os autos a esta Procuradoria, à vista da honrosa audiência solicitada pelo eminente
Ministro-Relator LUCIANO BRANDÃO ALVES DE SOUZA, por força do v. Despacho de fls. 119,
após realização de diligência junto à Presidência do Banco Central, que ensejou os esclarecimentos
da entidade, coligidos às fls. 137/146.
Ressalte-se que o Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos dos Entes de
Formulação, Promoção e Fiscalização da Política da Moeda e do Crédito - SINAL, autor da presente
denúncia, remeteu a esta Corte os elementos de fls. 124/136, contendo "documentos novos e
informações complementares a respeito das irregularidades apontadas" (cf fls. 124).
Em nova instrução do feito, a Sra. Diretora substituta, em parecer de fls. 147/167, acolhido pela
digna titular da 7' SECEX (cf fls. 167), propõe, dentre outras, as medidas catalogadas nos incisos Ia
V, às fls. 165/166.
No que concerne às alegações do SINAL, a respeito da violação do ,sç 1° do art. 164 da Constituição
Federal, pertinente às transferências ao Tesouro Nacional dos .resultados apurados na
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Demonstrações de Resultado do Banco Central, evidencia-se que a discussão deve cingir-se à correta
exegese dos dispositivos legais e constitucionais postos em confronto.
De pronto, cabe ressaltar que as alegações do Sindicato (cf fls. 125, alínea b), respeitantes à
competência desta Corte de Contas de declarar a inconstitucionalidade de dispositivos legais são
inexatas. Em verdade, cabe a esta jurisdição de contas, em obediência à sua missão constitucional (cf
art. 71, inciso II) e em conformidade com o entendimento exarado no Enunciado n°347 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal, na avaliação da legalidade de atos administrativos dos agentes
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, aplicar o direito constante de nosso ordenamento
jurídico.
Claro está que, para a consecução de tal mister, torna-se imprescindível a acomodação dos
diversos comandos normativos situados em diferentes patamares da escala hierárquica das normas
jurídicas. O conflito de normas constitucionais com outras, de natureza legal ou infralegal, deve ser
enfrentado de forma a viabilizar a verificação da legalidade dos atos de gestão dos administradores
públicos.
Tal competência não pode, segundo pensamos, ser confundida com o exercício do controle
jurisdicional difuso e concentrado, a cargo do Poder Judiciário.
Isso, porque, no âmbito daquele Poder, a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo
pode advir do controle difuso, ou seja, a partir de demanda entre particulares, apreciada pelo Juiz,
pelo Tribunal e pela Corte Suprema, cabendo ao Senado a suspensão de sua execução (cf art. 52,
inciso X), ou a partir do controle concentrado, na forma prevista pelo art. 102, inciso I, alínea a, e
pelo art. 103 da Constituição FederaL
Consoante adequadamente abordado pela instrução, o ponto focal a ser enfrentado reside na
perfeita caracterização do que sejam empréstimos ao Tesouro Nacional, vedados pelo § I° do art. 164
da CF.
Entende a entidade sindical que o art. 9° do Decreto-lei n° 2.376 de 25.11.87, ao alterar o
parágrafo único do art. 8° da Lei n°4.595, de 31.12.64, permitiu, tão-só, a transferência do resultado
positivo anual do Banco Central ao Tesouro Nacional, após compensados os eventuais prejuízos de
exercícios anteriores (cf fls. 125, alínea a).
Prossegue o denunciante, enfatizando que a transferência do resultado positivo semestral do
BACEN ao Tesouro Nacional, na forma prevista pelo art. 4° da Lei no 7.862/89, fere o disposto no
art. 164, § I°, da CF (cf fls. 125, alínea b).
Duas são as alegações que embasam tal ilação. Primeiramente, tais adiantamentos semestrais
seriam equivalentes a empréstimos ao Tesouro Nacional, em desobediência literal ao referido
comando constitucional. Adicionalmente, tendo a Lei n° 4.595/64 adquirido status de Lei
Complementar, por força do preconizado no art. 192 da Constituição Federal de 1988, não poderia a
Lei n° 7.862/89, de natureza ordinária, invadir seara exclusiva de Lei Complementar, resultando daí
sua inconstitucionalidade.
Em relação ao primeiro argumento, força é convir que o SINAL, em peculiar exegese, entende que
apenas as transferências semestrais conflitam com a restrição constitucional inserta no § 1° do art.
164, enquanto que as transferências anuais estariam acordes à letra da Carta Magna.
Se não estamos convictos de que as instituições financeiras públicas são também destinatárias da
norma contida no art. 31 da Lei n° 4.595/64, que exige o levantamento de balanços gerais a 30 de
junho e a 31 de dezembro, em face de sua inserção na Seção IV do Capítulo IV - Das Instituições
Financeiras Privadas - conforme acentuado pela instrução (cf fls. 148), temos que a questão
principal não se situa na periodicidade das transferências mas, sim, na sua natureza - s
adiantamento ou não.
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O jurista IVES GANDRA MARTINS, em sua obra "Comentários à Constituição do Brasil" (cf
Editora Saraiva, 6° Volume, Tomo II, 1991, p. 161), define com precisão o sentido da norma
constitucional:
'O § I° tem como objetivo maior proibir que, por empréstimos ao Tesouro Nacional, seja o Banco
Central obrigado a emitir moeda, de tal forma que o comando do caput se desfigure, se mantiver o
quadro crônico da economia brasileira, que é a emissão inflacionária'.
É inquestionável que as transferências do BACEN ao Tesouro Nacional - anuais ou semestrais -,
se destinadas à amortização da divida pública federal, na forma ditada pelo parágrafo único do art.
4° da Lei n° 7.862, ou, consoante prescrito no Voto CMN n° 132/89, para pagamento da dívida de
responsabilidade direta e indireta da União, não tem, em tese, caráter inflacionário, posto que
destinadas unicamente ao enxugamento da dívida pública, e não à cobertura de déficits fiscais
ocasionais.
A questão da hierarquia existente entre as leis ordinárias e complementares é matéria complexa,
ainda submetida a ardorosos debates no campo doutrinário.
Temos, porém, que a constitucionalidade da Lei n° 7.862/89 não necessita ser investigada no bojo
deste processo, uma vez que o parágrafo único do art. 8° da Lei n° 4.595/64, com a redação dada
pelo art. 9° do Decreto-lei n° 2.376/87, legitima, a nosso ver, tanto as aludidas transferências anuais,
quanto as semestrais, que não encontram na Constituição Federal, conforme visto anteriormente,
qualquer óbice para sua implementação, desde que com finalidade não inflacionária.
No concernente à contratação dos Advogados TÉCIO LINS E SILVA e ILIDI° MOURA, para
defenderem diretores e ex-diretores da instituição, acusados de praticar atos lesivos ao patrimônio
público, relativos à autorização das operações de câmbio, realizadas pelo CITIBANK, para o
pagamento do resgate exigido pela libertação do empresário ROBERTO MEDINA, cremos ser o tema
merecedor de considerações adicionais.
É fundamental ressaltar que o Voto BCB no 454/91 (cf fls. 146/148, Volume 5), aprovado pela
Diretoria do Banco Central, em 14.08.91, que autorizou a contrafação em tela, foi homologado pelo
Conselho Monetário Nacional, através do Voto CMN n° 079/92 (cf fls. 03/05, Volume 5).
Os mencionados Votos definem os requisitos necessários para que o BACEN adiante os recursos
relativos à contratação, por funcionários, de assistência jurídica externa (cf fls. 05, Volume 5).
Os documentos de fls. 07/12 (cf Volume 5) demonstram a expressa concordância dos beneficiários
às condições fixadas nos mencionados atos normativos, no atinente à contratação dos causídicos
supracitados.
Cumpre, de início, investigar a natureza jurídica do acordo firmado entre o Banco Central e seus
dirigentes. Na verdade, pelos termos constantes dos documentos de fls. 07/12 (cf Volume 5), o
adiantamento, na espécie, caracterizou-se como pagamento resolúvel - adiantamento sob condição
resolutiva -, vale dizer, resolvia-se com implemento de condição. Consistia essa condição na obtenção
de resultado favorável ao funcionário, no pleito judicial, ou na comprovação de ter ele agido no
estrito cumprimento de determinações do Banco.
Não realizada a condição, ou seja, em caso de decisão judicial final desfavorável ao acusado e da
evidência de ter agido em contrariedade às determinações do Banco, vigora o ato jurídico avençado,
na forma prescrita pelo art. 119 do Código Civil, ficando o servidor do Banco Central obrigado ao
ressarcimento da quantia antecipada pela autarquia especial.
O estabelecimento de cláusulas de pagamento sob condição resolutiva, estranhas ao regime
jurídico dos contratos administrativos, colide frontalmente com o princípio da legalidade e com o
princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que impõem, nas avenças
le
administrativas, a derrogação de certos preceitos de cunho privatístico vinculados à liberdade A cb
pactuação das partes.
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Depreende-se, por conseguinte, que o Administrador não pode, a seu talante, alargar a álea típica
dos contratos administrativos, decorrentes de expressos dispositivos legais ou regulamentares,
impondo ao Poder Público risco adicional decorrente de condições fortuitas ou imprevisíveis.
Adicionalmente, cumpre salientar o cunho publicístico caracterizador da relação jurídica existente
entre o Banco Central e seus Diretores, mesmo aqueles casualmente vinculados ao BACEN por
contrato de trabalho, à vista da natureza autárquica da entidade, e como decorrência da competência
constitucional do Presidente da República para sua nomeação, na forma preconizada pelo inciso XIV
do art. 84, após aprovação prévia do Senado Federal, consoante disposto na alínea d do inciso III do
art. 52 da Constituição Federal.
Resulta daí a inviabilidade legal do estabelecimento de qualquer contrato, ajuste ou acordo entre
a pessoa jurídica de direito público e seus dirigentes, à margem das estritas normas de direito
administrativo que regem a matéria.
Por certo, a competência do Conselho Monetário Nacional, estabelecida no inciso XXV do art. 4°
da Lei n° 4.595/64, para, em relação ao Banco Central do Brasil, "estabelecer os vencimentos e
vantagens de seus funcionários, servidores e diretores", não inclui, por evidente, como no caso em
comento, a possibilidade da homologação de contratos de natureza privatística entre a autarquia e
seus diretores.
Tal acordo fere, adicionalmente, o princípio da moralidade administrativa, uma vez que a condição
estabelecida no acordo, em se tratando de dirigentes do BACEN, tem caráter meramente formal,
ensejando impreterivelmente a resolução do contrato e a impossibilidade da conseqüente restituição
do adiantamento pelos assistidos.
Isso, porque as determinações do Banco, às quais os Diretores devem estrita obediência, são
emanadas da própria Diretoria. Destarte, à vista desse círculo vicioso, constata-se a impossibilidade
prática de o BACEN conseguir o ressarcimento de tais adiantamentos.
Mais ainda, saliente-se a imprecisão na caracterização do implemento da condição resolutiva,
associada à comprovação de ter o Diretor agido no estrito cumprimento de determinações do Banco.
Pergunta-se: quem decidirá sobre tal comprovação, no caso de sentença desfavorável ao assistido?
Quais os critérios a serem utilizados em tal avaliação?
Por certo, as determinações contidas no item 2 do Voto CA/IN n° 079/92 (cf fls. 03, Volume 05), são
extremamente imprecisas, parecendo tratar-se de requisitos para a concessão do adiantamento, e não
para sua restituição.
Outra constatação evidente, que macula ainda mais as aludidas contratações, diz respeito à
absoluta coincidência entre os interesses jurídicos do Banco Central e de seus Diretores, no bojo da
Ação Popular impetrada pelo SINAL. Consoante o inciso Lxxiii do art. 5° da CF, e do art. 1° da Lei
n° 4.717, de 29.06.65, a Ação Popular destina-se, prescipuamente, à anulação de "ato lesivo ao
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural". Na hipótese de a ação ser julgada procedente, aí, sim,
por força do disposto no art. 11, da Lei n° 4.717/65, poderão os responsáveis ser condenados ao
pagamento de perdas e danos pela prática do ato impugnado.
Fica claro, destarte, que o ponto fukral da Ação Popular é a discussão da validade do ato
administrativo impugnado pelo autor. No caso concreto, tanto o Banco Central, quanto seus
Diretores, responsáveis pela autorização das prefaladas operações de câmbio, como litisconsortes
passivos, têm interesse comum na lide, a saber, a defesa da perfeição jurídica dos atos administrativos
cotejados.
Infere-se, por via de conseqüência, a desnecessidade da referida contratação de assistência
jurídica externa, custeadas pela Autarquia, uma vez que a defesa comum aos réus deveria ter sido')
conduzida pela Procuradoria do BACEN.
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Reconheça-se, entretanto, que nada obsta a contratação de renomados causídicos por Diretores e
ex-Diretores que assim entendam conveniente, desde que às próprias expensas.
Pelo exposto, considerando que a homologação dos citados acordos, pelo CMN, é carecedora de
consistência jurídica, uma vez que estranha à atribuição legal daquele órgão, e, à vista da
competência da Diretoria do Banco Central, estatuída no art. 15 da Lei n° 4.595/64, propomos, na
forma prevista pelo art. 47 da Lei n°8.443/92 e pelo sÇ 3° do art. 206, c/c o art. 191 do Regimento
Interno desta Corte, após a identificação dos ex-Diretores responsáveis pela aprovação do Voto BCB
n°454/91, de 14.08.91, a conversão do presente processo em Tomada de Contas Especial.
No bojo dessa TCE, deverão ser citados solidariamente os mencionados dirigentes, responsáveis
pela dita autorização, assim como seus beneficiários - Srs. IBRAHIM ERIS, JOUBERT FURTADO,
ELISEU MARTINS, ANTONIO CLÁUDIO L. PEREIRA SOCHACZEWSKI, GUSTAVO JORGE
LABOISSIÈRE e LUIZ EDUARDO ALVES DE ASSIS, para, no prazo de quinze dias, apresentarem
defesa ou recolherem aos cofres do BACEN, atualizados na forma da legislação vigente, a quantia de
Cr$54. 187.500,00, referente a 04.10.91 (cf. fls. 55, Volume III), e a de Cr$37.701.250,00, referente a
16.01.92 (cf. fls. 56, Volume III), vinculadas à contratação de assistência jurídica externa para exDirigentes da entidade, em contrariedade com os princípios da legalidade e da moralidade,
insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal.
Se concordamos, parcialmente, com a proposta constante do item I, de fls. 165, temos, entretanto,
que, data venia da zelosa 7a SECEX, a aludida audiência prévia deve ser estendida, à vista da
competência da Diretoria do Banco Central, estatuída no art. 15 da Lei n° 4.595/64, aos Diretores
que aprovaram o Voto BCB n° 504/91, de 27.08.91 (cf. fls. 43/45, Volume 5), que permitiu a
contratação do Assessor Sindical SÉRGIO PASCHOAL NADDEO, aos Diretores que aprovaram o
Voto n° 374/91, de 16.07.91 (cf. fls. 28, Volume 5), que ensejou a contratação da "assessora
parlamentar" DULCE ÂNGELA AROUCA PROCOPIO DE CARVALHO, e aos Diretores que
aprovaram o Voto BCB n° 060/91, de 08.02.91 (cf fls. 09/12, Volume III), que viabilizou a
contratação do Sr. DÉCIO NUNES TEIXEIRA para atuar como advogado em causas trabalhistas.
Para viabilizar tal proposta, cumpre, preliminarmente, proceder à identificação dos Diretores
responsáveis pelas deliberações em comento.
Adicionalmente, nada temos a opor às propostas constantes dos itens II, III, V, VI e VII, assim
como da alínea c do item IV, às fls. 166/167.
Por derradeiro, face às considerações anteriormente exaradas, entendemos despiciendas as
medidas alvitradas pela Secretaria de Controle Externo, às fls. 166, item IV, alíneas a e b, devendo,
contudo, a CISET/MF, nas futuras contas do Banco Central do Brasil, manter informada esta Corte
acerca do andamento das diversas Ações Populares citadas neste processo."
Após ser inserido, nos autos do processo, o Parecer do Ministério Público, reproduzido no item
anterior, deu entrada nesta Corte o Oficio do Banco Central do Brasil n° PRESI-95/773, de 10.04.95,
contendo argumentações (fl. 177/184) com vistas a esclarecer as questões abordadas neste Relatório. Por
esta razão, o Ministro-Relator de então, Fernando Gonçalves, determinou que fosse colhida nova
instrução da Unidade Técnica (despacho à fl. 185).
A 7' SECEX ao instruir os autos (fls. 198/201) consignou os registros:
"2. Tendo em vista a entrada dos novos elementos encaminhados pelo BACEN (11s. 177/184), o
processo foi restituído a esta Secretaria para reexame dos autos (Despacho do Exmo. Sr. Ministro
Relator às fls. 185).
3. Referidas peças objetivam fornecer informações complementares àquelas apresentadas pelo
Banco (Ofício PRESI 92/2179, de 5.11.92, fl. 137/146), relativamente à contratação de advogados
para defenderem seus diretores e ex-diretores, sem licitação e sem a devida formalização contratual
(itens 1-3, 1-4, 1-9 e 11-2 da denúncia, fls. 124/136 e itens 17 a 40 da instrução de fls. 147/167), e à
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contratação de advogado para defender o Banco em ações trabalhistas (itens 1-7, 1-9 e II-1 da
denúncia e itens 85 a 104). A seguir, analisaremos os argumentos apresentados pelo BACEN
I - CONTRATAÇÃO DOS ADVOGADOS I ÉCIO LINS E SILVA E IL1D10 MOURA PARA
DEFENDER DIRETORES E EX-DIRETORES DA INSTITUIÇÃO
4 . As novas explicações apresentadas pelo BACEN pouco acrescentam aos autos, não
modificando, a nosso ver, as conclusões propostas.
O BACEN expõe que as Administrações do Banco vêm entendendo como conveniente tal
assistência, tendo em vista que, em princípio, os dirigentes, quando agem no exercício de suas
funções, o fazem em nome e no interesse da Instituição. Praticam ato administrativo que possui, como
atributo, a presunção de legitimidade. Entende que, enquanto não demonstrado o abuso de poder e
reconhecida a nulidade do ato, este se apresenta como manifestação de vontade da própria
administração (fl. 178, itens 4 e 5).
Acrescenta que, na hipótese contrária, o dirigente terá que devolver os gastos com a assistência,
não por força de contrato mútuo, mas como consentirá de sua atuação oposta ao interesse da
Instituição (item 10).
Tal modalidade de assistência foi amplamente examinada pelo d Ministério Público junto a este
Tribunal gIs. 170 a 172), tendo, diante dos documentos constantes nos autos, caracterizado-o como
PAGAMENTO RESOLÚVEL - adiantamento sob condição resolutiva. Conclui, à vista do interesse
comum dos litisconsortes (Banco Central e Diretores), pela desnecessidade de contratação de
assistência jurídica externa, custeada pela Autarquia, uma vez que a defesa comum aos réus deveria
ter sido conduzida pela Procuradoria do BACEN.
7.1. Todavia, considerou que nada obsta a contratação de renomados causídicos por Diretores e
ex-Diretores, desde que às próprias expensas.
Outrossim, tendo em vista que a competência do Conselho Monetário Nacional, estabelecida no
inciso XXV do art. 4 0 da Lei 4.595/64, não inclui a possibilidade da homologação de contratos de
natureza privatística entre a Autarquia e seus Diretores, propõe a conversão do presente processo em
tomada de contas especial.
II - REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM ADVOGADOS SEM A DEVIDA FORMALIZAÇÃO
CONTRATUAL - PAGAMENTO COM BASE EM CONTRATO CELEBRADO POR TERCEIROSAUSÊNCIA DE LICITAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DESSES PROFISSIONAIS.
O Banco justifica que a contratação entre o advogado escolhido e o dirigente é regulada pelas
leis civis, sendo a relação material entre os dirigentes e o BACEN regulada pela norma fixada pela
Administração e aprovada pelo CMN.
Tal contratação às custas do Banco foi questionada pelo d. Ministério Público (Jh.
170/172), que entendeu contrária aos princípios da legalidadê e moralidade esculpidos no art. 37 da
Constituição Federal, conforme relatado no item anterior.
III - CONTRATAÇÃO DO ADVOGADO DÉCIO NUNES TEIXEIRA PARA DEFENDER O BANCO
EM AÇÕES TRABALHISTAS.
Além de enfatizar o interesse público (do Banco) na contratação em comento, o BACEN
argumentou que estando os seus advogados legalmente impedidos de patrocinar a sua defesa, por
força da situação jurídica criada pela Lei 7.788/89, seria inadmissível que pudessem advogar contra
si mesmos (item 19, fl. 181).
No que diz respeito à contratação do serviço sem licitação, aduziu que "o artigo 23, II, do
Decreto-lei 2.300/86 não exige a formalidade para a contratação de serviços técnicos enumerados no
art. 12, de natureza singular (.) e o artigo 12 considera serviços técnicos profissionais especializados
os trabalhos relativos ao patrocínio de defesa de causas judiciais ou administrativas" (item 23, fl.
183).
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12.1. Ressalta a notória especialização do Sr. Décio Nunes Teixeira para defender as causas
trabalhistas em face do seu desempenho anterior, demonstrado no patrocínio de defesas em causas da
espécie.
12.2. Alega, ainda, a confiança que o referido advogado apresentava como ex-funcionário,
essencial aos contratos de serviços advocatícios.
Em nosso exame anterior (fls. 147/167), concluímos pela não existência de contrato formal
(item 95, fl. 160) e, em se comprovando a necessidade da contratação de serviços advocatícios
(causas trabalhistas), sugerimos determinações no sentido de que o Banco fizesse realizar préqualificação dos profissionais, além de se valer do auxílio da Advocacia Geral da União (item III da
conclusão, fl. 166).
O d Ministério Público, além de concordar com a nossa proposta, opina pela promoção de
audiência prévia dos responsáveis, a ser estendida aos diretores que aprovaram o Voto BCB
n° 060/91, de 08.02.91, que viabilizou a contratação do aludido advogado.
Impõe-se enfatizar que, ao contrário do que afirma o BACEN, tanto o Dec. Lei 2.300/86,
quanto a Lei 8.666/93 (alterada) exigem a formalização dos contratos (art. 50 do DL 2.300/86, e art.
62 da Lei 8 .666/93), mesmo daqueles realizados com dispensa ou inelegibilidade (parág. 2° do art.
44 do DL 2.300/86, vigente à época, e art. 20 do Dec. 30, de 07.02.91).
Levando-se em consideração a orientação emanada da Consultoria Geral da República (EM
CGR n°02/92, de 28 de outubro de 1992, o qual sugere a dispensa da licitação, em caráter provisório
- vide parágrafos 105 a 117, fls. 162/164) e as razões apresentadas pelo Banco para a contratação do
referido advogado, mantemos nosso entendimento anteriormente apresentado, no sentido de orientar
o Banco quanto aos procedimentos a serem adotados em futura contratação da espécie.
Face ao Parecer do d. Ministério Público (fl. 172) e tendo por oportuna a extensão aos
diretores do Banco da audiência proposta (item 1-1 e 2 da conclusão, fl. 165) quanto a aprovação dos
Votos BCB n° 504/91 (contratação de Assessor Sindical, itens 70 a 86 da instrução, fls. 157/159) e
n°374/91 (contratação de Assessora Parlamentar, itens 41 a 69, fls. 153/156), esta Secretaria
solicitou ao Banco Central a identificação dos referidos dirigentes (fax n°20/97, fl. 186).
17.1. Em atendimento, o Sr. Chefe do Departamento de Auditoria Interna do BACEN (em
exercício) encaminhou a esta Corte cópia das atas das reuniões de Diretoria, as quais aprovaram os
mencionados Votos (fls. 187 a 197).
Diante do exposto e considerando que as novas informações apresentadas pelo Banco Central
pouco acrescentam aos autos, e considerando, ainda, as sugestões trazidas pelo d Ministério Público
(Parecer de fls. 168 a 172), mantemos nosso posicionamento anterior (conclusão de fls. 165/166),
acrescentando proposta de ser promovida a audiência prévia do responsável (item I) a solidariedade
dos dirigentes que aprovaram os Votos BCB n° 504/91, de 27.08.91 (item I-1), n° 374, de 16.07.91
(item 1-2), adotando a seguinte redação:
1- nos termos do art. 43, II, da Lei 8.443/92, seja promovida audiência prévia do ex-Presidente do
Banco Central do Brasil FRANCISCO ROBERTO ANDRÉ GROS, solidariamente com os Srs.
ARA4N10 FRAGA NETO, CINCINATO RODRIGUES DE CAMPOS, - GUSTAVO JORGE
LABOISSIÈRE LOYOLA, LUIZ NELSON GUEDES DE CARVALHO e PEDRO LUIZ BODIN DE
MORAES, com vistas à aplicação da multa prevista no parágrafo único do mencionado artigo da Lei
Orgânica, para que apresentem razões de justificativa quanto:
1.1 - ao pagamento de despesas, sem amparo legal, relativamente aos acordos firmados com o Sr.
Sérgio Paschoal Naddeo (parág. 82/83) e com o Sr. Décio Nunes Teixeira (parágrafos 95 e 98/99);
1.2 - a realização, sem amparo legal, de despesas, próprias de servidores públicos, com a
e
servidora contratada Dulce Ângela Arouca Procópio de Carvalho, bem como decorrentes \da
contratação com inexigibilidade de licitação (parág. 58 e 65/66.)"
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A Douta Procuradoria, retornando aos autos (fls. 206) e após examinar os novos elementos adidos
6.
ao processo, manifestou-se ratificando seu manifesto de fls. 168/172, reproduzidos no item 4 acima.
É o Relatório.
VOTO

•

•

Emerge dos autos um conjunto de propostas oriundas da r SECEX decorrentes de
verificações, diligências e exames realizadas no Banco Central do Brasil — BACEN, em razão de
denúncia formulada pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos dos Entes de
Formulação, Promoção e Fiscalização da Política da Moeda e do Crédito — SINAL, em 06.04.92
(fls.1 e 2) e de determinação deste Plenário na Sessão de 14.04.92.
Em razão dos elementos contidos nos autos e das análises procedidas pela Unidade Técnica,
acrescidas dos Pareceres da Douta Procuradoria, quedaram demonstradas despesas realizadas sem amparo
legal, embora autorizadas pelos dirigentes do BACEN, referentes a contratação de serviços profissionais,
sem licitação ou concurso público.
Acolho, em parte, o que propôs o MP/TCU em seu Parecer (fl. 8 deste Relatório, primeiro e
segundo parágrafos):
a transformação deste processo em TCE para que posteriormente se formalize citação aos
10.1.
dirigentes que aprovaram o Voto BCB n° 454/91, de 14.08.91 (autorizando a contratação, sem amparo
legal, de serviços profissionais dos Senhores Técio Lins e Silva e Ilídio Moura), bem como dos exdirigentes beneficiários de tais serviços;
10.2 a realização de audiência prévia junto aos dirigentes que aprovaram os Votos BCB n° 504/91,
n° 374/91 e n° 60/91, em convergência à sugestão da Unidade Técnica.
Ressalvo, entretanto, por entender ser mais justo, que deva o Tribunal primeiramente proceder
chamada, a título de audiência prévia, a todos os nomes envolvidos na aprovação dos referidos Votos, e
daqueles dirigentes beneficiários dos serviços contratados, para apresentarem razões de justificativas.
Dessa forma, uniformiza-se os procedimentos, no âmbito deste processo, propiciando aos envolvidos
igual oportunidade de ampla defesa, garantindo, também, maior base de informações e fundamentos para
ajuizar sobre a transformação do processo em TCE e sobre a aplicação de multa.
Entendo, também, que a efetivação das audiências não se configura óbice à fixação, desde já,
das determinações sugeridas pela Unidade Técnica e endossadas pela Procuradoria. A pertinência de se
estabelecer, desde logo, tais determinações se justifica no fato de que os arrolados no processo
transcorreram no exercício de 1991 e na possibilidade de já terem sido adotadas providências corretivas
por parte do BACEN. Ademais, tal deliberação permitirá que fique pendente de solução apenas as
questões atreladas às audiências propostas e em apreciação.
O Sindicato denunciante encaminhou aos autos do processo documento (fls. 124/136)
complementando sua peça denunciatória original (fl. 1/2). Constam dos mesmos referência sobre dispensa
de "servidores contratados". Segundo a peça aditiva, muitos dos tais servidores prestavam serviço ao
BACEN há mais de 20 anos. Sendo assalariados de empreSas prestadoras de serviços terceirizados,
quando tais empresas eram substituídas, os servidores eram repassados de uma para outra firma,
resultando daí a prestação de serviço continuado no Banco, por período longo. Está consignado, na peça
em menção, que o BACEN procedeu dispensa de alguns desses servidores, com ilação no sentido de que
\\IIj
tal procedimento obedeceu a orientação desta Corte de Contas. Conclui o SINAL, apelando ao Tribunal
que "declare não haver sido essa a sua orientação" (fl. 136, item "d").
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A Unidade Técnica procedeu exame de todo o teor da peça em comento e, em relação a essa questão da
dispensa dos contratados, firmou-se pela rejeição da solicitação de manifestação do Tribunal, face a
inexistência de fundamento legal para progredir tal natureza de pleito (fl. 166, item V). A esse respeito a
Procuradoria anuiu à proposta da 7' SECEX (fl. 172, penúltimo parágrafo).
Assim, em harmonia com a instrução final da 7' SECEX e, em parte, com os Pareceres do
14.
Ministério Público, entendo cabível o seguinte teor de deliberação:
não conhecer da petição do Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos dos Entes
de Formulação, Promoção e Fiscalização da Política da Moeda e do Crédito — SINAL, item VI do
por não haver dispositivo
expediente de 15.06.92 inserido às fls. 124/136 dos autos deste processo,
legal que ampare seu acolhimento.
determinar:
2.1. ao Senhor Presidente do Banco Central do Brasil:
que adote providências no sentido de que, em futura licitação e contratação de profissional
especializado, seja observada, rigorosamente, a Lei n° 8.666/93, especialmente os arts. 2°, 24, 23
combinados com os arts. 13, 26, 60 e 61;
que adote providências necessárias com vistas a sustar, no prazo de 15 dias, caso já não o tenha
feito, a execução do estabelecido no Voto CMN n° 079/92, e por conseguinte, nos Votos BCB n's 454/91
e 582/91, por carecerem de amparo legal;
no caso de configurada e devidamente justificada a impossibilidade de competição para
contratação de serviço técnico especializado relativo ao patrocínio ou defesa de causa judicial (art. 13, I,
combinado com art. 25, II, da Lei n° 8.666/93) realize pré-qualificação dos profissionais recrutados,
devendo os respectivos acordos serem formalizados de acordo com os arts. n° 54 e n° 55 da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, e suas funções acompanhadas e fiscalizadas de modo a assegurar o fiel
cumprimento do estabelecido entre as partes, podendo valer-se, ainda, do auxílio da Advocacia Geral da
União, conforme entendimento firmado na Nota AGU/LA n° 01/93, publicada no Diário Oficial União de
26.02.93;
2.2. à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda que, em finuras contas do Banco
Central do Brasil, a serem encaminhadas a este Tribunal de Contas, informe a respeito do andamento ou
resultados das Ações Populares referidas nos autos deste processo e individualizadas pela Unidade
Técnica;
2.3. à r SECEX proceder, de acordo com os termos do art. 43, II, da Lei n° 8.443/92, combinado
com o art. 194, II, do Regimento Interno do TCU, diligências para colher, no prazo de quinze dias, razões
de justificativas junto aos Senhores:
Francisco Roberto André Gros, Armínio Fraga Neto, Cincinato Rodrigues de Campos, Luiz
Nelson Guedes de Carvalho, Pedro Luiz Bodin de Moraes, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, Ibrahim
Eris, Antonio Cláudio L. Pereira Sochaczewski, Eliseu Martins, Joubert Furtado e Luiz Eduardo Alves
de Assis, em relação à aprovação do Voto BCB n° 454/61, de 14.08.91, que autorizou a contratação
de serviços profissionais sem observância das normas legais;
Francisco Roberto André Gros, Armínio Fraga Neto, Cincinato Rodrigues de Campos, Luiz
Nelson Guedes de Carvalho, Pedro Luiz Bodin de Moraes e Gustavo Jorge Laboissière Loyola,
relativamente à aprovação dos Votos: BCB n° 60/61, de 18.02.91, que autorizou a contratação de
serviços profissionais do Senhor Décio Nunes Teixeira, sem observância das normas legais; BCB n°
374/91, de 16.07.91, que autorizou a contratação de serviços profissionais da Senhora Dulce 'Angela
Arouca Procápio de Carvalho, sem observância das normas legais; BCB n° 504/61, de 27.08.91, que
autorizou a contratação de serviços profissionais do Senhor Sérgio Paschoal Naddeo, sem observância
das normas legais;
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2.4. a remessa de cópia desta Decisão, assim como do Relatório e Voto que a fundamentam,
ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, para fins de supervisão ministerial, e ao Sindicato
Nacional dos Servidores Federais Autárquicos dos Entes de Formulação, Promoção e Fiscalização da
Política da Moeda e do Crédito — SINAL;
Assim, voto por que o Tribunal adote a Decisão, cujo teor submeto à elevada apreciação deste
15.
Colegiado.
TCU., Sala das Sessões, em 25

VAL C ELO
Ministro-Relator

10

de março

de 1998

c

Tribunal de Contas da União

erlir
Secretacla

cgme(561°9
nárlo
do

DECISÃO N° 1 2 6 /98 - PLENARIO
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Processo n° TC-009.605/92-4 (6 volumes)
Classe de Assunto: (V) Relatório de Exame Documental
Responsáveis: Francisco Roberto André Gros;Armínio Fraga Neto;Cincinato Rodrigues de
Campos;Gustavo Jorge Laboissière Loyola;Luiz Nelson Guedes de Carvalho;Pedro Luiz Bodin de
Moraes;Ibrahim Eris;Joubert Furtado;Eliseu Martins;Antonio Cláudio L. Pereira Sochaczewski; e Luiz
Eduardo Alves de Assis.
Entidade: Banco Central do Brasil - BACEN
Vinculação: Ministério da Fazenda
Interessado: Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquico dos Entes de Formulação,
Promoção e Fiscalização da Política da Moeda e do Crédito - SINAL
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: Jatir Batista da Cunha
Unidade Técnica: r SECEX
Decisão: Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. não conhecer da petição do Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos dos Entes de
Formulação, Promoção e Fiscalização da Política da Moeda e do Crédito — SINAL, item VI do
expediente de 15.06.92 inserido às fls. 124/136 dos autos deste processo, por não haver dispositivo
legal que ampare seu acolhimento;
8.2 determinar:
8.2.1 ao Senhor Presidente do Banco Central do Brasil:
que adote providências no sentido de que, em futura licitação e contratação de profissional
especializado, seja observada, rigorosamente, a Lei n° 8.666/93, especialmente os arts. 2°, 24 e 23
combinados com os arts. 13, 26, 60 e 61;
no caso de configurada e devidamente justificada a impossibilidade de competição para contratação
de serviço técnico especializado relativo ao patrocínio ou defesa de causa judicial (art. 13, I, combinado
com o art. 25, II, da Lei n° 8.666/93), realize pré-qualificação do profissional recrutado, devendo o
respectivo ato ser formalizado de acordo com os arts. 54 e 55 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
e suas funções acompanhadas e fiscalizadas de modo a assegurar o fiel cumprimento do estabelecido
entre as partes, podendo valer-se, ainda, do auxílio da Advocacia Geral da União, conforme entendimento
firmado na Nota AGU/LA n° 01/93, publicada no Diário Oficial da União de 26.02.93;
8.2.2. à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda, que, em futuras contas do Banco
Central do Brasil, a serem encaminhadas a este Tribunal de Contas, informe a respeito do andamento ou
resultados das Ações Populares instauradas contra o BACEN, referidas nos autos deste processo e
indicadas pela Unidade Técnica;
8.2.3. à r SECEX proceder, de acordo com os termos do art. 11 da Lei n° 8.443/92 combinado com
o art. 194, II, do Regimento Interno do TCU, diligências para colher, no prazo de quinze dias, razões de
justificativas junto aos Senhores:
Francisco Roberto André Gros, Armínio Fraga Neto, Cincinato Rodrigues de Campos, Luiz Nelson
Guedes de Carvalho, Pedro Luiz Bodin de Moraes, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, Ibrahim Eris,
Antonio Cláudio L. Pereira Sochaczewski, Eliseu Martins, Joubert Furtado e Luiz Eduardo Alves de
Assis, em relação à aprovação do Voto BCB n° 454/61, de 14.08.91, que autorizou a contratação de
serviços profissionais;
Francisco Roberto André Gros, Armínio Fraga Neto, Cincinato Rodrigues de Campos, Luiz Nelson
Guedes de Carvalho, Pedro Luiz Bodin de Moraes e Gustavo Jorge Laboissière Loyola, relativamente à
aprovação dos Votos: BCB n° 60/61, de 18.02.91, que autorizou a contratação de serviços profissionais
do Senhor Décio Nunes Teixeira, BCB n° 374/91, de 16.07.91, que autorizou a contratação de serviços
profissionais da Senhora Dulce Angela Arouca Procópio de Carvalho, sem observância das normas legais;
BCB n° 504/61, de 27.08.91, que autorizou a contratação de serviços profissionais do Senhor Sérgio
Paschoal Naddeo;
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8.2.4. a remessa de cópia desta Decisão, assim como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao
Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, para fins de supervisão ministerial, e ao Sindicato
Nacional dos Servidores Federais Autárquicos dos Entes de Formulação, Promoção e Fiscalização da
Política da Moeda e do Crédito - SINAL.
Ata n° 10/98 - Plenário.
Data da Sessão: 25/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo
(Relator) e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

à
HOMERO SANTOS
Presidente

•

AL IR C PELO
Ministro-Relator
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GRUPO I - CLASSE V - Plenário
TC 575.479/94-9
Natureza: Relatório de Levantamento de Auditoria
Unidade: Prefeitura Municipal de Duas Barras/RJ
Responsáveis: Jorge Henrique de Araújo Fernandes,
ex-Prefeito, e Paulo César Wermelinger, exSecretário Municipal de Obras.
Ementa:

- Relatório de Levantamento de Auditoria. Irregularidades na aplicação dos recursos objeto do
Convênio ng 1285/GM/90 - MAS. Conversão do presente processo em Tomada de Contas Especial.
Citação solidária do ex-Prefeito e ex-Secretário
Municipal de Obras.
RELATÓRIO

•

ó

Cuidam os autos de Relatório de Levantamento de Auditoria
realizado em razão de solicitação formulada pelo então Deputado Federal
Sr. Vivaldo Barbosa, por ocasião dos trabalhos da Comissão Mista
Parlamentar de Inquérito do Orçamento, no sentido de que fossem apuradas
possíveis irregularidades praticadas quando da transferência de recursos
federais, por intermédio de subvenções sociais a prefeituras municipais.
Em Sessão de 06/03/96, este Tribunal apreciou os presentes
autos, após a realização de trabalhos de Levantamento de Auditoria pela
SECEX/RJ, onde foram identificadas diversas falhas na aplicação dos
citados recursos, bem assim de outros oriundos de Convênios firmados com
órgãos federais, tendo sido prolatada a Decisão ng 087/96-TCU Plenário,(Ata ng08/96), que determinou:
fossem requisitados serviços técnicos especializados de
órgãos e instituições públicas federais, para assessorar a
SECEX/RJ na determinação dos valores indevidamente pagos pelos
serviços de engenharia não realizados; e
a fiel observância, pela Prefeitura Municipal de Duas
Barras, do Programa de Trabalho e do objeto constante dos
convênios celebrados com órgãos federais, bem como o exato
cumprimento das normas reguladoras da aplicação desses recursos
e dos oriundos de subvenções sociais.
O Prefeito Municipal de Duas Barras, Sr. Luiz Gonzaga Pagnuzzi
Araújo, foi comunicado acerca da determinação feita pelo Plenário desta
Corte, bem como o Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia
- CREA/RJ foi chamado a auxiliar no processo de avaliação e vistoria da
construção do Loteamento Silveira Monnerat, no aludido município, tendo
sido indicado o Engenheiro Civil Perito Sr. José Schipper para assessorar
a Unidade Técnica neste mister.
O Engenheiro Perito do CREA/RJ emitiu o Laudo de Vistoria
Técnica de fls. 62/3, que trata das obras de implantação de 88 lotes
urbanizados, com recursos provenientes do Convênio 1285/GM/90, firmado
entre a PM de Duas Barras e o extinto Ministério da Ação Social, onde
conclui que o loteamento vistoriado não apresenta nenhuma condição de
habitabilidade e representa uma ameaça à população de baixa renda.
Foi informada, no mesmo laudo técnico e conforme verificação
in loco, a situação geral da obra, onde destaca-se a falta de realização
das Redes de Água Potável, de Esgoto Sanitário e de Energia Elétrica.
Tais constatações colidem frontalmente com o Relatório de Execução
Física das Obras e Serviços Realizados, de 01/07/91, onde os responsáveis
supra atestam a realização total das citadas redes.
CAWPWIN60\ DOCMICO2NRELATORR57547994.WPD-mnb-ABPF
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supra atestam a realização total das citadas redes.
A Unidade Técnica destaca, ainda, a declaração do ex-Secretário
Municipal de Obras, Sr. Paulo Cesar Wermelinger, ratificando o fiel
cumprimento do objeto do Convênio n2 1285/GM/90 consubstanciada no Termo
de Aceitação Definitiva da Obra, de fls. 92 do Anexo I da Prestação de
Contas do aludido convênio, verbis:
"..estando tudo dentro das especificações exigidas e de
acordo com o Plano de Trabalho,..."
Ainda, conforme apontado pela SECEX/RJ, há indício de irregularidade na prestação de contas do convênio objeto destes autos, como
destacado na instrução de fls. 65/71, onde o ex-Prefeito Municipal, Sr.
Jorge Henrique de Araújo Fernandes declarou, em resposta à Diligência GS
N2 287, de 03/05/95, ( fls. 30), verbis:

•

•

... A aceitação definitiva da obra e seu respectivo
pagamento teve sua justificativa no fato de estar em sua
quase totalidade concluída e ainda, todos os equipamentos
haverem sido adquiridos..." (grifo da Unidade Técnica).
Mesmo reconhecendo os problemas relacionados à inflação vivida
recentemente em nosso País, o Analista responsável pela instrução de
fls.65/70, ressalta que, quando há boa fé por parte do administrador, ao
se quantificar o débito relacionado a determinada obra, tem-se expurgado
dos valores aplicados pelo Erário a parcela que gerou benefícios à
comunidade, mesmo que o objeto do convênio não tenha sido cumprido
totalmente.
Entretanto, não é o caso do presente convênio, haja vista que
nenhum benefício foi verificado por parte da comunidade local, com
prejuízos para o município, na medida em que não houve manutenção dos
serviços executados, perdendo-se até mesmo o pouco que foi executado.
Não houve a implantação de um único lote dos 88 (oitenta e
oito) previstos no objeto do Convênio, o que foi confirmado pelo Laudo
Técnico preparado pelo Eng2 Civil José Schipper, estando o local sem
condições de habitabilidade, sendo sua utilização considerada até mesmo
uma ameaça à população de baixa renda.
Dessa forma, propõe a Unidade Técnica que seja configurado
como dano ao Erário o valor total repassado por meio do Convênio n2
1285/GM/90, firmado entre o extinto Ministério da Ação Social - MAS e a
Prefeitura Municipal de Duas Barras/RJ, com débito total de 257.521,02
UFIR, até 16/12/96, sugerindo, ainda, que:
seja convertido o presente processo em Tomada de Contas
Especial, com fulcro no art. 47, da Lei n2 8.443/92, c/c o art. 197,
caput, do Regimento Interno;
seja promovida, nos termos do art. 153, inciso II, do
Regimento Interno, a citação solidária do ex-Prefeito, Sr. Jorge Henrique
de Araújo Fernandes e do ex-Secretário Municipal de Obras, Sr. Paulo
César Wermelinger, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem
alegações de defesa quanto ao não cumprimento integral do objeto do
Convênio n2 1285/GM/90, firmado entre a Prefeitura Municipal de Duas
Barras e o extinto Ministério da Ação Social, conforme Laudo de Vistoria
Técnica realizado por engenheiro designado pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro CREA/RJ, ou recolham aos cofres do Tesouro Nacional os valores discriminados no quadro às fls. 68, com os devidos acréscimos legais, a partir
das datas indicadas, e na forma da legislação vigente.
É o relatório.
CAWPWIN6ONDOCMICO2\RELATORI\57547994.WPD-mnb-ABPF
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VOTO

Inicialmente, registro que relato estes autos com fundamento no
art. 18 da Resolução ng 64/96 -TCU, haja vista tratar-se de processo
relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao Senhor Ministro
Fernando Gonçalves.
As irregularidades apontadas nos autos do presente processo por
meio do levantamento feito pela SECEX/RJ, confirmadas pelo trabalho
realizado pelo Engenheiro Civil indicado pelo CREA/RJ, apontam para a
instauração de tomada de Contas Especial, consoante determinam os artigos
47 e 197, respectivamente, da Lei ng 8443/92 e Regimento Interno desta
Corte.
Cabe destaque, ainda, para a conclusão apresentada pelo Laudo
Técnico de autoria do citado Engenheiro, segundo a qual o Loteamento
Silveira Monnerat representa uma ameaça para a população de baixa renda
do município, além de não terem sido sequer iniciadas as Redes de Água
Potável, Esgoto Sanitário e Elétrica.
Como agravante, cito o fato de terem o ex-Prefeito e exSecretário de Obras do Município atestado a regularidade das obras,
informando estarem concluídos todos os serviços, objeto do Convênio n.c2
1285/GM/90, fato que não ocorreu.
Dessa forma, acolho a proposta da Unidade Técnica, com a
ressalva feita pela Sra. Diretora da 3@ Divisão Técnica, e Voto por que
seja adotada a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 25 de março de 1998.

LINbbL MAGALHÃES DA--ROCHA
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 127 /98-TCU - Plenário

411'

Processo TC n° 575.479/94-9
Classe de Assunto: V - Levantamento de Auditoria
Responsáveis: Jorge Henrique de Araújo Fernandes, ex-Prefeito, e Paulo César Wermelinger, exSecretário Municipal de Obras.
Entidade: Prefeitura Municipal de Duas Barras/RJ.
Relator: Ministro Lincoln Magalhães da Rocha
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/RJ
Decisão: O Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - converter o presente processo em Tomada de Contas Especial, com fulcro no art. 47, da Lei n°
8443/92, c/c o art. 197, caput, do Regimento Interno;
8.2 - promover, nos termos do art. 153, inciso II, do Regimento Interno, a citação do ex-Prefeito, Sr.
Jorge Henrique de Araújo Fernandes, solidariamente com o ex-Secretário Municipal de Obras, Sr. Paulo
César Wermelinger, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa quanto à falta
de cumprimento integral do objeto do Convênio n° 1285/GM/90, firmado entre a Prefeitura Municipal de
Duas Barras e o extinto Ministério da Ação Social, conforme Laudo de Vistoria Técnica realizado por
engenheiro designado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio
de Janeiro - CREA/RJ, ou recolham aos cofres do Tesouro Nacional Cr$ 23.170.000,00 (vinte e três milhões,
cento e setenta mil cruzeiros), com os devidos acréscimos legais, calculados a partir de 22/01/91, na forma
da legislação vigente.
Ata n° 10/98 - Plenário.
Data da Sessão: 25/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.
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HOMERO SANTOS
Presidente
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1 - RELATÓRIO
GRUPO I - Classe VII - Plenário
TC-275.356/97-3
Natureza: Solicitação
Interessado: Drs. Paulo Roberto de Alencar Araripe Furtado e Nilce
Cunha Rodrigues (Procuradores da República)
Entidade: Delegacia Federal de Agricultura e do Abastecimento no
Ceará
Ementa: Expediente do Ministério Público Federal solicitando
cópias de peças constantes de processo ainda não apreciado pelo
Tribunal Relevância das razões apresentadas pelos Solicitantes.
Deferimento do pedido, informando-se-lhes do caráter preliminar e
sigiloso das informações.
e
Cuidam os autos de expediente encaminhado pelos Drs. Paulo Roberto de Alencar Araripe
Furtado, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, e Nilce Cunha Rodrigues, Procuradora da
República no Estado do Ceará, solicitando cópia "da auditoria e do respectivo relatório, procedida na
Delegacia Federal de Agricultura" naquele Estado, esclarecendo que tal requisição objetiva subsidiar
Inquérito Civil Público instaurado com o objetivo de apurar denúncias de improbidade administrativa no
âmbito daquela Unidade.
A SECEX-CE, instruindo o feito, encaminhou, em anexo, o processo cujas cópias foram
solicitadas, que se encontra com proposta de realização de audiência prévia do responsável e conversão em
tomada de contas especial para citação por quantias tidas como indevidamente pagas.
No mérito, a Unidade Técnica opina pelo atendimento ao pedido do Ministério Público
Federal
É o Relatório.
II- VOTO
Analisando, em meu Gabinete, os autos objeto da solicitação (TC-275.340/97-0), pude
verificar que o relatório de auditoria solicitado apresenta diversas ocorrências apontadas como
irregularidades, alcançando diversas áreas, a exemplo de diárias, convênios, treinamentos, fiscalização,
licitações e transportes, pelo que foi proposta a audiência prévia do Titular da Delegacia Federal de
Agricultura e do Abastecimento no Ceará - DFA/CE, bem assim a transformação dos autos em Tomada de
Contas Especial para que sejam promovidas citações pelos valores tidos como indevidamente pagos.
A jurisprudência desta Casa não é unânime quanto ao atendimento de pleitos em que são
2.
solicitadas cópias de assuntos ainda não apreciados pelos Colegiados, mas são diversas as oportunidades
em que, recentemente, se tem decidido, em situações análogas, pelo deferimento, alertando-se a autoridade
solicitante acerca do caráter preliminar das informações, bem assim do sigilo de que se revestem (Dec.
556/97-P, Relator Min. Carlos Átila, Dec. 572/97-P, Relator Min. Marcos Vilaça, Dec. 755/97-P, Relator
Min. Adhemar Ghisi, Dec. 783/97-P, Relator Ministro José Antônio B. Macedo, dentre outras).
Creio que no presente caso afigura-se conveniente prestar-se o subsidio requerido pelo
3.
Ministério Público Federal, ante as relevantes razões expostas e dentro do espirito de cooperação que tem
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norteado as ações de ambas as Instituições, observados os alertas acerca do caráter preliminar e sigiloso
das informações
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto
ao Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 25 de• março
de 1998.

ADHE • PALADINI GHISI
Ministro-Relator'--

• ■■
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•

Processo TC n° 275.356/97-3
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessados: Drs. Paulo Roberto de Alencar Araripe Furtado e Nilce Cunha Rodrigues (Procuradores
da República)
Entidade: Delegacia Federal de Agricultura e do Abastecimento no Ceará
Vinculação: Ministério da Agricultura e do Abastecimento
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX-CE
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 30, Parágrafo
único, e 32, ambos da Resolução n° 77/96, DECIDE conhecer da solicitação formulada pelos Drs. Paulo
Roberto de Alencar Araripe Furtado e Nilce Cunha Rodrigues, Procuradores da República no Estado do
Ceará, para, no mérito, dar-lhe atendimento, encaminhando-se-lhes cópias das peças de fls. 01/61 do
processo TC-275.340/97-0, informando-se-lhes, outrossim, do caráter preliminar e sigiloso das referidas
informações, ainda não apreciadas, quanto ao mérito, pelo Tribunal.
Ata n° 10/98 - Plenário.
Data da Sessão: 25/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio
e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

e

HOMERO SANTOS
Presidente

ADHEMAR PAI • I GHISI
Ministre -Relator

— 1 J —

•

e

Aanteli
ienic • C.7.
Secretária do Plenarlo

Tribunal de Contas da União

1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe VII - Plenário
TC-500.030/98-7
Natureza: Solicitação
Interessado: Dra. Gilda Pereira de Carvalho - SubprocuradoraGeral da República
Ementa: Solicitação do Ministério Público Federal para que seja
realizada auditoria no Tribunal Regional do Trabalho da 6 Região.
Solicitação conhecida e não provida ante a falta de amparo legal.
Matéria já examinada por esta Corte. Encaminhamento de cópia do
autos do TC 010.754/93-8 e das fls. 78 a 86 do TC n° 524.063/93-1
e da presente Decisão, acompanhada do Relatório e do Voto que a
fundamenta..
Adoto como meu relatório a instrução da lavra da Diretora da 3 a Divisão Técnica, Dr aN
Marta Fabiana de Melo Aragão, endossada pela Sra. Secretária Substituta, Dra. Ildê Ramos Rodrigues
Theodoro:
"Por intermédio do Oficio n° 020/98/GPCB (fl. 01), a Subprocuradora-Geral da República, Dr"
Gilda Pereira de Carvalho Berger, solicita que este Tribunal realize auditoria no Tribunal Regional do
Trabalho da 6' Região, para verificar a regularidade da recepção por parte daquele Tribunal de
Servidores contratados pelas Prefeituras Municipais.

•

Tal solicitação, informa a Se Subprocuradora-Geral, tem por objetivo dar prosseguimento ao
Procedimento Administrativo n° 08.128-04.00267/95-52-PRR-5' Região, o qual foi instaurado em
decorrência de notícias de irregularidades levadas ao conhecimento da PRR — 5' Região pela
Associação dos Magistrados da 6' Região — AMATRA VI (fls. 02/30).
De início, convém ressaltar que somente o Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas ou
por suas Comissões Técnicas ou de Inquérito, tem competência para solicitar do Tribunal a realização
de inspeções e auditorias, conforme estabelecido no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal e art. 38,
inciso I, da Lei n° 8.443/92.
É bem verdade que o art. 31 da Resolução TCU n° 77/96, que trata do recebimento, autuação
e tramitação de processos e papéis no Tribunal, aplicou às solicitações formuladas pelo Ministério
Público o mesmo procedimento daquelas provenientes do Congresso Nacional, desde que em
consonância com o art. 26, inciso I, letra '13', da Lei n° 8.625/93, o qual assim dispõe:
'art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá:
I — instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para
instruí-lo:

11,
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b) requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e
municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;'
5 Como a realização de inspeções e auditorias não se enquadra entre as hipóteses previstas no
dispositivo legal sobredito, não vemos como acolher a solicitação ora formulada
Nesse sentido, cumpre lembrar, o Tribunal já se posicionou anteriormente quando da
apreciação do TC n° 550.293/97-3, que trata de Agravo interposto pelo Sr.Procurador da República no
Estado do Paraná contra despacho do Relator que determinou o arquivamento de solicitação de
auditoria, por falta de requisitos legais para atendimento (Decisão n° 733/97 — TCU — Plenário — Ata n°
43/97).

•

Em que pese o óbice antes levantado ao atendimento da presente solicitação, pesquisamos
nossos registros e verificamos que a matéria de que trata o procedimento administrativo acima referido
já foi objeto de deliberação por parte do Tribunal, quando do exame do TC n° 010.754/93-8 (Sigiloso)
8 Trata o referido processo de denúncia formulada ao Tribunal pelo Presidente do AMATRA VI,
por meio do Oficio n° 18, de 25 06.93, cujo teor é idêntico ao expediente remetido por essa associação,
na mesma época, à PRR — 5 5 Região (fls. 01/21 do TC n° 010.754/93-8).
Em Sessão de 02 12.93, o Plenário do Tribunal, acolhendo proposta desta Unidade Técnica,
determinou a realização de Inspeção Extraordinária no TRT 6' Região, a fim de apurar os fatos
denunciados pela AMATRA VI (Decisão n° 184/93 — TCU — Plenário — Ata n° 39/93).
Em cumprimento à determinação supra, foi realizada inspeção extraordinária no TRT — 6a
Região, estando o Relatório decorrente acostado às fls. 47/74 do TC n° 010.754/93-8
Por Despacho do Relator, Exmo Sr. Ministro Olavo Drumond, foi promovida a audiência do
responsável, que encaminhou as razões de justificativas insertas às fls. 80/83 daqueles autos.

•

12. A instrução de fls. 85/83 do TC n° 010.754/93-8, após exame das justificativas apresentadas
pelo responsável, concluiu pela determinação da adoção das medidas necessárias à correção das falhas
observadas, bem como a juntada daqueles autos às contas do TRT — 6 Região relativas ao exercício
de 1992 (TC n° 524.063/93-1), o qual foi apreciado pelo Tribunal, em Sessão da 1' Câmara de 29.04.97
(Relação n° 41/97 — Ata n° 13/97), que julgou as referidas contas regulares com ressalva, sem prejuízo
de que fossem promovidas as determinações propostas nos autos.
Como se observa, a solicitação da PRR — 5' Região trata de matéria já discutida e apreciada
pelo Tribunal no TC n°010.754/93-8, que se encontra apensado ao TC n°524.063/93-1. Por essa razão
é que juntamos o TC n° 524.063/93-1 a estes autos.
Do exposto, e considerando que os resultados da aludida inspeção extraordinária realizada no
TRT — 6a Região podem conter subsídios importantes à instrução do procedimento administrativo
instaurado pela PRR — 5' Região, somos pelo encaminhamento dos autos ao Gabinete do Exmo Sr.
Ministro Adhemar Paladini Ghisi, Relator do LUJ n° 05 — biênio 97/98, propondo:
a) que se conheça da presente solicitação, com fulcro no art. 30 da Resolução TCU n° 77/96,
para, no mérito, negar-lhe provimento, por falta de requisitos legais para o seu atendimento, nos
termos do art. 71, inciso IV, da Constituição Federal e art. 1°, inciso II, da Lei n° 8.443/92;
C:\Meus Doeumentos\500030.doc
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o encaminhamento de cópia à Autora desta Solicitação do inteiro teor do TC n° 010.754/93-8
e das fls. 78 a 86 do TC n° 524.063/93-1;
que seja também remetida à Interessada cópia da Decisão que vier a ser adotada pelo Tribunal,
acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentarem."
2.

É o relatório.
II- VOTO

Acolhendo rn totum as conclusões da Unidade Técnica, VOTO no sentido de que o
Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

25 de março

de 1998.

ADHEMAR PALADINI GHISI
Mirfis-t-ro-Relator
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DECISÃO N° 129 /98-TCU - Plenário

Processo TC n° 500.030/98-7
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessado: Dra. Gilda Pereira de Carvalho Berger (Subprocuradora)
Órgão: Ministério Público Federal - 5' Região
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/PR
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 conhecer da presente solicitação, com fulcro no art. 30 da Resolução TCU n° 77/96, para, no
mérito, negar-lhe provimento, por falta de requisitos legais para o seu atendimento, nos termos do art. 71,
inciso IV, da Constituição Federal e art. 1°, inciso II, da Lei n° 8.443/92;
8.2 encaminhar cópia à Autora desta Solicitação do inteiro teor do TC n° 010.754/93-8 e das fls. 78 a
86 do TC n° 524.063/93-1;
8.3 remeter à Interessada cópia da presente Decisão, acompanhada do Relatório e do Voto que a
fundamenta.
Ata n° 10/98 - Plenário.
Data da Sessão: 25/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo
e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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Presidente
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GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-275.508/96-0
Natureza: Representação
Unidade: Prefeitura Municipal de Maracanaú - CE
Interessado: Procuradoria da República no Estado do Ceará - PR/CE
Ementa: Representação. Possíveis irregularidades na aquisição de
gêneros alimentícios. Inspeção realizada na Prefeitura Municipal de
Maracanaú - CE. Não foram encontrados indícios de irregularidade na
compra efetuada. Conhecer da Representação, para considerá-la
improcedente. Determinação. Comunicação ao interessado.
Arquivamento.

Tratam os autos de Representação encaminhada ao Tribunal pelo Procurador Regional
da República no Estado do Ceará, Dr. Francisco de Araújo Macedo Filho, acerca de possíveis
irregularidades na aquisição de gêneros alimentícios pela Prefeitura Municipal de Maracanaú CE, utilizando recursos do Governo Federal, tendo em vista que, a referida edilidade, alegando
emergência, adquiriu as mercadorias destinadas a merenda escolar sem a devida licitação, tendo,
posteriormente, utilizado o restante dos recursos para adquirir mais mercadorias, desta feita,
mediante o competente processo licitatório.
A SECEXJCE, após inspeção na mencionada Prefeitura, em circunstanciado Relatório (fls.
2.
24/26), registrou por conclusões:
analisando o processo de compra com dispensa de licitação efetuado pelo Município de
Maracanaú, verifica-se que o mesmo está amparado pelos inciso IV e XII do art. 24 da Lei n°
8.666/93, não se vislumbrando, portanto, indício de irregularidade;
o Prefeito, em 22.08.96, fez uma consulta ao Tribunal de Contas do Município acerca da
• possibilidade de se comprar, com dispensa de licitação, uma quantidade inferior à necessária
ao atendimento de situação emergencial, e somente pelo tempo suficiente à conclusão do
procedimento licitatório, tendo sido informado da possibilidade da mencionada compra, desde
que cumpridas todas as exigências da Lei n° 8.666/93; e
quanto aos preços dos produtos adquiridos com a dispensa de licitação, estavam compatíveis
com os de mercado.
3.

Ante as conclusões retro, a Unidade Técnica formulou proposta (fls.28), no sentido de:
conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, haja vista não
haver indício de irregularidade nos procedimentos licitatórios examinados pelo Analista
encarregado dos trabalhos de inspeção;
examinar, em futura auditoria, a Concorrência Pública n° 02/96, em fase inicial quando da
realização da mencionada inspeção, relativa à aquisição de gêneros alimentícios destinados à
merenda escolar;
arquivar o presente processo; e
comunicar à parte interessada o inteiro teor da Decisão que vier a ser adotada pelo Tribunal.
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É o Relatório.

VOTO
Tendo em vista que, feita inspeção na Prefeitura Municipal de Maracanaú - CE, a
Unidade Técnica concluiu que os procedimentos para a compra de gêneros alimentícios
destinados à merenda escolar da municipalidade foram regulares, acolho os pareceres uniformes
oferecidos pela Unidade Técnica, e VOTO por que seja adotada a Decisão que ora submeto à
deliberação deste E. Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 25 de março de 1998.

•
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DECISÃO N° 130 /98-TCU- PLENÁRIO
Processo n° TC-275.508/96-0
Classe de Assunto: III - Representação
Interessado: Procuradoria da República no Estado do Ceará - PR/CE
Unidade: Prefeitura Municipal de Maracanaú - CE
Relator: Ministro Iram Saraiva
Representante do Ministério Público: Não atuou
Decisão: A Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente Representação, para, no mérito, julgá-la improcedente;
8.2 - determinar à SECEX/CE que examine, no próximo trabalho de auditoria realizado na Prifeitura
Municipal de Maracanaú -CE, a Concorrência Pública n° 02/96, relativa à aquisição de gêneros
alimentícios destinados à merenda escolar;
8.3 - encaminhar ao interessado cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a instruem; e
8.4 - arquivar o presente processo.
Ata n° 10/98 - Plenário.
Data da Sessão: 25/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir
Campeio e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente
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GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC 018.710/96-4
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Banco Central do Brasil
INTERESSADO: Dr. Derocy Giácomo Cirillo da Silva,
Procurador da República da Procuradoria da
República no Rio Grande do Sul
EMENTA: Representação. Diligência expedida ao
Banco Central do Brasil, objetivando
esclarecimento acerca da fundamentação legal para
o pagamento de horas-extras a servidores
afastados para participação em cursos de pósgraduação. Documentos acostados pelo BACEN aos
autos não contêm justificativa sobre a
irregularidade apontada. Determinações à
Entidade. Comunicação ao interessado. Juntada às
contas.

•

Adoto como relatório a bem lançada instrução elaborada no
âmbito da 7@ SECEX, com a concordância do Senhor Secretário de Controle
Externo em substituição, verbis:
"Tratam os autos de Representação formulada pelo Procurador da
República no Rio Grande do Sul, Derocy Giácomo Cirillo da Silva, a
respeito do afastamento de servidores do Banco Central do Brasil - BACEN,
em estágio probatório, para freqüentar cursos de pós-graduação, tendo
como exemplo o caso do servidor Pedro Jobim Alves Ferreira que, empossado
em 22.12.94, foi liberado em 04.01.95, percebendo o salário-padrão mais
acréscimos decorrentes de prorrogação de jornada de trabalho (horasextras).
Para dar prosseguimento ao processo, foi expedida
diligência, por esta Unidade Técnica (fls. 07), ao BACEN para que
informasse a fundamentação legal para o pagamento de horas-extras a
quatro funcionários afastados para freqüentar cursos de pós-graduação,
e os valores pagos aos mesmos a esse titulo, discriminados por servidor.
O Banco enviou, então, documentação (fls. 08/112) que trata
dos critérios para seleção visando treinamento externo, programas a serem
cumpridos, compromissos do funcionário para com a instituição e
justificativas para a formação de servidores, não atendendo, entretanto,
o solicitado na aludida diligência (item 2 supra), supondo-se a
inexistência de fundamento para o pagamento de horas-extras àqueles
servidores.
Cabe salientar que a questão formulada por esta Secretaria
não vai de encontro à capacitação de funcionários, mas sim ao pagamento
de adicional por serviços extraordinários não-executados.
Mesmo podendo ser aceita a alegação do BACEN de que a
liberação de servidores, em estágio probatório, foi realizada em data
anterior à Decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de
Inconstitucionalidade ng 449-2/DF, que determinou a submissão dos
servidores da autarquia ao regime estatutário da Lei 8.112/90, o
pagamento a funcionários afastados não está previsto na CLT.
Ainda que o BACEN utilizasse a manutenção das vantagens
cl
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pecuniárias, próprias do exercício efetivo do cargo, aos funcionários
como incentivo ao treinamento (f is. 99), entendemos que o pagamento de
horas-extras, mesmo que oriundo de acordos coletivos de trablho,
previstos na CLT, refere-se a serviços extraordinários efetivamente
prestados.
Diante do exposto, sugerimos que o presente processo seja
encaminhado ao Ministro-Relator, com fundamento no inciso I do art. 12 da
Lei 8.443/92, propondo que:
a) seja determinado ao Banco Central do Brasil que adote
providências com vistas ao ressarcimento àquele Banco das importâncias
relativas ao pagamento de horas-extras aos servidores abaixo
discriminados, corrigidas monetariamente e acrescidas dos encargos
legais, calculados a partir da data dos respectivos recebimentos,
conforme legislação em vigor, no período em que estiveram afastados para
freqüentar cursos de pós-graduação, por não estar tal remuneração
prevista na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
- Alzira R. Morais Silva, para realizar curso de Mestrado em
Economia na USP (posse em 20.04.94)
Carlos Hamilton V. Araújo, para realizar curso de Mestrado
em Economia na FGV/RJ (posse em 09.03.92)
Rosalvo Ermes Streit, para realizar curso de Mestrado em
Informática na UFRS (posse em 06.09.94)
Pedro Jobim Alves Ferreira, para realizar curso de Mestrado
em Economia na PUC/RJ (posse em 22.12.94)
seja determinado ao BACEN que se abstenha do pagamento de
horas-extras a servidores quando não houver efetiva prestação de serviço
extraordinário;
o presente processo seja juntado às contas do exercício de
1994 para exame em conjunto e em confronto." (fls. 113/4).
É o relatório.
VOTO

Conforme relatado, não foi apresentada pelo Banco a
fundamentação legal para o pagamento de horas-extras a funcionários
afastados para cursos de pós-graduação.
Ante o silêncio da Entidade a respeito da base legal solicitada
por meio da diligência promovida pela 7@ SECEX, permanece sem retoque o
entendimento inconteste da necessidade da contraprestação do serviço para
recebimento do adicional de horas extraordinárias.
Destarte, acolho o parecer emitido pela Unidade Técnica e VOTO
no sentido de que este Colegiado Pleno adote a decisão que ora submeto
à sua deliberação.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de
março
de 1998.
Souza, em 25 de
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DECISÃO N° 1 1 /98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n°: TC 018.710/96-4
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Dr. Derocy Giácomo Cirillo da Silva, Procurador da República da Procuradoria da República
no Rio Grande do Sul
Entidade: Banco Central do Brasil
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: r SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator com fundamento no art. 71, inciso IX
da Constitutição Federal e art. 45 da Lei 8.443/92, DECIDE:
8.1 - conhecer da representação formulada pelo ilustre Procurador da República no Rio Grande do Sul,
para, no mérito, considerá-la procedente;
8.2 - determinar ao Senhor Presidente do Banco Central do Brasil:
8.2.1 - que adote no prazo de 30 (trinta) dias a partir da ciência da presente Decisão providências para
ressarcimento ao BACEN das importâncias relativas ao pagamento de horas-extras aos servidores abaixo
discriminados, corrigidas monetariamente e acrescidas dos encargos legais, calculados a partir da data dos
respectivos recebimentos, conforme legislação em vigor, no período em que estiveram afastados para
freqüentar cursos de pós-graduação:
- Alzira R. Morais Silva, afastada para realizar curso de Mestrado em Economia na USP (posse em
20.04.94);
- Carlos Hamilton V. Araújo, para realizar curso de Mestrado em Economia na FGV/RJ (posse em
09.03.92);
- Rosalvo Ermes Streit, para realizar curso de Mestrado em Informática na UFRS (posse em 06.09.94);
- Pedro Jobim Alves Ferreira, para realizar curso de Mestrado em Economia na PUC/RJ (posse em
22.12.94);
8.2.2 - que se abstenha do pagamento de horas-extras a servidores quando não houver efetiva prestação
de serviço extraordinário, por falta de amparo legal;
8.3 - enviar ao interessado cópia da presente Decisão, com Relatório e Voto que a fundamentam;
8.4 - determinar à SECEX/RS que proceda o acompanhamento das medidas constantes do subitem 8.2.1
supra, fazendo-se, oportunamente, a juntada do presente processo às contas do Banco Central do Brasil,
relativas ao exercício de 1994, para exame em conjunto e em confronto, de acordo com o que dispõe o inciso
II do artigo 194 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas.
Ata e 10/98 - Plenário.
Data da Sessão: 25/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campelo
e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

HUMBERT0'6UIMARÃES SOUTO
Áinistro-Relator
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GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC 001.381/97-0 c/03 volumes
Juntados:
600.140/97-0,
TC
500.159/97-1,
TC
TC
400.077/97-3, 550.111/97-2, TC 300.077/97-1, TC
275.176/97-5, TC 250.193/97-3, TC 675.119/97-9,
TC 725.064/97-8, TC 700.168/97-4, TC
350.215/97-9, TC 225.147/97-1, TC 450.143/97-0,
TC 750.086/97-1, TC 575.179/97-0, TC
650.105/97-4, TC 425.108/97-0, TC 475.825/97-7,
TC 375.184/97-0, TC 525.105/97-2, TC
825.081/97-1, TC 625.155/97-1, TC 775.053/97-0,
TC 200.093/97-5, TC 800.054/97-0, TC
325.249/97-0
NATUREZA: VII - Acompanhamento
ENTIDADES: Fundo Nacional de Saúde, Secretaria
Executiva/MS, Secretaria de Assistência à
Saúde/MS, Coordenação de Controle e Auditoria CAUDI/MS, CISET/MS Secretarias Estaduais de
Saúde e Conselhos Estaduais de Saúde
INTERESSADO: Tribunal de Contas da União
EMENTA: Acompanhamento do cumprimento das
determinações constantes da Decisão n 2 576/93 Plenário. Inspeções realizadas por todas as
SECEXs. As determinações, em geral, vêm sendo
cumpridas. Novas determinações em função do
atual contexto do SUS. Necessidade do
desenvolvimento de ferramentas computacionais
para otimização dos trabalhos deste Tribunal na
área de saúde. Desapensação dos processos e
envio dos mesmos às SECEXs respectivas.

Trata o presente processo do acompanhamento das determinações
constantes da Decisão n2 576/93 - Plenário, de 14.12.93, efetuado em
cumprimento ao item 8.6 da Decisão n 2 710/96 - Plenário, de 06.11.1996,
que dispôs, in verbis:
"8.6. determinar à 4 2 SECEX que verifique e represente ao
Relator da LUJ pertinente a respeito do cumprimento das determinações
constantes da Decisão n 2 576/93-TCU - Plenário;".
É importante esclarecer que a Decisão n ° 576/93 - Plenário
foi originária de diversas inspeções extraordinárias no Instituto
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS (hoje
extinto), abrangendo o Sistema único de Saúde - SUS, exarando-se, na
ocasião, 49 determinações corretivas e/ou de cunho operacional
relacionadas ao Sistema.
Em atendimento ao citado item da Decisão 710/96, a 4 2 SECEX
formulou representação a este Relator na qual analisava o cumprimento
de diversas determinações, classificando-as em três categorias:
cumpridas, parcialmente cumpridas e não cumpridas.
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No mesmo expediente a Unidade Técnica propôs a realização de
inspeções em relação as determinações não cumpridas e parcialmente
cumpridas, bem como às dirigidas às Secretarias Estaduais de Saúde.
Determinei então à 42 SECEX a realização de inspeção no Fundo
Nacional de Saúde, Secretarias Executivas e de Assistência à Saúde do
Ministério da Saúde, CISET/MS, Conselho de Saúde e Secretaria de Saúde
do Distrito Federal.
Na mesma ocasião, também foi determinada a realização de
inspeções por todas as Secretarias Regionais de Controle Externo nas
Secretarias e Conselhos Estaduais de Saúde em relação aos itens da
referida Decisão n 2 576/93 - Plenário a eles afetos.
Depois de consolidados e analisados todos relatórios pela 4 2
SECEX, são apresentados os resultados acerca de cada determinação
específica:
I - Determinações dirigidas ao Ministro de Estado da
Saúde(subitem 8.1)

•

ampla
campanha
institucional
realize
para
"8.1.1.
conscientizar a população quanto aos seus direitos à saúde, bem assim
estimular o controle social sobre o Sistema Único de Saúde diante,
inclusive, da obrigatoriedade de organização e funcionamento dos
Conselhos de Saúde em todos os níveis, nos termos do art. 4 ° da Lei n °
8.142/90;"
A Secretaria de Assistência à Saúde - SAS
Situação informou que esse tema foi objeto de cartilhas amplamente divulgadas,
visando orientar e treinar associações, sindicatos e prefeituras para
a formação e manutenção dos Conselhos de Saúde. A campanha
publicitária do Ministério da Saúde teve 4 de seus 18 filmes dedicados
aos Conselhos.
Segundo informações da SAS, em 1997, os Conselhos Municipais
de Saúde estavam entre as prioridades do Ministério da Saúde em seu
Plano de Ações e Metas, sendo que as Comissões Intergestores
Bipartite, Conselhos e Fundos Estaduais de Saúde estavam implantados
em todos os Estados (item 17 - fls. 171/172).
A criação de Conselhos e Fundos Municipais de Saúde e a
comprovação do seu funcionamento são requisitos para a
descentralização de recursos financeiros pelo Fundo Nacional de Saúde,
conforme o art. 4 ° da Lei n° 8.142/90 (vol. III - fls. 74/76).
O Ministério da Saúde tem registrada a criação de 3.127
Fundos e Conselhos Municipais de Saúde, que correspondem a 2.367
municípios habilitados na condição de gestão incipiente, 616 na gestão
parcial e 144 na gestão semiplena.
A articulação do Ministério da Saúde com os Conselhos
Estaduais é desenvolvida por intermédio do Conselho Nacional de Saúde
(item 19 - fl. 172).
A SAS informou também que, em 1996, foi veiculada campanha
na televisão, divulgando os recursos existentes na rede SUS para
pacientes de AIDS (hospital-dia, assistência domiciliar, etc.). Além
disso, foram distribuídos livretos com endereços de serviços
especializados disponíveis no SUS.
Outro serviço disponível é o Disque Saúde (ex-Telesus), que
vem atendendo as prefeituras há 4 anos.
2
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A Secretaria de Assistência à Saúde respondeu, ainda, que
vem desenvolvendo material de propaganda audiovisual para divulgar à
população diversos aspectos relacionados à área de saúde. Dentre eles,
pode-se relacionar filmes veiculados nos canais de TV sobre : AIDS,
prevenção de doenças cardíacas, doação de órgãos, cólera e
tuberculose. Além desses temas, há também informações sobre o SUS, os
Conselhos Municipais de Saúde, os Postos de Saúde e os Hospitais.
Quanto ao material escrito, há publicações sobre:
1997 - O Ano da Saúde no Brasil - ações e metas
prioritárias - programa lançado em março/97 pelo Presidente da
República e pelo Ministro da Saúde. Alguns dos filmes referidos acima
fazem parte deste projeto;
A Saúde no Brasil - panorama de recursos humanos,
despesas, serviços e diversos índices estatísticos sobre doenças e
taxas de mortalidade no Brasil;
Formas de atendimento e direitos de pacientes com AIDS;
Manual do Conselheiro de Saúde;
Orientação para a formação de Conselhos de Saúde.
Análise - A Unidade Técnica afirma que, durante a inspeção,
teve acesso ao material audiovisual e escrito referido no item
anterior, podendo verificar que o Ministério da Saúde desenvolveu
ações no sentido de cumprir a determinação desta Corte, no que se
refere à campanha institucional para conscientizar a população quanto
ao seu direito à saúde.
Considerando que todos os estados já possuem Conselhos
Estaduais de Saúde e a implantação dos Conselhos Municipais é
prioridade daquele Ministério, entende que essa determinação foi
cumprida, restando propor que o órgão federal do SNA, a CAUDI,
acompanhe a efetiva implantação dos Conselhos Municipais de Saúde,
informando os resultados ao TCU.

e"

"8.1.2. adote medidas com vistas a acelerar o cronograma de
descentralização das ações e serviços de saúde afetos ao Ministério
para a implantação definitiva do Sistema único de Saúde em todo o
País, atribuindo, de forma clara e nos termos da legislação, coresponsabilidade aos três níveis de governo: federal, estadual,
municipal, com o acompanhamento mais próximo das situações piloto, com
base para um avanço seguro e definitivo do SUS;"
Situação - O Ministério da Saúde vem adotando medidas com
vistas à implantação do SUS como, por exemplo, a edição das Normas
Operacionais Básicas, instrumentos jurídicos institucionais que
estabelecem procedimentos reguladores do processo de descentralização
da gestão das ações e serviços de saúde.
Além disso, vem editando diversos outros normativos com o
objetivo de regulamentar contratos de prestação de serviços entre os
entes federativos e outras pessoas jurídicas; definir tetos
financeiros para os Estados, relativos ao custeio das atividades de
assistência ambulatorial e hospitalar; definir regras de
transferências de recursos e complementar as medidas adotadas por meio
das NOBs.
O processo de municipalização, entretanto, não depende
exclusivamente das ações do Ministério da Saúde, mas cinge-se a
condições legais (art. 4 ° da Lei n° 8.142/90) que precisam ser
cumpridas pelos governos estaduais e municipais antes que a efetiva
descentralização possa ser implementada.
3
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A Unidade Técnica entende que, apesar de a
Análise
descentralização preconizada pelo SUS não atingir ainda os níveis
ideais, o Ministério da Saúde vem adotando medidas com vistas a
implementação da descentralização almejada pelo modelo estabelecido na
Carta Magna, nos limites de suas possibilidades e da capacidade
gerencial dos estados e municípios.
-

"8.1.3. agilize o projeto de reestruturação prevista no art.
13 da Lei n 2 8.689/93 (vol. III - fls. 77/80), nele contemplando a
implementação do Sistema Nacional de Auditoria, no âmbito do
Ministério (art. 6 2 da referida lei), vinculando-o à Secretaria de
Controle Interno/CISET/MS, ante o que dispõe o art. 74, inciso II da
Constituição Federal, atribuindo-lhe no âmbito federal, claramente,
dentre outras competências, a de fiscalizar a aplicação de recursos
destinados às ações e serviços de saúde, por força de dispostos no
inciso VI do art. 71, c/c inciso IV do art. 74, também da
Constituição;"
Fazendo uma avaliação do funcionamento atual e das
dificuldades para a efetiva implantação e ação do Sistema Nacional de
Auditoria - SNA, a Coordenação Geral de Controle, Avaliação e
Auditoria - CAUDI apresentou, entre outros, os seguintes obstáculos :
em nível federal, as atividades do SNA são descontinuas e
há deficiências no fluxo da informação; em nível de estados e
municípios, somam-se a isso o pequeno número de serviços de controle,
avaliação e auditoria funcionando plenamente e a falta de técnicos
devidamente habilitados para o exercício da atividade;
o Decreto n2 1.651/95, que regulamenta o SNA, não
esclarece as competências nos três níveis, dificultando o exercício
das atividades de forma descentralizada e integrada, com divisão de
responsabilidades entre os três níveis de gestão;
falta de estrutura administrativa e de regulamentação da
carreira do Auditor do SNA/SUS do nível federal;
deficiência da rede de informática;
deficiência de recursos humanos (sobretudo na região
norte) e de meios de transporte nas regionais;
falta de normatização nos casos de procedimentos relativos
a desconto em processamento quando seria necessário haver
parcelamento;
falta de amparo legal para o SNA emitir certificado de
auditoria e de divida ativa;
indefinição de responsabilidade no caso de cobrança
indevida de profissional autônomo (código 7), bem como de alguns tipos
de valores impugnados.
Prosseguindo, a CAUDI arrolou algumas providências adotadas
pelo Ministério para superar as dificuldades (f 1. 174) :
fl. 81),
edição da PT/GM/MS n2 392/97 (vol. III
constituindo grupo técnico para elaboração da estruturação do
Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria, na forma prevista na
Lei n2 8.689/93 (vol. III - fls. 77/80);
estudos para o plano de carreira dos Auditores do
SNA/Federal;
melhoria da rede de informática;
4
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treinamento dos técnicos das áreas de auditoria das
Secretarias Estaduais e Municipais;
discussões, envolvendo Gabinete Ministerial, Secretaria
Executiva, Consultoria Jurídica e CAUDI, das questões legais que
permeiam as atividades de auditoria.

•

Análise - Segundo o art. 13 da Lei n2 8.689, de 27 de julho
de 1993 (vol. III - fls. 77/80), "o Poder Executivo, no prazo máximo
de noventa dias, procederá à reestruturação global do Ministério da
Saúde e de seus órgãos e entidades ...". O parágrafo único da mesma
Lei estabelece que "a reestruturação a que se refere esse artigo
contemplará a estruturação do Sistema Nacional de Auditoria ...".
O prazo legal previsto para a reestruturação do Ministério
da Saúde e implantação do SNA expirou em 1993, sem que a atual
administração tenha apresentado justificativa para tal atraso. No
entanto, de acordo com informações da Secretaria Executiva, essa
reestruturação estaria em andamento e seria concluída até 31.12.97.
O Ministério da Saúde enfrenta, conforme declarado (item 5 fl. 168), dificuldades orçamentárias, que impossibilitam, inclusive, a
adequação dos valores pagos pelos serviços prestados ao SUS à
realidade do mercado.
A partir de 23.01.1997, o Ministério da Saúde passou a contar
com o aporte de recursos repassados pela Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira - CPMF, que tem possibilitado a manutenção da
estrutura do SUS e o pagamento dos atrasados acumulados até então. Não
existem, no entanto, outras fontes que garantam esses recursos após o
prazo de vigência dessa contribuição.
Frente a este quadro e considerando que a qualidade do
atendimento na rede conveniada ainda não é capaz de suprir as
necessidades da população em geral, entendemos imprescindível a
êxistência de um sistema efetivo e, preferencialmente, concomitante de
controle dos gastos com saúde, como forma de otimizar o uso dos
recursos disponíveis.
No que se refere à vinculação do Sistema Nacional de
Auditoria - SNA à CISET, deve-se levar em conta que o SNA é organizado
junto à direção do SUS em todos os níveis de governo. Em nível
federal, a Medida Provisória n 2 1.550-40, de 11.06.97, que organiza e
disciplina os Sistemas de Controle Interno do Poder Executivo não
tratou da vinculação do SNA à Secretaria Federal de Controle, órgão ao
qual se vinculam as CISET's. Tão pouco o Decreto n 2 1.651/95 (vol. I fls. 199/201), que regulamentou o SNA, toca nesse assunto. Além disso,
a carreira dos profissionais do Controle Interno do Poder Executivo
não contempla os auditores do SNA.
A Decisão n2 576/93-P (fls. 32/36) foi publicada em dezembro
de 1993, época em que as Secretarias de Controle Interno eram
subordinadas aos seus respectivos Ministérios. Entretanto, conforme o
art. 3 2 da Medida Provisória n 2 1.550-40, o Sistema de Controle Interno
passou a funcionar sob a orientação técnica e normativa da Secretaria
Federal de Controle. Sendo assim, em nossa opinião, não é mais
pertinente a determinação de que o Sistema Nacional de Auditoria do
Ministério da Saúde seja vinculado à Secretaria de Controle
Interno/MS. Não obstante, entendemos que o SNA e a CISET, embora
independentes, devem trabalhar mediante cooperação técnica, pois
visam objetivos comuns.

5
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Dado o exposto e considerando que a estruturação do SNA
ainda tem dificuldades a ser superadas, entendemos que o item 8.1.3 da
Decisão n° 576/93-P não foi cumprido e propomos que seja determinado :
a) ao Ministro de Estado da Saúde que :
agilize a reestruturação do Ministério da Saúde,
conforme disposto no art. 13 da Lei n2 8.689/93, contemplando a
implementação do Sistema Nacional de Auditoria;
busque, juntamente com estados e municípios, redefinir
as competências do Sistema Nacional de Auditoria - SNA, nas três
esferas, de maneira clara, possibilitando o exercício das atividades
de forma descentralizada e integrada, com divisão de responsabilidades
entre os níveis de gestão;
envide esforços visando dotar o SNA, no nível federal,
de recursos materiais e humanos necessários ao desempenho da função;
b) à CISET que acompanhe o processo de reestruturação do
Ministério da Saúde e a implantação do SNA, mantendo esta Corte
informada sobre os resultados obtidos.
"8.1.4. substitua o atual sistema de pagamento realizado
através de AIH e UCA por outra forma mais justa e menos vulnerável a
fraudes e, enquanto isso, que sejam implantados mecanismos de maior
controle e contenção, visando à redução de gastos e distorções com AIH
e UCA."
Situação(itens 2, 3 e 16c - fls. 164/168 e 171) - A
Secretaria de Assistência à Saúde relatou que, em 31.10.94, o
Ministério da Saúde editou a PT/MS/1.827 (vol. I - fls. 46/47), que
regulamentou a transferência automática de recursos do Fundo Nacional
de Saúde - FNS para os Fundos Estaduais, Municipais e do Distrito
Federal. Foram também editadas as PT/MS/SAS n 2 172 a 198/94 (vol. I fls. 232/285), que estabeleceram, a partir da população estimada pelo
IBGE, tetos físicos e financeiros a todos os Estados da Federação.
A PT/MS/SAS n 2 199/94 (vol. III - fls. 82/83) estabeleceu
critérios de repasse de recursos aos Estados e Municípios em gestão
semiplena.
A Secretaria de Assistência à Saúde - SAS também informou que
as seguintes inovações foram implantadas nos Sistemas de Informações
Hospitalares - SIH (fls. 164/166):
foram introduzidas novas críticas, que funcionam como
mecanismos de controle;
vários programas de controle de internação foram
disponibilizados pelo DATASUS, permitindo aos gestores maior controle;
em 1995 e 1996 foi avaliado o sistema de controle das
internações, verificando-se, entre outros fatores: evolução do
faturamento, custo médio e freqüência dos procedimentos, programação
do Estado e distribuição de AIH;
• foram realizadas revisões dos manuais do SUS (módulo
gerencial e hospitalar).
o Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA também recebeu
alterações, a saber (fls. 167/168) :
• implantação do SIA em todos os estados da federação, dando
cumprimento a recomendação do TCU;
atualização constante do sistema, por meio de inclusão de
novas críticas;
• disponibilização na rede MS/BBS e na INTERNET de diversos
instrumentos de controle (TABSIA, VALSIA, CADSIA, VERSIA);
6
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implantação, a partir de abril/97, da Autorização dos
Procedimentos de Alta Complexidade/Custo - APAC.
Dentre os instrumentos criados pelo Ministério da Saúde, a
SAS destacou a publicação da NOB 01/96, que redefine os mecanismos de
fluxos de financiamento, reduzindo progressiva e continuamente a
remuneração por produção de serviços e ampliando as transferências de
caráter global, fundo a fundo, com base em programações ascendentes,
pactuadas e integradas.
Análise - A determinação preconiza que o sistema de
pagamento realizado por intermédio de Autorização de Internação
Hospitalar - AIH e Unidade de Cobertura Ambulatorial - UCA seja
substituído por outra forma mais justa e menos vulnerável a fraudes. O
Ministério da Saúde emitiu a Portaria n 2 1.827/94 (vol. I - fls. 46/47)
mudando a forma de pagamento, para os municípios em gestão parcial e
semiplena, e estabelecendo o teto financeiro, sendo que, atualmente,
persiste apenas o pagamento feito por meio de AIH.
Quanto à vulnerabilidade, a Secretaria de Assistência
Saúde apresentou as inovações implantadas nos Sistemas de Informações
Hospitalares e Ambulatoriais (f is. 164/168). No entanto, a CAUDI, em
seus trabalhos, ainda relata a existência de fraudes no pagamento
(item 2b - fls. 196).
Dado o exposto e considerando que ainda há imperfeições no
cálculo do montante a ser repassado aos integrantes do SUS, entendemos
que a determinação foi parcialmente cumprida. Sendo assim, propomos
que seja determinado ao Ministro de Estado da Saúde que continue
envidando esforços no sentido de implantar um sistema de pagamento aos
credenciados menos vulnerável a fraudes."
"8.1.5 - crie Câmara Setorial para acompanhamento e controle
da política de insumos para a saúde (medicamentos, órteses, próteses,
oxigênio, equipamentos), integrada por membros do governo, produtores,
prestadores de serviços, trabalhadores da saúde e usuários;"
Situação (item 4 - fl. 168) - De acordo com a resposta da
Secretaria de Assistência à Saúde, a criação de Comissão Intersetorial
no âmbito daquele Ministério encontra-se em fase de discussão,
existindo uma comissão sobre temas correlatos na Secretaria de
Vigilância Sanitária.
Análise - Diante da resposta apresentada pela entidade,
consideramos que a determinação ainda não foi cumprida, razão pela
qual propomos que seja reiterada ao Ministro da Saúde a determinação
de criar Câmara Setorial para acompanhamento e controle da política de
insumos para a saúde (medicamentos, órteses, próteses, oxigênio,
equipamentos), integrada por membros do governo, produtores,
prestadores de serviços, trabalhadores da saúde e usuários.
"8.1.6. adote mecanismos para agilizar o processo de
municipalização da saúde, como objetivos final previsto na
determinação do item 8.1.2 supra;"
A análise deste item já foi feita no item 8.1.2.
"8.1.7. proceda à revisão dos processos de municipalização já
efetuados e dos que apresentam pendências das exigências contidas no
art. 4 ° da Lei n ° 8.142, de 28.12.90;"
A Unidade Técnica entende cumprida a determinação, uma vez
que, na NOB/96, o repasse automático de recursos, em suas diversas
fontes de financiamento, fica condicionado ao estágio de gerenciamento
do sistema de saúde alcançado por estados e municípios
"8.1.8 - estabeleça critérios claros para a distribuição dos
recursos destinados às ações e serviços assistenciais, tanto para o
7
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atendimento ambulatorial quanto para internações hospitalares, com
publicação dos valores e divulgação à população."
Situação(item 22 - fl. 175) - Segundo a Secretaria de
Assistência à Saúde, a definição e/ou alteração do teto financeiro de
cada município é estabelecida pela Comissão Intergestores Bipartite e
ratificada pelo gestor estadual. Os valores repassados para estados e
municípios em gestão semiplena são divulgados pelo Diário Oficial da
União, mensalmente pelo DATASUS/FNS, em rede MS/BBS e via INTERNET.
Análise - Na representação (fls. 1/22), esta determinação foi
considerada parcialmente cumprida, restando verificar se a divulgação
. população vinha sendo feita. De acordo com a resposta da entidade,
os valores, atualmente, são divulgados por meio do D.O.U., DATASUS e
INTERNET. Deste modo, consideramos que a determinação foi cumprida.
"3.1.6 Determinação 8.1.9 - adote providências para
implantação efetiva do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), com
o detalhamento de dados como : serviços prestados, informações sobre
os pacientes, uso de implantação de órteses e próteses, atendimentos
fora do hospital e administração de medicamentos especiais, uma vez
que tais informações são importantes, tanto sob o ponto de vista
gerencial quanto financeiro e também em termos de controle e
avaliação.
Situação (item 3 - fls. 164/168) - A Secretaria de
Assistência à Saúde informou que o Sistema de Informações
Ambulatoriais - SIA está implantado em todos os estados da federação e
constantemente atualizado, com inclusões de novas críticas
(atualmente cerca de 500), cuja principal finalidade é evitar
cobranças indevidas.
Quanto ao detalhamento dos dados, a CAUDI relatou que, com
exceção das informações sobre o paciente, as outras informações vêm
sendo apresentadas. Apenas nos casos de Autorização de Procedimentos
Ambulatoriais de Alta Complexidade/Custo - APAC para tratamento renal
feita a identificação do paciente.
A Resolução n 2 228, de 01.08.90 (vol. III - fls. 84/88), que
regulamentou a implantação do SIA estabelece, em seu item 4.1, que "em
função do enorme volume de eventos sob controle do SIA/SUS, da ordem
de mais de 50.000.000 (cinqüenta milhões) de consultas ambulatoriais,
procedimentos e SADT mensais, o sistema não identificará as prestações
realizadas para cada indivíduo, mas o conjunto de serviços prestados
por uma determinada unidade."
A mencionada Resolução também define documentos-fonte para o
SIA (vol. III - fls. 87/88), de caráter quantitativo, e que permitem
controlar e avaliar os atendimentos ambulatoriais, tais como : Boletim
de Produção Ambulatorial (BPA), Boletim de Imunização (BIM) e Boletim
de Diferença de Pagamento (BDP), entre outros.
Análise - Com base nas informações colhidas durante o período
de inspeção, deduzimos que o Sistema de Informações Ambulatoriais SIA está implantado. Contudo, ainda existem inúmeras falhas, bem como
procedimentos que dão margem à ocorrência de fraudes. De acordo com
informações da CAUDI, o SIA acha-se sujeito ao cometimento de
irregularidades, dado que há falta de controle no pagamento das
atividades do setor.
Considerando que a Decisão n 2 576/93-P (f is. 32/36) é
posterior à Resolução n2 228/90 (vol. III - fls. 87/88), entendemos que
os itens incluídos em sua determinação 8.1.9, referentes a
detalhamento de dados do SIA, visavam a complementar o estabelecido
naquela Resolução.
8
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O fornecimento de informações sobre os pacientes submetidos a
procedimentos ambulatoriais serviria de mecanismo de controle,
minorando a ocorrência de fraudes.
Sendo assim, entendemos que a determinação foi parcialmente
cumprida e propomos que seja reiterado ao Ministro de Estado da Saúde
que adote providências para a implantação no Sistema de Informações
Ambulatoriais (SIA) do detalhamento de dados sobre os pacientes e da
reformulação do sistema de pagamento, para que sejam evitadas
irregularidades.

•

"8.1.10. proceda à elaboração de estudo para a adequação dos
valores constantes das tabelas de procedimentos, objetivando preço
justo e compatível com a realidade;"
Situação(item 5 - fls. 168) - Segundo a Secretaria de
Assistência à Saúde, o último reajuste dos valores dos procedimentos
ambulatoriais e hospitalares ocorreu em julho/94, adequando-os ao
Plano Real. Posteriormente, diversos estudos foram realizados para
reajustar os valores dos procedimentos, que não puderam ser
implementados em virtude das dificuldades orçamentárias enfrentadas
pelo Ministério.
As Portarias GM/MS n 2 2277/95, 2321/95 e 2322/95 (vol. III fls. 89, 90 e 91/95, respectivamente) concederam, em caráter
excepcional, o fator de recomposição de 25%, a partir de julho/95, do
valor faturado da tabela SIA/SIH, de órteses e próteses e do teto
financeiro dos municípios, respectivamente. A Portaria n 2 1.281/96
(vol. III - fl. 96) autorizou, a partir de janeiro/96, o fator de
recomposição de 20% no valor do conjunto de troca de Diálise
Peritoneal Ambulatorial Contínua - CAPD. É a arrecadação da CPMF que
tem sido usada para pagamento destes reajustes do mês em curso, além
daquele relativo aos meses atrasados.
Análise - Tendo em vista que os estudos foram realizados,
consideramos que a entidade cumpriu a determinação. Entretanto, sabese que ainda há distorções nas tabelas, e que os preços praticados não
são compatíveis com a realidade.
Foi relatado pelo Diretor Executivo do Fundo Nacional de
Saúde que a continuidade do pagamento dos atrasados e qualquer aumento
(dos valores dos serviços ou dos salários dos servidores) estão
diretamente vinculados à existência de recursos. Questionado sobre
qual solução será adotada após o prazo de vigência da CPMF, afirmou
que de concreto só há a expectativa de que a CPMF seja prorrogada até
que se consiga vincular recursos orçamentários à Saúde, como já ocorre
com a educação.
Sendo assim, propomos seja determinado ao Ministro da Saúde
que envide esforços no sentido de compatibilizar os valores das
tabelas de procedimentos com os preços praticados pelo mercado,
mediante a redefinição dos mecanismos de financiamento do Sistema
Único de Saúde.
"8.1.11. efetue o pagamento dos serviços prestados às
unidades hospitalares conveniadas ou contratadas nos prazos previstos
na legislação, de sorte a não lhes causarem prejuízos, em razão das
perdas inflacionárias;"
Situação - O Diretor do Fundo Nacional de Saúde informou à
equipe de inspeção que não há atraso no pagamento dos serviços
prestados, que é efetuado até 30 dias depois da apresentação da
cobrança.
9
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Análise - Deve-se considerar que esta determinação foi feita
numa época de inflação alta e desvalorização monetária bastante
acelerada. Atualmente, vive-se em outra conjuntura econômica, com
baixas taxas de inflação e, conseqüentemente, maior estabilidade do
valor da moeda. Sendo assim, entendemos que a determinação foi
cumprida, já que a Portaria n2 48, de 12.06.91 (vol. III - fl. 97)
estabelece o prazo máximo de 30 dias para pagamento das AIH.
"8.1.12. proceda a estudos com o objetivo de regularizar a
atuação de estagiários, médicos residentes e médicos não credenciados
na participação de cirurgias, a fim de evitar situações de produção
individual discrepante;"
Situação(item 6 - fl. 224) - A Secretaria Executiva, embora
considerando essa questão fora de seu âmbito, referiu-se aos seguintes
estudos:
Estudo sobre Sociedades de Especialidades em Medicina entre outros assuntos, pretendeu "investigar de que forma as diversas
Sociedades de Especialistas controlam ou regulam a qualidade da
prática e as condições para atuação de seus associados e em que
abrangência isto se dá."
Perfil dos Médicos do Brasil - buscou caracterizar o
universo do trabalho médico.
Análise - Conforme o item 5.3.2.5 do Relatório que originou
a Decisão n2 576/93-P (fls. 32/36), há algumas distorções no sistema de
pontos utilizado para o pagamento dos serviços profissionais do SUS.
Dentre elas, exemplificam-se casos de :
a) estudantes e estagiários que têm seus pontos atribuídos
ao médico que os orientou, o qual passa a ter sua pontuação e
recebimento majorados de forma artificial;
h) cômputo de atos clínicos como atos cirúrgicos;
c) fraude pura e simples, em que os atos praticados por um
determinado profissional são atribuídos a outro.
Foi dentro desse contexto que o TCU elaborou a determinação
em análise.
Diante da justificativa apresentada, concluímos que os
estudos que possibilitariam a identificação das situações irregulares
descritas acima não foram efetuados.
Dado o exposto, propomos que seja reiterada ao Ministro da
Saúde a determinação de que proceda a estudos com o objetivo de
regularizar a atuação, no âmbito do SUS, de estagiários, médicos
residentes e médicos não credenciados na participação de cirurgias, a
fim de evitar situações de produção individual discrepante.
"8.1.13. adote medidas com vistas à implementação de uma
política de recursos humanos na área de saúde, juntamente com as
Secretarias Estaduais e Municipais gestoras do Sistema, visando à
isonomia entre as diferentes esferas de governo, à valorização da
dedicação exclusiva aos serviços do SUS, e à organização de um sistema
de formação de recursos humanos em todos os níveis, além da elaboração
de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal;"
- fls. 216/221) - A
Situação - (Memo/CGDRH/SUS/MS/n2 034
Coordenação Geral de Desenvolvimento de Recursos Humanos para o SUS CGDRH relatou que "a ação do órgão de coordenação nacional do sistema
inclui a cooperação técnica aos gestores estaduais e municipais para
definição e implementação de suas políticas e prioridades de ação de
recursos humanos na gestão do Sistema único de Saúde, consubstanciadas
10
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em publicações daquela Coordenação Geral que buscam, em última
análise, aumentar a cobertura e melhorar a qualidade e produtividade
dos serviços prestados nos ambulatórios, nos hospitais e na
comunidade." Essa cooperação técnica dá-se mediante solicitação dos
estados e consiste no fornecimento de publicações, bem como orientação
por parte dos técnicos do Ministério da Saúde. Exemplos de títulos
publicados encontram-se às fls. 220/221.
A entidade listou alguns dos projetos desenvolvidos, seus
objetivos e a origem dos recursos aplicados (f is. 218/220).
Como a resposta não abordou os temas de isonomia e dedicação
exclusiva, solicitamos mais esclarecimentos, que nos foram enviados
por meio do Memo/CGDRH/SUS/MS/n 2 039 (f is. 222/223). Nesse documento, a
CGDRH respondeu que tais assuntos não são de sua competência. Informou
que um projeto integrado foi desencadeado com o CONASS (Conselho
Nacional de Secretários Estaduais de Saúde) e o CONASEMS (Conselho
Nacional de Secretários Municipais de Saúde) onde, entre os vários
conteúdos, foi a abordada a questão de heteronomia salarial e sugerida
a possibilidade de fóruns regionais para a discussão da política
salarial. Por outro lado, segundo a CGDRH, o acompanhamento das
oficinas de trabalho tem revelado que a preocupação dos gestores e
gerentes avança para outras questões, como a diversificação de
modalidades de vínculo e de remuneração, caminhando para alternativa
que tem mais a ver com flexibilização do que com isonomia, coerente
com a linha preconizada pelo Plano Diretor da Reforma do Estado do
MARE.
Análise - Durante o período da inspeção, tivemos acesso a
diversas publicações citadas pela CGDRH, dentre elas: Política de
Recursos Humanos para o SUS, A Investigação sobre Recursos Humanos em
Saúde, revista Desenvolvimento Gerencial no SUS, revista Divulgação em
Saúde para Debate, apostilas de capacitação técnica (ex: Capacitação
de Enfermeiros em Saúde Pública para o SUS). Entendemos que a CGDRH
vem cumprindo o determinado quanto à formação de recursos humanos e à
elaboração de programas de aperfeiçoamento de pessoal.
Quanto à isonomia e dedicação exclusiva, no entanto, a
determinação não pode ser considerada cumprida, tendo em vista que não
houve, na área de saúde, implantação de uma política de recursos
humanos nos termos preconizados por esta Corte. Todavia, a entidade
pondera que, atualmente, a tendência coerente com o Plano Diretor da
Reforma do Estado do Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado - MARE identifica-se mais com flexibilização do que com
isonomia. Além disso, é de conhecimento público que Estados e
Municípios têm dificuldades em arcar com os custos da folha de
pagamento de seus funcionários. A isonomia salarial viria a agravar
essa situação. Cabe ressaltar, ainda, que um dos objetivos da Norma
Operacional Básica - NOB 01/96 é consolidar a descentralização dos
serviços de saúde, tarefa que destoa de uma política de isonomia.
À época da elaboração da Decisão 11.2 576/93-P (fls. 32/36), a
política administrativa e de recursos humanos do país era distinta da
atual. O MARE e o Congresso Nacional encontram-se empenhados na
definição e execução de uma reforma administrativa abrangente, a qual
pretende imprimir novos rumos à política de recursos humanos do
serviço público em geral. Desta forma, entendemos pouco pertinente
reiterar a determinação de que seja observada a isonomia entre as
diferentes esferas de governo.
Sobre a dedicação exclusiva, cabe lembrar que o art. 27 da
Lei no 8.080/90 estabelece como um dos objetivos da política de
11
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recursos humanos na área da saúde a valorização da dedicação exclusiva
aos serviços do SUS. Desta forma, propomos determinação ao Ministro da
Saúde para que envide esforços no sentido de possibilitar o
cumprimento do citado artigo.

•

"8.1.14. adote medidas com vistas à obtenção dos dados
constantes dos critérios definidos no art. 35 da Lei n 2 8.080/90 (vol.
I - fls. 386/397), para o estabelecimento de valores a serem
transferidos a estados, Distrito Federal e municípios;"
169 e 170/171,
(itens 9 e 16 - fls.
Situação respectivamente) - A Secretaria de Assistência à Saúde - SAS respondeu
que Portaria GM/MS n2 1.827/94 (vol. I - fls. 46/47) regulamentou o
estabelecimento de valores a ser transferidos a municípios, a estados
e ao Distrito Federal para a cobertura de ações e serviços na área da
assistência ambulatorial e hospitalar, cabendo às Comissões
Intergestores Bipartite a responsabilidade sobre os tetos dos
municípios.
A Secretaria de Assistência à Saúde relatou que, conforme o
Plano de Ações e Metas do Ministério da Saúde, o atual cenário de
implantação do SUS exige daquele Ministério uma imediata readequação
em todos os seus métodos gerenciais e operacionais, no sentido de que,
assumindo plenamente a condição de gestor nacional do sistema, possa
dar conseqüência prática às ações previstas para o biênio 97/98. O
Ministério da Saúde tem criado instrumentos que apontam para uma
reordenação do modelo de atenção à saúde e para a descentralização do
SUS, dos quais destaca-se a publicação da Norma Operacional Básica NOB 01/96.
Análise - O art. 35 da Lei n2 8.080/90 (vol. I - fls.
386/397) preconiza, in verbis :
Art. 35 - Para o estabelecimento de valores a serem
transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada
a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de
programas e projetos :
I - perfil demográfico da região;
II - perfil epidemiológico da população a ser coberta;
III - características quantitativas e qualitativas da rede de
saúde na área;
IV - desempenho técnico, econômico e financeiro no período
anterior;
V - níveis de participação do setor saúde nos orçamentos
estaduais e municipais;
VI - previsão do plano qüinqüenal de investimentos de rede;
VII - ressarcimento do atendimento a serviços prestados para
outras esferas de governo.
§ 1 2 - Metade dos recursos destinados a Estados e Municípios
será distribuída segundo o quociente de sua divisão pelo número de
habitantes, independentemente de qualquer procedimento prévio.
§ 2 2 - Nos casos de Estados e Municípios sujeitos a notório
processo de migração, os critérios demográficos mencionados nesta Lei
serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional,
em especial o número de eleitores registrados.
§ 6 2 - O disposto no parágrafo anterior não prejudica a
atuação dos órgãos de controle interno e externo e nem a aplicação de
penalidades previstas em lei, em caso de irregularidades verificadas
na gestão dos recursos transferidos.
12
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O art. 2 2 da Portaria n2 1.827/94 (vol. I - fls. 46/47)
determina, in verbis:
Caberá às Comissões Intergestores Bipartite, em
Art. 2 2
cada Estado, definir os tetos financeiros da Secretaria Estadual de
Saúde e da Secretaria de Saúde, ou órgão equivalente, de cada
Município.
§ 1 2 - A definição do teto financeiro correspondente à
Secretaria Estadual obedecerá à programação das ações desenvolvidas
pela sua rede própria e por serviços contratados e conveniados, de
referência estadual, sob sua gestão.
§ 2 2 - A definição do teto financeiro de cada Município
obedecerá à programação das ações desenvolvidas pela sua rede própria,
contratada/conveniada e das ações e serviços de referência
local/regional.
A Norma Operacional Básica do Sistema único de Saúde - NOBSUS 01/96, publicada em 06.11.96 (vol. I - fls. 400/408), é um
instrumento de regulação do SUS e fundamenta-se na Constituição
Federal e nas Leis n 2 8.080/90 (vol. I - fls. 386/397) e n 2 8.142/90
(vol. I - fls. 398/399).
Sua finalidade primordial é "promover e consolidar o pleno
exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito Federal,
da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes, com a
conseqüente redefinição das responsabilidades dos Estados, do Distrito
Federal e da União, avançando na consolidação dos princípios do SUS."
A NOB 01/96 (vol. I - fls. 400/408) redefine :
a)os papéis de cada esfera de governo e, em especial, no
tocante à direção única;
b)os instrumentos gerenciais para que os municípios e
estados superem o papel exclusivo de prestadores de serviços e
assumam seus respectivos papéis de gestores do SUS;
c)os mecanismos e fluxos de financiamento, reduzindo
progressiva e continuamente a remuneração por produção de serviços e
ampliando as transferências de caráter global, fundo a fundo, com base
em programações ascendentes, pactuadas e integradas;
d) a prática do acompanhamento, controle e avaliação no SUS,
superando os mecanismos tradicionais, centrados no faturamento de
serviços produzidos, e valorizando os resultados advindos de
programações com critérios epidemiológicos e desempenho com qualidade;
e)os vínculos dos serviços com os seus usuários,
privilegiando os núcleos familiares e comunitários, criando, assim,
condições para uma efetiva participação e controle social.
A NOB 01/96 (vol. I - fls. 400/408) define, entre outros, os
seguintes montantes de recursos financeiros a ser transferidos aos
fundos estaduais e municipais :
Piso Assistencial Básico - PAB, que é definido pela
multiplicação de um valor per capita nacional pela população de cada
município (fornecida pelo IBGE). O montante do PAB é acrescido de
atuando
estiverem
que
sempre
preestabelecidos
percentuais
integradamente à rede municipal, equipes de saúde da família, agentes
comunitários de saúde, ou estratégias similares de garantia da
integralidade da assistência.
Fração Assistencial Especializada - FAE, que é um montante
correspondente a procedimentos ambulatoriais de média complexidade,
medicamentos e insumos excepcionais, órteses e próteses ambulatoriais
e Tratamento Fora do Domicílio - TFD.
-
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índice de Valorização de Resultados - IVR, que consiste na
atribuição de valores adicionais transferidos como incentivo à
obtenção de resultados de impacto positivo sobre as condições de saúde
da população.
Não obstante tal regulamentação, constatamos, a partir de
relatos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que o repasse de
recursos do SUS enseja algumas distorções quando a localidade em
questão constitui-se em centro de referência regional para tratamento
de saúde.
Apesar da existência dos fatores previstos no art. 35 da Lei
n° 8.080/90, eles só influenciariam o repasse dos recursos na proporção
de 50%, o que, no caso das referências regionais, sobrecarregaria o
sistema, preterindo o atendimento aos habitantes do local. Além disso,
os dispositivos previstos no art. 35 da Lei n ° 8.080/90 ainda não estão
totalmente implementados, sendo que alguns deles não foram
contemplados pela NOB 01/96. Essa norma também se encontra em fase de
implementação e os municípios, atualmente, estão classificados, quanto
à gestão, pelos critérios definidos pela NOB 01/93, conforme fl. 179.
Sendo assim, entendemos que a forma de cálculo de repasse dos
recursos para os centros de referência regional deva ainda ser
repensada, de modo que sejam contemplados, na regulamentação feita
pela NOB 01/96, de maneira clara, os fatores acima relacionados,
minimizando as distorções existentes no atual sistema e possibilitando
o cumprimento do disposto no art. 35 da Lei n ° 8.080/90.
Diante do exposto, consideramos que a determinação ainda não
foi cumprida e propomos que :
seja reiterado ao Ministro da Saúde que adote medidas com
vistas à obtenção dos dados constantes dos critérios definidos no art.
35 da Lei n 2 8.080/90, para o estabelecimento de valores a serem
transferidos a estados, Distrito Federal e municípios;
seja determinado ao Ministro da Saúde que :
b.1) proceda a um estudo comparativo entre os critérios de
repasse de recursos estabelecidos na NOB 01/96 e no artigo 35 da Lei n °
8.080/90, informando ao TCU as medidas adotadas para possibilitar o
cumprimento do disposto no citado artigo;
b.2) aperfeiçoe o sistema de repasse de verbas de modo a
compensar as localidades identificadas como centros de referência no
tratamento de saúde.
"8.1.15. estude a viabilidade de registrar no SIAFI todos os
recursos do SUS transferidos aos estados e municípios, verificando
ainda a possibilidade técnico-operacional da interligação daquele
sistema ao DATAPREV/DATASUS, com o objetivo de acompanhar os
pagamentos efetuados;"
Situação - O Diretor do Fundo Nacional de Saúde informou que
já existe um projeto em andamento no sentido de interligar o DATASUS
ao SIAFI e que os trabalhos devem ser concluídos nos próximos meses.
Além disso, os pagamentos efetuados pelo SUS também serão
disponibilizados na INTERNET.
Análise - De acordo com as informações prestadas, percebe-se
que foi realizado o estudo prescrito na determinação, que está em vias
de ser implementado.
Consideramos que a determinação está sendo cumprida, propondo
que seja determinado à CISET que informe, na próxima prestação de
14
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contas do Fundo Nacional de Saúde, se já foi feita a interligação do
DATASUS ao SIAFI.
"8.1.16. adote providências com vistas a proceder o
levantamento de todos os servidores ocupantes de cargos ou de chefia
ou de função de confiança na estrutura do SUS e que, em desacordo com
a lei, sejam proprietários, administradores e dirigentes de entidades
ou serviços contratados;"
Situação(item 7 - fls. 168/169 e fl. 185) - A Coordenação
Geral de Recursos Humanos - CGRH alegou que não tomou conhecimento
desta determinação.
Quanto aos servidores que ocupam cargos de chefia ou função
de confiança na estrutura do SUS, informou que é procedimento de praxe
a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Rendas, no momento
da posse dos servidores nomeados.
Complementando, a CGRH esclareceu que, havendo denúncia
consubstanciada ou elementos documentais que impliquem indícios de
irregularidades, instaura-se o respectivo processo administrativo para
apuração dos fatos. Se a denúncia for confirmada na sindicância,
ocorrerá a abertura de inquérito.
Análise - A afirmação da Coordenação Geral de Recursos
Humanos de que não tomou conhecimento de item da Decisão n 2 576/93 é
inaceitável, pois, conforme o Aviso n 2 577/SS/TCU, de 22.12.93, o
Ministro da Saúde foi cientificado da determinação em tela. Além
disso, as Decisões do TCU são publicadas no Diário Oficial da União.
Mesmo que tenha havido mudança de dirigentes nesse período, há que se
observar o princípio da continuidade administrativa.
Essa determinação encontra respaldo no art. 26, 5 4 0 da Lei
n° 8.080/90, que estabelece, in verbis :
40 Aos proprietários, administradores e dirigentes de
entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou
função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).
Consideramos que as providências descritas pela entidade não
são suficientes para garantir que essa determinação seja cumprida,
pois só são eficazes no tocante aos servidores do Ministério da Saúde,
não atingindo dirigentes do SUS em Estados e Municípios. Ademais, a
determinação desta Corte pressupõe um controle efetivo a ser feito
pelo Ministério e não somente a adoção de medidas punitivas em caso de
denúncia.
Dado o exposto, entendemos que a determinação do TCU não foi
cumprida, razão pela qual propomos que seja reiterada ao Ministro de
Estado da Saúde a determinação para que proceda ao levantamento de
todos os servidores ocupantes de cargos de chefia ou de função de
confiança na estrutura do SUS, nos três níveis, e que, em desacordo
com a lei, sejam proprietários, administradores e/ou dirigentes de
entidades ou serviços contratados.
"8.1.17. adote medidas para proibir a inspeção por auditores
médicos em unidades hospitalares com as quais mantenham qualquer
vínculo;"
A Unidade Técnica considera a determinação cumprida, em face
do art. 8 ° do Decreto n° 1.651, de 28.09.95, que veda a dirigentes e
servidores dos órgão que compõem o SNA e aos membros das comissões
corregedoras serem proprietários, dirigentes, acionistas ou sócios
quotistas de entidade prestadora de serviços de saúde no âmbito do
SUS.
15
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Ressalta que não existe a carreira de médico-auditor no
quadro do Serviço Público Federal, sendo as atividades de auditoria
técnico-científica desenvolvidas por profissionais da área de saúde
originalmente admitidos para atividade assistencial e que foram
posteriormente designados para atividades gerenciais, entre as quais
situa-se a auditoria.
"8.1.18. adote providências para que seja verificada a
correta aplicação de recursos na implantação dos sistemas de
informações ambulatoriais nos estados, bem assim o atingimento do
objeto;"
Situação(item 1 - fl. 196) - A Coordenação Geral de Controle,
Avaliação e Auditoria - CAUDI informou que, por ocasião da implantação
do Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA nos estados, foram
firmados convénios com o ex-INAMPS, os quais foram acompanhados pelas
unidades regionais do Sistema Nacional de Auditoria. Vinte e quatro
estados firmaram convênio. Os demais fizeram a implantação às suas
próprias expensas, não havendo acompanhamento por parte do Ministério
da Saúde.
A situação das prestações de contas acha-se descrita no
quadro a seguir:
Situação

Aprovada
Aprovada com ressalvas
Aprovada com devolução de saldo
Em análise
Recursos devolvidos
Não usou recursos, sugestão de TCE

Unidades da Federação
AC, AP, BA, ES, MS, RJ, RS
AL, AM, CE, GO, MA, PA, PE, PI, RN, RR, SC, SE, TO
MG, MT
PB, PR, SP
DF
RO

Análise - Diante das informações apresentadas, entendemos que
a determinação foi cumprida, já que o Ministério da Saúde vem
acompanhando a execução dos convénios para implantação do Sistema de
Informações Ambulatoriais nos estados. Considerando, porém, que os
estados do Paraná (Convênio n 2 35/92), Paraíba (Convênio n' 24/92), São
Paulo (Convênio n' 55/92) e Rondônia (Convênio n 2 33/92) não tiveram
sua prestação de contas concluída, propomos que seja determinado à
CISET o acompanhamento de tais processos, informando o resultado na
próxima prestação de contas do Fundo Nacional de Saúde.

"8.1.19. encaminhe ao TCU demonstrativo e esclarecimentos
sobre a evolução dos custos dos serviços e materiais utilizados no
sistema de tratamento de pacientes renais crônicos submetidos à
Diálise Peritoneal Contínua Ambulatorial - CAPD;"
Situação(item 10 - fl. 169) - A Secretaria de Assistência à
Saúde informou que a Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua - DPAC
apresentou mudança significativa de registro, a partir de 1 de abril
de 1997, permitindo :
identificar o paciente;
conhecer o quantitativo de medicamento e kits conjunto de
troca;
informações sobre a evolução do tratamento de pacientes
renais crônicos e possibilidades de transplantes;
16
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informações sobre as unidades de diálise e identificação
de profissionais que nela atuem;
No momento, aguarda-se alimentação do Banco de Dados
Nacional do SIA/SUS para que se iniciem os estudos relativos aos novos
dados.
Análise - Diante do exposto, consideramos que a determinação
não foi cumprida. Entretanto, como a implantação do novo sistema de
registro é recente, propomos que seja reiterado ao Ministro da Saúde
que envie a este Tribunal os estudos sobre a evolução dos custos dos
serviços e materiais utilizados no sistema de tratamento de pacientes
renais crônicos submetidos à Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua
- CAPD.
"8.1.20. verifique a viabilidade de reativação de centrais de
internação, de modo a verificar, antes do fato consumado, a perfeita
correção entre a história clínica dos pacientes(diagnóstico) e o
adequado procedimento médico a ser indicado nas AIH's a serem pagas
pelo sistema, eliminando-se, assim, a prática indiscriminada de
distribuição de AIH's em branco;"
A Unidade Técnica considera que a atual sistemática de
distribuição de AIH's está de acordo com a determinação exarada por
este Tribunal, pois atualmente existem órgãos emissores de AIH's,
estaduais e municipais, devidamente cadastrados, que só efetuam a
referida emissão após análise criteriosa do laudo técnico do médico
solicitante, da necessidade e oportunidade de cada internação, de
identificação prévia do paciente e do procedimento autorizado, que
garantem um controle dos procedimentos de internação.
"8.1.21. adote medidas com vistas ã implantação de mecanismo
no sistema de informações de internações hospitalares, que impeça a
reemissão de AIH glosada com substituição do código de processamento;"
Situação(item 23 - fl. 175) - A Secretaria de Assistência à
Saúde informou que o sistema, em nível federal, possui as seguintes
críticas referentes ao número da AIH:
• AIH apresentada neste processamento;
AIH apresentada em outro processamento;
AIH paga em município em gestão semiplena;
após a AIH ser apresentada, processada e paga, o sistema
automaticamente rejeita toda vez que ela for reapresentada;
possíveis mudanças de procedimentos ou erros de digitação
são previstos pelo sistema;
depois de autorizada por auditor e/ou gestor e paga, o
sistema não permite que nenhuma informação seja adicionada à AIH.
Análise - Entendemos que o sistema contempla crítica para AIH
autorizada e paga, mas não houve referência a AIH glosada. Dado o
exposto, propomos que seja reiterada ao Ministro da Saúde a
determinação de que adote medidas com vistas à implantação de
mecanismo no sistema de informações de internações hospitalares, que
impeça a reemissão de AIH glosada com substituição do código de
processamento.

•

"8.1.22. adote medidas com vistas ao recadastramento das
unidades hospitalares e ambulatoriais, verificando a real posição da
capacidade instalada, número de leitos, número de profissionais e dos
17
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Sistemas Integrados de Procedimentos de Alta Complexidade - SIPAC
credenciados;"
Situação(item 12 - fls. 169/170) - A Secretaria de
Assistência à Saúde informou que foi realizado um trabalho visando
reformular a Ficha Cadastral de Hospitais. Foi solicitado aos gestores
estaduais e municipais que recadastrassem as unidades prestadoras dos
serviços ambulatoriais, dentro do especificado pela PT/MS/SAS n 2 133/94
(vol. I - fls. 210/218), que aprovou o novo modelo da Ficha Cadastral
Ambulatorial - FCA.
Complementarmente, aquela Secretaria informou (questão 12 fl. 185) que, no caso do SIH, o cadastramento das unidades é
atualizado mensalmente e que foi instituída comissão para estudo e
elaboração de instrumentos e metodologia para o recadastramento das
unidades hospitalares (PT/GM/MS n 2 1838/96 - fl. 187). Entretanto, a
comissão está sendo definida e será publicada, em breve, nova
portaria, para prosseguir e concluir esse estudo.
Quanto ao Sistema de Informações Ambulatoriais, a SAS
informou que as Secretaria Estaduais e Municipais procederam o
recadastramento e as alterações cadastrais são sempre realizadas,
quando encaminhadas pelos gestores do SUS.
Análise - Tendo em vista que esta determinação é de dezembro
de 1993, consideramos que a Secretaria de Assistência à Saúde já
dispôs de prazo suficiente para implementar medidas de recadastramento
no SIH. Porém, os trabalhos ainda se encontram em fase de discussão.
Desta forma, entendemos que a determinação foi parcialmente cumprida e
propomos que seja determinado ao Ministro da Saúde que agilize as
medidas com vistas ao recadastramento das unidades hospitalares,
verificando a real posição da capacidade instalada, número de leitos,
número de profissionais e dos Sistemas Integrados de Procedimentos de
Alta Complexidade - SIPAC credenciados.
"8.1.23. inclua nos termos dos convênios destinados a
construções e reformas de hospitais cláusula prevendo que, no caso
dos recursos serem insuficientes para a conclusão do objeto, o
beneficiário (Secretaria Estadual ou Prefeitura) se comprometa,
mediante utilização de recursos próprios, a concluir a obra, sob pena
de ressarcimento do prejuízo causado aos cofres federais;"
Situação(item 1 - fl. 202) - O Fundo Nacional de Saúde - FNS
informou que, no caso dos recursos serem insuficientes para a
conclusão de construções e reformas de hospitais, realizadas por
meio de convênios, estabelece-se uma etapa útil a ser completada, a
qual deve permitir o seu funcionamento no atendimento às populações
beneficiárias.
O compromisso formal do interessado, normalmente Prefeituras
Municipais, figura nos processos, mas não é cláusula específica nos
instrumentos firmados. Esse compromisso pressupõe a obrigatoriedade do
solicitante em concluir o objeto e colocar em funcionamento a parte
definida.
Foi suscitada, ainda, pela direção do FNS, a questão da
pertinência de fazer constar nos convênios o determinado no item
8.1.23 da Decisão n 2 576/93 do TCU (f is. 32/36), dado o disposto no
inciso V, do art. 7 2 da IN STN 01/97, in verbis :
V - a prerrogativa da União, exercida pelo órgão ou entidade
responsável pelo programa, de conservar a autoridade normativa e
exercer o controle e a fiscalização sobre a execução, bem como de
assumir ou transferir a responsabilidade pelo mesmo, no caso de
18
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paralisação, ou fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a
descontinuidade do serviço.
Análise - Em nossa opinião, uma vez ocorrido fato imprevisto
e alheio à vontade das partes, a solução adotada pelo Ministério da
Saúde no caso da paralisação da construção ou reforma por falta de
recursos é a mais acertada. Cabe, no entanto, observar que tal
situação deve figurar dentro das exceções. Caso contrário, pode
indicar a necessidade de reavaliação do orçamento apresentado
inicialmente.
Nesse sentido, entendemos ainda que a Decisão TCU
retromencionada não vai de encontro ao disposto no inciso V do art. 7 2
da IN STN n2 01/97, mas completa e detalha quais as responsabilidades
que a entidade responsável pelo programa, no caso, o Ministério da
Saúde, transfere aos conveniados na ocorrência de paralisação das
obras.
Dado o exposto, consideramos que a determinação não foi
cumprida, razão pela qual propomos que seja :
reiterada ao Ministro da Saúde a determinação de que se
inclua, nos termos dos convênios destinados a construções e reformas
no caso dos recursos serem
de hospitais, cláusula prevendo que,
insuficientes para a conclusão do objeto, o beneficiário (Secretaria
Estadual ou Prefeitura) se comprometa, mediante utilização de recursos
próprios, a concluir a obra, sob pena de ressarcimento do prejuízo
causado aos cofres federais;
esclarecido ao Fundo Nacional de Saúde que a determinação
constante do item 8.1.23 da Decisão n ° 576/93-P não vai de encontro ao
disposto no inciso V do art. 7 2 da IN STN n2 01/97, mas completa e
detalha quais as responsabilidades que a entidade responsável pelo
programa, no caso, o Ministério da Saúde, transfere aos conveniados na
ocorrência de paralisação das obras;
determinado à CISET que informe, na próxima prestação de
contas do Fundo Nacional de Saúde, se a determinação passou a ser
cumprida.
- Determinações dirigidas ao Inventariante do
INAMPS(subitem 8.2)
"8.2.1. conclusão dos processos encaminhados pelas Auditorias
Regionais que se encontram pendentes de providências por parte do
Instituto em extinção
8.2.2. cobrança das prestações de contas omissas e/ou
atrasadas e, nos casos inadimplentes, adote as providências previstas
na legislação pertinente
8.2.3. instauração de tomadas de contas especiais e
inquéritos sugeridos pelos auditores regionais, que ainda não tenham
sido efetivadas;"
Situação(itens 2 e 3 - fls. 202/203) - O inventariante do
extinto INAMPS, por meio de exposição de motivos apresentada a este
Tribunal, já havia relatado a impossibilidade de dar cumprimento às
determinações constantes da Decisão n° 576/93-P (fls. 32/36). Naquela
oportunidade, entre outras providências, esta Corte determinou
(Decisão n° 067/94 - Plenário), in verbis:
8.2 encarecer ao Ministro da Saúde a adoção de medidas
necessárias ao cumprimento dos itens 8.2, subitens 8.2.1 a 8.2.5, da
Decisão n ° 576/93-Plenário proferida no TC 005.650/93-3, que lhe fora
encaminhada pelo Aviso n° 577/SS/TCU, de 22.12.93, visto que as
competências do Inventariante foram subtraídas pelo Decreto n°987/93.
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O Fundo Nacional de Saúde - FNS informou que os trabalhos
estão sendo feitos de acordo com a disponibilidade de pessoal de cada
regional e da Coordenação de Prestação de Contas. Foi-nos, ainda,
informado que o FNS, por intermédio da citada Coordenação, implantou
um controle informatizado, para fins de acompanhamento, das prestações
de contas de responsabilidade daquela unidade.
Diante do apresentado, solicitamos à Secretaria Executiva
que nos informasse que providências vêm sendo tomadas no sentido de
dar cumprimento à Decisão n2 067/94-TCU-Plenário.
Por meio do Despacho n 2 399, de 28.05.97 (fls. 232/235), a
CAUDI descreveu as questões que ainda aguardam definição para que se
concluam as solicitações do item 8.2 da citada Decisão. São elas :
definição formal se os recursos do SUS recebidos por
Estados e Municípios constituem-se ou não em receita própria;
definição do instrumento formal a ser aplicado para
normatizar o repasse de recursos do SUS na modalidade Fundo a Fundo;
reexame da PT/MS n 2 1.475/94;
normatização do procedimento a ser adotado nos casos de
desconto em processamento;
permissão ao SNA para que emita Certificado de Auditoria e
de Divida Ativa;
definição do destino dos valores impugnados referentes a
glosas oriundas de irregularidades detectadas.
Análise - Considerando o que nos foi informado, concluímos
que os processos encaminhados pelas Auditorias Regionais, pendentes de
providências por parte do INAMPS, bem como a cobrança das prestações
de contas omissas ou atrasadas, ainda não foram totalmente efetuados
por falta de pessoal e suporte legal para essa atividade. Assim,
entendemos que as determinações constantes dos subitens 8.2.1 a 8.2.3
da Decisão n° 576/93-P e do item 8.2 da Decisão n° 067/94-P não
foram cumpridas.
Dado o exposto, propomos que seja reiterada ao Ministro da
Saúde a adoção de medidas necessárias ao cumprimento dos subitens
8.2.1 a 8.2.3 da Decisão n° 576/93-P e do item 8.2 da Decisão n°
067/94-P.
"8.2.4. regularização das ordens de recebimento (ORs)
vencidas e pendentes de liquidação;"(vide subitem 8.3.2)

SI

"8.2.5. remessa ao TCU das informações constantes do art. 8 2
da Lei n2 8.689/93.
Situação(item 5 - fl. 203) - O Fundo Nacional de Saúde - FNS
informou que todas OR objeto de parcelamento, remanescentes do exINAMPS, estão sendo descontadas do faturamento do SIA (Sistema de
Informações Ambulatoriais) ou SIH/SUS (Sistema de Informações
Hospitalares/Sistema Único de Saúde) e contabilizadas como receita do
FNS. As ORs provenientes de auditoria médica ou contábil estão sendo
descontadas do faturamento do SIA ou SIH/SUS, desde que venham
acompanhadas da devida autorização do sacado. Os saldos de convênios
devidamente identificados são depositados na conta "C" do FNS e
contabilizados.
Análise - O artigo 8 ° da Lei n° 8.689/93 determina, in verbis:
art. 8 ° - Os créditos do Inamps junto aos agentes ou entidades
integrantes do Sistema Único de Saúde, bem como aqueles decorrentes de
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transações financeiras ou comerciais, já apurados na data de
publicação desta lei ou decorrentes da disposição contida no parágrafo
anterior, serão creditados a favor do Fundo Nacional de Saúde e
informados ao Tribunal de Contas da União, mediante relatórios
mensais.
De acordo com a justificativa apresentada, entendemos que o
Ministério da Saúde vem adotando providências para recuperar os
valores referentes às ORs objeto de parcelamento, remanescentes do exINAMPS, cabendo, somente, o acompanhamento da situação até que todas
as parcelas pendentes de liquidação sejam pagas. Entretanto, a
determinação em exame não vem sendo cumprida, pois os relatórios
mensais a que se refere o artigo retrocitado não têm sido encaminhados
a esta Corte.
Dado o exposto, propomos:
seja reiterado ao Ministro da Saúde que adote
providências no sentido de que o disposto no art. 8 ° da Lei n ° 8.689/93
seja cumprido;
seja determinado à CISET/MS que acompanhe e informe, por
ocasião da prestação de contas do Fundo Nacional de Saúde, a situação
atualizada dos pagamentos das ORs pendentes.

•

III - Determinações dirigidas ao "órgão sucessor do
INAMPS"(subitem 8.3)
"8.3.1. reavalie a Resolução/INAMPS n ° 293 de 13.02.92 e/ou
defina novos critérios para o parcelamento de dívidas, na fase
administrativa da cobrança, proveniente da emissão de ordens de
recebimento;"
Situação(item 6 - fls. 203/214) - O Fundo Nacional de Saúde
- FNS (vide art. 8° da Lei n ° 8.689/93 - vol. III - fl. 79) informou
que, considerando as inúmeras solicitações de parcelamento de débito
recebidas após a extinção do INAMPS, foi submetida ao Ministro da
Saúde uma minuta de Portaria (f is. 208/210) tratando do assunto. A
Portaria não foi editada, pois a Consultoria Jurídica daquele
Ministério emitiu parecer desfavorável à concessão de tal benefício
(fls. 211/213). Alegou-se no parecer que o parcelamento previsto na
Portaria não poderia ser concedido por aquele instrumento, já que não
havia lei anterior que autorizasse o procedimento desejado pelo ato
ministerial.
A CAUDI argumentou que a concessão administrativa do
parcelamento deveria ser regulamentada, pois no caso de recusa do
ressarcimento integral e conseqüente instauração de TCE com imputação
de débito, o Tribunal de Contas da União contempla a forma parcelada
de pagamento.
Análise - Entendemos que a determinação contida no item
8.3.1 da Decisão n° 576/93 não foi cumprida pelo Ministério da Saúde,
pois tendo detectado a necessidade de emissão de ato normativo que
regulasse a matéria, o Ministério utilizou um instrumento inadequado
para dispor sobre o assunto, no caso, a emissão de uma portaria.
Contudo, embora o parecer da Consultoria Jurídica tenha sido expedido
em julho de 1995, não foram informados outros esforços no sentido de
na fase
rediscutir critérios para o parcelamento de dívidas,
administrativa de cobrança, proveniente de emissão de ordens de
recebimento, por meio do instrumento legal legítimo.
Dado o exposto, consideramos que a determinação não foi
cumprida, razão pela qual propomos que seja reiterado ao Ministro da
Saúde que, por meio do instrumento legal adequado, adote medidas no
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sentido de definir novos critérios para o parcelamento de dívidas, na
fase administrativa da cobrança, proveniente da emissão de ordens de
recebimento.
"8.3.2 - oriente o futuro órgão responsável pela auditoria
regional para acompanhar os casos de parcelamento de ordens de
recebimento - ORs;"
O Fundo
Situação (itens 4 e 6 - fls. 202 e 203/214) Nacional de Saúde - FNS informou que as Ordens de Recebimento - OR
pendentes de liquidação, oriundas do ex-INAMPS, e que foram objeto de
parcelamento a longo prazo, com fundamento na Resolução n 2 293 daquela
Autarquia, estão sendo descontadas do faturamento apresentado pela
entidade devedora. Apenas dois estados possuem saldo devedor, a saber:
Ceará
Prefeitura Municipal de Capistrano - OR 42 e 43/94 situação: faltam 2(duas) parcelas;
Pronto Socorro dos Acidentados Ltda. - situação: falta 1
parcela.
Goiás
PM de Aparecida de Goiânia - situação: faltam 24(vinte e
quatro) parcelas;
Hospital de Caridade São Pedro D'Alcântara - situação:
falta 1(uma) parcela.
Análise - Entendemos que o Ministério da Saúde está tomando
as providências necessárias ao cumprimento do item 8.2.4 da Decisão n°
576/93 cabendo, somente, o acompanhamento da situação até que todas as
parcelas pendentes de liquidação sejam pagas. Quanto à determinação
8.3.2, não há o que ser orientado aos órgãos de auditoria regional,
vez que não estão sendo concedidos novos parcelamentos e os existentes
já estão sendo acompanhados pelo Fundo Nacional de Saúde.
Dado o exposto, propomos que seja determinado à CISET/MS que
acompanhe e informe, por ocasião da próxima prestação de contas do
Fundo Nacional de Saúde, a situação atualizada dos pagamentos das
citadas entidades dos estados do Ceará e de Goiás.

•

IV - Determinações à CISET/MS
"8.4.1. proceda ao levantamento de todas as tomadas de contas
especiais pendentes e encaminhe ao Tribunal de Contas da União nos
termos do art. 9 2 da Lei n2 8.689/93;"
Situação(fl. 226) - A equipe de inspeção solicitou à CAUDI e
à CISET informações sobre o andamento das TCEs instauradas contra o
Hospital Maternidade de Santo Antônio do Tucuruvi e a Casa de Saúde e
Maternidade Santana. A Coordenação Geral de Controle, Avaliação e
Auditoria - CAUDI informou que já diligenciou a finalização dos
processos, os quais encontram-se em fase de conclusão no Escritório de
Representação do Ministério da Saúde em São Paulo.
A CISET informou que vem acompanhando o cumprimento das
determinações contidas nos Ofícios n ° 74 e 75/97-SECEX 4, dirigidos ao
Secretário Executivo do Ministério da Saúde, Sr. Barjas Negri,
concernentes às referidas TCEs. Acrescenta, no entanto, que já foram
enviados à Secretaria Executiva os Ofícios n ° 264 e 330/97 (fls.
226/227), sem resposta até o momento.
Análise - Entendemos que tanto a Secretaria Executiva quanto
a CISET vêm acompanhando o desfecho dos processos referidos acima.
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Entretanto, sabendo da existência de outros processos
pendentes nos Escritórios de Representação do Ministério da Saúde nos
estados, relatados nas contas do INAMPS, nos exercícios de 1990, 1991
e 1993, propomos seja determinado à CISET que faça um levantamento de
todas as TCEs pendentes nesses escritórios, informando o resultado ao
TCU
"8.4.2. efetue regularmente auditorias de rotina no Sistema
Único de Saúde, até a implantação definitiva do Sistema Nacional de
Auditoria(SNA), ante o que dispõe o inciso II, do art. 74 da
Constituição Federal;"
Sistema Nacional de Auditoria foi implantado, em 28.09.95,
por intermédio do Decreto n ° 1.651/95, razão pela qual a unidade
técnica entende não mais ser necessária sua verificação.
Determinação ao Conselho Nacional de Seguridade Social V
CNSS (subitem 8.5)
-

lb

Determinar ao Conselho Nacional de Seguridade Social que
"8.5
enuncie de forma clara o conceito de Seguridade Social, a fim de
evitar a inclusão de despesas no seu orçamento que, não lhe sendo
pertinentes, subtraiam recursos destinados às áreas da Previdência,
Saúde e Assistência Social;"
Essa diligência foi efetuada por meio do Ofício n ° 258/97 —
4 a SECEX, de 16.05.97 (fls. 100/101) e respondida pelo
Ofício/MPAS/SS/SE/n° 20/97, de 27.05.97 (fls. 102/103), acompanhado do
volume II destes autos.
Secretário Executivo do Conselho Nacional de Seguridade
Social - CNSS informa, no Ofício/MPAS/SS/SE/n ° 20/97 (fls. 102/103),
que "sempre atento às decisões dessa Egrégia Corte de Contas, o
Conselho Nacional de Seguridade Social passou a adotar, também, a
Decisão n° 746/96 desse TCU, nos termos consagrados às páginas 2 a 6,
que tratam da conceituação de seguridade social, incorporando-a ao
corpo do trabalho intitulado "Conselho Nacional de Seguridade Social",
cuja cópia faço chegar às suas mãos, em anexo, e cujo texto, de
clareza ímpar, vem servindo, também, de norteador das ações deste
Conselho.
Em resumo, pode-se afirmar que o Conselho Nacional de
Seguridade Social, como órgão da administração pública federal, atémse estritamente ao que determinam as disposições legais, buscando
cumprir com seu papel, aperfeiçoando sua atuação no que concerne às
diretrizes gerais, à política de integração entre as áreas que o
compõem e no acompanhamento da gestão do sistema de seguridade social,
sendo que o conceito de seguridade social adotado restringe-se às
disposições constitucionais e legais vigentes."
trabalho intitulado "Conselho Nacional da Seguridade
Social" constitui-se o volume II destes autos e contém informações
sobre a Seguridade Social, extraídas da Decisão n ° 746/96-Plenário
(vol. II - fls. 03/06). Também constam informações sobre o Conselho
Nacional de Seguridade Social - CNSS : competências (vol. II - fls.
08/09), composição (vol. II - fls. 10/12), organização (vol. II - fls.
12/13), funcionamento (vol. II - fls. 13/14) e atribuições (vol. II ainda, diversas resoluções e
14/15). O volume inclui,
fls.
deliberações aprovadas pelo CNSS (vol. II - fls. 16/32). Passaremos a
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apresentar, de forma resumida, os itens abrangidos pelo trabalho em
tela.
O conceito de Seguridade Social que a entidade apresentou é o
adotado pela Organização Internacional do Trabalho - OIT, segundo a
qual, seguridade social é a "proteção que a sociedade proporciona a
seus membros, mediante uma série de medidas públicas, contra as
privações econômicas sociais que de outra forma derivariam no
desaparecimento ou em forte redução de sua subsistência como
conseqüência de enfermidade, maternidade, acidente de trabalho ou
enfermidade profissional, invalidez, velhice e morte, e, também, a
proteção em forma de assistência médica e de ajuda às famílias com
filhos".
Sendo assim, diz o trabalho que "o conceito de seguridade
social e a sua possível abrangência move-se dentro de um contexto que
pode ser traduzido como um sistema de cobertura das contingências
sociais, destinado indistintamente a todos aqueles que, contribuintes
ou não, se encontrem em estado de necessidade. Previdência Social, por
outro lado, tem sentido mais restrito, consistindo em um sistema de
cobertura dos efeitos das contingências, resultante de imposição
legal, e lastreado, basicamente, na contribuição para o seu custeio."
Diante das informações apresentadas pelo Conselho Nacional de
Seguridade Social, consideramos que a determinação constante do item
8.5 da Decisão n ° 576/93-Plenário foi cumprida, tendo em vista,
inclusive, que a entidade passou a adotar, como conceito de Seguridade
Social, o disposto na Decisão n ° 746/96-Plenário do Tribunal de Contas
da União.
VI - Determinações ao Secretários Estaduais de Saúde (subitem
8.6)

"8.6.1. adotem medidas visando a estruturação do Sistema
Nacional de Auditoria de forma descentralizada, mas também integrada;"
De acordo com o relatado pelas equipes estaduais, a
estruturação do Sistema Nacional de Auditoria em nível estadual ainda
está longe de ser uma realidade. Quanto ao nível municipal, o SNA é
praticamente inexistente.
Apenas oito SECEX consideraram que o SNA em seu estado está
estruturado, sendo que, mesmo assim, sua atuação ainda deixa a
desejar. Em alguns estados, a auditoria trabalha apenas na apuração de
denúncias; em outros locais, o Sistema de Informações Ambulatoriais
não é auditado.
As principais dificuldades apresentadas pelas Secretarias
Estaduais de Saúde para que esse estruturação ainda não esteja
concluída são :
a) falta de articulação entre os três níveis de auditoria
(federal, estadual e municipal);
b)pouco entrosamento entre o Sistema de Auditoria dos
Estados e os Escritórios de Representação do Ministério da Saúde;
falta de definição da atuação da instância federal do SNA
no estado;
falta de apoio do nível federal;
e)carência de recursos humanos e materiais;
f) falta de treinamento;
g)valor irrisório das diárias pagas aos auditores;
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h) falta de regulamentação do Plano de Cargos e Salários do
Sistema de Auditoria;
i)deficiências na área de informática;
j) municipalização incipiente.
Diante dessa situação, consideramos pertinente reiterar a
determinação 8.6.1 aos estados que ainda não têm o SNA estruturado,
bem como solicitar aos órgãos competentes que adotem providências no
sentido de solucionar os fatores que impedem a estruturação daquele
sistema.
Também entendemos necessário propor determinação no sentido
de que seja regulamentada a carreira de auditor na área de saúde.
"8.6.2 adotem critérios claros para a distribuição dos
recursos para as ações e serviços assistenciais, tanto para o
atendimento ambulatorial, quanto para internações hospitalares, com
publicação dos valores e divulgação à população;"
A maioria dos estados (dezenove) possui critérios para a
distribuição dos recursos para as ações e serviços assistenciais.
Porém, nem sempre esses critérios são claros e adequados. Os mais
usados pelos estados são: população, capacidade instalada do
município, série histórica de produção, complexidade dos serviços
disponibilizados, perfil epidemiológico, incentivo para ações de
promoção e prevenção à saúde (por exemplo, o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde), orientações do Ministério da Saúde contidas na
Portaria/SAS/MS n ° 15/95.
Consideramos pertinente propor, também com o intuito de
uniformizar os procedimentos adotados, que se regulamentem os
critérios que serão utilizados na distribuição dos recursos para as
ações e serviços assistenciais, lançando mão, inclusive, das
disposições contidas na NOB 01/96 e no art. 35 da Lei n ° 8.080/90.
Quanto à publicação dos valores e divulgação à população,
são feitas por apenas sete estados. Os meios mais utilizados são:
publicação no Diário do Estado, publicação de boletim informativo,
rede BBS e Internet.
Em doze estados essa determinação foi considerada
parcialmente cumprida porque havia critérios de distribuição, mas não
havia divulgação nem publicação deles.
Os estados argumentam que não fazem essa divulgação por
limitações financeiras. Concordamos que, em virtude das dificuldades
monetárias por que passam a maioria das Secretarias Estaduais de
Saúde, torna-se difícil despender grande soma de recursos com a
divulgação desses valores. Entretanto, consideramos que é possível
divulgar, apenas, que os valores utilizados encontram-se à disposição
da população nas Secretarias Estaduais e manter, nessas entidades, os
dados franqueados a quem quiser verificá-los.
Outra alternativa de divulgação, que deve ser utilizada,
porque está prevista na legislação, sãos as ações descritas no art. 90
do Decreto n° 1.651/95.
adotem providências com vistas a coibir as
"8.6.3.
irregularidades apontadas pelas Inspetorias-Regionais nos relatórios
parciais já emitidos;"
As principais irregularidades apontadas foram: cobranças
indevidas, TCE e OR pendentes, irregularidades na celebração de
convênios, impedimento do trabalho de auditoria, sonegação de leitos,
falta de auditoria ambulatorial.
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A maioria das Secretarias Estaduais cumpriu a determinação,
adotando as seguintes providências: apoio à consolidação dos Conselhos
Municipais e estímulo à maior participação da sociedade; incremento de
auditorias in loco; valorização dos recursos humanos, por meio de
treinamentos; fortalecimento das atividades de controle; incentivo à
implantação dos sistemas municipais de controle, avaliação e
auditoria; responsabilidade dos secretários municipais pela vistoria e
assinatura dos Boletins de Produção Ambulatorial; verificação das AIH;
relação nominal dos pacientes atendidos no SIA, para evitar
duplicidade de cobrança em caso de possíveis internações; testes de
consistência e inclusão de críticas no SIA e SIH; descredenciamento de
unidades; revisão de laudos médicos; instauração de TCE.
"8.6.4. Determinar aos Secretários Estaduais de Saúde que
adotem medidas com vistas ao recadastramento das unidades hospitalares
e ambulatoriais verificando a real posição da capacidade instalada,
número de leitos, número de profissionais e dos Sistemas Integrados de
Procedimentos de Alta Complexidade - SIPAC credenciados;"
Essa determinação teve alto grau de cumprimento. Catorze
estados já realizaram o recadastramento e oito estados estão com os
trabalhos em andamento, alguns já em fase de conclusão. Além disso, as
secretarias mantêm um recadastramento dinâmico, verificando as
condições das unidades e alterando os respectivos cadastros, se houver
discrepância.
Deve-se ressaltar que, em diversos estados, a vistoria e a
responsabilidade pelas informações é do gestor municipal, por
impossibilidade de ser realizada verificação in loco pela Secretaria
Estadual de Saúde.
Outra restrição é que, em alguns casos, as auditorias in
loco são feitas após o cadastramento da unidade.
Diante dos fatos, consideramos pertinente reiterar a
determinação em análise aos estados que ainda não a cumpriram.
Vale a pena comentar a observação da equipe de inspeção do
Rio Grande do Sul, registrando que a quase totalidade dos prestadores
está sem cobertura contratual, caracterizando infração ao art. 60,
parágrafo único da Lei n ° 8.666/93, que estabelece a nulidade de
contratos verbais com a Administração Pública. Propomos determinação
para que essa situação seja corrigida.

•

"8.6.5. adotem providências junto aos órgãos gestores do
sistema (estaduais e municipais) a fim de divulgar os serviços médicos
e hospitalares colocados à disposição da população através do SUS,
evitando, dessa forma, que hospitais e profissionais de saúde cobrem
taxas extras por serviços custeados pelo SUS;"
De acordo com as análises feitas pelas equipes de inspeção
das SECEX regionais, onze estados vêm divulgando os serviços médicos e
hospitalares colocados à disposição da população por meio do SUS. Os
meios de divulgação utilizados são os seguintes : televisão, rádio,
jornais, outdoors, folders, cartazes, cartilhas, periódicos, Internet,
Programas de Agentes Comunitários, Disque Saúde, Disque SUS.
A Portaria n° 1.286/MS, de 26.10.93, dispõe sobre a
explicitação de cláusulas necessárias nos contratos de prestação de
serviços entre o estado, o Distrito Federal e o Município e pessoas
naturais e pessoas jurídicas de direito privado de fins lucrativos,
sem fins lucrativos ou filantrópicas participantes, complementarmente,
do Sistema Único de Saúde. A cláusula sexta, contida nessa Portaria,
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em seu inciso IV, prevê que o contratado se obriga a "afixar aviso,
em local visível, de sua condição de entidade do SUS e da gratuidade
dos serviços prestados nessa condição". Entendemos que deve ser feita
determinação às SES no sentido de que essa cláusula seja cumprida.
Depreende-se do relatório de inspeção da SECEX de Pernambuco
que há um trabalho de divulgação eficaz naquele estado. Sugerimos que
a metodologia usada pela Secretaria Estadual de Pernambuco seja
difundida entre as SES dos outros estados, para que elas possam
aproveitar o bem sucedido trabalho de divulgação.
Em diversos estados há notícias de cobrança pelos serviços
prestados aos pacientes, nas unidades de saúde. Consideramos que se
deve propor reiteração da determinação 8.6.5, para esses estados.
VII - Determinações aos Conselhos Estaduais de Saúde(subitem
8.7)

"8.7.1. elaborem planos diretores de saúde estaduais, com
distritalização e regionalização dos serviços de saúde, com vistas a
evitar superposições e à busca de melhor cobertura assistencial, maior
eficiência e racionalidade;"
De acordo com os relatórios de inspeção analisados, catorze
estados já elaboraram o Plano Diretor de Saúde. Oito estados não
cumpriram a determinação. Os cinco restantes estão com seus Planos
Diretores inacabados, ou apresentaram outro tipo de documento (Plano
Plurianual, Plano de Metas do Governo), que, segundo as equipes de
inspeção, não correspondem ao documento solicitado.
§ 2° do art. 10 da Lei n° 8.142/90 dispõe, in verbis:
Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo,
órgão colegiado composto por representantes do Governo, prestadores de
serviços, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de
estratégias e no controle da execução da política de saúde na
instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder
legalmente constituído em cada esfera de governo.
Diante dos fatos apresentados, propomos que seja determinado
às Secretarias Estaduais de Saúde que elaborem o Plano Diretor de
Saúde do Estado e aos Conselhos Estaduais de Saúde que atuem na
formulação de estratégias e no controle da execução da política de
saúde, de acordo com o estabelecido no § 2 ° do art. 1 ° da Lei n°
8.142/90.
"8.7.2. adotem providências com vistas a mudar a forma de
pagamento dos birôs de informática, de modo a desincentivar as fraudes
na manipulação das AIH;"
Dos vinte e sete estados inspecionados, onze já não têm suas
AIH processadas por meio de bureau de informática. Esse serviço é
executado pelos funcionários da Secretaria Estadual. Entretanto, ainda
há nove estados que continuam se utilizando desse tipo de prestação de
serviços, sem que os Conselhos Estaduais tenham adotado providências
no sentido de mudar a forma de pagamento a esses bureau.
A nosso ver, a grande desvantagem desse procedimento é a
remuneração das empresas de informática ser vinculada à quantidade de
AIH processadas, facilitando a existência de fraudes. Entretanto, não
há como regular os contratos efetuados entre os prestadores privados e
aquelas empresas, pois trata-se de ajuste feito entre particulares.
De acordo com o relatório da equipe de inspeção, um
funcionário da Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul afirmou que
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"não há necessidade de os prestadores utilizarem-se dos serviços
dessas empresas de informática, para gravar suas informações às AIH
utilizadas durante o mês. Ele afirma que todos os prestadores que o
procuraram foram instruídos de como gravar tais informações o que,
segundo ele, não requer qualquer conhecimento prévio de informática.
Ele, portanto, atribui a existência dessas empresas ao desconhecimento
por parte dos prestadores sobre a facilidade na gravação das
informações hospitalares em meio magnético."
Considerando a afirmação citada e o fato de que diversos
estados já processam suas AIH, entendemos pertinente propor as
seguintes determinações :
Secretarias Estaduais que realizem treinamento
a) às
dirigido aos técnicos que executam o serviço de faturamento nos
prestadores privados, para que eles efetuem seus próprios
processamentos;
h) aos Conselhos e Secretarias Estaduais de Saúde em
conjunto, para que regulamentem, no âmbito das entidades e prestadores
assegurando a
públicos, a contratação dos serviços de bureau,
desvinculação entre a forma de pagamento e a quantidade processada de
AIH.
"8.8. Determinar às IRCEs que procedam à realização de
inspeções com vistas a avaliar, junto ao órgão sucessor da Auditoria
Regional do INAMPS, e/ou in loco, a regularidade na aplicação de
recursos repassados por força das Emendas Parlamentares e dos
convênios celebrados com as Secretarias Estaduais de Saúde, no
exercício de 1992;"
Apenas seis estados se enquadravam nessa determinação, sendo
que quatro já a cumpriram e os outros dois estão adotando as
providências necessárias no sentido de cumpri-la. Sendo assim,
entendemos que não restam mais pendências com relação a esse item.

•

e'

VIII - Outras providências (subitem 8.9)
Finalmente, a 4@ SECEX informa que as determinações dos item
8.9.1 a 8.9.4, referentes a providências administrativas ou
relacionadas com a tramitação de processos, já foram cumpridas à
época.
IX - Outras constatações
A Unidade Técnica da conta das seguintes constatações,
observadas durante os trabalhos de verificação do cumprimento das
determinações da Decisão n ° 576/93, que tratam de assuntos diversos
daqueles referidos no objetivo deste trabalho, propondo determinações
aos órgãos competentes para que as mesmas sejam sanadas:
diversos Conselhos Estaduais são pouco atuantes, sem
idependência, não funcionando de modo efetivo;
não inclusão, na composição do Conselho Estadual de Saúde,
de representante do Governo Federal, contrariando recomendação do
Conselho Nacional de Saúde, feita por meio da Resolução n ° 33/92;
em inúmeros relatórios de inspeção foi observado que há
falta de articulação entre os três níveis de auditoria: federal,
estadual e municipal;
não existe Plano de Cargos e Salários para os auditores na
área de saúde;
há falta de harmonia entre os trabalhos do SNA nos estados
28
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os dos escritórios de representação estaduais do Ministério da
Saúde;
A equipe de inspeção da SECEX do Acre registrou que os
recursos federais são movimentados em diversas contas específicas,
vinculadas à Secretaria Estadual de Saúde, e não por intermédio do
Fundo Nacional de Saúde;
Foi relatado o descumprimento das disposições do art. 12 da
Lei n° 8.689/93 e art.9 ° do Decreto n° 1.651/95;
algumas Secretarias Estaduais de Saúde celebram convénios
de prestação de serviços médicos e hospitalares antes de visitar a
unidade que está sendo credenciada;
foi constatada a existência de contratos irregulares,
infringindo o art. 60, parágrafo único da Lei n ° 8.666/93;
Comissões
das
funções
das
divulgação
deficiente
refere
à
defesa
dos
interesses
da
Intergestores Bipartite, no que se
comunidade;
o subitem 11.1.6 da NOB 01/96, necessário à elaboração das
Programações Pactuadas Integradas, ainda não foi regulamentado pelo
Ministério da Saúde;
e

X - CONCLUSÃO

Segundo a 4@ SECEX os "trabalhos executados pelas diversas
Secretarias de Controle Externo desse Tribunal permitiram uma visão
geral do grau de implantação do Sistema Único de Saúde e do Sistema
Nacional de Auditoria nos estados, bem como do cumprimento das
determinações 8.6.1 a 8.6.5, 8.7.1 e 8.7.2 estabelecidas pela Decisão
n°
576/93. Foi possível verificar que tem havido avanços, apesar de
algumas dificuldades, tais como: carência de recursos humanos e
materiais, municipalização incipiente, falta de regulamentação da NOB
01/96, reestruturação do Ministério da Saúde ainda pendente, entre
outras. Concluímos que houve alguns progressos no cumprimento dos
itens estaduais da Decisão n 2 576/93, a saber :
boa parte dos estados adotou providências no sentido de
coibir as irregularidades apontadas no item 7.2.5.4 do relatório que
originou essa Decisão;
e
ambulatoriais
unidades
das
o
recadastramento
hospitalares está em andamento;
existe a preocupação, por parte de alguns estados, em
divulgar os serviços médicos e hospitalares colocados à disposição da
população pelo SUS, enfatizando sua gratuidade;
muitos Conselhos Estaduais elaboraram Planos Diretores de
Saúde;
a maioria dos estados já não trabalha mais com bureau de
informática, processando as AIH na própria Secretaria Estadual de
Saúde.
Entretanto, os relatórios de inspeção elaborados pelas SECEX
dos estados demonstraram que ainda restam descumpridos alguns itens da
Decisão n ° 576/93, além de outras ocorrências relativas à correta
implantação do SUS."
29
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Diante das conclusões apresentadas pelas equipes de inspeção,
a 42 SECEX após agrupar as propostas semelhantes e adaptar alguns
itens, com vistas a elaborar determinações globais, dirigidas aos
Secretários ou Conselhos Estaduais de Saúde e propostas específicas
para as ocorrências particulares apresenta as determinações de fls. à
do presente processo.
É o Relatório.

VOTO

•

Após analisar detidamente o desdobramento de todas as
determinações constantes da Decisão n2 576/93, observo que algumas
foram cumpridas e outras estão em processo de implementação.
Entretanto, devido à própria complexidade do Sistema único de Saúde,
remanescem muitas questões que estão ainda a merecer novas
determinações e recomendações que são abordadas no presente trabalho.
Talvez o ponto mais importante, sob a ótica do controle
externo, seja a constatação da premente necessidade de uma maior
atenção ao processo de estruturação do Sistema Nacional de AuditoriaSNA, uma vez que se o mesmo ainda está longe de ser uma realidade em
nível estadual, em nível municipal ele é praticamente inexistente.
As Secretarias Estaduais se defrontam com diversos problemas
tais como a falta de definição de atuação, articulação e entrosamento
entre os três níveis de auditoria, falta de apoio do nível federal,
carência de recursos humanos e materiais, falta de treinamento, valor
das diárias pagas aos auditores, deficiências na área de informática e
municipalização insuficiente.
Isto é absolutamente preocupante se considerarmos que um dos
pilares em que se sustenta o SUS é o da municipalização dos serviços e
que o controle social tem o seu território de ação e os seus limites
bem definidos e, por vezes, limitados, dependendo, em alguns casos do
instrumental técnico de um sistema de auditoria confiável.
Recentemente, por intermédio do Decreto n ° 2.477, de 28 de
janeiro de 1998 (DOU 29.01.1998), que aprovou a estrutura regimental
do Ministério da Saúde, foram delegadas as competências do SNA ao
Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria subordinado à
Secretaria-Executiva, ficando os trabalhos de auditoria nos estados à
cargo das Gerências Estaduais do Ministério, substitutas dos
Escritórios de Representação. Todavia o referido decreto ainda é
insuficiente para a completa estruturação do Sistema e o provimento de
recursos materiais e humanos necessários ao desempenho de suas
funções.
Assim, a despeito das determinações e recomendações contidas
no presente processo, entendo que a questão deva continuar a ser
abordada no diagnóstico da saúde no país que ora se realiza no âmbito
deste Tribunal.
O que mais impressiona na área de saúde é o dinamismo com que
a legislação correlata é mutável, transformando progressiva e
ininterruptamente o sistema e as relações entre os diferentes atores
que o compõem.
Destaco o Piso de Atenção Básica - PAB, que à época de
realização do presente trabalho não havia sido implementado e a
30
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própria restruturação do Ministério da Saúde já citada, exemplos
perfeitamente ilustrativos do ritmo das mudanças.
À propósito do tema "critérios de repasse de recursos",
também abordado no corpo do relatório e alvo de determinação proposta
pela Unidade Técnica, foi publicada a Portaria n° 2.094, de 26 de
fevereiro de 1998 DOU de 04.03.1998, que dispõe sobre a emissão do
Cartão do Sistema único
de Saúde Municipal - Cartão SUS - objetivando,
'
uma vez implementado o Piso de Atenção Básica, garantir recursos aos
municípios por critério populacional, identificando os municípios em
que efetivamente são prestados os serviços de saúde, uma vez que
contém o endereço onde o usuário do SUS efetivamente reside.
Apesar da edição do normativo em questão, ainda há um longo
caminho a percorrer na eliminação de todas as distorções na
distribuição de recursos, pois falta, por exemplo, regulamentar a
forma de compensação dos recursos entre estados e municípios.
Com efeito, matéria jornalística publicada no Correio
Brasiliense de 12 de março de 1998 noticiou a criação de uma Câmara de
Compensação entre os governos dos estados do Pará, Tocantins, Piauí e
Maranhão, exatamente para o ressarcimento dessas despesas. Nesse
contexto, o Ministério deve fomentar a regulamentação da compensação
ou mesmo regulamentá-la, razão pela qual considero acertada a inclusão
da determinação proposta.
Outra questão que não pode ser relevada é o número de
determinações e recomendações do presente trabalho e a forma de ser
efetuado o seu acompanhamento.
Vejamos, quando foi proferida, a Decisão n ° 576/93 continha
49 determinações, ao passo que a presente decisão contém 89
determinações e 37 recomendações a serem monitoradas.
Considerando os diversos trabalhos levados a cabo pela 4g.
Secretaria e que todas as Secretarias Regionais realizam fiscalizações
e auditorias relacionadas diretamente à área de saúde, sem contar as
tomadas e prestações de contas, pode-se ter um pálida idéia da tarefa
complexa de acompanhamento de todas as falhas, impropriedades,
irregularidades e determinações correspondentes já exaradas nos
diferentes processos.
Entendo que tal tarefa deva contar com uma adequada
ferramenta computacional para sua execução, não só em razão do número
de determinações, mas porque a adoção de tal mecanismo propiciará
inúmeras vantagens tais como: possibilidade de obtenção automática de
relatórios delineando a situação da saúde no país sob a ótica dos
trabalhos desta Corte de Contas, rápida disponibilização de
informações ao Congresso Nacional, Poder Judiciário e Ministério
Público, uniformização de conhecimento e linguagem nas propostas das
diferentes SECEXs, etc.
Uma outra necessidade relativa aos trabalhos deste Tribunal
na área de saúde, evidenciada pelo ritmo de evolução da legislação já
comentado anteriormente, é que seja desenvolvido um banco de dados
para o acompanhamento pari passu da legislação do setor.
As vantagens da implementação desse sistema de armazenamento,
disponível também em rede para as SECEXs regionais, são igualmente
enormes, levando-se em conta a necessidade permanente de atualização e
a complexidade do arcabouço da referida legislação.
Note-se bem que as duas proposições são independentes, porém
complementares, considerando-se que existe a possibilidade de uma
determinação, perfeitamente adequada aos normativos em vigor, tornarse, no futuro, inexeqüível à luz de legislação superveniente.
31
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Por último, registro minha convicção de que este trabalho é
mais uma contribuição relevante desta Corte de Contas na busca da
melhoria da saúde pública no país, senvindo, inclusive, como elemento
de informação para a equipe que, em atendimento a determinação
plenária, está realizando, sob a coordenação da SECEX, SAUDI e 4@
SECEX, o mais completo diagnóstico sobre a saúde no Brasil.
Diante do exposto, Voto por que o Tribunal adote a decisão
que ora submeto à consideração deste Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de
março
de 1998.
de
Souza, em 25

IffiMBE O GUIMARÃES squTo
inistro-Relator;

32

— 1 I —

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO -

•

•

ht-Alf:".'(.5anteril
C

enk

secte tác‘a

do Pl o nátlo

DECISÃO N° 132 /98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n°: TC 001.381/97-0
Classe de Assunto: VII - Acompanhamento
Interessado: Tribunal de Contas da União
Entidades: Fundo Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Secretaria Executiva do Ministério
da Saúde, Secretaria de Assistência à Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde e Conselhos Estaduais de
Saúde Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 4a SECEX e demais SECEX regionais
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar ao Ministro de Estado da Saúde que, mediante a adoção das medidas cabíveis junto às
unidades componentes de sua Pasta:
8.1.1. regulamente o subitem 11.1.6 da NOB 01/96, necessário à elaboração das programações
pactuadas e integradas;
8.1.2. regulamente o sistema de repasse de verbas de modo a implementar mecanismos de
compensação a municípios identificados como centros de referência pelo atendimento a pacientes
residentes em outras localidades;
8.1.3. adote providências para a implantação, no Sistema de Informações Ambulatoriais(SIA), do
detalhamento de dados sobre os pacientes e da reformulação do sistema de pagamento, com vistas à coibir
irregularidades;
8.1.4. adote providências com vistas ao término do recadastramento das unidades hospitalares,
verificando a real posição da capacidade instalada, número de leitos, número de profissionais e o
credenciamento nos Sistemas Integrados de Procedimentos de Alta Complexidade - SIPAC;
8.1.5. adote providências com a finalidade de estabelecer normativamente a obrigatoriedade de
Estados e Municípios informarem ao Ministério a existência de ocupantes de cargos ou de chefia ou de
função de confiança na estrutura do SUS, e que, em desacordo com a lei, sejam proprietários,
administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados;
8.1.6. adicione às críticas já existentes no sistema de informações de internações hospitalares,
mecanismo que impeça a reemissão de AH-I glosada com substituição do código de processamento;
8.1.7. proceda à regulamentação dos critérios para o parcelamento de dívidas, no âmbito do SUS, na
fase administrativa da cobrança, provenientes da emissão de ordens de recebimento;
8.1.8. adote medidas com vistas à obtenção dos dados constantes dos critérios definidos no art. 35 da
Lei n° 8.080/90, para o estabelecimento dos valores a serem transferidos a estados, Distrito Federal e
municípios;
8.1.8. proceda a realização de estudos objetivando:
8.1.8.1. aprimorar o sistema de remuneração por serviços produzidos aos prestadores privados
contratados e credenciados, tornando-o menos vulnerável a fraudes;
8.1.8.2. reformular os mecanismos de financiamento do SUS, e proceder à definição de padrões de
apuração dos custos da assistência médica a fim de fundamentar nesses custos os valores das tabelas de
procedimentos;
8.1.8.3. possibilitar o cumprimento do art. 27 da Lei n° 8.080/90, que estabelece como um dos
objetivos da política de recursos humanos na área de saúde a valorização da dedicação exclusiva aos
serviços do SUS;
8.1.8.4. viabilizar o efetivo encaminhamento pelas Secretarias de Estado da Saúde das ocorrências de
fraudes comprovadas em procedimentos do SIH e SIA aos Tribunais de Ética Médica dos Conselhos
Regionais de Medicina, como forma de imprimir um maior comprometimento do corpo clínico
credenciado ao SUS;
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8.1.8.5. verificar a possibilidade de implantação de rotinas de consistência no Sistema DATASUS,
objetivando a rejeição de registros com CGC duplicado e pagamentos de exames laboratoriais a pessoas
fisicas, de forma a evitar ações fraudulentas, via Sistema;
8.1.8.6. redefinir as competências do Sistema Nacional de Auditoria - SNA, nas três esferas, de
maneira clara, possibilitando o exercício das atividades de forma descentralizada e integrada, com divisão
de responsabilidades entre os níveis de gestão; • - -• 8.1.8.7. harmonizar os trabalhos dos Escritórios de Representação do Ministério da Saúde nos estados
e do SNA estadual;
8.1.8.8. avaliar os montantes repassados pelo SUS a Estados e Municípios, já considerando a
sistemática do PAB, à luz dos critérios de repasse de recursos estabelecidos na NOB 01/96 e no art. 35 da
Lei n° 8.080/90;
8.1.8.9. verificar a necessidade de uma Câmara Setorial para o acompanhamento e controle da política
de insumos para saúde(medicamentos, órteses, próteses, oxigênio, equipamentos, etc.), integrada por
membros do governo, produtores, prestadores de serviços, trabalhadores da saúde e usuários;
8.1.9. informe a este Tribunal o resultado dos estudos retro no prazo de 120 dias;
8.2. recomendar ao Ministro de Estado da Saúde que:
8.2.1 instrua os Secretários Estaduais de Saúde no sentido de dar cumprimento ao § 1° do art. 199 da
Constituição Federal e aos artigos 24 e 25 da Lei n° 8.080/90;
8.2.2. incentive as Secretarias de Saúde dos estados a assumirem, sem intermediação, o
processamento do pagamento às unidades prestadoras ambulatoriais e hospitalares, mediante cooperação
técnica e financeira, nos termos do inciso XIII do art. 16 da Lei n° 8.080/90;
8.2.3. incentive as Secretarias de Saúde dos estados a implantarem Centrais de Leitos e Consultas,
mediante cooperação técnica e financeira, nos termos do inciso XIII do art. 16 da Lei n° 8.080/90;
8.2.4. adote providências no sentido de dotar o SNA, no nível federal, de recursos materiais e
humanos necessários ao desempenho de suas funções;
8.2.5. adote providências com vistas à elaboração de um Plano de Cargos e Salários para os auditores
da área de saúde;
8.3. determinar à CISET/MS que:
8.3.1. informe na próxima prestação de contas do Fundo Nacional de Saúde:
8.3.1.1. se já foi feita a interligação do DATASUS ao SIAFI, com vistas ao registro das transferências
de recursos do SUS a estados e municípios;
8.3.1.2. a situação dos processos de prestação de contas da implantação do SIA nos estados do Paraná
(Convênio n° 35/92), Paraíba (Convênio n° 24/92), São Paulo (Convênio n° 55/92) e Rondônia (Convênio
n° 33/92);
8.3.1.3. a situação atualizada dos pagamentos de todas as ORs pendentes, inclusive as das seguintes
entidades :
- Prefeitura Municipal de Capistrano (CE);
- Pronto Socorro dos Acidentados Ltda (CE);
- PM de Aparecida de Goiânia (GO);
- Hospital de Caridade São Pedro D'Alcântara (GO);
8.3.2. faça um levantamento de todas as tomadas de contas especiais pendentes nas Gerências
Estaduais do Ministério da Saúde, informando o resultado a este Tribunal 90 (noventa) dias após a ciência
desta Decisão;
8.4. comunicar ao Fundo Nacional de Saúde e à CISET/MS, visando à adoção de providências
cabíveis, que a prestação de contas do Convênio n° 039/91, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde
de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura Municipal de Camapuã - MS, objetivando a reforma e ampliação do
Hospital Filantrópico Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância de Camapuã, cuja fonte de
recursos é o Convênio SUS/MS/INAMPS n° 001/91 - 10 ° Termo Aditivo, celebrado com a referida
Secretaria para a consolidação da implantação do Sistema Único de Saúde no Estado, foi desaprovada e o
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processo respectivo tramita no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul sob o n° TC-MS
014049/94;
8.5. determinar ao responsável pelo Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria do Ministério
da Saúde que:
8.5.1. realize auditoria nas entidades prestadoras: Centro Médico Ubajara - Ubajara, Hospital Ignez
Andreazza Aurora, Hospital- Santa -Tereza Crato; Hospital Regional - Iguatu e Pronto Socorro dos
Acidentados - Fortaleza, com vistas à apuração de eventuais desvios em suas obrigações contratuais para
com o Sistema Único de Saúde, informando a este Tribunal o resultado dos trabalhos no.prazo de 90 dias;
8.5.2. acompanhe a efetiva implantação dos Conselhos Municipais de Saúde, enviando relatórios
semestrais a este Tribunal;
8.6. determinar aos Secretários Estaduais de Saúde que:
8.6.1. dêem efetivo cumprimento ao § 1° do art. 199 da Constituição Federal e aos artigos 24 e 25 da
Lei n° 8.080/90;
8.6.2. adotem providências no sentido de solucionar os fatores que impedem a estruturação do
componente estadual do Sistema Nacional de Auditoria - SNA, de forma autônoma, dotando-o dos meios
necessários para a efetiva realização de suas atividades, definindo a situação dos servidores do órgão que
comporá o SNA em nível local, quanto a atribuições e requisitos necessários para o cargo, conforme
disposto na Lei n° 8.689/93 e no Decreto n° 1.651/95;
8.6.3. regulamentem os critérios que deverão ser observados na distribuição dos recursos para as
ações e serviços assistenciais, utilizando, inclusive, as disposições contidas no art. 35 da Lei n° 8.080/90 e
na NOB 01/96;
8.6.4. cumpram o disposto no art. 12 da Lei n° 8.689/93 e no art. 9° do Decreto n° 1.651/95,
apresentando, trimestralmente, ao conselho estadual de saúde correspondente, para análise e ampla
divulgação, relatório detalhado contendo, dentre outros, dados sobre o montante e a fonte de recursos
aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a oferta e produção de
serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada;
8.6.5. façam cumprir a cláusula sexta, inciso IV, definida na Portaria n° 1.286/MS, de 26.10.93, e
contida nos Termos de Contrato, que obriga o prestador de serviço a "afixar aviso, em local visível, de sua
condição de entidade do SUS e da gratuidade dos serviços prestados nessa condição";
8.6.6. celebrem convênios e contratos de prestação de serviços médicos e hospitalares somente após
verificação in loco da unidade que está sendo credenciada;
8.6.7. na contratação de unidades privadas prestadoras de serviços ao SUS, formalizem o devido
termo de contrato, cumprindo o disposto no art. 60, parágrafo único da Lei n° 8.666/93, o qual determina
que "é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de
pronto pagamento";
8.7. recomendar aos Secretários Estaduais de Saúde que:
8.7.1. disponibilizem à população as informações referentes aos tetos financeiros dos municípios e os
critérios de distribuição dos recursos para as ações e serviços assistenciais, tanto para o atendimento
ambulatorial quanto para as internações hospitalares, tornando mais transparente o processo de
distribuição desses recursos, bem como contribuindo para a orientação da população na procura de
unidades credenciadas com maior disponibilidade de recursos e capacidade instalada para o seu
atendimento;
8.7.2. divulguem que as informações referentes aos critérios de distribuição dos recursos acima
referidos estão franqueadas à população;
8.7.3. adotem providências no sentido de incentivar o funcionamento do Conselho Estadual de Saúde,
de forma atuante, independente e efetiva;
8.7.4. adotem providências no sentido de possibilitar que os próprios servidores estaduais executem os
processamentos de AIHs;
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8.7.5. realizem uma divulgação eficaz das funções das Comissões Intergestores Bipartite, no que se
refere à defesa dos interesses da comunidade;
8.7.6. disponibilizem as tabelas de preços e procedimentos pagos às unidades hospitalares e aos
profissionais de saúde, divulgando que tais tabelas se encontram à disposição da população para consulta;
8.8. determinar aos Conselhos Estaduais de Saúde que incluam, em sua composição, representante do
Governo Federal, de acordo com o estabelecido na Resolução n° 33/92, do Conselho Nacional de Saúde;
8.9. determinar aos Conselhos e Secretarias Estaduais de Saúde, em conjunto, que regulamentem, no
âmbito das entidades e prestadores públicos, a contratação dos serviços de bureau de informática,
assegurando a desvinculação entre a forma de pagamento e a quantidade processada de AIH e
procedimentos do SAI;
8.10. determinar ao Secretário Estadual de Saúde do Acre que:
8.10.1. efetue o recadastramento das unidades hospitalares e ambulatoriais, realizando as
correspondentes vistorias in loco;
8.10.2. viabilize o funcionamento do Conselho Estadual de Saúde, providenciando o espaço fisico e o
apoio técnico necessário para que o Conselho possa cumprir sua função institucional, nos termos do § 2°,
art. 1° da Lei n° 8.142/90;
8.10.3. elabore Plano Diretor de Saúde Estadual, em conjunto com o Conselho Estadual de Saúde,
visando a obtenção de maior eficácia na aplicação dos recursos, em cumprimento ao "caput" e § 1° do art.
36 da Lei n° 8.080/90 e ao subitem 8.7.1 da Decisão n° 576/93;
8.10.4. compatibilize a operacionalização dos recursos do SUS em conta especial do Fundo Estadual
de Saúde, conforme prescrito pelo art. 33 da Lei n° 8.080/90;
8.11. recomendar ao Governador do Acre que reavalie os percentuais orçamentários que o Estado tem
disponibilizado para o financiamento de suas ações de saúde, tendo em vista a contínua diminuição desses
recursos, ao longo dos anos de 1994 (3,92%), 1995 (2,18%), 1996 (1,18%) e 1997 (0,80%), uma vez que,
em 1991, tal montante atingiu 5,66%;
8.12. determinar ao Secretário Estadual de Saúde do Amapá que:
8.12.1. adote providências no sentido de que seja realizado treinamento dos servidores que atuarão no
Sistema de Auditoria do Estado;
8.12.2. efetue o recadastramento das unidades hospitalares e ambulatoriais, realizando a
correspondente vistoria in loco, verificando a real capacidade instalada, número de leitos, número de
profissionais e situação dos Sistemas Integrados de Procedimentos de Alta Complexidade;
8.12.3. providencie a retomada, com a máxima brevidade, do funcionamento do Conselho Estadual de
Saúde, conforme dispõe o § 2 ° do art. 1 0 da Lei n° 8.142/90, com as atribuições que lhe são inerentes;
8.12.4. oriente as unidades de saúde, no que diz respeito aos serviços do SUS, sobre a utilização dos
parâmetros de produção, médica e odontológica, fixados pela Portaria/MPAS n° 3.046/82;
8.12.5. elabore Plano Diretor de Saúde Estadual, em conjunto com o Conselho Estadual de Saúde,
visando a obtenção de maior eficácia na aplicação dos recursos, em cumprimento ao "caput" e § 1° do art.
36 da Lei n° 8.080/90;
8.13. recomendar ao Secretário Estadual de Saúde do Amapá que promova campanha de divulgação
dos serviços médicos e hospitalares à disposição da população pelo SUS, enfatizando seu caráter gratuito;
8.14. determinar ao Superintendente de Saúde do Amazonas que:
8.14.1. envide esforços no sentido de alocar maior contingente de recursos humanos ao Núcleo de
Auditoria da Coordenadoria de Avaliação e Controle, visando a aumentar o nível das atividades de
fiscalização e controle, de forma a exercer um acompanhamento satisfatório e abrangente das unidades de
saúde localizadas nos Municípios e na Capital;
8.14.2. elabore instrumentos administrativos que viabilizem a apuração de responsabilidades de
agentes envolvidos na prática de atos que desvirtuem os objetivos do Sistema;
8.14.3. aprimore os procedimentos de análise de prestação de contas das unidades de saúde, evitando
a mera operação aritmética da soma de valores dos documentos comprobatórios de pagamento,
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procurando privilegiar o exame do objetivo e avaliação da natureza da despesa expressa nas notas fiscais e
recibos de pagamentos e atentando sempre para os aspectos quantitativos e a natureza dos materiais
adquiridos;
8.15. recomendar ao Superintendente de Saúde do Amazonas que providencie a divulgação, junto à
população, dos serviços médicos e hospitalares oferecidos e custeados pelo SUS, de modo a evitar que
profissionais e hospitais cobrem taxas extras por serviços prestados;
8.16. recomendar ao Conselho Estadual de Saúde do Amazonas que:
8.16.1. acompanhe, fiscalize e cobre dos órgãos executivos o cumprimento das diretrizes e estratégias
propostas no Plano Estadual de Saúde de 1996, propondo as alterações que se fizerem necessárias,
visando a garantir maior eficiência na prestação de serviços de saúde à população atendida pelo SUS, nos
termos do § 2° do art. 1° da Lei n°8.142/90;
8.16.2. crie mecanismos que possibilitem verificar, com maior eficácia, a aplicação dos recursos do
SIA/SUS, com o objetivo de coibir distorções verificadas em algumas prestações de contas;
8.17. determinar ao Secretário Estadual de Saúde do Ceará que:
8.17.1. realize o recadastramento de todas as unidades de saúde do Estado conveniadas/contratadas ao
SUS, verificando a real posição da capacidade instalada, do número de leitos, do número de profissionais
e dos Sistemas Integrados de Procedimentos de Alta Complexidade credenciados;
8.17.2. elabore Plano Diretor de Saúde Estadual, em conjunto com o Conselho Estadual de Saúde,
visando a obtenção de maior eficácia na aplicação dos recursos, em cumprimento ao "caput" e § 1° do art.
36 da Lei n° 8.080/90;
8.18. recomendar ao Secretário Estadual de Saúde do Ceará que:
8.18.1. viabilize medidas visando à revisão dos valores das diárias dos membros da Auditoria Médica
lotados, tanto no DERES como na Auditoria Central;
8.18.2. aplique a avaliação constante do roteiro denominado de "Manual de Padronização da
Qualidade Hospitalar" também ao Sistema Ambulatorial;
8.18.3. divulgue, ao menos uma vez por ano, em órgão de fácil acesso ao público, as condições de
atendimento universal, igualitário e gratuito dos serviços de saúde garantidos na lei, bem como a relação
das entidades contratualmente obrigadas a prestá-los à população;
8.19. recomendar ao Conselho Estadual de Saúde do Ceará que, quando da formulação de estratégias
de execução da política de saúde, conforme § 2°, art. 1° da Lei n° 8.142/90, verifique e incentive a
destinação de um percentual dos recursos destinados ao SUS, para fazer face às despesas com o controle
do próprio sistema (auditoria);
8.20. comunicar ao Governador do Distrito Federal a necessidade de agilizar a implantação do
Departamento de Planejamento, Controle e Avaliação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de
forma a se garantir o efetivo funcionamento do Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do DF;
8.21. determinar ao Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo que:
8.21.1. realize o recadastramento de todas as unidades hospitalares do SUS (capacidade instalada,
número de leitos, número de profissionais e Sistemas Integrados de Procedimentos de Alta Complexidade
credenciados);
8.21.2. aperfeiçoe o sistema de acompanhamento das prestações de contas das prefeituras,
implementando mecanismo de penalização às inadimplentes;
8.22. recomendar ao Secretário de Saúde de Goiás que promova campanha de divulgação dos serviços
médicos e hospitalares à disposição da população pelo SUS, enfatizando seu caráter gratuito;
8.23. recomendar ao Conselho Estadual de Saúde de Goiás que participe ativamente da elaboração do
Plano Diretor de Saúde Estadual, nos termos do § 2° do art. 1° da Lei n° 8.142/90;
8.24. determinar ao Secretário de Estado da Saúde do Maranhão que:
8.24.1. efetue o recadastramento das unidades hospitalares e ambulatoriais, com a realização das
correspondentes vistorias in loco, com a finalidade de verificar a real posição da capacidade instalada, do
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número de leitos, do número de profissionais e dos Sistemas Integrados de Procedimentos de Alta
Complexidade credenciados;
8.24.2. elabore Plano Diretor de Saúde Estadual, em conjunto com o Conselho Estadual de Saúde,
conforme o § 2° do art. 1° da Lei n° 8.142/90, visando a obtenção de maior eficácia na aplicação dos
recursos, em cumprimento ao "caput" e § 1° do art. 36 da Lei n° 8.080/90;
8.25. redõirieridar aõ Sêõretárib de - Estado dá Saúde do Maranhão- que realize campanha abrangente de
divulgação dos serviços médicos e hospitalares do SUS à disposição da população, ressaltando o seu
caráter gratuito;
8.26. determinar ao Secretário de Saúde do Mato Grosso do Sul que adote providências no sentido de
que as visitas hospitalares em decorrência de renovação de contratos e convênios de prestação de serviços
sejam realizadas previamente à celebração dos respectivos termos, viabilizando a correção de eventuais
distorções nos dados da capacidade instalada informados pelo interessado, que podem ter reflexo no
quantitativo mensal dos serviços estabelecidos;
8.27. recomendar ao Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul que adote medidas junto
aos órgãos gestores dos sistemas estadual e municipal de saúde, no sentido de divulgar amplamente, por
meio da imprensa ou de outros meios de comunicação, os serviços médicos e hospitalares colocados à
disposição da população por meio do SUS, informando quanto à sua gratuidade, além de todos os outros
serviços oferecidos pelo SUS, tais como fornecimento de medicamentos de alto custo, passagens para
tratamento fora de domicílio, órteses e próteses, esclarecendo também sobre sua gratuidade, viabilizando
assim o conhecimento e acesso das pessoas ao sistema;
8.28. determinar ao responsável pela Gerência Estadual do Ministério da Saúde em Mato Grosso do
Sul que, em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, implemente ações
objetivando a elaboração e apresentação de 86 relatórios referentes às auditorias realizadas nos exercícios
de 1996 e 1997, que se encontram pendentes, adotando, ainda, medidas de modo a impedir que tal
situação volte a ocorrer;
8.29. recomendar à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais que:
8.29.1. adote medidas para regulamentar o Plano de Cargos e Salários dos Auditores da área de saúde,
conforme previsto no Decreto n° 36.629, de 30.12.94;
8.29.2. informe à população, com maior eficácia, os locais de atendimento do Sistema Único de
Saúde e a gratuidade desses serviços, em conjunto com os gestores municipais;
8.29.3. divulgue, com maior amplitude, as funções da Comissão Intergestores Bipartite, para que a
comunidade saiba a quem recorrer na possibilidade de problemas na área de saúde;
8.30. determinar ao Secretário de Saúde Pública do Pará que:
8.30.1. reaparelhe e ajuste o quadro de pessoal e a logística de operações do Departamento de
Auditoria em Saúde face às novas exigências decorrentes da atual política de descentralização e
municipalização dos serviços de saúde, da opção do Estado pela adoção de Contratos de Gestão com as
Organizações Sociais e da execução da auditoria pactuada com as esferas federal e municipal;
8.30.2. constitua e assegure o funcionamento da Comissão Corregedora Bipartite, nos termos do
Decreto n° 1522 do Governo do Estado do Pará;
8.30.3. informe os Secretários Municipais de Saúde do Pará sobre a existência e finalidade da Central
de Leitos e Consultas, de modo a evitar remoções desnecessárias e onerosas de pacientes para Belém,
quando o atendimento puder ser efetuado em hospitais especializados situados mais próximo do doente;
8.30.4. implante sistemática que vincule completamente, por meio da Central de Leitos, as
internações feitas por hospitais públicos e privados, evitando-se com isso manipulações de leitos à
disposição do SUS;
8.31. recomendar ao Secretário de Saúde Pública do Pará que:
8.31.1. estenda ao interior do estado, segundo o modelo consolidado pelo Departamento de Análises
e Serviços, a atividade de supervisão local dos prestadores de serviços de saúde integrantes do SUS por
intermédio dos Centros Regionais de Saúde promovidos a Unidades Orçamentárias, que já detêm
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competência para estruturar seus quadros próprios de supervisores médicos, bem como de auditoresmédicos;
8.31.2. aprimore o funcionamento da Central de Leitos e Consultas, expandindo a capacidade de
atendimento mediante ampliação dos postos de trabalho (ramal telefônico conjugado a terminal de
computador) e melhor capacitação do quadro de atendentes;
8.31.3. efetue a divulgação dos serviços médicos e hospitalares colocados pelo SUS à disposição da
população, principalmente no que se refere à sua gratuidade;
8.32. determinar ao responsável pela Gerência Estadual do Ministério da Saúde no Pará que:
8.32.1. imprima maior celeridade à fase administrativa dos processos referentes a Ordens de
Recebimento oriundas de despesas impugnadas e que geraram tomadas de contas especiais;
8.32.2. oriente os fornecedores de serviços credenciados junto ao SUS, da rede pública e privada,
quanto aos requisitos documentais em que se deve apoiar a cobrança dos seus serviços, de modo a evitar
que suas faturas sejam glosadas;
8.32.3. recomende aos auditores-médicos que evitem impugnações por questões apenas formais
quando se dispuser de evidência suficiente para concluir pela ocorrência da prestação do serviço, e que
atuem didaticamente, priorizando o aperfeiçoamento do sistema de controle e o aprimoramento da
prestação dos serviços de saúde à população;
8.33. determinar ao Conselho Estadual de Saúde do Pará que conceda ao representante do Ministério
da Saúde no Pará plenos direitos de componente do Conselho, nos termos do item 2 da Resolução n°
33/92 do Conselho Nacional de Saúde;
8.34. determinar ao Secretário Estadual de Saúde de Pernambuco que avalie os cadastros das unidades
cujos recadastramentos aconteceram há mais de 05 (cinco) anos, tanto no âmbito da Diretoria Executiva
de Controle e Avaliação da Rede Hospitalar - DECARH quanto no da Diretoria Executiva de Controle e
Avaliação da Rede Ambulatorial - DECARA, objetivando a vistoria in loco das unidades que evidenciem
possíveis impropriedades;
8.35. encaminhar à Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco - SES/PE cópia da Comunicação de
Auditoria - CA n° 18/96 (vol. V - fls. 31/32 do TC n° 500.159/97-1) e do Relatório de Auditoria n° 20/97
(vol. V - fls. 33/43 do TC n° 500.159/97-1) ambos produzidos pela Divisão de Auditoria do Escritório de
Representação do Ministério da Saúde em Pernambuco - EREMS/PE, fixando-lhe prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar da ciência da presente Decisão, para o atendimento às solicitações e recomendações
contidas nos mencionados documentos;
8.36. fixar prazo de 120 (cento e vinte) dias a Gerência Estadual do Ministério da Saúde em
Pernambuco, a contar da ciência da presente Decisão, para que, de posse dos elementos e informações que
vierem a ser prestados pela SES/PE em cumprimento à determinação contida no item anterior, emita
parecer conclusivo sobre a regularidade ou não da prestação de contas relativa ao Convênio n° 13/92,
instaurando, se for o caso, quanto aos valores que, eventualmente, venham a ser glosados, a devida
tomada de contas especial;
8.37. determinar ao Secretário de Saúde do Piauí que elabore Plano Diretor de Saúde Estadual, em
conjunto com o Conselho Estadual de Saúde, conforme o § 2° do art. 1° da Lei n° 8.142/90, visando a
obtenção de maior eficácia na aplicação dos recursos, em cumprimento ao "caput" e § 1° do art. 36 da Lei
n° 8.080/90;
8.38. recomendar ao Secretário de Saúde do Piauí que realize campanha abrangente de divulgação dos
serviços médicos e hospitalares do SUS à disposição da população, ressaltando o seu caráter gratuito;
8.39. recomendar ao Secretário Estadual de Saúde do Rio de Janeiro que realize campanha abrangente
de divulgação dos serviços médicos e hospitalares do SUS à disposição da população, ressaltando o seu
caráter gratuito;
8.40. determinar ao Secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte que:
8.40.1. regulamente os critérios de penalização a serem adotados pelos órgãos de vigilância sanitária
quanto ao descumprimento das determinações resultantes de suas fiscalizações;
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8.40.2. promova a adoção de critérios mais rigorosos na distribuição e pagamento das AIH de
referência, com intuito de disciplinar a utilização de sua cota de AIH pelas unidades hospitalares;
8.40.3. efetue o recadastramento, com visita in loco, de todas as unidades credenciadas pelo SUS,
enviando estes dados para os Conselhos Municipais e a Comissão Intergestores Bipartite, com a
finalidade de criarem parâmetros para fixação das cotas de AIH;
8.40.4. promova o cancelamento do registro - da APAMI - Associação de Proteção à Infância e
Maternidade da Maternidade José Varela, situada em Macau/RN, como associação, conforme já
determinado na Decisão n° 710/96 - Plenário - item 8.1.3, em virtude da .impropriedade de tal
denominação;
8.40.5. verifique se a APAMI - Maternidade José Varela (Macau/RN) tomou as providências
necessárias para garantir a assistência de médicos durante todos os dias da semana;
8.40.6. adote providências com vistas a verificar se a Fundação Antônio Ferraz, situada em
Macau/RN, instalou os equipamentos de lavanderia que se encontram estocados desde 1993, em vista da
precariedade de sua lavanderia;
8.41. levar ao conhecimento do Conselho Regional de Medicina no Rio Grande do Norte - CRM/RN
as ocorrências de fls. 14/20 do TC n° 600.140/97-0), para as providências cabíveis;
8.42. determinar a Gerência Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte que:
8.42.1. providencie a instauração de Tomada de Contas Especial com referência às AIHs de
"pacientes fantasmas" relacionadas no Anexo II do TC n° 600.140/97-0, referente à Casa de Saúde
Petrópolis;
8.42.2. instaure tomada de contas especial para receber as AIHs relacionadas à Casa de Saúde Nossa
Senhora de Fátima (item 8.2.1.1 da Decisão n° 710/96 - Plenário - TC n° 014.879/93-0), uma vez que a
instituição se encontra fechada;
8.43. determinar ao Secretário da Saúde e do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul a
adoção de medidas necessárias à elaboração de um Plano Estadual de Saúde contendo as metas pactuadas,
a programação integrada das ações ambulatoriais, hospitalares e de alto custo, as estratégias de
descentralização das ações de saúde para os municípios, as estratégias de reorganização do modelo de
atenção, os critérios utilizados e os indicadores por meio dos quais é efetuado o acompanhamento das
ações, segundo os parâmetros ora redefinidos pela NOB 01/96;
8.44. recomendar ao Secretário da Saúde e do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul a
realização de campanha abrangente de divulgação dos serviços médicos e hospitalares do SUS à
disposição da população, ressaltando o seu caráter gratuito;
8.45. determinar ao Presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul que observe o
inciso XV do art. 8° da Lei Estadual n° 10.097/94, no tocante à regulamentação dos bureau responsáveis
pela gravação em meio magnético das informações referentes às AIHs utilizadas pelos prestadores de
serviços;
8.46. comunicar ao Governador do Estado de Rondônia e ao Secretário Estadual de Saúde de
Rondônia sobre a necessidade de observar o princípio contido no inciso XI do art. 7° da Lei n° 8.080/90,
no que se refere à aplicação de recursos próprios nas ações e serviços de saúde, compartilhando com o
Governo Federal a responsabilidade de financiar o Sistema Único de Saúde;
8.47. determinar ao Secretário Estadual de Saúde de Rondônia que:
8.47.1. adote critérios e regulamente sua utilização na distribuição de recursos próprios aos
Municípios do Estado, em consonância com as disposições da legislação vigente, principalmente a NOBSUS 01/96;
8.47.2. adote providências com vistas à realização de auditorias nas unidades hospitalares e
ambulatoriais conveniadas ao SUS, objetivando a verificação da conformidade entre os dados cadastrais e
a real posição da capacidade instalada, número de leitos, número de profissionais e Sistemas de Alta
Complexidade credenciados, bem como a verificação de possíveis incompatibilidades observadas no
lançamento da produção;
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8.47.3. adote providências com vistas à elaboração de um Plano Diretor Estadual que oriente as ações
voltadas à regionalização e hierarquização dos serviços de saúde, o qual deverá ser aprovado pelo
Conselho Estadual de Saúde, operacionalizando tal Plano por meio de deliberações da Comissão
Bipartite, aprovação pelo Conselho Estadual de Saúde, e articulações com os Municípios, de acordo com
o disposto na NOB-SUS 01/93, item 1 e no art. 7°, inciso IX, alínea "b", art. 8°, art. 17, inciso IX e art.
18, inciso II, todos da Lei n° 8:080/90;
8.47.4. reestruture o Conselho Estadual de Saúde, compondo-o com um número de conselheiros não
inferior a dez nem superior a vinte, conforme recomendado pelo Conselho Nacional de Saúde, por meio
da Resolução n° 33, de 23.12.92;
8.47.5. utilize uma única conta corrente para movimentar os recursos do SUS no Fundo Estadual de
Saúde, conforme o disposto no art. 33 da Lei n° 8.080/90;
8.48. recomendar ao Secretário Estadual de Saúde de Rondônia que publique e divulgue os serviços
médicos ambulatoriais e hospitalares colocados à disposição da população por meio do SUS, tanto nas
unidades públicas como nas unidades privadas, discriminando-os por especialidades, tipos de exames
complementares e outras especificações necessárias à identificação do serviço, consoante o disposto no
inciso VI do art. 7° da Lei n° 8.080/90;
8.49. determinar ao Secretário Estadual de Saúde de Roraima que elabore Plano Diretor de Saúde
Estadual, em conjunto com o Conselho Estadual de Saúde, visando a obtenção de maior eficácia na
aplicação dos recursos, em cumprimento ao "caput" e § 1° do art. 36 da Lei n° 8.080/90;
8.50. recomendar à Comissão Intergestores Bipartite de Santa Catarina que divulgue, junto à
população, os recursos destinados a cada município e os critérios para sua distribuição;
8.51. determinar ao Secretário de Saúde do Estado de São Paulo que adote providências com vistas à
conclusão do recadastramento de unidades assistenciais integrantes do SUS;
8.52. recomendar ao Presidente do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo que adote medidas para
estreitar relacionamento com os órgãos de controle das esferas municipal e federal, para conhecimento e
avaliação das ações de controle planejadas e realizadas nos âmbitos municipal e federal, respectivamente,
nos termos do § 2°, art. 1° da Lei n° 8.142/90;
8.53. determinar ao Secretário de Estado da Saúde de Sergipe que adote providências com vistas a:
8.53.1. implementar medidas coibitivas (preventivas e punitivas) para a prática ilegal de cobrança dos
serviços oferecidos pelo SUS;
8.53.2. elaboração de planos diretores de saúde estaduais, nos termos do art. 36, caput e parágrafo
primeiro, da Lei n° 8.080/90;
8.54. recomendar ao Secretário de Estado da Saúde de Sergipe que realize periodicamente auditorias
sistemáticas com o fito, inclusive, de manter atualizados todos os dados do cadastro das unidades
prestadoras de serviços do SIA e SIH;
8.55. determinar ao Secretário de Estado da Saúde de Tocantins que remeta à Secretaria de Controle
Externo de Tocantins os documentos comprobatórios da formalização das providências adotadas com a
finalidade de atender às determinações constantes dos itens 8.6.2 e 8.6.3 da Decisão n° 576/93-TCUPlenário;
8.56. comunicar ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que o termo legal existente para
contratação dos serviços de faturamento das contas de internação - AIH das unidades hospitalares
subordinadas à Fundação de Saúde Amaury de Medeiros - FUSAM contém cláusulas que contrariam a
Lei n° 8.666, de 21.06.93, em particular o § 3° do art. 57;
8.57. determinar à SECEX/ES que envie cópia da relação de convênios com prestações de contas
vencidas (fls. 38/64 do TC n° 300.077/97-1) ao Serviço de Convênios, Projetos e Atividades Especiais
(SERCA) da Fundação Nacional de Saúde, como contribuição à fiscalização do Convênio n° 028/96;
8.58. determinar à Secretaria de Informática deste Tribunal -SEINF que, em conjunto com a 4a
SECEX e sob a supervisão do Comitê de Informática desenvolva:
8.58.1. um banco de dados para o acompanhamento da legislação na área de saúde;
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8.58.2. um sistema de acompanhamento das determinações proferidas por esta Corte de Contas na
área da saúde;
8.60. enviar cópia desta Decisão, assim como do Relatório e Voto que a fundamentaram, e da Decisão
576/93, ao Exm° Sr. Ministro da Saúde, aos Secretários Estaduais de Saúde, ao Secretário-Executivo do
Ministério da Saúde, solicitando que envie cópia as Gerências Estaduais de Saúde do Ministério da Saúde,
ao Conselho Nacional de Saúde .e aos Conselhos Estaduais de Saúde; para as providências dentro de suas
áreas de competência;
8.61. enviar cópia desta Decisão, assim como do Relatório e Voto que a . fundamentaram ao Sr.
Deputado Federal Jaques Wagner, dando cumprimento ao disposto no item 8.1 da Decisão n 2 144/96Plenário e ao Sr. Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá, Sr. João Bosco de
Araújo Fontes Júnior, conforme proposto no TC n° 775.102/97-0 (fl. 34);
8.62. enviar o presente processo à 4' SECEX para que o seu conteúdo seja utilizado pelo Grupo de
Trabalho criado pela Portaria SEGECEX n°01, de 19.01.1998;
8.63. desapensar os demais processos, enviando-os às SECEXs de origem.
Ata n° 10/98 - Plenário.
Data da Sessão: 25/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

GRUPO II - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-250.066/98-0
NATUREZA: Solicitação
ÓRGÃO: Procuradoria da República no Estado da
Bahia
INTERESSADO: Robério Nunes dos Anjos Filho Procurador da República
EMENTA: Solicitação da Procuradoria da República
do Estado da Bahia de cópia referente ao processo
TC-250.545/97-7, com vista à instrução de
processo administrativo no âmbito da
Procuradoria. Conhecimento. Tribunal não proferiu
Decisão definitiva sobre o assunto. Comunicação
ao interessado que tão logo seja apreciado o
mérito do processo ser-lhe-ão encaminhadas as
cópias requisitadas. Determinação à SECEX/BA.
Juntada do presente processo ao TC-250.534/97-7.

RELATÓRIO e VOTO

Por meio do Ofício ng 188/98-PRDC/BA, de 28 de janeiro de 1998,
o Procurador da República no Estado da Bahia, Dr. Robério Nunes dos Anjos
Filho, solicita desta Corte cópia do TC-250.545/97-7, com vistas à
instrução de processo administrativo, no âmbito da Procuradoria naquele
Estado.
A Unidade Técnica, reportando-se ao disposto no Parágrafo único:.
do art. 30, da Resolução TCU ng 77/96, informa que o processo em questão
cujas informações e cópia estão sendo requeridas, encontra-se,
atualmente, na SECEX/BA para exame da resposta de diligência determinada
por este Relator.
Esclareço, inicialmente, que o Tribunal ao proferir a Decisão
ng 91/96, no TC-019.670/95-8, firmou entendimento no sentido de que "as
informações sobre trabalhos realizados e não apreciados pelo Tribunal
somente podem ser concedidas mediante autorização do Plenário".
No caso presente, trata-se de feito ainda não apreciado pelo
Tribunal razão por que, com intuito de melhor colaborar com o Ministério
Público Federal, penso que seria mais conveniente para o ilustre
representante do Parquet Federal a remessa dos elementos após o
julgamento de mérito do citado processo.
A esse propósito, necessário se faz, nesta oportunidade,
formular determinação à Unidade Técnica no sentido de promover, com a
maior brevidade possível, o exame do mesmo, de modo a possibilitar, com
maior rapidez, o atendimento do pedido ora sob exame.
Assim, nos termos do preceituado no art. 30, da Resolução ng
77/96, proponho, à vista dos esclarecimentos apresentados e em
consonância com o entendimento firmado pelo Tribunal (Decisão ng 91/96,
Ata ng 08/96), seja informado ao Exmo. Sr. Procurador da República no
Estado da Bahia, que este Tribunal ainda não proferiu Decisão definitiva
sobre o TC-250.545/97-7, e que, tão logo haja deliberação a respeito,
ser-lhe-ão encaminhados os elementos requeridos.
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Com essas considerações, Voto por que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto à elevada apreciação do E. Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro
Souza, em 25 de março de 1998.
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DECISÃO N° ' 1 3 3 /98-TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-250.066/98-0
Classe de Assunto: VII- Solicitação
Interessado: Dr. Robério Nunes dos Anjos Filho, Procurador da República no Estado da Bahia
Órgão: Procuradoria da República na Bahia
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: SECEX/BA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no artigo 30, parágrafo
único, da Resolução TCU n° 77/96, DECIDE:
8.1 conhecer da solicitação formulada pelo Dr. Robério Nunes dos Anjos Filho, Procurador da República
no Estado da Bahia, para informar ao interessado que o TC-250.545/97-7, do qual solicita cópia e
informações, encontra-se, atualmente, em fase de diligência na Unidade Técnica deste Tribunal sediada na
Bahia, comunicando-lhe ainda que, tão logo o Tribunal profira Decisão de mérito acerca do processo, ser-lheão encaminhados os elementos solicitados;
8.2 determinar à SECEX/BA que priorize o exame do processo citado no item 8.1 supra, de modo a
possibilitar o atendimento ao ilustre representante do Parquet Federal;
8.3 determinar, por fim, ajuntada destes autos ao TC-250.545/97-7.
Ata n° 10/98 - Plenário.
Data da Sessão: 25/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campelo
e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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-TC-015.190/97-8
Natureza: Representação.
-Entidade: Instituto Nacional de Tecnologia - INT.
-Interessada: Costa Rego Construções.
Responsáveis: Maria Aparecida Stalivieri Neves
(Diretora do INT) e Caetano Moraes (DiretorSubstituto).
Ementa: Representação formulada por firma do ramo
da construção civil. Processo licitatório. Exigência de
qualificação técnica e econômica que restringiu a
competição. Conhecimento. Solicitação de
justificativas. Estabelecimento de Prazo. Comunicação
à interessada.

•

RELATÓRIO
Tratam os autos de Representação formulada pela firma Costa Rego Construções Ltda, na
pessoa de seu representante legal, Sr. Luis Manoel Ferreira de Lima Leal, com fulcro no art. 113, § 1 0 , da
Lei n° 8.666/93, acerca de inabilitação indevida em processo licitatório (Tomada de Preços n° 017/97)
realizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia.
A SECEX/RJ, visando dar prosseguimento na análise do processo, realizou inspeção in
2
cujo
relatório
(fls. 110/117), transcrevo em parte, a seguir:
loco,
"(..)
DA TOMADA DE PREÇOS
O Edital da Tomada de Preços INT/N° 017/97, de 30.09.97, consta às fls. 23/41. Seu
objeto é a contratação de empresa especializada para reformas em instalações no prédio da
entidade.
Tal licitação é do tipo Menor Preço, devendo ser apresentados os envelopes 'Habilitação'
e 'Proposta de Preços'. Dentro da etapa de Habilitação, exige-se, como Qualificação Técnica
26):
'5.2.3 - 02 (dois) atestados de aptidão técnica expedidos por pessoas jurídicas de direito público
ou privado incluindo as características do objeto desta Tomada de Preços, reservando-se à
Comissão o direito de indagar sobre a qualidade e desempenho dos mesmos;

a.

[..]
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•
5.2.4 - declaração de que a proponente dispõe de equipamentos, mão-de-obra capacitada,
instalações em pleno funcionamento e condições de efetuar os serviços objeto desta Tomada de
Preços;
5.2.5 - atestado de visita [..]'

O

Conforme Ata de Reunião da Comissão Permanente de Licitação - CPL, de 06.11.97
84), compareceram ao certame as firmas Cael Arquitetura e Construções Ltda., Construtora Vijjas
Ltda., Costa Rego Construções Ltda., Icaro Construções Ltda., Pargo Engenharia Ltda., TEL- Termo
Engenharia Ltda., Vithi Construções Ltda. Foram inabilitadas as empresas Cael Arquitetura e
Construções Ltda. e Costa Rego Construções Ltda., por não cumprirem o subitem 5.2.3 do Edital,
tendo as demais licitantes sido habilitadas para a segunda fase. Note-se que na ata não consta em
que pontos tais licitantes não cumpriram o subitem mencionado.
No envelope de habilitação, a empresa Cael Arquitetura e Construções Ltda. apresentou
declaração de que 'dispõe de equipamentos, mão de obra capacitada, instalações em pleno
funcionamento e condições de efetuar os serviços objeto desta tomada de preços' (fl. 71), bem como
os seguintes atestados (fls. 62/70):
Contratante: Ministério da Aeronáutica
Contratada: Cael Arquitetura e Construções Ltda.
Resp. Técnico: Arquiteto Luiz Felipe Di Giorgio Mauad
Natureza da obra: Reforma e Adaptação;
Contratante: Nova Empresa de Serviços Lida
Contratada: ETS - Empresa Técnica de Serviços Ltda.
Resp. Técnico: Arquiteto Luiz Felipe Di Giorgio Mauad
Natureza da obra: Melhoria das Instalações;
Contratante: Confederal Vigilância Ltda.
Contratada: ETS - Empresa Técnica de Serviços Ltda.
Resp. Técnico: Arquiteto Luiz Felipe Di Giorgio Maziad
Natureza da obra: Melhoria das Instalações.
No envelope • de habilitação, a empresa Costa Rego Construções Ltda. apresentou
8.
declaração de que 'dispõe de equipamentos, mão de obra capacitada, instalações em pleno
funcionamento e condições de efetuar os serviços objeto desta tomada de preços' 83), bem como
os seguintes atestados (fls. 76/82):
Contratante: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
Contratada: Lima Leal Engenharia Ltda.
Resp. Técnico: Engenheiro Luis Manuel Ferreira de Lima Leal
Natureza da obra: Construção de Prefeitura, Câmara e Paço Municipal;
Contratante: Prefeitura Municipal de Poços de Caldas
Contratada: Lima Leal Engenharia Ltda.
Resp. Técnico: Engenheiro Luis Manuel Ferreira de Lima Leal
Natureza da obra: Construção de Creche;
Contratante: Banco do Brasil S.A.
Contratada: Lima Leal Engenharia Ltda.
Resp. Técnico: Engenheiro Luis Manuel Ferreira de Lima Leal
Natureza da obra: Reforma.
2

-1t39 -

oco TOtiglanidiki."6-0
rt. (.9. C5t1 "11°

Tribunal de Contas da União

SOC

Em 06.11.97, a Empresa Costa Rego Construções interpôs recurso contra a sua
inabilitação (Jis. 85/89), argumentando que 'a prezada comissão desabilitou a nossa empresa,
porque no seu entender o acervo técnico do profissional é de propriedade da empresa na qual presta
o serviço'. Porém, a legislação que rege a matéria determina o contrário.' Referencia, então, a
Resolução CONFEA N° 317/86 que, em seu art. 4°, estabelece que:
'O Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos dos profissionais
do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados.
Parágrafo único. O Acervo Técnico de uma pessoa jurídica variará em função de alteração do
Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e consultores.'
Em 10.11.97, a Cael Arquitetura e Construções Ltda., na pessoa do Sr. Uirarui Lago
(Procurador), interpôs recurso contra a sua inabilitação (fls. 93/97), alegando que, apesar de
constarem nos atestados fornecidos diferentes empresas como contratadas, o Responsável Técnico é
o mesmo, o Arquiteto Luiz Felipe Di Giorgio Mauad, que vem a ser sócio-gerente da firma. São
referenciados, como fundamento para a sua habilitação, o art. 30, § I°, inciso I, da Lei n° 8.666/93
e a Resolução CONFEA N° 317/86.
Em 11.11.97, a CPL nega provimento ao recurso interposto pela firma Costa Rego
Construçõe.s. Ltda., alegando que, apesar do Sr. Luiz Manuel Ferreira de Lima Leal estar
tecnicamente apto, ocorreu ausência de 'comprovação pela licitante de que possui instalações,
aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para realização do objeto da licitação,
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica, o que é feito através de
atestados . fornecido.s por pessoa jurídica de direito público ou privado que atestarão o bom
de.sempenho da empresa contratada e não somente do engenheiro responsável (lis. 90/91).
Em 12.11.97, a CPL nega provimento ao recurso interposto pela firma Cael Arquitetura e
Construções Ltda., afirmando que tal inabilitação ocorreu porque, apesar do Sr. Luiz Felipe Di
Giorgio Mauad estar tecnicamente apto, pela existência de 02 atestados de obras sob sua
responsabilidade, somente um atestado saiu em nome da empresa, de forma que o desempenho da
firma Cael Arquitetura e Construções Ltda. não foi adequadamente comprovado (lls. 100/102).
A Comissão Permanente de Licitação reuniu-se em 24.11.97 (fl. 104) para abertura das
propostas de preço das firmas habilitadas para a segunda fase, quais sejam: Construtora Viljas
Ltda., karo Construções Ltda., Pargo Engenharia Ltda., TEL- Termo Engenharia Ltda., Vithi
Construções Ltda. Conforme o constante à fl. 108, em 16.12.97, o item A da licitação (reforma e
adaptações no 2° pavimento) foi adjudicado à empresa Vithi Construções Ltda. Para o item B
(reforma e adaptações no 7° pavimento), não houve adjudicação, tendo em vista o menor preço ser
33,5 % acima do estimado. A homologação do certame ocorreu em 17.12.97 (/1. 109). Até o final dos
trabalhos de inspeção, não havia sido efetuada a contratação da empresa adjudicada.
DAS IMPROPRIEDADES
A Lei n° 8.666/93, em seu art. 30, dispõe que a documentação relativa à qualificação
técnica limitar-se-á a:
- registro ou inscrição na entidade profissional competente;
3
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- comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, qualidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos;
comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e,
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para
o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.'
Dispõe ainda, o supracitado artigo, em seu ár 1°, que:
'A comprovação de aptidão referida no inciso II do caput deste artigo, no caso das
licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas
de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes,
limitadas as exigências a:

.

capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execução da obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação,
vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;' (grifo nosso).
A Lei, dessa forma, explicita que a comprovação de aptidão para desempenho de
atividade objeto da licitação deve-se limitar, no caso obras ou serviços, à comprovação de o
licitante possuir, em seu quadro permanente, profissional detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execução da obra ou serviço de características semelhantes, vedadas as exigências de
quantidades mínimas ou prazos máximos.
Poderá também, se constar no Edital, ser exigida indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos. Note-se que o Edital da Tomada de Preços em análise não prevê
tal requisito como documentação necessária à qualificação técnica dl 26) .
Dessa forma, as empresas Costa Rego Construções Ltda. e Cael Arquitetura e
Construções Ltda. foram indevidamente inabilitadas, uma vez que possuíam os requisitos
estabelecidos no art. 30 da Lei n° 8.666/93.
Adicionalmente, cumpre assinalar que o item 5.2.3 do Edital prevê, para qualificação
técnica, a apresentação de 02 (dois) atestados de aptidão técnica. Note-se que o art. 30, 55' 1°, inciso
I, da Lei n° 8.666/93, veda a exigência de quantidades mínimas. De fato, um atestado que comprove
a responsabilidade por obra de características compatíveis já evidencia a capacidade técnica.
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Sobre essa questão, transcrevemos trecho da instrução de lavra da AFCE Cristiane
20.
Basilio de Miranda, no processo TC 575.179/97-0, apenso ao TC 001.381/97 -O, tratando de
representação contra supostas irregularidades em edital de concorrência da Dataprev:
'1- O texto do inciso II do art. 30 menciona a comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com
o objeto da licitação. O que está em exame é a aptidão da licitante em executar objeto
semelhante ao da licitação e não quantas vezes já executou objetos semelhantes. Em tese, a
empresa que apresentar somente um atestado está tão apta quanto aquela que apresentar dois
atestados. [..]
Exigir número mínimo e certo de atestados equivale a exigir da empresa que
comprove o número de experiências anteriores. É de fundamental importância, portanto,
confrontar-se tal exigência com o disposto no § 5° do art. 30, que veda a exigência de
comprovação de atividade ou aptidão com limitações de tempo ou época ou ainda em locais
específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na
licitação. [..] Esta vedação é reforçada pelo disposto no inciso 1 do § 10 do art. 30, que veda
aos agentes públicos 'admitir, prever, incluir, tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou
distinções que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam
preferências ou distinções em razão de naturalidade, da sede, ou domicílio do licitante ou
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para especifico objeto do contrato'.
A palavra 'atestados', no corpo do § 1°, encontra-se no plural porque a licitante
tem a liberdade de apresentar tantos atestados quantos julgar necessários para comprovar sua
aptidão. [..1 Cabe à comissão de licitação, durante o exame da documentação de habilitação,
analisar o conteúdo dos atestados e pronunciar-se quanto à suficiência dos mesmos. Assim, a
comissão poderá concluir que o somatório dos atestados apresentados por uma única licitante
não é suficiente para habilitá-la, pois não comprovam a sua aptidão para o desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação. Da mesma forma, poderá habilitar a empresa que apresente um único atestado, desde
que entenda que o mesmo atende às condições exigidas no Edital.
Então, lógico é deduzir-se que as imposições ou faculdades estipuladas no art. 30 da
Lei n° 8.666/93 devem ser seguidas, desde que não violentem o principio basilar contido no art.
3° da mesma Lei.
Seguindo-se esta linha de raciocínio, fica evidente o caráter restritivo da exigência
prevista no item 3.2.2.8 do Edital, que, ao fixar a quantidade de dois atestados para cada
parcela da obra licitada, alija do processo firmas detentoras de apenas um atestado, ainda que
possivelmente aptas a realização do objeto.
Adicionalmente, alerte-se para o fato de que, em momento algum, a Lei atribui
discricionariedade ao administrador para que determine um número mínimo de atestados
comprobatórios. O que se verifica no texto do parágrafo I° do art. 30 é referência a atestados
que, em qualquer quantidade, sejam capazes de comprovar a aptidão do particular.'
21. Assim, a inabilitação indevida de dois licitantes e a exigência mínima de dois atestados
para qualificação técnica comprometeram o caráter competitivo da licitação, prejudicando a
obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração. "
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Concluindo, a Unidade Técnica sugere (fls. 116/17):
conhecer da presente Representação, formulada nos termos do art. 113, § 1 0, da Lei n°
8.666/93 para, no mérito, considerá-la procedente;
com fundamento no art. 45 da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 195 do Regimento interno
deste Tribunal, determinar ao INT que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, torne nula
a Tomada de Preços INT N° 017/97, passando a observar as disposições constantes no art. 30 da Lei
n° 8.666/93, em especial, abstendo-se de exigir nas licitações número mínimo de atestados para
comprovar aptidão técnica, bem como, no caso de obras e serviços, documentação comprovando que
a empresa licitante executou obra ou serviço compatível;
com fillcro no art. 31, §10, da IN/TCU n° 9, de 16.02.95, determinar ao Controle
Interno que, por ocasião das contas do INT correspondentes ao exercício de 1998, verifique se . a
determinação relacionada no item anterior foi cumprida;
juntar os presentes autos às contas da Unidade, relativas ao exercício de 1997, para
exame em conjunto e em confronto;
comunicar ao interessado as providências adotadas, fornecendo-lhe cópia do relatório,
voto e decisão que vier a ser proferida."
VOTO

O ponto focal dos presentes autos trata da inabilitação em processo licitatório (Tomada
de Preços INT/N° 017/97, de 30.09.97), realizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia, das firmas
Costa Rego Construções Ltda. e Caél Arquitetura e Construções Ltda., decorrente da introdução de itens
editalícios, os quais exigem, para qualificação, a apresentação de 02 (dois) atestados de aptidão técnica.
O art. 30, § 1 0 , inciso I, da Lei n° 8.666/93, veda a exigência de quantidades mínimas.
Em caso análogo (TC-019.652/94-1), relatado pelo eminente Ministro Paulo Affonso
2.
Martins de Oliveira, na Sessão Plenária de 22.03.95 (Decisão n° 127/95, Ata n° 11/95), o assunto foi
abordado também naquele processo pelo Ministério Público junto a essa Corte de Contas, representado
pelo nobre Procurador, Dr. Paulo Soares Bugarim, que teceu as seguintes considerações acerca de
exigências de qualificação técnica e econômica inseridas no Edital de Tomada de Preços do Ministério da
Cultura:
Em preliminar, cumpre destacar que a Constituição Federal, no art. 37, XXI, ao tratar
da licitação pública, veda exigências de qualificação técnica e econômica que não sejam
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações pelo contratado.
A Lei n° 8.666/93, nos artigos 30 e 31, ao regulamentar o comando constitucional,
fixa os requisitos limítrofes, máximos, de qualificação técnica e econômico-financeira, que
podem ser exigidos pela Administração ao promover o certame licitatório.
Assim, respeitadas as fronteiras da sensatez, da prudência e da razoabilidade, as
exigências de qualificação que ultrapassem os limites legais e constitucionais mencionados
justificam e ensejam a anulação do ato, ou do procedimento administrativo viciado.
É essencial, para a validade do procedimento licitatório, que todos os atos que o
compõem sejam também válidos. Porque visam à produção de um único efeito jurídico final, tais
6
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atos se vinculam numa relação de causa e efeito, de modo que cada ato pressupõe os anteriores, e
o último pressupõe todos os demais.
Por isso, assere a doutrina dominante que a ilegalidade de um determinado ato da
licitação enseja a anulação do ato defeituoso e dos subseqüentes, sem atingir, em tese, os
anteriores.
Com efeito, 'in casu', não há como negar razão à Unidade Técnica. As cláusulas do
edital que menciona (6.4.1, 6.4.4, 6.5.1.2 e 6.5.3), também a nosso ver, extrapolam ou violam o
disposto nos artigos 31, §§ I° e 3 0, e 30, inciso I e § 5°, restando, portanto, configurada a
ilegalidade do mesmo edital.
ponderações da 6a
Por conseguinte, à vista do exposto preliminarmente e ante as
SECEX, a circunstância enseja a anulação do aludido edital e de todos os atos subseqüentes, ou
.seja, a anulação da mencionada tomada de preços e, também, do correspondente contrato.
Nesse sentido, veja-se o art. 49, § 2', da Lei n° 8.666/93, dispondo que a nulidade da licitação
induz à do contrato.
Além do aduzido pela 6° SECEX, já suficiente, como dito, para justificar a anulação
da tomada de preços em comento e do respectivo contrato, entende-se também descabidas as
exigências constantes nos itens 6.4.5 e 6.4.6 do aludido edital.
A primeira, requer a declaração da licitante de que possui capacidade mensal de
produção instalada, calculada nos termos que menciona, até a abertura da licitação, observe-se:
instalada.
Indica o bom senso que a capacidade produtiva instalada da licitante não implica a
disponibilidade desta mesma capacidade. A tendência natural das empresas, que visam ao lucro, é
reduzir a capacidade ociosa, porque ociosidade de recursos materiais ou humanos implica
custos desnecessários.
Por conseguinte, sensatamente, é de se admitir que a licitante, se vencedora do certame,
deverá adequar a sua capacidade de produção instalada às necessidades do novo contrato. Por
isso, acreditamos exagerada essa exigência a todos os licitantes, à data de abertura das propostas.
Pelas mesmas razões, o mesmo raciocínio se aplica ao disposto no item 6.4.6 do
edital, que exige de todas as licitantes a declaração de existência, nos quadros da empresa, de
pelo menos sessenta digitadores que tenham sido contratados há mais de noventa dias da data de
publicação do mesmo edital.
Ademais, à vista da notícia da assinatura do contrato com a licitante vencedora (/7.
126, item 4.8), é de se ressaltar a necessidade da observância, por parte da SAG/MinC, do
'eaput' e parágrafo único do art. 59 da Lei n° 8.666/93, no que respeita ao dever de indenizar o
contratado e à promoção da responsabilidade de quem deu causa às ilegalidades.
Por oportuno e para explicitar melhor o nosso entendimento sobre a matéria em
comento, socorremo-nos da sábia orientação de MAR CAL JUSTEN FILHO (Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, Aide Editora, 2" ed., 1994, pág. 348/349), verbis:
'Não se pode cogitar de tutela ao interesse público quando a lei é descumprida: o ato
inválido não pode ser defendido com o argumento de que a pronúncia do vício atribuiria
direito de indenização ao particular. .... (omissis)
Não há defesa do interesse público quando se violam as normas e garantias individuais.
Qualquer benefício prático que o Estado pudesse retirar da lesão ao direito seria ofensivo ao
interesse público.'
Essas, as considerações aduzidas e que permitem referendar a proposta da Unidade
Técnica, não só no sentido da anulação da tomada de preços n° 003/94 do Ministério da Cultura,
mas também do contrato administrativo que dela resultou."
Considerando o conteúdo do parecer acima mencionado, bem como o ponto de vista da
3.
Unidade Técnica, entendo, também, que a inabilitação indevida de dois licitantes e a exigência mínima de
7
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dois atestados para qualificação técnica comprometeram o caráter competitivo da licitação, ferindo,
também, o princípio da isonomia. Segundo o ilustre professor Marçal Justen Filho, "o ato convocatório
viola o principio da isonomia quando: a) estabelece discriminação desvinculada do objeto da licitação;
b) prevê exigência desnessária e que não envolve vantagem para a administração; c) impõe requisitos
desproporcionados com as necessidades da friura contratação; d) adota discriminação ofensiva de
valores constitucionais ou legais".
No caso em tela, a administração, ao exigir a apresentação de 02 (dois) atestados de
4.
aptidão técnica, contrariou o disposto no § 5° do art. 30 da Lei n° 8.666/93, o qual veda a exigência de
comprovação de atividade ou aptidão com limitações de tempo ou época ou ainda em locais específicos,
ou quaisquer outras não previstas no referido texto legal, que inibam a participação na licitação.
No entanto, premilinarmente, faz-se necessário determinar ao INT que suspenda o
5
prosseguimento do processo licitatório (Tomada de Preços INT n° 017/97) e justifique as exigências,
objeto desta Representação, constantes do Edital ora questionado
•

Dessa forma, acompanhando, em parte, os pareceres exarados nos autos, Voto por que o
Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este Egrégio Plenário
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 25 de março de 1998.

LINCOLN MAG HAE DA ROCHA
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 134/98 TCU - Plenário
-

Processo n°015.190/97-8.
Classe de Assunto: VII - Representação formulada pela firma Costa Rego Construções Ltda. contra o
Instituto Nacional de Tecnologia - INT.
Responsável: Maria Aparecida Stalivieri Neves (Diretora).
Entidade: Instituto Nacional de Tecnologia - INT.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/RJ.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Representação, formulada nos termos do art. 113, § 1°, da Lei n° 8.666/93,
para:
8.1.1. determinar, preliminarmente, ao Instituto Nacional de Tecnologia — INT, que se abstenha de dar
prosseguimento à Tomada de Preços INT n° 017/97, bem como às providências dela decorrentes, e
apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, justificativas concernentes à exigência constante do item 5.2.3 do
respectivo Edital, objeto da presente representação;
8.1.2. levar ao conhecimento da interessada - firma Costa Rego Construções Ltda. - o inteiro teor desta
Decisão, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam.
Ata n° 10/98 - Plenário.
Data da Sessão: 25/03/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.

0.)
HOMERO SANTOS
Presidente

DA ROCYHA
Ministro-Relator
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ANEXO V DA ATA N° 10, DE 25-03-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
SUSPENSÃO DE VOTAÇÃO ANTE NOVO PEDIDO DE VISTA
Inteiros teores do Relatório, Votos e Propostas de Decisão emitidas pelo Relator, Ministro
Valmir Campelo (Sessão Ordinária de 11.03.1998) e pelo 10 Revisor, Ministro Humberto Guimarães
Souto (Sessão Ordinária de 25.03.1998), no tocante ao processo n° 010.391/97-5, cuja votação foi
suspensa em 11 de março de 1998 (art. 56 do Regimento Interno), e nesta data, a votação foi novamente
suspensa, ante novo pedido de vista formulado pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi, de acordo com o
artigo 56 do Regimento Interno.
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PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO
Tribunal de Contas da União

Grupo H Classe VII - Plenário
TC- 010.391/97-5
Apenso: TC-006.708/90-0
Natureza: Representação
Órgão: Ministério da Justiça
Ementa: Representação. Ratificação de atos de aposentadoria já
julgados pelo TCU. Magistrados. Vantagem do art. 184, II, da Lei n°
1.711/52. Art. 192, II, da Lei n° 8.112/90. MP. 1522/97.
Conhecimento. Procedência.

Adoto como Relatório o judicioso parecer da douta Procuradoria, ante a exposição esclarecedora
da matéria a ser apreciada:
"Examina-se, no momento, expediente solicitando a anuência deste Tribunal acerca da ratificação de ato
já apreciado e registrado. Não cabe, na espécie, proposição de cancelamento de registro de aposentadoria,
porquanto não estão em exame os respectivos processos.
Quanto à re-ratificação da aposentadoria de Sérgio de Andréa Ferreira, concordamos que o mesmo não
faz jus ao beneficio do art. 184, inciso II., da Lei n° 1.711/52.
Consoante documentação acostada aos autos, verifica-se que, não obstante o magistrado ter completado
mais de 30 anos de serviço em 18/04/92, data limite para a concessão do beneficio do art. 250 da Lei n°
8.112/90, não implementara o qüinqüênio na judicatura, requisito necessário à aposentação voluntária,
conforme precedentes citados pela instrução.
Destarte, não caberia ao inativo a vantagem do art. 184, II, da Lei n° 1.711/52, uma vez que é devida
ao servidor que se aposenta com tempo de serviço fixado em lei para aposentadoria voluntária com
proventos integrais, conforme redação dada pela Lei n° 6.701 de 24/10/79..
Parece-nos, contudo, que cabe aos Juízes dos Tribunais Regionais Federais a aplicação do beneficio do
art. 192, inciso II, da Lei n° 8.112/90, se até 14/10/96 (data da publicação da MP n° 1.522 que revogou
citado dispositivo) tiverem atendidos os pressupostos para a inativação voluntária, porquanto o cargo de
Juiz de TRF pertence à carreira dos Magistrados da Justiça Federal.
Sobre a magistratura de carreira dispõe a constituição:
'art. 93- Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da
Magistratura, observados os seguintes princípios:
I- ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, através de concurso público de
provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases,
obedecendo-se, nas nomeações à ordem de classificação;
11-promoção de entrcincia para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas
as seguintes normas:

.*

III- o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente,
apurados na última entrância ou, onde houver, no tribunal de alçada, quando se tratar de promoção para
o Tribunal de Justiça, de acordo com o inciso II e a classe de origem;'.
No caso específico da Magistratura Federal, dispõe a Carta Magna acerca da promoção e acesso ao
cargo de Juiz do Tribunal Regional Federal:
'art. 107- Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando
possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de
trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo:

5tilda

lenir brP"iv:c
do Planado
Sectotátla

Tribunal de Contas da União

O

TC-010.391/97-5

2

um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do
Ministério Público Federal com mais de dez anos de carreira;
os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos de exercício, por
antiguidade e merecimento, alternadamente;'.
Ao falar-se em promoção estruturou-se a carreira que, no caso particular, podemos considerar
constituída de três classes: Juiz Federal Substituto, Juiz Federal e Juiz de Tribunal Regional Federal. O
primeiro cargo é preenchido por concurso e os dois últimos por promoção ou acesso.
Ademais, pensamento semelhante foi desenvolvido por este Tribunal ao apreciar aposentadoria de
magistrados da Justiça do Trabalho. Entendeu esta Corte que o cargo de Juiz do Tribunal Regional do
Trabalho pertence à carreira da Justiça do Trabalho, apesar de outras categorias poderem chegar àquele
cargo, como advogado e membros do Ministério Público do Trabalho (TC-008.966/91-5, Decisão n° 62/93,
1 Câmara, Ata 9/93, Sessão de 30/03/93, D.O.U. de 14/04/93).
Igualmente, ao apreciar aposentadoria de Juiz de Direito do Distrito Federal e Territórios, entendeu esta
Corte que o cargo de Desembargador é imediato ao de Juiz de Direito do Distrito Federal, em que pese
poder ser preenchido por advogados e Membros do Ministério Público do Distrito Federal (TC000.592/91-9, Decisão n° 560/92, Plenário, Ata 53/92, Sessão de 25/11/92).
Cumpre observar que nossa Carta Política não distingue o magistrado do quinto constitucional daquele'
oriundo da Justiça de 10 grau e a competência que lhes atribui é a mesma (art. 108).
Pelo exposto, manifestamo-nos pela anuência desta Corte à ratificação da aposentadoria de Augustinho
Fernandes Dias da Silva e à re-ratificação da concessão de Sérgio de Andréa Ferreira, devendo os
respectivos processos retornarem a este Tribunal, após o autógrafo do Excelentíssimo Senhor Presidente
da República nos respectivos decretos de aposentação, para o reexame das concessões e para as devidas
anotações nos registros desta Casa.
Por último, cabe-nos aditar que quando já tínhamos exarado nosso Parecer, deu entrada nesta.
Procuradoria, como 'referente', a documentação que ora acostamos à contracapa e sugerimos que seja a
mesma juntada ao processo de aposentadoria de Sérgio de Andréa Ferreira para a verificação, quando do
reexame da concessão, dos possíveis reflexos da documentação referida sobre a espécie."
É o Relatório.
VOTO
Entendo como o Ministério Público no que se refere a concessão da vantagem do art. 192, II, da Lei
2.
8.112/90, ao Sr. Sérgio Andréa Ferreira, que o mesmo faz jus ao citado beneficio, considerando que na data
da MP. n° 1.522, de 14.10.96, perfazia o qüinqüênio de judicatura.
Acolho, pois, integralmente o parecer da douta Procuradoria por seus lídimos fundamentos e Voto
por que se adote a Decisão que ora submeto a este Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em25 de março

Ai\

VALMIR C AMPELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° /98-TCU- Plenário
1. Processo n° TC-010.391/97-5 - Apenso: TC-006.708/90-0
2. Classe de Assunto: (VII) - Representação sobre a ratificação de atos de aposentadorias já julgados pelo
TCU.
3. Interessados: Augustinho Fernandes Dias da Silva e Sérgio de Andréa Ferreira
4. Órgão: Ministério da Justiça
5. Relator: Ministro Valmir Campelo
6. Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo de Vries Marsico
SECEX
7. Unidade Técnica:
8. DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la procedente, determinando o retorno
dos autos à origem para as seguinte providências:
retificação dos atos concessórios das aposentadorias de Augustinho Fernandes Dias da Silva e
Sérgio de Andréa Ferreira;
revisão dos fundamentos da concessão da aposentadoria de Sérgio de Andréa Ferreira; e
restituição dos autos ao TCU, para exame;
8.2. recomendar que as Secretarias deste Tribunal, que têm a seu encargo o exame de atos de aposentadoria
verifiquem, nos futuros processos, a competência da autoridade que subscreveu referida concessão;
8.3. enviar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Votos que a fundamentam, ao digno signatário
da Representação ora apreciada.
9. Ata n°10 /98 - Plenário

r

10. Data da Sessão 2. 5 / 03 /1998 - Ordinária
11. Especificação do quorum:
•
AMPELO
AL
Ministro-Relator
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Gabinete Ministro Humberto Souto

TC-010.391/97-5
Apenso: TC-006.708/90-0
Representação sobre ratificação e rerratificação
de atos de aposentadoria já apreciados pelo TCU,
concernentes ao inativos Dr. Augustinho Fernandes
Dias da Silva e Dr. Sérgio de Andréa Ferreira

VOTO REVISOR

Pedi vista dos autos para poder refletir melhor sobre a
argumentação formulada por um dos interessados, Dr. Sérgio de Andréa
Ferreira, ao proferir sustentação oral, na Sessão Plenária de 11.03.98,
principalmente no que concerne a certas questões processuais, conforme
passarei a expor.
Entendo, preliminarmente, que cabe razão ao nobre MinistroRelator quanto à competência do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República para assinar ato de aposentadoria de magistrado por ele
nomeado, e colho como argumentação trecho do Parecer INF/DIJUS/SJ/MJ n2
025/97, verbis:
É inquestionável a competência privativa e indelegável
"12.
do Excelentíssimo Senhor Presidente da República para nomear os Juízes
dos Tribunais Regionais Federais (arts. 84, inciso XVI e parágrafo único;
106, inciso I; e 107, incisos I e II, da Constituição Federal).
13. Entretanto, cumpre recordar que a nomeação é ato
administrativo originário e que a aposentadoria é ato administrativo
derivado. Assim, 'mutatis mutandis', a autoridade competente para nomear
(prover o cargo) é a indicada para aposentar (declarar a vacância exonerar, demitir, por em disponibilidade). Apesar de a Carta Política
não se referir, expressamente, a competência do Chefe da Nação para
aposentar deriva da sua capacidade para nomear. Uma ilustração primária
é oportuna: o contrato de trabalho é firmado pelo empregador tanto na .
admissão quanto na rescisão." (f 1. 8).
O ponto central de minhas considerações tangencia, em homenagem
ao principio do devido processo legal, necessidade de que a apreciação
da ratificação do ato de aposentadoria referente ao primeiro inativo (f 1.
35) e da rerratificação concernente ao segundo (f 1. 37) ocorra nos
respectivos processos concessórios, onde constam todas as informações
necessárias e suficientes para uma análise completa de cada situação.
O processo de aposentação do primeiro inativo encontra-se
apenso a este -- TC-006.708/90-0.

•

A situação do segundo reveste-se de maior complexidade, pois
trata-se de rerratificação, com exclusão da vantagem prevista no inciso
II do artigo 184 da Lei n2 1.711/52. Será necessário, a meu ver, análise
da juridicidade dessa impugnação, com posterior exame, se for o caso, da
possibilidade de incidência ao feito do item II do artigo 192 da Lei n2
8.112/90 e definição acerca do ressarcimento de eventuais quantias
recebidas indevidamente.
Julgo oportuno registrar, desde já, atento aos argumentos
cl
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Gabinete Ministro Humberto Souto

sustentados pelo segundo aposentado em sua sustentação oral, que esta
Corte de Contas não forma coisa julgada material, prerrogativa exclusiva
dos órgãos do Poder Judiciário.
O Supremo Tribunal Federal, sob número 473, sumulou a questão,
com os seguintes dizeres:
"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial".
Penso ser válida a preocupação do interessado em que as contas
julgadas por este Tribunal de Contas não venham a tornar-se "contas de
rosário sem fim de decisões sucessivas num eterno vir a ser" (f 1. 204),
forte no princípio da segurança jurídica. Para isso, há previsão no
artigo 35 da Lei ng 8.443/92 e artigo 236 do Regimento Interno do TCU de
preclusão temporal para revisão de contas. Contudo, inexiste no
ordenamento jurídico dispositivo que estabeleça impossibilidade de novo
exame de concessão de aposentadoria.
Assim, entendendo necessária análise completa dos referidos
processos de aposentadoria, data venha do respeitável entendimento
esposado pelo eminente Ministro-Relator, VOTO no sentido de que este
egrégio Colegiado Pleno adote a decisão que ora submeto à sua apreciação.
Souza, em

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

HUMBERTØ GUIMARÃES SOUTO
, Min stro-Revisor
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Gabinete Ministro Humberto Souto

/98 - TCU - PLENÁRIO

DECISÃO N2

Processo ng: TC-010.391/97-5 - Apenso: TC-006.708/90-0
Classe de Assunto: VII - Representação sobre ratificação e
rerratificação de atos de aposentadoria já apreciados pelo TCU
Interessado: Ministério da Justiça
Órgão: Tribunal Regional Federal da 2@ Região
Relator e Revisor: Ministros Valmir Campelo e Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo de Vries
Marsico
Unidade Técnica: 2@ SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator,
DECIDE:
8.1. conhecer da presente Representação para, no mérito, considerála procedente;
8.2. determinar a desapensação do TC-006.708/90-0 e seu
encaminhamento à 2@ SECEX, para instrução concernente à aposentadoria de
Augustinho Fernandes Dias da Silva, objetivando posterior Decisão acerca
do ato ratificatório da concessão ao interessado;
8.3. determinar ao Senhor Presidente do Tribunal Regional Federal,
no prazo de quinze dias a partir da ciência da presente Decisão, o envio
a este Tribunal de Contas do processo de aposentadoria de Sérgio de
Andréa Ferreira, para exame da rerratificação constante nos presentes
autos;
8.4. recomendar que as Secretarias deste Tribunal que têm a seu
encargo o exame de atos de aposentadoria verifiquem, nos futuros
processos, a competência da autoridade que subscreveu referida concessão;
8.5. enviar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e dos Votos,
que a embasam, ao digno signatário da Representação ora apreciada;
8.6. juntar a presente Representação ao processo de aposentadoria
do segundo inativo.
Ata ng
e
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25 / 03
Data da Sessão:
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes:

/1998 - Ordin ria

HUMB RTO GUIMARÃES OUTO
inistro-Reviso
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ANEXO VI DA ATA N° 10, DE 25-03-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatórios e Votos emitidos pelos respectivos Relatores, bem como o Acórdão n° 039 e as
Decisões n's 138, 140 a 142, adotadas nos processos n's 018.454/93-5, 019.365/95-0, 008.380/96-1,
003.673/95-2 e 009.562/97-4, respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado,
realizada nesta data (Parágrafo Único do artigo 66 do Regimento Interno).
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Tribunal de Contas da União

Grupo I Classe IV - Plenário
TC- 018.494/93-5 (Sigiloso)
(c/ 03 volumes)
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Prefeitura Municipal de Eusébio/CE
Interessado: Identidade preservada (art. 55 da Lei n° 8.443/92, c/c o
art. 215 do RI/TCU e o art. 35, § 3°, Resolução n° 77/96)
Anexos: TC - 003.067/94-7
Documentação adicional à presente denúncia de irregularidades
ocorridas na Prefeitura acima mencionada.
TC - 006.759/95-5
Denúncia de superfaturamento nas obras do Convênio n° 519/GM/
Port/93, firmado entre o Ministério do Bem-Estar Social e a Prefeitura
Municipal de Eusébio/CE.
Ementa: Tomada de Contas Especial constituída com base em
Denúncia de irregularidades envolvendo a Prefeitura Municipal de
Eusébio na execução do Convênio n° 519/GM/PORT/93. Contas
julgadas regulares com ressalva. Determinações, ciência aos
interessados e cancelamento da chancela de sigilo aposta aos autos.

Cuidam os autos de denúncia contra a Administração da Prefeitura Municipal de Eusébio-CE, sobre
possíveis irregularidades na execução do Convênio n° 519/GM/PORT/93, firmado com o extinto Ministério
do Bem-Estar Social-MBES, que tem por objeto obras de abastecimento d'água.
Em Sessão de 08.08.95, este Plenário deliberou no sentido de :
"8.1- com fundamento no art. 47 da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 197 do Regimento Interno, ordenar a
conversão deste processo em tomada de contas especial para, nos termos do art. 12 da mesma Lei e das
Súmulas n's 59 e 98 de sua Jurisprudência predominante, promover a citação solidária dos Srs. Edson Sá,
ex-Prefeito Municipal de Eusébio/CE, e Raimundo Damasceno Silva, atual Prefeito, a fim de que, no prazo
de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa sobre a ocorrência de superfaturamento da ordem de
97,59%, devidamente atestado pela Divisão de Engenharia do Tribunal de Contas dos Municípios no Ceará,
na contratação da obra de abastecimento d'água (Convênio n° 519/GM/PORT/93, firmado com o Ministério
do Bem-Estar Social-MBES) com a Construtora OAS Ltda, ou recolham, comprovando esse ato perante
o Tribunal, aos cofres do Tesouro Nacional as importâncias pagas em excesso nos valores de CR$
13.335.341,00 e CR$ 20.021.205,00, acrescidas dos devidos encargos legais, calculados a partir,
respectivamente, de 25.08.93 e 08.10.93, até a data do recolhimento;
8.2. determinar à SECEX/CE que, quando do exame de mérito, analise, em conjunto, os novos
elementos acostados a este processo;
8.3. manter a nota de sigilo que chancela os presentes autos".
A SECEX/CE, instruindo o feito, esclarece que após a efetivação das citações foram acostadas aos
autos as peças de fls. 242/281, versando sobre o inteiro teor da Deliberação n° 18.212/95, e do Voto do
Relator, proferida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em processo de denúncia com
o mesmo objeto deste. Informa, ainda, que nas mencionadas peças, baseadas em parecer final emitido pela
Divisão de Engenharia do TCM/CE, foi dito que o superfaturamento realmente ocorrido na contabilização da
referida obra é da ordem de 52,40%, acima do custo de avaliação (fl. 252).
Sobre as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis, a instrução destaca basicamente o
seguinte:
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O Sr. Raimundo Damasceno Silva alega que inexiste o mencionado superfaturamento, com base
em laudo técnico oriundo de Relatório de Inspeção realizada in loco, emitido pelo extinto MBES (fls.
366/368), que finaliza nos seguintes termos:
"Diante do exposto, concluímos que os serviços executados estão dentro dos padrões técnicos
aceitáveis. Assim sendo, somos favoráveis pela aprovação dos mesmos".
Ainda em sua defesa, peças de fls. 372/381, trata também o alegante sobre a incompetência do
TCM/CE de fiscalizar a aplicação de recursos federais.
Após o exame das alegações apresentadas, a SECEX/CE propõe, preliminarmente, que o Tribunal
decida:
"I - efetuar diligência à CISET do extinto MBES acerca de ter havido ou não a aprovação da prestação
de contas dos recursos transferidos à Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, via Convênio n°
519/GM/PORT/93, de 06.08.93, manifestando-se, outrossim, aquela Secretaria sobre ter havido ou não
superfaturamento na execução do objeto do referido convênio;
II - determinar às Secretarias de Controle Externo - SECEX's do Tribunal que dêem conhecimento,
desde logo, a todas as prefeituras municipais nos Estados onde houve a firmatura de acordo com os
Tribunais de Contas dos Municípios, acerca da autorização de poder conferida pelo Tribunal àquelas Cortes
de Contas Municipais, para a fiscalização da aplicação dos recursos federais, nos termos do art. 100 da Lei
n° 8.443/92".
O então Relator do feito, eminente Ministro PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA,
mediante Despacho de fl.399, determinou a realização da diligência proposta pela SECEX/CE.
Promovida a diligência, a SECEX/CE manifesta-se sobre o que restou apurado nos autos nos
seguintes termos:
"I - DO POSSÍVEL SUPERFATURAMENTO
Ouvida em diligência saneadora, assim se pronunciou a Secretaria de Controle Interno do extinto
2.
MBES, no relatório de viagem de fls. 421/423, do Volume n° 01, em anexo, acerca do relatório de
perícia técnica gerado pela equipe de engenharia do egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
do Ceará, que concluiu pela ocorrência de superfaturamento da ordem de 52,40% na execução do objeto
conveniado:
'Diante do exposto na folha n°319, o TCM do CE relata que os serviços discriminados a seguir
foram orçados e pagos e não executados. Cabe-nos salientar que os serviços discriminados pelo
Departamento de Engenharia daquele Tribunal não condizem com o levantamento realizado 'in loco'
por técnicos desta Secretaria, de acordo com vistoria ao local e documentos apresentados...
No tocante à apresentação das Notas Fiscais das tubulações, fomos informados que a maior
parte dos tubos veio de outras obras da empreiteira.
Temos a informar, ainda, que dos 1.026m de rede executados, somente 992m foram faturados
pela Construtora. Os outros 34m foram executados compensando o recebimento da montagem das
conexões no que diz respeito às medições de n ° 01 de agosto de 1993, (fls. 284 à 297), e as medições
de n°02 de outubro de 1993 (fis. 294 à 297 e 300). e o Relatório de Execução Físico/Financeira (fls. 239
à 242), conferem com o que foi vistoriado 'in loco'.
De acordo com o Plano de Trabalho apresentado e aprovado por este Ministério constante das
folhas de n's 27 a 31 que seriam executados I. 150m de rede adutora com tubulação em ferro fundido
de 600mm de diâmetro, constatamos em vistoria realizada em 23.03.95 que foram executados 1.026
metros de rede. Viemos saber que as demolições de pedra tosca e asfalto seriam na parte que estava
programada e não executada, inclusive a travessia da Rodovia CE-40 conforme Plantas iluminadas,
justificativa técnica e outros documentos juntados ao Processo em tela.
Esclarecemos, ainda, que em virtude da defasagem inflacionária dos preços praticados no
mercado naquele período, houve necessidade de se adequar o Projeto à disponibilidade de recursos
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existentes.
Após análise e conclusão do levantamento dos serviços executados, concluímos que os mesmos
estão executados dentro dos padrões técnicos e o objeto da portaria foi realizado com base na
disponibilidade dos recursos existentes.
Chamamos a atenção para o seguinte: os 1.507 metros de adutora que seriam executados
através dos recursos liberados por este Ministério - Portaria n°5 I9/SS/93, são parte dos 8.500 metros
de adutora que futuramente vai ser interligada à rede de abastecimento de água de Fortaleza-CE vindo
do reservatório de Ancuri até o Município de Eusébio-CE.
Diante do exposto, concluímos que os serviços executados estão dentro dos padrões técnicos
aceitáveis. Assim sendo, somos favoráveis pela aprovação dos mesmos'. Os grifos não são do original.
Na mesma esteira, manifestou-se a Secretaria de Recursos Logísticos e Tecnologia de Informação
3.
do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, no Parecer de fl. 481, do Volume n° 01, em
anexo, in verbis:
'Entretanto, informamos que, com base na análise apresentada no Parecer n° 86/96, por
técnico desta COENG, constatou-se que, por ter ocorrido uma corrosão inflacionária da ordem de
32,26%, a PM de Euzébio realizou 66,39% e deixou de executar 1,35% da meta inicialmente proposta.
Sob o ponto de vista de engenharia, esta COENG concluiu que:
os serviços realizados, atingem um percentual satisfatório para obter deferimento;
- os serviços x custos, estão compatíveis;
os resultados encontrados, não demonstram superfaturamento.
Assim sendo, sugere-se que o processo seja encaminhado à CISET para remessa ao Tribunal de
Contas da União - TCU, a quem cabe julgar e decidir'.
Conclui-se pelo exposto, e considerando que cabe ao Órgão/Entidade que repassa o recurso
4
decidir pela aprovação ou não da prestação de contas, a teor do contido no art. 22 da IN/STN n°02/93,
vigente à época, que, no tocante ao aspecto de engenharia, a obra em tela satisfaz aos padrões técnicos
vigentes.
11- DAS OUTRAS IRREGULARIDADES
Consoante colocado na instrução promovida por esta SECEX/CE às fls. 233/238, houve
ferimento à norma legal com o pagamento antecipado quanto ao desembolso ocorrido em 25.08.93, à vista
do disposto nos arts. 62 e 63, §2°, da Lei n° 4.320/64 e dos termos contratuais.
Também restou patenteado nos autos a desídia da administração municipal no dever de fiscalizar
a obra, ao arrepio do termo avençado entre as partes.
Os documentos comprobatórios da despesa, em especial as Notas Fiscais/Faturas de Serviços de
nos. 0899, 0898 e 0816, às fls. 285, 287 e 295 do Volume n°1, em anexo, respectivamente, não estão
identificadas com o número do instrumento firmado com o Ministério, colidindo com o que estabelece o
item 21 da já mencionada instrução normativa.
Tais falhas acima - pagamento antecipado/desídia da administração no dever de fiscalizar - foram
motivadoras da denúncia em tela, já que em 03.11.93 apenas tinham sido concluídos 800 metros dos
1.507m previstos inicialmente, conforme peças de fls. 07/08, ocasionando grandes transtornos para a
Administração, bem como para os Órgãos dos Controles Interno e Externo envolvidos com a fiscalização
da citada obra.
Mencionadas irregularidades ocorreram na administração do ex-Prefeito Raimundo Damasceno
Silva que comandou os destinos da Prefeitura Municipal de Eusébio-CE, no período de 1992/1996.
III- ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM O TCM/CE
Um ponto questionado nos autos é a competência ou não do Tribunal de Contas dos Municípios
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do Estado do Ceará-TCM/CE em fiscalizar a aplicação de recursos federais. Na instrução de fls. 390/392,
este Analista colocou o seguinte quanto à matéria aqui enfocada:
'10 Na mesma defesa, peças de fls. 372/381, arrola também o alegante da incompetência do
TCM/CE de fiscalizar a aplicação de recursos federais, concluindo nos seguintes termos (fl.373):
'Sendo assim, dúvida não resta de que este Tribunal se mostra, data venha, incompetente para
exercer o controle pretendido, salvo se admitida fosse a hipótese absurda de quebra do princípio da

.0

unicidade da pena'.
Peca, por desconhecimento, o gestor da edilidade em tablado, na sua afirmação acima, do
Acordo de Cooperação firmado entre o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado do Ceará, em 10 de dezembro de 1993, nos termos do disposto no art. 100 da Lei
n° 8.443/92, in verbis:
'Art. 100. O. Tribunal de Contas da União poderá firmar acordo de cooperação com os
Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, ou dos Conselhos ou Tribunais
de Contas dos Municípios, na forma estabelecida pelo Regimento Interno'.
A Portaria/TCU n°283, de 31 de agosto de 1994, in DOU de 1° de setembro de 1994, que dispõe
sobre a implementação dos acordos de cooperação firmados pelo Tribunal de Contas da União com outros
Tribunais ou Conselhos de Contas, afirma no seu artigo primeiro.
'Art. I° A implementação dos acordos de cooperação firmados pelo Tribunal de Contas da
União com os demais Tribunais ou Conselhos de Contas, para fiscalizar a aplicação de recursos federais,
bem como para realizar treinamentos e intercâmbio de normas e jurisprudência, observará o disposto
nesta Portaria ' ( o grifo não é do original).
Resumindo, o TCU, por conta da firmatura dos referidos acordos, conferiu poderes fiscalizatórios
da aplicação de recursos federais aos Tribunais de Contas Municipais.
Seria necessário, a meu ver, desde logo, dar conhecimento dos multireferidos acordos a todas
as prefeituras municipais, a fim de evitar a repetição dos fatos alinhados no item 10 da presente informação,
bem como respaldar melhor as ações daqueles Tribunais de Contas Municipais, quando da fiscalização de
recursos federais'.
11. O Sr. Secretário, no Parecer de fl. 398, manifestou-se favorável à dita proposição.
É oportuno aqui frisar que os Tribunais de Contas dos Municípios estão autorizados a fiscalizar
12
a aplicação dos recursos federais, com pessoal exclusivo do seu quadro, quando as inspeções e auditoras
forem realizadas mediante solicitação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 30 da multicitada
Portaria.
Inclusive, a Procuradoria da República no Estado do Ceará carreou aos autos às fls. 443/454
cópia de Mandado de Segurança impetrado pelo Município de Eusébio contra o Exmo. Sr. Presidente do
Tribunal de Contas dos Municípios, tendo em vista a constatação por aquela Corte de Contas de
irregularidades na aplicação de recursos oriundos da União.
Por sua vez, estabelece o parágrafo único do art. 7° da Instrução Normativa n° 13/96-TCU, que
dispõe sobre os processos de tomadas de constas especial, verbis:
Parágrafo único. Ao julgar a tomada de contas especial cuja matéria se encontre sob apreciação
do Poder Judiciário, o Tribunal poderá comunicar a decisão à autoridade judicial competente'.
III- DOS ANEXOS

•

15. Em anexo ao presente, constam os seguintes processos:
- 28000-004020-93-60 atinente à prestação de contas/tomada de contas especial instaurada pela
CISET do ex-MBES.
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-TC-003.067/94-7, denúncia formulada pela Câmara Municipal de Eusébio-CE; e
-TC-006.759/95-5, denúncia do Deputado Cid Ferreira Gomes - Presidente, à época, da
Assembléia Legislativa do Estado do Ceará.
IV - DOS OUTROS INTERESSADOS
16. O Departamento de Policia Federal/Superintendência Regional do Ceará solicitou reiteradas vezes
(fls. 322/393/548) cópia dos presentes autos, para instruir o Inquérito Policial n° 2.637/93-SR/DPF/CE,
sendo a última solicitação datada de 29.04.97 (fls. 557/565)".
07. Ante o acima exposto, "e considerando que não ficou caracterizado nos autos a presença de
superfaturamento, e sim, somente, falhas no acompanhamento dos serviços", a SECEX/CE propõe que o
Tribunal decida no sentido de :
"I - com fulcro nos arts. 16, inciso II, e 18 da Lei n° 8.443/92, julgar a presente Tomada de Contas
Especial, oriunda de denúncia, regular com ressalva, dando-se quitação aos ex-gestores da Prefeitura
Municipal de Eusébio-CE, Senhores Édson Sá e Raimundo Damasceno Silva;
II - determinar à Prefeitura Municipal de Eusébio-CE que:
proceda um rigoroso controle sobre a execução dos contratos das obras e serviços de
engenharia, conforme previsto nos arts. 67 e 68 da Lei n° 8.666/93, e em cláusula contratual, com vistas
a minimizar a quantidade de falhas e problemas detectados nos mesmos, com conseqüente transtornos para
a administração e para os Órgãos envolvidos na fiscalização, como patenteado na obra de abastecimento
d' água contratada com a Construtora OAS Ltda;
evite pagamento de obras e serviços sem a devida liqüidação da despesa, em frontal dissonância
com o estabelecido nos arts. 62 e 63 da Lei n° 4.320/64;
identifique os documentos comprobatórios da despesa com o número do instrumento firmado
com o Ministério, nos termos do estabelecido no caput do art. 30 da Instrução Normativa-STN n° 1, de
15 de janeiro de 1997, in DOU de 31/01/97;
Dl - dar conhecimento do Relatório, do Voto e do Acórdão a serem proferidos ao denunciante,
bem como ao Departamento de Polícia Federal/Superintendência Regional no Ceará, ao Presidente à época,
da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará - Deputado Cid Ferreira Gomes; e à Câmara Municipal de
Vereadores de Eusébio-CE;
IV - informar ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o mesmo está
autorizado a fiscalizar a aplicação dos recursos federais descentralizados aos Municípios do Estado do
Ceará, e, inclusive, receber informações sobre recursos federais transferidos às unidades municipais do
Estado do Ceará, quando estas ações de fiscalização estiverem previamente acordadas entre os signatários,
nos termos da Portaria/GP/TCU n°283, de 31 de agosto de 1994, c/c o Acordo de Cooperação Técnica
firmado entre as Cortes de Contas, com fulcro no art. 100 da Lei n° 8.443/92;
V - com fundamento no parágrafo único do art 7° da Instrução Normativa n° 13/96- TCU,
comunicar à Excelentíssima Senhora Desembargadora Águeda Passos Rodrigues Martins, Relatora do
Mandado de Segurança n° 5304, impetrado pelo Município de Eusébio e Raimundo Damasceno Silva,
contra o ex-Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, para a fiscalização da
aplicação dos recursos federais descentralizados aos Municípios do Estado, em vista de assinatura de
Termo de Cooperação Técnica, baseado no art. 100 da Lei n° 8.443/92;
VI - cancelar a chancela de sigilo aposta a estes autos".
O
Ministério
Público junto ao Tribunal, por intermédio de seu ilustre Subprocurador-Geral, Dr.
08.
PAULO SOARES BUGAR1N, manifesta-se "de acordo com a proposta da Unidade Técnica (fls. 566/573)".
É o Relatório.

1

cSant01
e ierrir
Secretária do Plenário

Tribunal de Contas da União

TC-018.494/93-5

6

VOTO

•

Inicialmente, desejo registrar que trago o feito a este Colendo Plenário ante o teor do item 2 do
Relatório acima.
Quanto ao mérito destes autos, julgo oportunas as considerações a seguir.
A SECEXJCE, nos fundamentos da Decisão que converteu a presente Denúncia em Tomada de Contas
Especial, concluiu que a contratação da obra de abastecimento d'água foi superfaturada. Todavia, ante a nova
documentação acostada aos autos, esse entendimento foi reformulado.
Como se verifica, a Unidade Técnica fundamentou o novo juízo de mérito em pareceres dos órgãos
técnicos, cabendo destacar aquele emitido pela COENG da Secretaria de Recursos Logísticos e Tecnologia
de Informação do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado-MARE, o qual conclui no sentido
de que:
"a) os serviços realizados, atingem um percentual satisfatório para obter deferimento;
os serviços x custos, estão compatíveis; e
os resultados encontrados, não demonstram superfaturamento".
De igual modo, releva notar também o pronunciamento da Secretaria de Controle Interno do extinto
Ministério do Bem-Estar Social que, após algumas considerações, conclui no sentido de que "os serviços
executados estão dentro dos padrões técnicos aceitáveis. Assim sendo, somos favoráveis pela aprovação dos
mesmos".
Do Relatório acima, observa-se, ainda, que foram constatadas várias falhas na execução do convênio
em exame na presente Tomada de Contas Especial. Em razão disso, entendo que as determinações e as
comunicações alvitradas pela SECEX/CE são oportunas e adequadas.
Em face do exposto, não restou caracterizada nos autos a presença de superfaturamento, mas de falhas
14.
no acompanhamento da execução do Convênio n° 519/GM/PORT/93, razão pela qual acolho o entendimento
de que estas contas especiais, com base no art. 16, II, da Lei n° 8.443/92, devem ser julgadas regulares com
ressalva, e nos termos do art. 18 da mesma Lei ser dada quitação aos responsáveis.
Quanto à nota de sigilo que chancela estes autos, sou de opinião que a mesma deve ser cancelada.
Assim, acolhendo o teor das conclusões coincidentes dos pareceres da SECEX/CE e da douta
Procuradoria, Voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto ao Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em25 de março de 1998.

Ministro-Relator
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VOTO REVISOR

Pedi vista dos autos para exame mais acurado do itens 8.3 e 8.4
e do respeitável Acórdão trazido pelo eminente Ministro-Relator Valmir
Campelo ao Pleno desta Corte, na assentada de 11.03.98, contendo os
seguintes dizeres:

•

"8.3 - informar ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
do Ceará que o mesmo está autorizado a fiscalizar a aplicação dos
recursos federais descentralizados aos Municípios do Estado do Ceará, e,
inclusive, receber informações sobre recursos federais transferidos às
unidades municipais do Estado do Ceará, quando estas ações de
fiscalização estiverem previamente acordadas entre os signatários, nos
termos da Portaria/GP/TCU ng 283, de 31 de agosto de 1994, c/c o Acordo
de Cooperação Técnica firmado entre as Cortes de Contas, com fulcro no
art. 100 da Lei ng 8.443/92;
8.4 - com fundamento no parágrafo único do art. 72 da Instrução
Normativa ng 13/96 - TCU, comunicar à Excelentíssima Senhora
Desembargadora Ilgueda Passos Rodrigues Martins, Relatora do Mandado de
Segurança ng 5304, impetrado pelo Município de Eusébio e Raimundo
Damasceno Silva, contra o ex-Presidente do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado do Ceará, acerca da autorização de poder conferida
pelo Tribunal ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará,
para a fiscalização da aplicação dos recursos federais descentralizados
aos Municípios do Estado, em vista de assinatura de Termo de Cooperação
Técnica, baseado no art. 100 da Lei ng 8.443/92".

CONSIDERAÇÕES SOBRE O ITEM 8.3:
Esta Corte firmou com o Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado do Ceará, em 01.12.93, Acordo de Cooperação, cuja quinta cláusula
dispôs, ipsis litteris:
"CLÁUSULA QUINTA - DA EFICÁCIA E DA VIGÊNCIA
Este Acordo terá eficácia a partir da data de sua publicação no
Diário Oficial da União e sua vigência será de dois anos, podendo ser
prorrogado por igual período, mediante aditamento." (grifei).
Em 08.01.96, foi assinado "Termo Aditivo ao Acordo de
Cooperação Técnica que entre si celebram o Tribunal de Contas da União
e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará", com a seguinte
"CLÁUSULA ÚNICA:
Fica o Acordo de Cooperação supracitado prorrogado por dois
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anos, de acordo com sua cláusula quinta, na mesma forma e teor das suas
cláusulas originais, a partir de 11 de janeiro de 1996." (sublinhei).
Não tendo sido prorrogado novamente o Acordo, que venceu em
11.01.98, concluo que atualmente inexiste o Acordo de Cooperação Técnica
a que se refere citado item 8.3, razão pela qual sou pela exclusão desse
tópico da Decisão sob exame.
CONSIDERAÇÕES SOBRE O ITEM 8.4:
Mencionado dispositivo da IN-TCU-13/96 acha-se assim grafado,

verbis:
"Art. 7Q Quando os fatos consignados na tomada de contas
especial forem objeto de ação judicial, o tomador de contas fará constar
informação no respectivo relatório, dando esclarecimento da fase
processual em que se encontra a ação.
Parágrafo único. Ao julgar a tomada de contas especial cuja
matéria se encontre sob apreciação do Poder Judiciário, o Tribunal poderá
comunicar a decisão à autoridade judicial competente."
Da leitura atenta desse texto normativo, chego à conclusão de
que, no caso vertente, não deve ser comunicado à digna Desembargadora
mais que o inteiro teor do presente Acórdão, com Relatório e Voto.
Parece-me de maior cautela que o TCU não opine diretamente no
feito posto em juízo, em respeito ao princípio constitucional da harmonia
entre os Poderes.
VOTO:
Por essas razões, data venia do respeitável entendimento
esposado pelo nobre Ministro-Relator, VOTO no sentido de que este egrégio
Colegiado Pleno decida pela eliminação do item 8.3 da Decisão sob revisão
e adote alteração do seu tópico 8.4, para o qual proponho a seguinte
grafia:
"8.4 - com fundamento no parágrafo único do artigo 7 ,2 da
Instrução Normativa ng 13/96 - TCU, enviar cópia do presente Acórdão, com
Relatório e Voto que o fundamentam, à Excelentíssima Senhora
Desembargadora Aqueda Passos Rodrigues Martins, Relatora do Mandado de
Segurança ng 5304, impetrado pelo Município de Eusébio e Raimundo
Damasceno Silva, contra o ex-Presidente do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado do Ceará".
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de
de 1998.
Souza, em 25 de
matço

HUMBERTO Gtá RAES SOU
Minis'Éro-Revisor
2
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Acordo de Cooperação entre o Tribunal de
Contas da União e o Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado do Ceará.

•

Ao 1Q dia do mês de dezembro de 1993, o Tribunal de Contas
DF, inscrito no CGC/MF sob o nQ
da União (TCU), com sede em Brasília 18, neste ato representado pelo seu Presidente,
00.414.607/0001 Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, e o Tribunal de Contas -dos
CE,
Municípios do Estado do Ceará (TCME-CE), com sede em Fortaleza
inscrito no CGC (MF) sob 'o nQ 06.750.319/0001-10, neste ato
representado pelo seu Presidente, Conselheiro José Valdir Pessoa,
celebram o presente Acordo de Cooperação, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO

formas de
Este Acordo tem por objetivo estabelecer
cooperação entre o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCME-CE) na área de
fiscalização da aplicação de recursos públicos federais repassados aos
municípios cearenses, na forma do art. 71, VI, da Constituição
Federal, bem como dos valores pagos por empresas estatais federais, a
título de "Royalties", na forma das Leis nQ 7.525/86 e 7.990/89, esta
alterada pela Lei 8.001/90.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS FORMAS DE COOPERAÇÃO
A cooperação pretendida pelas partes consistirá:

na realização de trabalhos, inclusive em conjunto, de
inspeções e auditorias nos municípios do Estado do Ceará, quando
houver interesse recíproco das partes signatárias deste Acordo;
na realização de cursos de formação e aperfeiçoamento
instrutores, de
e
treinandos
de
profissional, de intercâmbio
seminários e de outros eventos pertinentes; e
no conhecimento mútuo das normas e procedimentos de
inspeções e auditorias, bem como da jurisprudência firmada pelas
deliberações e julgamentos de ambos os colegiados.
Parágrafo Primeiro

As atividades a que se refere esta cláusula serão executadas
na forma a ser definida, em cada caso, entre ambos os Tribunais, por
aditamentos ou mediante troca de correspondência e intercâmbio
informações técnicas.
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Parágrafo Segundo

Os trabalhos conjuntos de que trata a alínea "a" deverão ter
a supervisão do Relator do TCU e envolver, da parte do Tribunal de
Contas da União, sempre que possível, pessoal da Inspetoria-Regional
de Controle Externo do Ceará (IRCE-CE) para fins de facilitar a
coordenação e a elaboração dos respectivos relatórios.
Parágrafo Terceiro

Po t solicitação do TCU, o TCME-CE poderá realizar auditorias
e inspeções exclusivamente com seu pessoal técnico-especializado,
ressalvados os motivos de ordem superior justificados.
Parágrafo Quarto

•

Caso a fiscalização, conjunta ou exclusiva, verifique apenas
falhas e impropriedades formais, o respectivo relatório será submetido
ao Relator do TCU, com proposta de arquivamento na IRCE-CE, com cópia
para o TCME-CE.
Parágrafo Quinto

As falhas e impropriedades verificadas na forma do parágrafo
para conhecimento e
IRCE-CE,
anterior serão comunicadas pela
providências, ao órgão repassador dos recursos.
Parágrafo Sexto

desvios,
graves,
irregularidades
verificadas
Quando
desfalques ou outro dano de que resulte prejuízo ao erário, o processo
será encaminhado ao Relator do TCU, pela IRCE-CE, com proposta de
audiência prévia ou de citação, conforme o caso, e cópia para o
TCME-CE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS SIGNATÁRIOS

3.1. O TCU e o TCME-CE conduzirão mutuamente os trabalhos em
conformidade com as normas e procedimentos de auditoria governamental
vigentes, bem como consoante procedimentos específicos, cuja
utilização seja recomendável, considerando a natureza e os objetivos
institucionais do órgão ou entidade auditada.
3.2. Serão proporcionadas com a necessária presteza, através
de solicitações recíprocas, orientações suplementares quanto à
metodologia a ser adotada no planejamento, na execução dos trabalhos e
na emissão dos relatórios.
3.3. O TCU e o TCME-CE manterão sistema de comunicação,
informando-se mutuamente sobre o andamento dos trabalhos, fornecendo
entre si relatórios e demais orientações pertinentes a este Acordo.
3.4. Os Tribunais signatários deverão anualmente estabelecer
uma programação mínima de formação de pessoal, através de suas
unidades de treinamento, informando sobre as áreas téc icas onde
poderão receber treinandos do co-participe deste Acordo. -

•
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3.5. Os
representantes designados, a qualquer tempo, o acesso aos :::::::::
Auditoria, papéis e documentos de trabalho utilizados pelos seus
Auditores na execução das suas atividades.
3.6. Cada Tribunal manterá à disposição da outra parte a
respectiva Jurisprudência atualizada.
CLÁUSULA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE

O TCU e o TCME-CE responderão pelo conteúdo técnico dos
trabalhos executados por força do presente Acordo e assumirão total
responsabilidade pela qualidade do mesmo.

•

CLÁUSULA QUINTA - DA EFICÁCIA E DA VIGÊNCIA

Este Acordo terá eficácia a partir da data de sua publicação
no Diário Oficial da União e sua vigência será de dois anos, podendo
ser prorrogado por igual período, mediante aditamento.
CLÁUSULA SEXTA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

O presente Acordo poderá ser denunciado por qualquer das
partes, dando-se notificação a outra com pelo menos sessenta dias de
antecedência, e rescindido a qualquer momento, por inadimplemento de
qualquer de suas cláusulas e condições.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. O presente Acordo é celebrado a título gratuito, não
gerando ônus para as partes.
7.2. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo pelos
signatários mediante aditamento.
E, por estarem justas e acertada, as Partes firmam o
presente instrumento em duas vias de igual teor e forma para um só
efeito.
Brasília, em 1Q de dezembro de 1993.
\

Carlos Atila Álvares da Silva
Presidente do TCU

J.sé Va dir Pe4oa
Presidente do TCME/CE
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Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica que entre si
celebram o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado do Ceará.

dias do mês de janeiro de 1996, o Tribunal de Contas da União, com sede em
Aos
Brasília-DF, inscrito no CGC (MF) sob o n° 00.414.607/0001-18, neste ato representado pelo seu
Presidente, Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, doravante denominado simplesmente TCU, e o
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, com sede em Fortaleza-CE, Conselheiro José
Batista de Oliveira, aqui denominado simplesmente TCM-CE, celebram o presente Termo Aditivo ao
Acordo de Cooperação Técnica assinado pelas instituições supracitadas em 1° de dezembro de 1993, e
publicado no Diário Oficial da União de 11 de janeiro de 1994, com vigência de dois anos a partir
daquela publicação.
e

CLÁUSULA ÚNICA:
Fica o Acordo de Cooperação supracitado prorrogado por dois anos, de acordo com sua
cláusula quinta, na mesma forma e teor das suas cláusulas originais, a partir de 11 de janeiro de 1996.
E, por estarem justas e acertadas, as Partes firmam o presente instrumento em duas vias de
iguais teor e forma para um só efeito.
Fortaleza-CE, em 08 de janeiro de 1996.

a) Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça
Presidente do TCU

a) José Batista de Oliveira
Conselheiro Presidente do TCM-CE
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Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação
Técnica que entre si celebram o Tribunal
de Contas da União e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

Aos dias do mês de janeiro de 1996, o Tribunal de Contas da
União, com sede em Brasília-DF, inscrito no CGC (MF) sob o if
00.414.607/0001-18, neste ato representado pelo seu Presidente, Ministro
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, doravante denominado simplesmente
TCU, e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, com sede
em Fortaleza-CE, Conselheiro José Batista de Oliveira, aqui denominado
simplesmente TCM-CE, celebram o presente Termo Aditivo ao Acordo de
Cooperação Técnica assinado pelas instituições supracitadas em 1° de
dezembro de 1993, e publicado no Diário Oficial da União de 11 de janeiro
de 1994, com vigência de dois anos a partir daquela publicação.

CLÁUSULA ÚNICA:
Fica o Acordo de Cooperação supracitado prorrogado por dois
anos, de acordo com sua cláusula quinta, na mesma forma e teor das suas
cláusulas originais, a partir de 11 de janeiro de 1996.
E, por estarem justas e acertadas, as Partes firmam o presente
instrumento em duas vias de iguais teor e forma para um só efeito.
Fortaleza-CE, em de janeiro de 1996.

Marcos Vinicios Ro ngues Vilaça
Presidente do T U

LLSiswr
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José Batista de 0We-ira
Çonselheiro Presidente do TCM-CE
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ACÓRDÃO N° 039 /98-TCU - Plenário
Processo n° TC- 018.494/93-5 (Sigiloso) - Anexos: TC-003.067/94-7 - documentação adicional à
denúncia
TC-006.759/95-5 - denúncia
Classe de Assunto: VII- Tomada de Contas Especial originária de denúncia de irregularidades envolvendo
a Prefeitura Municipal de Eusébio na execução do Convênio n° 519/GM/PORT/93, que tem por objeto obras
de abastecimento d'água
Interessado: Identidade preservada (art. 55 da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 215 do RI/TCU e o art. 35, § 30 ,
Resolução n° 77/96)
Entidade: Prefeitura Municipal de Eusébio/CE
Relator e Revisor: Ministros Valmir Campelo e Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin
Unidade Técnica: SECEX/CE
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial originária de
denúncia contra a Prefeitura Municipal de Eusébio/CE sobre possíveis irregularidades cometidas na execução
do Convênio n° 519/GM/PORT/93.
Considerando que neste processo, devidamente organizado, não se apurou a presença de
superfaturamento, mas falhas no acompanhamento dos serviços;
Considerando que as falhas apontadas não resultaram em dano ao Erário; e
Considerando, ainda, o teor das conclusões coincidentes dos pareceres da SECEX/CE e da
douta Procuradoria,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
8.1 - com fundamento nos arts. 10,1, 16,11, 18 e 23, II, da Lei n° 8.443/92, julgar as presentes contas
especiais regulares com ressalva, dando quitação aos Srs. Édson Sá e Raimundo Damasceno Silva;
8.2 - determinar à Prefeitura Municipal de Eusébio-CE que:
proceda um rigoroso controle sobre a execução dos contratos das obras e serviços de engenharia,
conforme previsto nos arts. 67 e 68 da Lei n° 8.666/93, e em cláusula contratual, com vistas a minimizar a
quantidade de falhas e problemas detectados nos mesmos, com conseqüente transtornos para a administração
e para os Órgãos envolvidos na fiscalização, como patenteado na obra de abastecimento d' água contratada
com a Construtora OAS Ltda;
evite pagamento de obras e serviços sem a devida liqüidação da despesa, em frontal dissoância com
o estabelecido nos arts. 62 e 63 da Lei n° 4.320/64;
identifique os documentos comprobatórios da despesa com o número do instrumento firmado com o
Ministério, nos termos do estabelecido no caput do art. 30 da Instrução Normativa-STN n° 1, de 15 de janeiro
de 1997, in DOU de 31/01/97;
8.3 - encaminhar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam ao :
denunciante;
Delegado de Polícia Federal, Superintendente Regional/DPF/CE, com vistas a instruir o Inquérito
Policial n° 2-637/93-SR/DPF/CE;
ao Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará;
ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Eusébio, no Estado do Ceará; e
ao Exmo. Sr. Senador LÚCIO ALCÂNTARA;
8.4 - com fundamento no parágrafo único do art 7° da Instrução Normativa n° 13/96 - TCU, enviar cópia
do presente Acórdão, com Relatório e Voto que o fundamentam, à Excelentíssima Senhora Desembargadora
Águeda Passos Rodrigues Martins, Relatora do Mandado de Segurança n° 5304, impetrado pelo Município
de Eusébio e Raimundo Damasceno Silva, contra o ex-Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado do Ceará
8.5 - cancelar a chancela de sigilo aposta a estes autos.
\áç
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Ata n° 12/98 - Plenário.
Data da Sessão: 25/03/1998 - Extraordinária de caráter Reservado
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Revisor), Bento José Bugarin, Valmir Campelo
(Relator) e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

'(3
VALMIR C P (O
Ministro-Relator

HUMBERT GUIMA S SOUTO
Inistro-R-eN4sor

!`
HOMERO SANTOS
Presidente

•

Fui presente: I‘V
A4LTON ALENCAR R#-áS
Rep. do Ministério úblico
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe - VII Plenário
TC-019.365/95-0 (sigiloso) c/12 volumes anexos
Natureza: Denúncia
Interessado: identidade preservada por força da Resolução TCU n°
77/96.

•

Ementa: Denúncia noticiando possíveis irregularidades em
contratações realizadas pela Infraero, com dispensa de licitação.
Denúncia parcialmente procedente. Determinação.
Encaminhamento de cópia da Decisão ao denunciante, à Secretaria
Federal de Controle acompanhada do Relatório e Voto que a
fundamentam. Cancelamento da chancela de sigilo e juntada do
processo às contas da Infraero.
Cuidam os autos de denúncia formulada contra o Presidente da Empresa Brasileira de
Infra-Estrtutura Aeroportuária - INFRAERO, Sr. Adyr da Silva, noticiando supostas irregularidades
ocorridas em contratações, com dispensa de licitação, dos serviços abaixo relacionados .
restauração de pátios e pistas do Aeroporto Internacional de Natal-RN, no valor de R$
1.574.366,67, contratado com a empresa EIT-Empresa Industrial Técnica Ltda, com fundamento no
inciso IV do art. 24 da Lei n° 8.666/93;
apoio institucional e de técnicos especializados, no valor de R$ 1.962.916,20, contratado com
o Instituto Euyaldo Lodi - IEL, objetivando o desenvolvimento de ações para o aperfeiçoamento de
pessoal, bem como de implantação e implementação de tecnologias gerenciais tendentes a permitir a
obtenção do certificado ISO 9000, com fundamento no inciso XIII do art. 24 da Lei n° 8.666/93.
2.
A Unidade Técnica ao examinar a denúncia, promoveu, inicialmente, diligência junto à
INFRAERO, solicitando:
"1) Em relação à contratação da empresa EIT-Empresa Industrial Técnica Ltda., para obras e
serviços em Natal - RN (extrato de contrato publicado no DOU de 04 de outubro de 1995):
qual o critério adotado para a escolha da empresa;
cópia do contrato n° 045-E/95/0028;
justificativa do preço; e
o projeto básico
2) Em relação à contratação do Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal (extrato de contrato
publicado no DOU de 15 de agosto de 1995).
qual o critério adotado para a escolha do referido Instituto;
cópia do contrato n° 033-SM/95/0001;
qual o valor da subcontratação da empresa MCG Qualidade pelo Instituto Euvaldo Lodi.
Após examinar a resposta da INFRAERO à diligência acima transcrita, a Unidade Técnica
3.
propôs a audiência dos Adyr Silva (Presidente da INFRAERO), Afonso Ferdinand Barros da Silva
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(Diretor de Operações da INFRAERO), Amilcar Ferrari Alves (Diretor de Administração da INFRAERO),
Tércio Ivan de Barros (Diretor Comercial e Industrial da INFRAER0), João Alcides do Nascimento
(Diretor de Engenharia e Manutenção da INFRAERO), Marco Aurélio Syrio (Diretor de Engenharia e
Manutenção da INFRAERO) nos termos abaixo transcrito, com a qual coloquei-me de acordo, após
ouvir o Ministério Público:
"a) contratação da Empresa Industrial Técnica - EIT, para execução de obras e serviços de
restauração de pátios e pistas de rolamento do Aeoroporto Internacional de Natal - RN, com dispensa
de licitação com base no art. 24, inciso IV da Lei n° 8.666/93, uma vez que cabe ao administrador a
adoção das medidas para manter as pistas bem conservadas, procedendo as licitações com
previsibilidade, sem deixar que os danos assumam estado emergencial e calamitoso. Registre-se que as
chuvas sazonais, ao contrário de justificar a dispensa de licitação, durante o seu período de ocorrência,
deveria alertar o administrador da necessidade de dar início aos trâmites normais de licitação, essenciais
para a manutenção da segurança do aeroporto;
b) celebração de contrato com o INSTITUTO EUVALDO LODI - [EL, indevidamente com
dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, inciso XIII da Lei n° 8 666/93, sob alegação de
contratação de Instituição Brasileira incumbida regimental e estatutariamente da pesquisa, do ensino ou
do desenvolvimento institucional, desde que a contratada detenha inquestionável reputação éticoprofissional e não tenha fins lucrativos, quando o contratado não atendia o objetivo principal do
contrato, pois não ostentava, sob todos os aspectos, inquestionável reputação ético-profissional na área
específica da celebração do contrato e tampouco comprovou a sua experiência, na preparação de
entidades para a obtenção do certificado ISO 9000, tanto que, subcontratou a empresa MSG Qualidade para Execução do Programa - ISO 9000, e
c) não realização de procedimento licitatório diretamente com as empresas de Consultoria
especializada na implantação de Normas ISO 9000, como exemplos, a própria MSG QUALIDADE,
INMETRO, etc.
Propôs, ainda, a Unidade Técnica a audiência dos Sr. Antonio Fábio Ribeiro e do Sr. Carlos
Antonio de Almeida e Silva (Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro do [EL, respectivamente),
nos termos abaixo transcrito:
"Celebração de contrato com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária INFRAERO, indevidamente com dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, inciso XIII da Lei
n° 8.666/93, sob alegação de contratação de Instituição Brasileira incumbida regimental e
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde que a contratada
detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos, quando o contratado
não atendia o objetivo principal do contrato, pois não ostentava, sob todos os aspectos, inquestionável
reputação ético-profissional na área específica da celebração do contrato e tampouco comprovou a sua
experiência, na preparação de entidades para a obtenção do certificado ISO 9000, tanto que,
subcontratou a empresa MSG - Qualidade para Execução do Programa - ISO 9000.
Ressalte-se que, no dizer do representante do Ministério Público junto a este Tribunal, o [EL
como Associação Civil sem fins lucrativos, fiscalizada pelo TCU, por receber verbas públicas, de
natureza tributária, presume-se, com fundamento no princípio da especialidade, que somente poderia
atuar em estrita consonância com os fins institucionais a que está afeto, estabelecidos no instrumento
que o criou. Se atua com a finalidade diversa, como a subcontratação de serviços, tendo lucro como
escopo, estaria a violar o princípio da especialidade e a praticar ato ilegal."

•

A Unidade Técnica manifestou-se nos seguintes termos a respeito das razões de
justificativas apresentada pelos responsáveis:
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ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA E DOS DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELOS
RESPONSÁVEIS DA INFRAERO, EM RAZÃO DO CONTRATO N° 045-E/95-0028,
CELEBRADO COM A EMPRESA EIT, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
RESTAURAÇÃO DE PÁTIOS E PISTAS DE ROLAMENTO DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE NATAL - RN
Em resposta ao item 'a' dos Oficios nos 301 a 306/96, SECEX-9, de 17.06.96, os
responsáveis da INFRAERO, por meio do Oficio CF N° 2646/PR(PRAI)96 (fls. 217/223 e vol. IV)
apresentaram suas razões de justificativa para a contratação, por dispensa de licitação, das obras e
serviços emergenciais de restauração de pátios e pistas do Aeroporto Internacional de Natal-RN, com
fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93.
A INFRAERO alegou que o seu programa de manutenção, elaborado levando-se em
consideração o levantamento de carências e de recursos financeiros disponíveis, não previa para o ano
de 1995, obras de recuperação do pátio e pistas do Aeroporto Internacional de Natal-RN (fl. 09 do vol
• IV) e que a emergência se justificou em razão da excepcional precipitação pluviométrica verificada
naquele ano (fl. 10 do vol. IV).
Constatamos, entretanto, que a INFRAERO vinha desenvolvendo um Projeto Básico
detalhado (vol. I), para a restauração de pavimento asfáltico das principais pistas de rolamento e pátios
militares, desde 1994, sendo que o documento foi aprovado em 19.01.95, isto é, no início do ano,
motivo pelo qual havia tempo hábil para o planejamento da contratação, precedida de certame
licitatório. Os citados serviços emergenciais foram iniciados antes do contrato, assinado em 29.09.95.
Portanto, entendemos que a situação de emergência foi ocasionada por imprevidência administrativa da
INF RAERO
Destacamos que o Tribunal, em diversas ocasiões (Decisão 530/96 - P - Ata 33/96, TC
525 196/95-1; Decisão 811/96 - P - Ata 50/96, TC 015.764/95-8, Decisão 172/96 - P - Ata 14/96, TC
275 423/95-6), diante de situações semelhantes, determinou às entidades envolvidas que se abstenham
de realizar contratação, com dispensa de licitação, fundamentada no art. 24 da Lei n° 8.666/96, sob a
alegação de emergência, quando decorrente de falta de planejamento adequado.

IV
ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA E DOS DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELOS
RESPONSÁVEIS DA INFRAERO E DO IEL/DF, EM RAZÃO DO CONTRATO N° 033SM/95/0001, PARA A PRESTAÇÃO POR PARTE DA IEL/DF DE APOIO INSTITUCIONAL
E DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM VISTAS AO
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL E
IMPLANTAÇÕES DE TECNOLOGIAS GERENCIAIS, VISANDO A CERTIFICAÇÃO DOS
AEROPORTOS ADMINISTRADOS PELA INFRAERO NAS SÉRIES DA NORMA ISO 9.000
Em resposta aos Oficios n's 300 a 306, SECEX-9, acima citados, os responsáveis da
INFRAERO encaminharam os Oficios CF N° 2645/PR(PRAI)/96 (fl. 216 e vol. III) e CF N°
2646/PR(PRAI)/96 (fl. 217/223 e vol. IV). Os responsáveis da IEL, em atendimento aos Oficios nos
307 e 308, SECEX-9, por meio de seu procurador, devidamente constituído (fl. 251), encaminharam
suas razões de justificativas, por meio do documento constante das folhas 224/250 e dos volumes V a
XII do presente processo.

O QUE É A CERTIFICAÇÃO NAS NORMAS DA SÉRIE ISO 9000
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Transcrevemos a seguir esclarecimentos extraídos dos autos (fl. 229) sobre o significado da
certificação nas normas da série ISO 9000:
'O Brasil, representado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, é um dos
noventa membros da 'ISO - International Organization for Standardzation', que elaborou um conjunto
de normas ISO Série 9000 (no Brasil NBR ISO 19000), concernentes a requisitos para a gestão e
garantia da qualidade.
A empresa que tenha desenvolvido um Sistema de Qualidade, em consonância com as Normas da
Série ISO 9000, poderá obter a certificação, que tem validade por três anos, quando então deverá ser
reavaliada pela entidade certificadora " (sic)
ANÁLISE DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELA INFRAERO E OS SERVIÇOS
EXECUTADOS PELO IEL/DFCOM BASE NO CONTRATO N° 033-SM/95/0001 (fis. 108/111)

•

•

Em atendimento ao item 'a' do Oficio n° 300/96, SECEX-9, de 17.06.96, a INFRAERO, por
meio do Oficio CF N° 2645/PR(PRAI)/96, de 24.07.96 ( vol. III), informou os pagamentos efetuados
ao [EL, com as respectivas Notas Fiscais. Da análise dessas informações, constata-se que foram pagas
pela INFRAERO, até 02.07.96, 10 (dez) das 13 (treze) parcelas referentes ao Projeto Executivo n° 01
(fls. 143/161 e 99/117 do vol. III), que fora inicialmente orçado em R$ 1.962.916,20 (um milhão,
novecentos e sessenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais e vinte centavos). Os Projetos Executivos
n's 02 a 04 (fls. 118/134 do vol. III), somados, acrescentam mais serviços contratados, por meio do
contrato n° 033-SM/95/0001, no valor total de R$ 112.166,45 (cento e doze mil, cento e sessenta e seis
reais e quarenta e cinco centavos).
Importa observar que o valor de R$ 1.962.916,20, relativo ao Projeto Executivo n° 01, foi o
valor estimado inicialmente no contrato 033-SM195/0001 (fls. 108/111), conforme previsto na
Cláusula 5.1. Ressalte-se também que, de acordo com o previsto na Cláusula 2.1 c/c a Cláusula 5.3,
existia a possibilidade de, no período de vigência do contrato, a INFRAERO vir a contratar
indefinidamente outros serviços com o [EL, independentemente do valor envolvido, à medida em que
os Projetos Executivos elaborados pelo IEL/DF fossem aprovados pela INFRAERO, sendo que esses
novos serviços passariam a fazer parte do citado contrato.
Posteriormente, em 11.06.96, quando o TCU já havia questionado a abrangência do referido
contrato, a INFRAERO, por meio de correspondência dirigida ao [EL (CF N° 2020/PRAS-GQ/96, fls.
207/208 do vol. VIII), alegou que os Projetos Executivos n's 2, 3 e 4 haviam extrapolado a previsão e
invocou o limite contratual de R$ 1.962.916,20, para expor a necessidade de revisão dos saldos de
serviços e pagamentos, o que culminou com a elaboração de nova planilha de pagamentos (fl. 209 do
vol. VIII), segundo a qual as parcelas de n° 11 a 13 passariam de R$ 98.145,81 (noventa e oito mil,
cento e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos) para R$ 60.756,90 (sessenta mil, setecentos e
cinqüenta e seis reais e noventa centavos). Dessa forma, o valor global do contrato, considerando todos
os Projetos Executivos, ou seja de n's 1 a 4, passou a ser efetivamente de R$ 1.962.916,20.
Considerando que a vigência do contrato n° 033-SM195/0001 tem duração de 18 (dezoito)
meses, portanto, até 09.01.97, e tendo em vista os termos em que ele foi elaborado havia possibilidade
de outros serviços virem a ser executados além dos já mencionados. Aqui cabe comentários sobre a
temeridade em se celebrar contratos abertos como o que se encontra em análise pois o mesmo
possibilita que indefinido número de serviços sejam executados, sem questionamentos sobre a
viabilidade da realização de processos licitatórios.
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Ainda sobre o conteúdo do contrato n° 033-SM/95/0001, observamos que, de acordo com a
cláusula 8.1 (fl. 110 e fl. 04 do vol. VIII), existe a possibilidade de o contrato ser rescindido a qualquer
momento, por iniciativa das partes, mediante simples comunicação escrita, com antecedência mínima de
trinta dias. Não há no contrato nenhuma previsão de penalidades, conforme preceitua o art. 55, inciso
VII da Lei n° 8.666/93. Não houve, portanto, preocupação por parte da INFRAERO em resguardar os
interesses da coisa pública contra a eventualidade de uma atuação negligente da empresa contratada.
Esses fatos demonstram claramente que a INFRAERO na elaboração do contrato n° 033SM/95/000l não observou o disposto no art. 55, da Lei n° 8.666/93, que estabelece as cláusulas
necessárias em todo contrato, violando mais especificamente: a) o inciso III, que dispõe que em todo
contrato são necessárias cláusulas que estabeleçam o preço e as condições de pagamento; e b) o inciso
VII, que dispõe que em todo contrato são necessárias cláusulas que estabeleçam os direitos e
responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas.
Em atendimento ao item 'b' do Oficio n° 300/96, SECEX-9, solicitando descrição detalhada
de todos os serviços ou produtos executados pelo IEL, a INFRAERO encaminhou, por meio do Oficio
CF N° 2645/PR(PRAI)/96, de 24.07.96 (vol. III), cópia dos Projetos Executivos n° 01 a 04 (fls. 99/134
do vol. III), bem como de 07(sete) Relatórios de Progresso, apresentados pelo IEL à INFRAERO. Os
citados relatórios estão datados, respectivamente, de 31.10.95 (fls. 34/40, vol. III), de 30.11.95 (fls.
41/44, vol. III ), de 27.12.95 (fls. 45/47, vol. III), de 01.03.96 (fls. 48/53, vol. III), de 01.04.96 (fl.
54/62, vol. III) e de 02.05.96 (fl. 66/75, vol. III). Curiosamente, 02(dois) desses relatórios foram
assinados apenas pelo Coordenador da MCG no Projeto ISO 9000, Prof Eng. JOÃO HORVAT
FILHO. Nos demais documentos, o nome do Diretor Técnico do IEL/DF foi aposto por meio de
carimbo ou datilografado posteriormente, dando a impressão que é a MCG que está conduzindo o
projeto, quando, de acordo com as justificativas dos responsáveis do IEL/DF (fl. 247) cabe ao referido
instituto produzir mensalmente os chamados 'relatórios de progresso'.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS DA INFRAERO E DO IEL/DF

•

Os responsáveis da INFRAERO salientaram (fls. 04/06 do vol. IV) que a empresa já havia
ingressado, no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, de acordo com os termos da
Exposição de Motivos n° 171, de 26.06.90, elaborada pelo Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento, em conjunto com o Ministério da Justiça e com a Secretaria da Ciência e Tecnologia da
Presidência da República, publicada no D.O.U. de 28.06.90, para esclarecer que a contratação do IEL
não visava exclusivamente a certificação nas normas ISO 9000, mas também a prover a INFRAERO
com a implantação de novos métodos de trabalho, que geram necessidade de treinamento de pessoal,
elaborações de novos manuais e soluções de outras questões relacionadas, que exigiam
acompanhamento especializado.
A INFRAERO informou ter realizado pesquisa preliminar, quando havia sido examinada a
possibilidade da contratação das seguintes entidades: Fundação Christiano Ottoni, a Fundação
Vanzolini, o Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear-IBQN, Fundação Getúlio Vargas, Instituto
Euvaldo Lodi-IEL e o INMETRO.
Não encontramos nos autos referência a estudos que a INFRAERO tivesse realizado para
analisar a viabilidade econômica da realização de um processo licitatório. Conforme exposto no item
anterior, a INFRAERO somente examinou a possibilidade de contratação de entidades que, devido às
suas características, poderiam ser contratadas por dispensa de licitação.
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Também não constatamos nos autos, nenhum questionamento por parte da INFRAERO sobre
a viabilidade da celebração do contrato com o IEL/DF, mesmo quando este, tendo em vista a ampliação
do escopo da contratação (de três aeroportos a serem certificados passou para nove aeroportos mais a
sede da empresa, fl. 19 do vol. V), manifestou necessidade de lançar mão de serviços de terceiros.
A INFRAERO apresentou às fls. 13/18 do vol. IV os critérios seletivos utilizados, tendo
esclarecido que a sua escolha em contratar o IEL/DF foi fundamentada na capacitação técnica do
referido instituto, comprovada pelos serviços que já prestou ou vem prestando a inúmeras entidades
públicas e privadas, nas áreas de qualidade total, planejamento estratégico, desenvolvimento
institucional, realização de eventos multipessoais, desenvolvimento de recursos humanos, processo de
certificação nas normas da série ISO 9000, envolvendo consultoria, estudos, pesquisa e treinamento

•

Por seu lado, os responsáveis do IEL/DF, por meio dos documentos constantes das fls.
224/250 do vol. V a XII do presente processo, também apresentaram as suas razões de justificativa para
a celebração do contrato n° 033-SM/95/0001 com a INFRAERO, em resposta aos Oficios n's 307 e
308/96- SECEX-9
O IEL/DF trouxe aos autos lista de projetos executados e atividades e pesquisas
desenvolvidas (vol. VI), certificados emitidos por diversas entidades públicas e privadas atestando a
qualidade dos serviços prestados (vol. VII), detalhamento do processo que culminou na celebração do
contrato com a INFRAERO (fls. 224/250 e vol. VIII), prestação de contas sobre os créditos liberados
pela INFRAERO (vol. IX), documentos comprovatórios de despesas (vol. X e XI) e seu estatuto social
e documentos diversos (vol. XII).
Entre os certificados encaminhados, constam aqueles que atestam que o IEL/DF participou do
processo de certificação nas normas da série ISO 9000 das empresas PONSA/KLABIN (fl. 08, vol.
VII), CIPATEX (fl. 09, vol. VII), NOVADATA (fl. 10, vol. VII), VERTICAL Elevadores e Motores
(fl. 11, vol. VII), Companhia Cacique de Café Solúvel (fl. 12, vol. VII).
Sobre a hipótese de o IEL/DF ter simplesmente intermediado a contratação da MCG, o
referido instituto justificou que cabe ao mesmo a responsabilidade técnica e jurídica sobre o contrato,
sendo de sua competência o trabalho de administrá-lo, executiva, técnica e financeiramente, cabendolhe desempenhar as ações de controle e acompanhamento das atividades de treinamento e consultoria,
atuando na orientação dos consultores, na definição dos conteúdos programáticos na elaboração de
programas de trabalho e na assistência permanente às equipes da INFRAERO.
Se levarmos em consideração os atestados acostados aos autos (vide parágrafo 30 da presente
instrução), aparentemente estaria dirimida a questão anteriormente existente sobre a real capacitação do
IEL/DF no objeto principal do contrato, isto é, certificação nas normas da série ISO 9000. Porém,
vislumbramos nos autos fortes indícios de irregularidades que passaremos a relatar
em 14.09.95, o IEL/DF subcontratou por dezoito meses a empresa MCG, por R$ 988.950,00
(novecentos e oitenta e oito mil e novecentos e cinquenta reais), a serem pagos em treze parcelas
mensais e consecutivas, para cobrir serviços técnicos de consultoria, cobrindo as atividades do Projeto
Executivo n° 01/95, referente ao contrato n° 033-SM/95/0001 (fls. 120/127 do vol. VIII);
esse contrato foi aditado, em 18.09.95, passando a incluir além das atividades do contrato
original, as atividades de treinamento e capacitação de recursos humanos, passando o valor do contrato
a ser de R$ 1.354.735,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e trinta e cinco
reais), a serem pagos em treze parcelas mensais e consecutivas (fls. 203/204 do vol. VIII);
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em 12.06.96, esse contrato foi novamente aditado e o valor do mesmo passou para R$
1.276.491,54 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinqüenta e
quatro centavos) — houve redução das últimas três parcelas — (fls. 248 e 205/206 do vol. VIII);
o IEUDF alegou que a subcontratação da MCG redundou em vantagem econômica para a
INFRAERO, justificando que os preços ofertados pela MCG estariam abaixo dos preços de mercado;
na realidade, para a MCG, o contrato com o IEL/DF foi muito vantajoso, pois, apesar de o contrato ter
duração de dezoito meses, ele foi totalmente pago pelo IEL em doze meses, isto é, antecipadamente,
sendo que 58,33% do valor do contrato foi pago nos três primeiros meses do contrato (fl. 205 do vol.
VIII);

•

além disso, o contrato IEL/MCG prevê que as despesas com alimentação, hospedagens e
transportes da equipe técnica da MCG correm por conta do IEL (fl. 124 do vol. VIII); da análise dos
documentos comprobatórios de despesas (vol. X e XI), constatamos que o IEL/DF foi bastante
generoso no pagamento do desembolso dessas despesas — vide fl. 115 do vol. XI, onde é desembolsada
a importância de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) por conta de despesas com refeição relativas a
dois dias, o que representa uma média de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) por dia de trabalho
—, sem mencionarmos todos os recibos de despesas pessoais desembolsadas pelo IEL (vols. X e XI),
que interpretamos, s.m.j., corresponderem a despesas com hospedagem, alimentação e transporte; no
caso, entendemos que, provavelmente, a INFRAERO será a única a ser onerada, pois o IEL repassa
seus custos à INFRAERO acrescidos de taxa de administração;
no caso do contrato INFRAERO/1EL, o IEL alegou que não houve antecipação contratual
apesar de o contrato ter duração de dezoito meses e o pagamento ser efetuado em treze parcelas
mensais, em razão de que as duas últimas parcelas deverão ser pagas, respectivamente, quando do
término das duas etapas finais do Projeto Executivo n° 01 do contrato INFRAERO/IEL/DF, no caso,
entendemos que houve um espécie de adiantamento que redundou em vantagem para o IEL, pois 55%
do valor total do contrato foi pago nos três primeiros meses do contrato, restando apenas 10% do valor
a ser pago quando da conclusão das duas últimas etapas do contrato, não encontramos tampouco nos
autos comprovação de que tal procedimento era necessário ou que resultou em economia de recursos
ou vantagens para a INFRAERO;
o currículo da MCG (fls. 131/142 do processo principal e fls. 48/64 do vol. VIII) aponta que
ela estaria até mais habilitada do que o IEL a suprir as necessidades da INFRAERO, no tocante a
assessoramento visando à implantação de um sistema de qualidade baseado nas normas da série ISO
9000;
a MCG informou que ela é uma empresa pioneira em programas de implantação das normas
ISO 9000 na América Latina, já tendo treinado mais de 15.000 profissionais em vários países e
assessorado mais de 150 empresas tais como Rhodia, Mendes Júnior, Honda, KLABIN, NOVADATA
Sistemas de Computadores S/A, CIPATEX, VERTICAL Elevadores, etc. Registrou ainda que ela vem
atuando na área de consultoria e treinamento na área da qualidade, produtividade e gestão ambiental,
sendo especializado em implantação das normas ISO série 9000, da gestão pela qualidade total e da
gestão ambiental, atuando também nas áreas de elaboração de propaganda institucional, cartazes e
livros, tendo executado consultorias que levaram à certificação de 15(quinze) empresas, sem contar o
envolvimento em outros 22(vinte e dois) projetos de certificação em andamento (fls. 131/142 do
processo principal e fls. 48/64 do vol. VIII);
o IEL também alegou e apresentou certificados que atestam que ela prestou consultoria para
que as empresas KLABIN, NOVADATA Sistemas de Computadores S/A, CIPATEX, VERTICAL
Elevadores obtivessem sua certificação nas normas da série ISO 9000 (vide parágrafo 30 da presente
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instrução) Note que as empresas mencionadas são as mesmas mencionadas pela empresa MCG (vide
letra "h" acima), o que nos leva a crer que o IEL trabalhou naqueles casos também em "parceria" com a
MCG,
o 1EL ainda alegou que desenvolveu metodologia própria (fl. 234 do processo principal e fl. 27
do vol. V) e a repassa, o que a MCG também alega fazer (fl. 51 do vol. VIII);
o IEL informou que a atuação dos seus consultores associados, junto a organismos
internacionais de certificação, os possibilitou a absorverem profundos conhecimentos sobre o processo
de certificação de empresas nos Estados Unidos e na Europa, notadamente no Reino Unido (fl. 75 do
vol. VIII); ora o IEL parece estar 'declarando que os consultores da MCG são seus consultores
associados, pois a MCG em várias oportunidades (fls. 48/64 do vol. VIII) registrou possuir parcerias no
exterior, notadamente com a empresa P-E BATALAS (fls. 131) da Inglaterra;
I) conforme apontado no parágrafo 22 da presente instrução, os relatórios de progresso, cuja
elaboração é de responsabilidade do [EL, aparentemente estão sendo elaborados pela MCG pois nem
sempre consta, do referido relatório, o nome e a assinatura do diretor técnico do [EL, sendo que,
quando presente, o nome vem aposto com carimbo ou máquina de escrever de tipos diferentes,
m) os responsáveis do IEL enfatizaram todos os serviços executados pelo instituto (vol. V e VI),
descrevendo-os exaustivamente (fl. 232/233) e demonstrando, assim, que o TEL atua em áreas tão
diversas que seria quase impossível ela ser especializada também em uma área complexa e "arte de
domínio de poucos", segundo suas próprias palavras (fl. 237), como a área de certificação nas normas
da série ISO 9000; ora, em praticamente todos os processos de certificação em que o IEL tomou parte,
a MCG alegou ter também prestado consultoria, de onde pode-se concluir que a tecnologia, que o IEL
alega possuir, pertence, na realidade, à MCG;
n)também na execução do Projeto Executivo n° 02 do contrato INFRAERO/IEL, o IEL/DF
utilizou-se de serviços de terceiros, contratando: a) pesquisa de opinião, junto à empresa Vox Populi; b)
peça instrucional, junto à empresa Vídeo Instrucional e c) cartazes e manuais, junto à empresa Atual
Propaganda (fl. 106 do vol. VIII); note que, conforme consta do currículo da MCG (fl. 62 do vol.
VIII), todos esses serviços são também por ela executados, assim, seria muito fácil para ela elaborar as
especificações, em nome do [EL, para que os serviços fossem executados por terceiros, como os
citados anteriormente, sendo que o [EL, no caso, ganhou com a taxa administrativa de 8% sobre o
custo desses serviços, cobrado da INFRAERO.
33. De todo o exposto, concluímos que, com a intermediação do IEL/DF, a MCG-Qualidade, que
é uma empresa privada especializada em certificação nas normas da série ISO 9000, foi beneficiada,
pois teve a oportunidade de prestar serviços a diversos órgãos públicos, sem necessidade de
participação em processos licitatórios. Claro está que houve conluio entre o IEL/DF e a empresa MCGQualidade: o IEL/DF, valendo-se de prerrogativas que a lei de licitações lhes dá, contratou serviços
junto à INFRAERO, com dispensa de licitação; o IEL/DF, por sua vez, subcontratou a MCG, que seria
a provedora principal das tecnologias e metodologias necessárias ao processo de certificação nas
normas da série ISO 9000.

41.

34. O IEL/DF tentou justificar que a sua participação na execução, acompanhamento e direção
técnica do contrato INFRAERWIEL legitimou o contrato (fls. 27/30 do vol. V). Entretanto, tendo em
vista todos os fatos apontados anteriormente, principalmente que todos os processos de certificação
em que o [EL tomou parte teve a participação da MCG (vide letras 'h', 'i' e 'm' do parágrafo 32 da
presente instrução), podemos inferir que o ML não estaria habilitado a contratar com a INFRAERO ou
C: \ Meus Documentos\ 019365.doc
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qualquer outra empresa, no tocante à assessoria visando à certificação nas normas da série ISO 9000,
não fosse esse 'consórcio' IEL/MCG.
Diante de todo o exposto, entendemos que o [EL/DF não detém a inquestionável reputação
ético-profissional, condição essa fundamental e necessária para que o mesmo possa ser contratado,
pelos órgãos públicos, com dispensa de licitação, conforme preconiza o art. 24, inciso XIII, da Lei n°
8.666/93
Aqui entendemos que cabe referirmo-nos a recente artigo publicado no Jornal do Brasil, de
26.01.97, segundo o qual, no ano de 1996, o governo federal gastou R$ 400 milhões em contratos de
prestações de serviços com fundações ligadas a universidades ou entidades de pesquisa. Segundo esse
mesmo artigo, vários órgãos federais estariam aproveitando que a lei de licitações permite que o
governo dispense a licitação para contratar 'instituições sem fins lucrativos, incumbidas regimental ou
institucionalmente da pesquisa, ensino ou desenvolvimento cientifico', para evitarem a realização de
processo licitatório, contratando empresas prestadoras de serviço sem concorrência.
Cabe também esclarecermos que recentes contatos telefônicos mantidos entre esta Unidade
Técnica e a INFRAERO dão conta que o contrato INFRAERO/IEL expirou-se em fevereiro/97.
Assim, por entendermos que as razões de justificativa ofertadas pelos responsáveis do IEL/DF
foram insuficientes para elidir os fatos irregulares deduzidos na presente denúncia, propomos:
nos termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 223 do RI/TCU, seja o Instituto Euvaldo
Lodi-IEL declarado inidônio, para período a ser definido pelo Plenário, como prevê o parágrafo único
do citado art. 223;
seja a sanção prevista na alínea 'a' retro comunicada ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da
Aeronáutica, para adoção das providências pertinentes, conforme preconiza o § 3° do art. 87 da da Lei
n° 8.666/93, no que concerne à declaração de inidoneidade.

CONCLUSÃO
Ante o exposto propomos que o Tribunal:
considere procedente a presente denúncia, na conformidade dos elementos dos autos que
comprovam . a) a imprevidência administrativa da INFRAERO no planejamento das obras de reforma
dos pátios e pistas de rolamento do Aeroporto Internacional de Natal-RN, ensejadora da contratação
emergencial da empresa EIT - Empresa Industrial Técnica; b) a intermediação do LEL/DF na
contratação da empresa MCG-QUALIDADE, para a prestação de serviços de consultoria e de
treinamento, visando à certificação dos aeroportos administrados pela INFRAERO, nas normas da série
ISO 9000;
cancele a chancela de sigiloso do presente processo;
determine à INFRAERO:

d.

a) que evite o procedimento de dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei
n° 8.666/93, para situações de emergência decorrentes de imprevidência administrativa (Contrato n°
045-E/95/0028),
C:\Meus Documentos\019365.doe
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o cumprimento do disposto no art. 55, da Lei n° 8.666/93, que estabelece as cláusulas
necessárias em todo contrato, mais especificamente: I) o inciso III, que dispõe que em todo contrato
são necessárias cláusulas que estabeleçam o preço e as condições de pagamento; e II) o inciso VII, que
dispõe que em todo contrato são necessárias cláusulas que estabeleçam os direitos e responsabilidades
das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas (Contrato n° 033-SM195/0001);
que evite o pagamento antecipado de serviços (Contrato n° 033-SM195/0001)
nos termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 223 do RI/TCU, declare o Instituto Euvaldo
Lodi-IEL/DF inidônio, para período a ser definido pelo Plenário, como prevê o parágrafo único do
citado art. 223;

•

comunique a sanção prevista no item '4' retro ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da
Aeronáutica, para adoção das providências pertinentes, conforme preconiza o § 3 0 do art. 87 c/c art 88,
inciso III, da Lei n° 8.666/93, no que concerne à declaração de inidoneidade;
comunique aos interessados e ao Sr Deputado Federal Luiz Gushiken da deliberação que vier
a ser proferida por este Tribunal,
autorize ajuntada destes autos às contas da INFRAERO, relativas ao exercício de 1995 "
Já estando o processo em meu Gabinete, os responsáveis pelo IEL apresentaram adendo às
6.
suas razões de justificativas, que mereceu novo exame da Unidade Técnica, cujo teor abaixo transcrevo:
"NOVAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELOS RESPONSÁVEIS DO IEL/DF, (Sr.
ANTONIO FABIO RIBEIRO e Sr CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA E SILVA)
Os responsáveis do IEL/DF, por seu advogado legalmente constituído (fl. 251), apresentaram
novas justificativas (fls. 267/282), requerendo que as mesmas sejam juntadas aos autos. Fundamentaram
sua solicitação no art. 5°, incisos LIV e LV da Constituição Federal, e no art. 3 0 da Resolução TCU n°
36, de 30.08.95.
Essas novas justificativas foram apresentadas contestando o teor da instrução precedente desta
Unidade Técnica (fls. 253/265)
Preliminarmente, cabe esclarecer que não constam dos autos nenhum registro de que os
responsáveis do IEL/DF requereram cópia de peças dos autos, mais especificamente da última instrução
desta Unidade Técnica (fls. 253/265)
Concluindo suas razões de justificativas, os requerentes assim se pronunciaram (fls. 281/282):
'Em face do exposto, requerem os interessados que o Egrégio Plenário do Tribunal, como
questão prejudicial ao exame do mérito deste processo, decida pela impossibilidade das conclusões da
9' Secretaria de Controle Externo e, assim, afaste a imputação de fraude comprovada à licitação, de que
tratam o art. 46 da Lei n° 8.443, de 16.7.92, e o art. 223 do Regimento Interno do Tribunal de Contas
da União, e conseqüentemente exclua a comunicação proposta pela Secretaria, para os fins do disposto
no § 3° do art. 87, combinado com o art. 88, inciso III, da Lei n° 8.666, de 1993
C:\Meus Documentos\019365.doc
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Afastada a imputação contida nas conclusões da 9' SECEX, caberá então a apreciação do mérito
no campo delimitado na denúncia do Ministério Público e nas razões de justificativa, que os requerentes
reafirmam nesta oportunidade.'
7. Da análise das novas justificativas apresentadas pode-se concluir que o principal objetivo dos
requerentes não foi o de trazer fatos concretos que pudessem esclarecer as dúvidas porventura
existentes, mas sim o de questionar e requerer que a proposta de encaminhamento formulada por esta
Unidade Técnica, em sua última instrução, não fosse plenamente acolhida
8. O advogado dos requerentes alegou que houve descompasso entre o parecer conclusivo da 9'
SECEX (fls. 253/265) e o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal (fls. 167/175).
Aparentemente, o ilustre advogado entende que a 9' SECEX deveria se limitar aos termos do parecer
do Ministério Público.
9. Ora, esta Unidade Técnica, quando da elaboração da instrução precedente, contava com muito
• mais informações, sobretudo em virtude das respostas às audiências e às diligências propostas pelo
próprio parecer do Ministério Público (fl. 175) Assim, a análise do processo pela 9' SECEX não se
fundamentou apenas na averiguação das hipóteses levantadas pelo Ministério Público. Esta Unidade
Técnica realizou uma análise detalhada de todas as informações encaminhadas pelos responsáveis
(processo principal e 12 (doze) volumes), sendo que a proposta de encaminhamento apresentada
baseou-se em convicção formada após constatação de um conjunto de fatos detectados nos autos e que
foram detalhados na instrução precedente desta Unidade Técnica (fls. 253/265)
10. O advogado dos requerentes alegou ainda que, em se tratando de processo instaurado
mediante denúncia do Ministério Público, a este caberia formular a acusação formal de fraude à
licitação e requerer a aplicação da declaração de inidoneidade, de acordo com o Regimento
Interno/TCU, em decorrência do que a 9' SECEX teria extravasado completamente o âmbito da
denúncia. Insistiu, ainda, na tese de que a 9' SECEX estaria atuando como órgão acusador. Parece-nos
que o ilustre advogado dos requerentes ocorre em equívoco porquanto:

o processo foi instaurado em decorrência de denúncia apresentada pelo Sr.
não é competência exclusiva do Ministério Público propor a aplicação da declaração de
inidoneidade;
o papel da unidade técnica é o de apresentar o maior número possível de informações, para que
o Tribunal possa bem decidir; as opiniões por ela formuladas são imparciais e tanto podem ser
favoráveis ou desfavoráveis aos envolvidos
11. Cabe ainda ressaltar que a alegação de cerceamento de defesa levantada pelo advogado dos
requerentes não merece prosperar. O art. 31 da Lei n° 8.443/92, em consonância com o art. 5 0 , inciso
LV, da Constituição Federal, assegura ao responsável ou interessado ampla defesa em todas as etapas
do processo de julgamento de contas. Ocorre que as etapas do processo de julgamento referem-se às
decisões proferidas pelo Plenário ou pelas Câmaras deste Tribunal e não aos pareceres técnicos
emitidos pelas Divisões e Secretarias desta Corte (Acórdão n° 032/96-TCU-Plenário, Ata n° 11/96). No
caso, em análise, o direito dos recorrentes à ampla defesa e ao contraditório foi garantido mediante o
encaminhamento pela 9' SECEX dos Oficios de audiência n's 307 e 308/96, de 17.06.96, assim como
por meio do recebimento pelo Tribunal de novas justificativas como a que ora se examinam.
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12. Sobre os supostos fatos novos trazidos pelo ilustre advogado listamos os seguintes, que ao
contrário da pretensão dos requerentes, reforça, nossas convicções já detalhadas na instrução
precedente, a saber .
Quanto ao fato de a MCG - Qualidade também ter participado de processos de certificação nas
empresas indicadas pelo IEL
.salvo quanto ao contrato com a INFRAERO, a MCG - Qualidade jamais participou de
prestação de serviço de responsabilidade do IEL/DF a qualquer outro órgão público.' (grifo nosso) (fl
270) — No nosso entender, não importa se a parceria ocorreu na prestação de serviços a órgãos públicos
ou mesmo a empresas privadas O que nos chamou a atenção foi o fato de que, quando instado pelo
TCU a produzir provas de sua habilitação em processos de certificação, o IEL apresentou certificados
que demostram, coincidentemente, que em todos os processos de certificação, mesmo que em
empresas privadas, em que o IEL tomou parte também houve a participação da empresa MCG (vide
do parágrafo 32 da instrução precedente às fls. 261/262);
também as letras 'h',
e

.

não foi levado ao conhecimento da INFRAERO, na fase correspondente à contratação, os
processos de certificação de empresas privadas no qual o IEL teria tomado parte (fl. 279). Foi
informado que não se incluíam nos critérios e razões determinantes para a contratação apresentados
pela INFRAERO os contratos citados pela SECEX e que a escolha do IEL pela INFRAERO deveuse ao fato de a instituição, além de programas desenvolvidos, inclusive na área de educação pela
qualidade, prestar serviços a vários órgãos públicos da União e do Distrito Federal, com dispensa de
licitação (fl. 279). Segundo as palavras constantes da própria razão de justificativa 'A escolha do IEL,
portanto, não foi determinada ou sequer influenciada pelos serviços prestados nos processos de
certificação de empresas privadas, arroladas pela 9' SECEX.' — Os requerentes tentam fazer crer que
foram irrelevantes as constatações da 9 ° SECEX. Entretanto, entendemos que, se até então o IEL
somente havia prestado serviços em processos de certificação de empresas privadas, esse fato deve ser
tomado como relevante, porquanto é a única forma de o [EL comprovar a sua capacitação no objeto do
contrato INFRAERO/IEL;
da argumentação utilizada na razão de justificativa (fl. 279) 'Além disso, essas contratações,
• evidentemente, decorreram de livre deliberação das empresas privadas contratantes. poderiam elas
contratar isoladamente uma das duas entidades; se optaram pela contratação de ambas, em conjunto,
certamente o fizeram porque consideraram mais vantajosa essa solução, técnica e economicamente.' —
Caso o advogado dos requerentes esteja se referindo ao INFRAERO e ao IEL, como as empresas
privadas contratantes, aparentemente ele está se esquecendo que a contratação de entidades sem fins
lucrativos, por dispensa de licitação, precisa de preencher requisitos fixados em lei e que a INFRAERO
nunca poderia ter optado por contratar diretamente a MCG, por dispensa de licitação;
em síntese, não encontramos esclarecimentos nos autos ou tampouco elementos de
convencimento de que o IEL estaria plenamente habilitado a participar de processos de certificação nas
normas da série ISO 9.000 de maneira isolada sem a participação da MCG ou de outra empresa
especializada na área,

Quanto à autoria dos Relatórios de Progresso a cargo do IEL/DF(fi. 280)
consta dos autos (fl. 280) que 'Os dois primeiros relatórios foram elaborados pelo Engenheiro
João Horvat Filho e discutidos diretamente com a Coordenação da INFRAERO, tendo em vista que se
tratava de período inicial de estruturação gerencial do projeto. Nos meses posteriores, esses relatórios,
C \Meus Doeumentos\019365.doc
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elaborados pelos responsáveis pelas atividades executadas nos aeroportos, foram homologados pelo
Coordenador do Projeto do IEL, com a aposição de sua assinatura, e posteriormente referendados pela
Coordenadoria de Garantia de Qualidade da INFRAERO.'(sic). — Ora, o citado engenheiro é o
coordenador da MCG, portanto, de acordo com os novos esclarecimentos, no período inicial de
estruturação gerencial do projeto, os relatórios não foram elaborados pelo IEL, mas sim por sua
empresa subcontratada. Quanto aos meses subsequentes, somente se conhece que foi homologado pelo
Coordenador do Projeto do IEL. Não ficou claro se houve participação ativa e principal do IEL na
execução do contrato e nas elaborações dos Relatórios de Progresso;
f) as justificativas apresentadas não serviram para refutar nenhuma de nossas conclusões
anteriores, detalhadas na instrução precedente (parágrafo 22 (fl. 258)).

CONCLUSÃO
Analisadas todas as justificativas apresentadas pelos responsáveis do IEL/DF, entendemos que
estas não foram capazes de modificar o mérito do processo, motivo pelo qual propomos a manutenção
das propostas de encaminhamento apresentadas pela 9' SECEX, na instrução precedente às fls
264/265 "
7
termos:

•

Mediante despacho, solicitei a oitiva do Ministério Público, que se manifestou nos seguintes

"Trata-se de Denúncia formulada pelo Exmo. Deputado Federal Luiz Gushiken (fls. 2 a 6), acerca
de dois contratos firmados pela INFRAERO que, em seu entendimento, deveriam decorrer de
processos licitatórios.
Um dos contratos foi celebrado com a empresa EIT - Empresa Industrial Técnica Ltda. e tinha
como objeto a execução de obras e serviços de restauração de pátios e pistas de rolamento do
Aeroporto Internacional de Natal - RN. A dispensa de licitação se deu com amparo no art. 24, inciso
IV, da Lei n° 8.666/93. Sustenta, o denunciante, que diversas empresas estariam igualmente capacitadas
para prestar tais serviços.
O outro contrato a que se refere o Deputado é o firmado com o Instituto Euvaldo Lodi para
prestação de 'apoio institucional e prestação de serviços técnicos especializados, com vistas ao
desenvolvimento de ações para o aperfeiçoamento de pessoal, atividades de apoio à implantação e
implementação de tecnologias gerenciais visando a certificação dos aeroportos administrados pela
INFRAERO nas séries da norma do ISO 9000'.
A dispensa de licitação se deu com base no art. 24, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93. O denunciante
igualmente sustenta que diversas outras empresas estariam em condições de prestar tais serviços. Prova
disso é o fato de que o IEL subcontratou a empresa MCG Qualidade para a execução dos serviços.
Atendendo ao oficio de diligência de 9" SECEX (fl. 13), a INFRAERO encaminhou os
documentos de fls. 14 a 161.
Acatando propostas da Unidade Técnica e deste Ministério Público, o Exmo. Ministro-Relator
Adhemar Paladini Ghisi determinou a realização de audiências dos responsáveis pelas contratações e
diligências à Entidade. Como conseqüência, temos presentes aos autos os documentos de fls. 177 a
179, 215 a251 e 267 a 284.

II
No que se refere à contratação da empresa EIT - Empresa Industrial Técnica Ltda., as
justificativas dos responsáveis não lograram afastar a contrariedade ao interesse público que caracteriza
os atos
CANIeus Doeumentos\019365.doe
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Como bem observou a instrução de fls. 253 a 265, a INFRAERO vinha desenvolvendo um
projeto básico detalhado para a restauração das pistas principais desde 1994. O projeto básico foi
aprovado em 19.01.95 e por esse motivo pode-se concluir que havia tempo hábil para o planejamento
de contratação decorrente do devido certame licitatório.
Assim, parece-nos que caracteriza a situação a falta de planejamento e não a falta de tempo hábil
para a realização da licitação. Não se trata, apenas, de avaliar se a situação emergencial ficou
caracterizada, mas também de se verificar os motivos que levaram à essa emergência.
O desgaste das pistas não ocorreu de modo repentino. Pelo contrário, deflui de um processo
lento, no qual as chuvas ocorridas nos últimos anos, e não somente as últimas ocorrências de chuva,
tiveram contribuição relevante.
Servimo-nos de afirmação do Dr. Walton Alencar Rodrigues, Subprocurador-Geral deste
Ministério Público, constante do Parecer de fls. 167 a 175, para sintetizar nossas inferências a respeito
do assunto: ...foi a inércia do administrador - ao não prever tempestivamente que a emergência,
ainda não emergente, iria configurar-se em poucos meses - a causa principal da dispensa da
licitação, avaliada pelo Ministério Público como inação legal, causadora de dano ao Erário'.
Em diversas ocasiões (v.g. Decisão n° 530/96-Plenário, Decisão n° 811/96-Plenário e Decisão n°

172/96-Plenário), o Tribunal determinou aos órgãos e entidades envolvidos que se abstivessem de
realizar contratação direta, com dispensa de licitação fundamentada no art. 24, inciso XIII, quando a
emergência decorrer de falta de planejamento.
Destacamos o contido na Decisão 347/94 (Ata 22/94, TC 009.248/94-3), em que o Plenário
deste E. Tribunal, ao responder a consulta formulada pelo Exmo. Ministro dos Transportes Rubens
Bayma Denys, estabeleceu como uma das condições para a dispensa de licitação em virtude de situação
emergencial o seguinte: "que a situação adversa, dada como de emergência ou de calamidade
pública, não se tenha originado, total ou parcialmente, da falta de planejamento, da desídia
administrativa ou da má gestão dos recursos disponíveis, ou seja, que ela não possa, em alguma
medida, ser atribuída à culpa ou dolo do agente público que tinha o dever de agir para prevenir a
ocorrência de tal situação'.
Entendemos que, in ca.su, a situação emergencial ficou caracterizada, mas em decorrência de falta

de planejamento e da inércia das autoridades que tinham o dever de prever sua ocorrência e, em
conseqüência, promover o devido certame licitatório. A mencionada condição estabelecida pela Decisão
n° 347/94 não foi superada.
Assim, entendemos adequadas a proposta de determinação constante do item 3, subitem 'a', da
conclusão da instrução de fls. 253 a 265.

III

•

No que se refere à contratação do Instituto Euvaldo Lodi, não apenas a dispensa de licitação deve
ser questionada.
Perfilhamos entendimento revelado nos itens 17 a 21 da penúltima instrução, no sentido de que a
INFRAERO, na elaboração e celebração do contrato com o IEL, não observou o disposto no art. 55 da
Lei n° 8.666/93, incisos III e VII. Saliente-se que o contrato, da forma como foi celebrado, possibilita
que indefinido número de serviços sejam executados, sem que se questione a viabilidade de realização
de licitação. O contrato também não prevê penalidades para a eventualidade de uma prestação de
serviços insatisfatória por parte da empresa contratada.
A INFRAERO informou ter examinado a possibilidade de contratação de outras instituições,
quais sejam: Fundação Christiano Ottoni, Fundação Vanzolini, Instituto Brasileiro de Qualidade
Nuclear - IBQN, Fundação Getúlio Vargas e o INMETRO. Devemos considerar, contudo, que, nos
autos, como bem observou a instrução (fl. 259), não se verifica que a INFRAERO tenha examinado a
viabilidade econômica da realização de um certame licitatório.
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A INFRAERO também não fez questionamentos quando o IEL/DF, diante da ampliação do
objeto do contrato (de três aeroportos para nove aeroportos e a sede da empresa), manifestou interesse
de subcontratar.
A penúltima instrução, em seu item 32 (fls. 260 a 263), demonstra a existência de fortes indícios
de irregularidade na relação INFRAERO/IEL/MCG, dos quais destacamos:
despesas com hospedagem, alimentação e transporte de técnicos da MCG com valor
injustificadamente alto, que foram pagas pela INFRAERO, acrescidas de taxa de administração
cobradas pelo IEL (subitem 'e);
adiantamento de pagamento ao IEL/DF, uma vez que 55% do valor total do contrato foi pago
nos três primeiros meses de vigência, restando apenas 10% do valor a ser pago quando da conclusão
das duas últimas etapas do contrato (subitem T);
o currículo da MCG indica que tal empresa estaria mais habilitada do que o IEL para executar
tais serviços (subitem 'g);
as empresas as quais o IEL/DF declara ter prestado serviços que culminaram com a
certificação ISO 9000 são as mesmas relacionadas pela MCG para tal fim, o que, diante de outros
elementos detectados, inclusive, o fato de que os relatórios vêm sendo assinados pela MCG, deixa
transparecer que é a MCG, e não o IEL, a detentora da tecnologia necessária para a execução dos
serviços (subitens 'h' a `rn)
Em verdade, o que parece ter ocorrido foi um conluio entre o IEL/DF e a MCG que permitiu a
essa empresa prestar serviços à INFRAERO sem a necessidade de participar de processo licitatório. O
IEL/DF, usando de prerrogativa concedida pelo art. 24, inciso XIII, da Lei de Licitações, foi contratado
sem licitação para executar serviços mas, por fim, acabou por apenas intermediá-los.
Dessa forma, entendemos adequadas as determinações propostas pela Unidade Técnica em
relação à contratação do IEL/DF (item 3, subítens '13' e 'c', e itens 4 e 5, da conclusão de fls. 264 e
265)
IV
No que se refere à contratação da empresa EIT - Empresa Industrial Técnica Ltda., o Presidente
da INFRAERO, juntamente com os demais membros da Diretoria, deve ser responsabilizado pela falta
de planejamento e pela não adoção de medidas tempestivas no sentido da promoção do devido certame
licitatório.
O exposto também nos leva a concluir que os gestores da INFRAERO, responsáveis pela
contratação do IEL, além de infringirem normas legais, foram responsáveis por atos indubitavelmente
antieconômicos. Até mesmo quanto ao relacionamento IEL/MCG, os administradores da INFRAERO
foram negligentes, ao não promover os competentes estudos que acabariam por desconsiderar o IEL e
demonstrar que tal instituição não possui os necessários predicados para a execução dos serviços
contratados.
Não temos dúvida que a INFRAERO foi vitimada financeira e economicamente pelos atos
antieconômicos de seus gestores, não apenas pela contratação sem licitação que, certamente, a impediu
de contratar a empresa que oferecesse menor preço, mas também por outros fatos constatados:
a)despesas com hospedagem, alimentação e transporte de técnicos da MCG com valor
injustificadamente alto, que foram pagas pela INFRAERO, acrescidas de taxa de administração
cobradas pelo IEL (subitem `e'); b) adiantamento de pagamento ao IEL/DF, uma vez que 55% do valor
total do contrato foi pago nos três primeiros meses de vigência, restando apenas 10% do valor a ser
pago quando da conclusão das duas últimas etapas do contrato (subitem 1").
Destacamos que, em relação à contratação da empresa EIT, o Chefe do Departamento de
Planejamento e Projetos Aeroportuários, em expediente de fls. 17 e 18, admite que o preço global
cobrado pela empresa ultrapassa em 4,3% o preço-de-referência' da INFRAERO.
Entendemos que o cálculo do dano causado à INFRAERO por causa dos atos antieconômicos
referente às duas contratações envolve aspectos de tamanha complexidade que os tornaria imprecisos,
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ainda que avaliados com excelência. Por esse motivo e considerando a infringência de dispositivos
legais da Lei n° 8.666/93, torna-se cabível a aplicação da multa a que se refere o art. 58, incisos II e III,
da Lei n° 8.443/92, aos Srs. Adyr da Silva, Afonso Ferdinand Barros da Silva, Amilcar Ferrari Alves,
Tércio Ivan de Barros, João Alcides do Nascimento e Marco Aurélio Syrio.
Os atos praticados pelos administradores do IEL não se configuram como atos de gestão, o que
elide suas responsabilidades.
V
As inúmeras possibilidades de dispensa de licitação de que trata o art. 24 da Lei n° 8.666/93
referem-se a situações em que o administrador pode, caso o interesse público exija, efetivar a
contratação direta. Não se trata de situações em que necessária e obrigatoriamente deva o
administrador optar pela não realização de certame licitatório. Há que se sopesar as vantagens e as
desvantagens de promover uma licitação.
No caso da contratação do IEL, os elementos que formam os autos indicam que os gestores não
cogitaram com seriedade a conveniência da instauração de um processo licitatório. Ora, se entre
instituições sem fins lucrativos há uma diversidade de preços e de qualidade de serviços, muito maior
seriam as alternativas se considerássemos as empresas privadas. A realização de licitação evitaria, assim,
situação que investe contra o Princípio da Moralidade, em que uma empresa privada (MCG Qualidade),
na prática, foi contratada sem a precedência de licitação.
A contratação de empresa para execução de obras e serviços de restauração de pátios e pistas de
rolamento do Aeroporto Internacional de Natal - RN, pelos motivos já expendidos, poderia advir do
devido processo de licitação.
Por todo o exposto, este representante do Ministério Público manifesta anuência à proposta da
Unidade Técnica, consignada a fls. 264 e 265, opinando por que, em acréscimo, tendo em vista
restarem caracterizados atos de grave infração à norma legal e de irrefutável antieconomicidade, seja
aplicada aos Srs. Adyr da Silva, Afonso Ferdinand Barros da Silva, Amilcar Ferrari Alves, Tércio Ivan
de Barros, João Alcides do Nascimento e Marco Aurélio Syrio, a multa a - que se refere o artigo 58,
incisos II e III, da Lei n° 8.443/92."
II- VOTO

•
Como percebem os nobres Pares, versam os autos sobre denúncia formulada por
parlamentar noticiando possíveis irregularidades na contratação de obras e serviços pela Infraero, mediante
a dispensa de licitação, com fundamento nos incisos IV e XIII do art. 24 da Lei n° 8.666/93. Tratarei em
tópicos distintos os dois pontos abordados na denúncia, iniciando pela dispensa de licitação para a
contratação da reforma do Aeroporto Internacional de Natal/RN, com fundamento no art. 24, inciso IV,
da Lei n° 8666/93.
Em síntese, o entendimento da Unidade Técnica e do Ministério Público é no sentido de que
a dispensa de licitação para a contratação das obras e serviços de restauração de pátios e pistas de
rolamento do Aeroporto Internacional de Natal-RN ocorreu pela falta de planejamento adequado, uma vez
que a "Infraero vinha desenvolvendo um Projeto Básico detalhado, para a restauração de pavimento
asfáltico das principais pistas de rolamento e pátios militares", daquele Aeroporto, sendo que tal projeto
foi aprovado em 19.01 95, tempo suficiente para a realização da licitação para à contratação dos serviços.
Assim, seguindo a jurisprudência desta Corte, propõe a Unidade Técnica seja determinado à
Infraero que "evite o procedimento de dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inciso IV, da lei n°
8.666/93, para situações de emergência decorrentes de imprevidência administrativa".
C:\Mcus Documentos\019365.doe
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Já o Ministério Público, considerando não apenas esses fatos, mas também a dispensa da
4
licitação para a contratação do IEL, propôs, em adição à proposta formulada pela Unidade Técnica, a
aplicação da multa prevista no artigo 58, incisos II e III, da Lei n° 8.443/92
II
Sobre o tema, transcrevo, de imediato, o Art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93:
"Art. 24. É dispensável a licitação:
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam
ser concluídos no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos,"
Ao comentar referido dispositivo legal, leciona o saudoso Administrativista Hely Lopes
6.
Meirelles (in Licitação e Contrato Administrativo, 10' edição, Editora Revista dos Tribunais, 1991):
"A emergência que dispensa licitação caracteriza-se pela urgência de atendimento de situação que
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares. Situação de emergência é, pois, toda aquela que põe em perigo
ou causa dano à segurança, à saúde ou à incolumidade de pessoas ou bens de uma coletividade,
exigindo rápidas providências do Poder Público para debelar ou minorar suas consequências lesivas
A emergência há que ser reconhecida e declarada em cada caso, a fim de justificar a dispensa da
licitação para obras, serviços, compras ou alienações relacionadas com a anormalidade que a
Administração visa corrigir, ou com o prejuízo a ser evitado "
Os textos da lei e da doutrina acima transcritos não deixam dúvida de que o planejamento
7
não é fator impeditivo ou autorizativo para que os administradores públicos procedam a dispensa de
licitação por questões emergenciais, fundamentada no dispositivo legal acima referido
Sobre o tema, Lúcia Valle de Figueiredo e Sérgio Ferraz, citando Antonio Carlos Cintra do
8
Amaral, afirmam (in Dispensa e Inexigibilidade de Licitação, r edição, Editora Revista dos Tribunais,
1992, São Paulo-SP):
"Mais adiante, vai distinguir a emergência "real", resultante do imprevisível, daquela resultante da
incúria ou inércia administrativa A ambas dá idêntico tratamento, no que atina à possibilidade de
contratação direta. Porém, não exime o responsável pela falha administrativa de sofrer sanções
disciplinares compatíveis." (grifo nosso)
Obviamente, como se depreende do acima transcrito, não pode o administrador incorrer em
duplo erro: além de não planejar as suas atividades, permitir que a sua desídia cause maiores prejuízos à
Administração e/ou a terceiros.
Enfatizo, dessa forma, que a dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, inciso IV, da
Lei n° 8.666/93, se caracteriza como uma inadequação aos procedimentos normais de licitação,
constituindo-se, sob esse prisma, num poder-dever e não numa faculdade para o administrador, sob pena
C:\Meus Documentos\ 019365.doc
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de ser responsabilizado pelos prejuízos que a sua inércia venha a causar, independentemente de qualquer
planejamento
Como definem renomados especialistas em teoria geral de administração, planejamento é
10
um processo pelo qual o administrador decide quais são os seus objetivos e como serão atingidos
Sabemos, ainda, que o planejamento é um processo continuo e por essa razão a flexibilidade é um fator
determinante na sua concepção
Dito isso, podemos afirmar que um planejamento bem elaborado pode evitar, sem dúvida,
dispensas desnecessárias de licitação. Entretanto, por mais bem elaborado que seja, não possui a
capacidade de evitar a ocorrência de fatos supervenientes que exijam do administrador a adoção de
providências urgentes de modo a impedir danos irreparáveis ao Erário e/ou terceiros.

•

Portanto, o administrador que havia planejado realizar uma obra mediante a adoção de
procedimentos licitatórios normais, pode se ver na obrigação de proceder à dispensa da licitação
Diante do exposto, forçoso é reconhecer que a ausência de planejamento e a dispensa de
licitação devem ser tratadas como irregularidades independentes e distintas. Sob essa ótica, é aconselhável
examinar se a dispensa da licitação se deu em observância aos requisitos exigidos pelo inciso IV do art. 24
da Lei 8.666/93 e em seguida analisar o contexto em que a mesma ocorreu, ou seja se aconteceu em razão
de fatos supervenientes causados ou não por incúria do administrador.
No caso sob exame, restou comprovado nos autos que o estado lastimável apresentado
pelas pistas de rolamento do Aeroporto Internacional de Natal estava a exigir a adoção de providências
urgentes, uma vez que poderia acarretar sérios prejuízos e comprometer a segurança de milhares de
usuários dos serviços prestados pela Infraero, a exemplo do acontecido com uma aeronave da Força Aérea
Brasileira que teve uma turbina comprometida em razão da ingestão de detritos que se desagregavam do
pavimento de forma contínua e acelerada, causando danos da ordem de R$ 600.000,00.
Por oportuno, o estado de desagregação da pavimentação está confirmada em
15
correspondência do Comandante do CATRE-Comando Aéreo de Treinamento, sediado em Natal,
Brigadeiro-do-Ar Adalberto de Rezende Rocha, datada de 21 de agosto de 1991, encaminhada à Infraero
solicitando solução para o problema, em tempo hábil, para viabilizar a realização conjunta de manobras
áreas entre a Força Aérea Brasileira e a Força Aérea Norte-americana, com inicio previsto para 22 de
outubro de 1995.
Estavam presentes, no caso, todos os requisitos exigidos pelo inciso IV do art. 24 da Lei n°
8.666/93 para que a Infraero procedesse à dispensa da licitação, e dessa incumbência não poderiam
afastar-se os administradores, sob pena serem responsabilizados pelos possíveis danos que viessem a
ocorrer. Além do que o contrato foi firmado para ser executado dentro do prazo de 40 *dias, portanto,
abaixo dos 180 dias estipulado nesse mesmo dispositivo legal.

•

Questiona-se, entretanto, se a dispensa da licitação poderia ter sido evitada caso os
Administradores da Infraero tivessem planejado as suas atividades. Peço vênias por discordar da Unidade
Técnica e do Douto Ministério Público, entendendo que está comprovado que muito antes do acontecido
a Infraero já havia planejado a recuperação da pavimentação asfáltica das principais pistas de rolamento e
dos pátios militares. Tanto é assim que a Diretoria de Engenharia da Empresa elaborou projeto básico, que
veio a ser aprovado em janeiro de 1995. Entretanto, a recuperação daquelas pistas não estava prevista para
ser realizada no ano de 1995.
\\Min-ag 423 \trabalho\019365 doc
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Observe-se que a elaboração de um projeto básico não obriga o administrador a realizar o
18.
procedimento licitatório. Ao contrário, as obras ou os serviços jamais podem ser iniciados sem a existência
daquele, como podemos depreender dos arts. 6°, inciso IX, e 7°, § 2°, inciso I, da Lei n° 8.666/93, verbis:
"Art. 6° Para os fins desta Lei, considera-se:
IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, ou complexo de
obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo
de execução, devendo conter os seguintes elementos
omissis

•

Art. 7° As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao
disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência:
I - projeto básico;
II - projeto executivo,
III - execução das obras e serviços.
§ 2° As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos
interessados em participar do processo licitatório,"
Evidentemente que, como já demonstrei, o planejamento, por mais bem elaborado, não tem
19
a capacidade de evitar a ocorrência de fatos a ele supervenientes, que exijam a adoção de providências
com vistas a corrigir o seu rumo.
No caso concreto, está comprovado nos autos que fatos supervenientes alheios à vontade
20
dos administradores ocorreram - precipitação de fortes chuvas nos meses de maio, junho e julho, muito
acima dos índices pluviométricos , prevista para essa época do ano, como restou demonstrado em laudo
juntado a estes autos - que impuseram aos gestores a obrigatoriedade de proceder às reformas exigidas o
mais imediatamente possível, sob pena de virem a ser responsabilizados
Em verdade, o planejamento desenvolvido pela Infraero, no que pertine à elaboração do
Projeto Básico, 'foi de importância fundamental para que os trabalhos tivessem sido realizados
satisfatoriamente. Sem ele a Infraero nem mesmo conseguiria proceder à dispensa da licitação, uma vez
que aquele é requisito essencial para a definição do seu objeto bem como para dar início ao procedimento
licitatório - no caso, a dispensa -, especialmente se considerarmos a complexidade das obras contratadas,
como se depreende dos arts. 6°, inciso IX, e 7°, § 2°, inciso I, da Lei n° 8.666/93, acima transcritos.
Comprovado, assim, que a Infraero havia planejado a reforma do Aeroporto de Natal/RN e
que a dispensa da licitação ocorreu em razão de fatos supervenientes, sem qualquer participação dos
administradores, entendo desnecessária a determinação sugerida pela Unidade Técnica e endossada pelo
Ministério Público.
Quanto ao questionamento levantado pelo Ministério Público de que o preço global
tendo-o perfeitamente
cobrado pela empresa ultrapassou em 4,3% o preço-de-referência da Infraer
\\Min-ag_423 \trabalho\ 019365.doc
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admissivel dadas as circunstâncias em que ocorreu a contratação e a forma como o contrato seria
executado era a única empresa capaz de atender aos interesses da administração e os trabalhos se
desenvolveriam aos sábados, domingos e feriados
III
24.
Passo a discorrer sobre o segundo ponto abordado na denúncia, qual seja a dispensa de
licitação, com fundamento no art. 24, inciso XIII da Lei n° 8.666/93, para a contratação sem licitação do
Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal, para prestação de apoio institucional e prestação de serviços
técnicos especializados, com vistas ao desenvolvimento de ações para o aperfeiçoamento de pessoal e
atividades de apoio à implantação de tecnologias gerenciais visando à certificação dos aeroportos
administrados pela INFRAERO nas séries da Norma ISO 9000.
25
De acordo com a Unidade Técnica, foram observadas as seguintes
impropriedades/irregularidades no contrato firmado entre a Infraero e o IEL/DF .

•

descumprimento aos incisos III e VII, art. 55, da Lei n° 8.666/93;
pagamento antecipado dos serviços;
formação de conluio entre o IEL/DF e a empresa MCG - Qualidade em Sistemas Ltda.
26.
Propôs então a Unidade Técnica fosse promovida determinação à Infraero com vistas evitar
as falhas apontadas nas alíneas "a" e "b". Propôs ainda que esta Corte declare a inidoneidade do Instituto
Euvaldo Lodi-IEL/DF para participar de licitação na Administração Pública Federal, conforme dispõe o
art. 46 da Lei n° 8.443/92.
27
Esteia-se o entendimento da Unidade Técnica, em síntese, no argumento de que o Instituto
não possuía reputação ético-profissional para realizar os trabalhos objeto do contrato firmado com a
Infraero. Os serviços foram realizados não pelo IEL/DF, mas pela empresa subcontratada MCG Qualidade em Sistemas Ltda.
Já o Ministério Público adiciona à proposta da Unidade Técnica, sugestão no sentido de que
seja aplicada aos responsáveis a multa prevista no artigo 58, incisos II e III, da Lei n° 8.443/92.
Não tenho dúvida de que ao longo da execução do contrato firmado entre a Infraero e o
IEL/DF, restaram desnaturados os motivos que ensejaram a dispensa da licitação com fundamento no art.
24, inciso XIII, da Lei n° 8 666/93, pois os trabalhos, em grande parte, como demonstrou a Unidade
Técnica, foram realizados pela empresa subcontratada e não pelo Instituto.
Não posso concordar, entretanto, com o raciocínio de que houve fraude praticada pelo
IEL/DF e a MCG, requisito essencial previsto no art. 46 da Lei n° 8.443/92, que abaixo transcrevo, para
que se declare a inidoneidade da empresa:
"Verificada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, o Tribunal declarará a inidoneidade do
licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal "
A contratação do Instituto Euvaldo Lodi/DF ocorreu, sem qualquer dúvida, dentro da
31
maior transparência Não existe um só documento nos autos que permita concluir tenham o Instituto e a
C: \ Meus Documentos , 0 1936 5.doc
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MCG utilizado de forma ardilosa com o objetivo de usufruir vantagem para si ou para outrem com
prejuízos para o Erário.
Os atestados oferecidos pelo Instituto Euvaldo Lodi/DF são todos de veracidade
inquestionável, fornecidos por empresas idôneas e desinteressadas no negócio realizado com a Infraero.
É inquestionável o caráter personalíssimo dos contratos firmados com a administração
pública, no que concerne à dispensa de licitação com fundamento no dispositivo ora questionado, não se
aplicando, portanto, o instituto da subcontratação, isto por que o cerne maior da dispensa é prestigiar os
fins precípuos da instituição mediante os desenvolvimento por ela mesma dos trabalhos que lhes foram
incumbidos. Não poderia, por isso mesmo, o IEL/DF ter realizado subcontratação da empresa MCG.
Entretanto, o Instituto já havia alertado a Infraero, antes mesmo da assinatura do contrato,
que a mudança do projeto de modernização de 3 (três) aeroportos para 9 (nove) e a Sede, exigiria
inclusive a subcontratação de outras empresas especializadas no ramo, com o que concordou a Infraero.
Tal permissão consta expressamente do item 2.2, alínea "c" do contrato por elas firmados, restando
comprovado, assim, a boa-fé IEL/DF. Assim, não vejo como se afirmar que o IEL/DF procedeu de
forma fraudulenta na subcontratação da empresa MCG.
Diante do exposto, entendo pertinente apenas que se determine à Infraero que evite a
dispensa de licitação com fundamento no art. 24, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93, quando restar
comprovado que a instituição de que trata o referido dispositivo não tem condições de sozinha
desempenhar as atribuições para as quais foi contratada. Entendo, ainda, pertinente que se oriente o
Controle Interno, por meio da Secretaria Federal de Controle, sobre o entendimento exarado por esta
Corte.
Por último, esclareça-se que a exigência no sentido de que a instituição contratada não
tenha fins lucrativos não se confunde com a possibilidade de a mesma cobrar remuneração pelos serviços
prestados ou produto que vende. Enquanto que os lucros auferidos por uma entidade comercial são
distribuídos aos seus sócios, os resultados alcançados pelas instituições sem fins lucrativos são revertidos
em beneficio da própria instituição e da coletividade que a mesma representa, mediante a prestação de
novos serviços em sua área específica de atuação.
A respeito da proposta de multa sugerida pelo Ministério Público, entendo-a também
incabível pelos motivos que a seguir tentarei demonstrar.
Sobre o questionamento de que os serviços deveriam ter sido contratados via licitação,
uma vez comprovada a existência de outras empresas em perfeitas condições de os realizar, cumpre trazer
à colação, de pronto, o entendimento do ilustre Procurador do Tribunal de Contas do Distrito Federal,
Dr. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (in Contratação Direta sem Licitação, 2 edição, editora Brasília
Jurídica, Brasília, 1997, pág. 232), interpretanto o item XIII, do art. 24, da Lei n° 8.666/93:
"Esse dispositivo constitui uma inovação da Lei de Licitações e, sobre ele, vem sendo colhido
razoável escólio dos melhores doutrinadores pátrios.
Nesse sentido, ensina Jessé Torres Pereira Júnior que, .`a Lei licitatória cumpre, neste inciso, a
ordem do art. 218, da Constituição Federal, que incumbe o Estado de promover e incentivar o
desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas'.
Efetivamente, a exemplo do que foi prescrito no inciso XX, do mesmo artigo, uma das formas
mais eficazes de incentivar o desenvolvimento é por meio da valorização do trabalho. A lei estabelece
uma desigualdade jurídica no universo dos licitantes visando, sobretudo, a res ardar outros valores,
\\Min-ag_423\trabalho\019365.doc
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também tutelados pelo Direito. No aparente conflito, deve o legislador estabelecer, com sabedoria, a
prevalência do bem jurídico fundamental, no caso "
39.
Pelo texto acima transcrito, não há dúvida de que os administradores ao dispensarem a
licitação com base no inciso XIII, art. 24, da Lei n° 8.666/93, devem demonstrar a existência dos
requisitos ali referidos e não comprovar a impossibilidade de licitação, visto que a dispensa ali prevista
possui a mesma equivalência constitucional do instituto da licitação. Nenhuma relevância tem portanto o
fato de existirem empresas no mercado em perfeitas condições de executar o objeto da dispensa.
40.
Assim, o administrador, atento ao interesse público, deve apenas observar se estão
presentes os seguintes requisitos:

ir

que o contratado seja uma instituição brasileira
que no estatuto ou no regimento da instituição contratada esteja expressamente declarado que
seus objetivos prevêem dedicação à pesquisa, ao ensino, ou ao desenvolvimento institucional; ou
alternativamente o objetivo declarado no estatuto ou regimento seja a recuperação social do preso,
que o contratado detenha inquestionável reputação ético-profissional,
que o contratado não tenha fins lucrativos
41.
Esteado no entendimento, que abaixo transcrevo, do ilustre Procurador já referido acima,
não há dúvida de que o [EL/DF é uma instituição brasileira, sem fins lucrativos, voltada para o
desenvolvimento institucional da indústria, conforme resta consignado em seus estatutos:
"d) de todas as expressões utilizadas pelo legislador no inciso, o 'desenvolvimento institucional'
foi a mais ampla. Se a doutrina até agora debate-se por açambarcar e analisar as acepções da palavra
instituição, a rigor, 'desenvolvimento institucional' compreenderia crescimento, progresso, de qualquer
coisa em que possa estar compreendido no termo instituição. Cuidam do desenvolvimento institucional,
tanto uma empresa que possui um centro de controle de qualidade, como uma faculdade, como um
sindicato, como uma associação de moradores, enfim qualquer 'instituição' que se dedique a um fim.
Por óbvio, impõe o interesse público a restrição ao termo, a fim de que o mesmo se harmonize com o
ordenamento jurídico.
Há entidades que a toda evidência foram criadas pela conjugação de esforços de outras com o
objetivo de promover o desenvolvimento institucional que lhe são inerentes.
Dois nítidos exemplos podem ser citados: ASBACE e no IEL. A Associação Brasileira dos
Bancos Estaduais enquadra-se no permissivo legal, assim como o Instituto Euvaldo Lodi, destinado
ao desenvolvimento institucional da indústria." (grifo nosso)
42.
Resta verificar se o IEL possuía ou não inquestionável reputação ético-profissional, ou seja
se tinha comprovada capacitação para desenvolver os trabalhos objeto do contrato firmado com a Infraero.
Indubitavelmente, como já afirmei acima, os atestados fornecidos pelo [EL demonstravam que o mesmo
tinha plenas condições de desenvolver regularmente os encargos assumidos no contrato.
43
Além da situação fática, é inquestionável, ainda, que o objeto do contrato está em perfeito
acordo com as finalidades do IEL e da própria União, qual seja o desenvolvimento da indústria nacional,
via incentivo da melhoria da produção como, positivamente, é o objetivo dos certificados da linha ISO
9000.
44.
Argumentando, inaceitável seria a contratação do [EL para a realização de objeto
dissociado das finalidades do instituto e dos interesses da União, no que diz respeito ao desenvolvimento
institucional, a exemplo de serviços de vigilância, limpeza ou fornecimento de matéria'
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Não obstante inquestionável a reputação ético-profissional do IEL/DF, não há dúvida de
45.
que não possuía condições de, sozinho, realizar o objeto do contrato, como comprovado ficou, e, por isso
mesmo, procedeu à subcontratação da empresa MCG, com a permissão dos administradores da Infraero.
Cumpre, dessa forma discutir, não a capacidade ético-profissional do IEL para desenvolver
46
essas atividades, mas sim a possibilidade de subcontratação, que veio a ocorrer em razão do volume de
trabalho avençado
Não obstante inadmissível a subcontratação nesses casos, não me parece razoável punir os
47.
responsáveis por terem cometido erro, perfeitamente escusável, se considerarmos que o dispositivo em
questão é novo e muitas dúvidas ainda existem no que diz respeito à sua aplicabilidade.
Quanto às demais falhas questionadas pelo Ministério Público, cumpre destacar que não foi
48.
promovida a necessária audiência dos responsáveis sobre as mesmas. Tenho para mim, entretanto,
dispensável tal providência, uma vez que a jurisprudência desta Corte, em casos análogos tem apenas feito
determinações às entidades, dando ao administrador a oportunidade de evitar esse tipo de falha.
Inadmissível será a repetição dessas falhas após a determinação da Corte.
Assim, deve ser determinado à Infraero que:

49.

evite o pagamento antecipado de despesas,
faça constar dos futuros contratos, as cláusulas necessárias de que trata o art. 55, da Lei n°
8.666/93.
Finalizando, esclareço os nobres Pares que os serviços objeto do contrato firmado entre o
50.
IEL e a Infraero foram integralmente realizados, no prazo pactuado, tendo sido recomendadas as
certificações à ISO em Genebra.
Ante o exposto, e pedindo vênias por discordar do Ministério Público e da Unidade
Técnica, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao Colegiado
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

Imã ri

de 1998.

HEMAR PALAD GHISI
Ministr4elator
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Proc. TC-019.365/95-0
Denúncia
PARECER
Trata-se de Denúncia formulada pelo Exmo. Deputado Federal Luiz Gushiken (fls. 2 a 6),
acerca de dois contratos firmados pela INFRAERO que, em seu entendimento, deveriam decorrer de
processos licitatórios.
Um dos contratos foi celebrado com a empresa EIT - Empresa Industrial Técnica Ltda. e tinha
como objeto a execução de obras e serviços de restauração de pátios e pistas de rolamento do Aeroporto
Internacional de Natal - RN. A dispensa de licitação se deu com amparo no art. 24, inciso IV, da Lei n°
8.666/93. Sustenta, o denunciante, que diversas empresas estariam igualmente capacitadas para prestar tais
serviços.
O outro contrato a que se refere o Deputado é o firmado com o Instituto Euvaldo Lodi para
prestação de "apoio institucional e prestação de serviços técnicos especializados, com vistas ao
desenvolvimento de ações para o aperfeiçoamento de pessoal, atividades de apoio à implantação e
implementação de tecnologias gerenciais visando a certificação dos aeroportos administrados pela
INFRAERO nas séries da norma do ISO 9000".
A dispensa de licitação se deu com base no art. 24, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93. O
denunciante igualmente sustenta que diversas outras empresas estariam em condições de prestar tais
serviços. Prova disso é o fato de que o [EL subcontratou a empresa MCG Qualidade para a execução dos
serviços.

•

Atendendo ao oficio de diligência de 9 8 SECEX (fl. 13), a INFRAERO encaminhou os
documentos de fls. 14a 161.
Acatando propostas da Unidade Técnica e deste Ministério Público, o Exmo. Ministro-Relator
Adhemar Paladini Ghisi determinou a realização de audiências dos responsáveis pelas contratações e
diligências à Entidade. Como conseqüência, temos presentes aos autos os documentos de fls. 177 a 179,
215 a251 e 267 a 284.
II
No que se refere à contratação da empresa EIT - Empresa Industrial Técnica Ltda., as
justificativas dos responsáveis não lograram afastar a contrariedade ao interesse público que caracteriza os
atos.
Como bem observou a instrução de fls. 253 a 265, a INFRAERO vinha desenvolvendo um
projeto básico detalhado para a restauração das pistas principais desde 1994. O projeto básico foi
aprovado em 19.01.95 e por esse motivo pode-se concluir que havia tempo hábil para o planejamento de
contratação decorrente do devido certame licitatório.
Assim, parece-nos que caracteriza a situação a falta de planejamento e não a falta de tempo
hábil para a realização da licitação. Não se trata, apenas, de avaliar se a situação emergencial ficou
caracterizada, mas também de se verificar os motivos que levaram à essa emergência.
O desgaste das pistas não ocorreu de modo repentino. Pelo contrário, deflui de um processo
lento, no qual as chuvas ocorridas nos últimos anos, e não somente as últimas ocorrências de chuva,
tiveram contribuição relevante.
C
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Servimo-nos de afirmação do Dr. Walton Alencar Rodrigues, Subprocurador-Geral deste
Ministério Público, constante do Parecer de fls. 167 a 175, para sintetizar nossas inferências a respeito do
assunto: "...foi a inércia do administrador - ao não prever tempestivamente que a emergência, ainda não
emergente, iria configurar-se em poucos meses - a causa principal da dispensa da licitação, avaliada
pelo Ministério Público como inação legal, causadora de dano ao Erário".
Em diversas ocasiões (v.g. Decisão n° 530/96-Plenário, Decisão n° 811/96-Plenário e Decisão
n° 172/96-Plenário), o Tribunal determinou aos órgãos e entidades envolvidos que se abstivessem de
realizar contratação direta, com dispensa de licitação fundamentada no art. 24, inciso XIII, quando a
emergência decorrer de falta de planejamento.
Destacamos o contido na Decisão 347/94 (Ata 22/94, TC 009.248/94-3), em que o Plenário
deste E. Tribunal, ao responder a consulta formulada pelo Exmo. Ministro dos Transportes Rubens Bayma
Denys, estabeleceu como uma das condições para a dispensa de licitação em virtude de situação
emergencial o seguinte: "que a situação adversa, dada como de emergência ou de calamidade
pública, não se tenha originado, total ou parcialmente, da falta de planejamento, da desídia
administrativa ou da má gestão dos recursos disponíveis, ou seja, que ela não possa, em alguma
medida, ser atribuída à culpa ou dolo do agente público que tinha o dever de agir para prevenir a
ocorrência de tal situação".
Entendemos que, in casu, a situação emergencial ficou caracterizada, mas em decorrência de
falta de planejamento e da inércia das autoridades que tinham o dever de prever sua ocorrência e, em
conseqüência, promover o devido certame licitatório. A mencionada condição estabelecida pela Decisão n°
347/94 não foi superada.
Assim, entendemos adequadas a proposta de determinação constante do item 3, subitem "a",
da conclusão da instrução de fls. 253 a 265.

III
No que se refere à contratação do Instituto Euvaldo Lodi, não apenas a dispensa de licitação
deve ser questionada.
Perfilhamos entendimento revelado nos itens 17 a 21 da penúltima instrução, no sentido de que
a INFRAERO, na elaboração e celebração do contrato com o IEL, não observou o disposto no art. 55 da
Lei n° 8.666/93, incisos III e VII. Saliente-se que o contrato, da forma como foi celebrado, possibilita que
indefinido número de serviços sejam executados, sem que se questione a viabilidade de realização de
licitação. O contrato também não prevê penalidades para a eventualidade de uma prestação de serviços
insatisfatória por parte da empresa contratada.
A INFRAERO informou ter examinado a possibilidade de contratação de outras instituições,
quais sejam: Fundação Christiano Ottoni, Fundação Vanzolini, Instituto Brasileiro de Qualidade Nuclear IBQN, Fundação Getúlio Vargas e o INMETRO. Devemos considerar, contudo, que, nos autos, como
bem observou a instrução (fl. 259), não se verifica que a INFRAERO tenha examinado a viabilidade
econômica da realização de um certame licitatório.
A INFRAERO também não fez questionamentos quando o LEL/DF, diante da ampliação do
objeto do contrato (de três aeroportos para nove aeroportos e a sede da empresa), manifestou interesse de
subcontratar.
A penúltima instrução, em seu item 32 (fls. 260 a 263), demonstra a existência de fortes
indícios de irregularidade na relação INFRAERO/IEL/MCG, dos quais destacamos:
a) despesas com hospedagem, alimentação e transporte de técnicos da MCG com valor
injustificadamente alto, que foram pagas pela INFRAERO, acrescidas de taxa de administração cobradas
pelo LEL (subitem

— ti —

•

lenI T.
ãia

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Ministério Público

Sect et

Aft

Plenátlo

adiantamento de pagamento ao IEL/DF, uma vez que 55% do valor total do contrato foi
pago nos três primeiros meses de vigência, restando apenas 10% do valor a ser pago quando da conclusão
das duas últimas etapas do contrato (subitem "f');
o currículo da MCG indica que tal empresa estaria mais habilitada do que o IEL para
executar tais serviços (subitem "g"),
as empresas as quais o LEL/DF declara ter prestado serviços que culminaram com a
certificação ISO 9000 são as mesmas relacionadas pela MCG para tal fim, o que, diante de outros
elementos detectados, inclusive, o fato de que os relatórios vêm sendo assinados pela MCG, deixa
transparecer que é a MCG, e não o LEL, a detentora da tecnologia necessária para a execução dos serviços
(subitens "h" a
Em verdade, o que parece ter ocorrido foi um conluio entre o 1EL/DF e a MCG que permitiu
a essa empresa prestar serviços à INFRAERO sem a necessidade de participar de processo licitatório. O
IEL/DF, usando de prerrogativa concedida pelo art. 24, inciso XIII, da Lei de Licitações, foi contratado
sem licitação para executar serviços mas, por fim, acabou por apenas intermediá-los.
Dessa forma, entendemos adequadas as determinações propostas pela Unidade Técnica em
relação à contratação do EEL/DF (item 3, subitens "b" e "c", e itens 4 e 5, da conclusão de fls. 264 e 265).

IV
No que se refere à contratação da empresa EIT - Empresa Industrial Técnica Ltda., o
Presidente da INFRAERO, juntamente com os demais membros da Diretoria, deve ser responsabilizado
pela falta de planejamento e pela não adoção de medidas tempestivas no sentido da promoção do devido
certame licitatório.
O exposto também nos leva a concluir que os gestores da INFRAERO, responsáveis pela
contratação do IEL, além de infringirem normas legais, foram responsáveis por atos indubitavelmente
antieconômicos. Até mesmo quanto ao relacionamento IEL/MCG, os administradores da INFRAERO
foram negligentes, ao não promover os competentes estudos que acabariam por desconsiderar o [EL e
demonstrar que tal instituição não possui os necessários predicados para a execução dos serviços
contratados.
Não temos dúvida que a INFRAERO foi vitimada financeira e economicamente pelos atos
antieconômicos de seus gestores, não apenas pela contratação sem licitação que, certamente, a impediu de
contratar a empresa que oferecesse menor preço, mas também por outros fatos constatados: a)despesas
com hospedagem, alimentação e transporte de técnicos da MCG com valor injustificadamente alto, que
foram pagas pela INFRAERO, acrescidas de taxa de administração cobradas pelo [EL (subitem "e"); b)
adiantamento de pagamento ao IEL/DF, uma vez que 55% do valor total do contrato foi pago nos três
primeiros meses de vigência, restando apenas 10% do valor a ser pago quando da conclusão das duas
últimas etapas do contrato (subitem "f').
Destacamos que, em relação à contratação da empresa EIT, o Chefe do Departamento de
Planejamento e Projetos Aeroportuários, em expediente de fls. 17 e 18, admite que o preço global cobrado
pela empresa ultrapassa em 4,3% o "preço de referência" da INFRAERO.
Entendemos que o cálculo do dano causado à INFRAERO por causa dos atos antieconômicos
referente às duas contratações envolve aspectos de tamanha complexidade que os tornaria imprecisos,
ainda que avaliados com excelência. Por esse motivo e considerando a infringência de dispositivos legais
da Lei n° 8.666/93, torna-se cabível a aplicação da multa a que se refere o art. 58, incisos II e III, da Lei
n° 8.443/92, aos Srs. Adyr da Silva, Afonso Ferdinand Barros da Silva, Amilcar Ferrari Alves, Tércio Ivan
de Barros, João Alcides do Nascimento e Marco Aurélio Syrio.
Os atos praticados pelos administradores do [EL não se configuram como atos de gestão, o
-
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As inúmeras possibilidades de dispensa de licitação de que trata o art. 24 da Lei n° 8.666/93
referem-se a situações em que o administrador pode, caso o interesse público exija, efetivar a
contratação direta. Não se trata de situações em que necessária e obrigatoriamente deva o administrador
optar pela não realização de certame licitatório. Há que se sopesar as vantagens e as desvantagens de
promover uma licitação.
No caso da contratação do IEL, os elementos que formam os autos indicam que os gestores
não cogitaram com seriedade a conveniência da instauração de um processo licitatório. Ora, se entre
instituições sem fins lucrativos há uma diversidade de preços e de qualidade de serviços, muito maior
seriam as alternativas se considerássemos as empresas privadas. A realização de licitação evitaria, assim,
situação que investe contra o Principio da Moralidade, em que uma empresa privada (MCG Qualidade), na
prática, foi contratada sem a precedência de licitação.
A contratação de empresa para execução de obras e serviços de restauração de pátios e pistas
de rolamento do Aeroporto Internacional de Natal - RN, pelos motivos já expendidos, poderia advir do
devido processo de licitação.
Por todo o exposto, este representante do Ministério Público manifesta anuência à proposta da
Unidade Técnica, consignada a fls. 264 e 265, opinando por que, em acréscimo, tendo em vista restarem
caracterizados atos de grave infração à norma legal e de irrefutável antieconornicidade, seja aplicada aos
Srs. Adyr da Silva, Afonso Ferdinand Barros da Silva, Amilcar Ferrari Alves, Tércio Ivan de Barros, João
Alcides do Nascimento e Marco Aurélio Syrio, a multa a que se refere o artigo 58, incisos II e III, da Lei
n° 8.443/92.
Ministério Público, em 4 de fevereiro de 1998
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DECISÃO N° 1 38 /98-TCU - Plenário
Processo TC n° 019.365/95-0
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: identidade preservada por força da Resolução TCU n° 77/96
Entidade: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária-Infraero
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHI S I.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 9' SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - considerar parcialmente procedente a presente denúncia;
8.2 - determinar à Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária-Infraero que:
a) abstenha-se de dispensar licitação com fundamento no art. 24, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93,
quando restar comprovado que a instituição de que trata o referido dispositivo não tem condições de
desempenhar as atribuições para a qual foi contratada, uma vez que nesse caso é inadmissível a
subcontratação;
b) faça constar de seus contratos as cláusulas necessárias de que trata o art. 55 da Lei n° 8.666/93, a
fim de que sejam resguardados os interesses da Entidade;
c) evite o pagamento antecipado de obrigações pactuadas, em especial quando estipulada em contrato
a forma de sua realização;
8.3 - encaminhar cópia da presente decisão à Secretaria Federal de Controle, para que dê
conhecimento às unidades a ela vinculadas sobre o entendimento exarado por esta Corte, no que se refere
à determinação consignada na alínea "a" do item 8.2 supra;
8.4 - encaminhar cópia ao denunciante da presente Decisão, bem como do Relatório e do Voto que a
fundamentam;
8.5 - juntar os presentes autos às contas da Infraero, relativas ao exercício de 1995, para o exame em
conjunto e confronto;
8.6 - cancelar a chancela de sigilo aposta aos autos.
Ata n° 12/98 - Plenário.
Data da Sessão: 25/03/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator),
Carlos Átila Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente
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GRUPO II - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC 008.380/96-1 (Sigiloso)
NATUREZA: Denúncia
INTERESSADO: Identidade preservada (artigo 55, §
12, da Lei n2 8.443/92 c/c artigo 35 , § 42, inciso
II, da Resolução TCU n2 77/96)
ENTIDADE: Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA
EMENTA: Denúncia. Conhecimento. Improcedência,
por falta de dados objetivos que propiciem
caracterização do objeto da denúncia e em razão
da legalidade dos fatos apurados por meio de
diligência. Arquivamento.

Trata-se de denúncia na área de pessoal , autuada em
decorrência de despacho do nobre Ministro Fernando Gonçalves (f 1. 52),
Relator do feito, à época.
A SECEX-RJ diligenciou junto à Entidade e, após obtenção dos
elementos que faltavam para emissão de juízo de valor sobre a questão em
tela, elaborou seguinte instrução:
"Os autos sub-examen tratam de Denúncia formulada (...) contra
a Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, tendo como objeto a
complementação de aposentadorias e pensões dos servidores do Ministério
dos Transportes cedidos a essa estatal.
A argumentação do denunciante foi no sentido da ilegalidade
da concessão de níveis salariais e do pagamento de atrasados do valerefeição aos ferroviários aposentados e pensionistas beneficiados com a
complementação de aposentadoria à conta da União de que trata a Lei ng
8.186/91, de 21.05.91.
Em instrução inaugural, fls 54/55, foi proposta a realização
de diligência junto à RFFSA, posteriormente efetuada por intermédio de
Ofício ng 854/96-GS, desta SECEX, com o fito de serem obtidas informações
acerca dos retrocitados itens. Em resposta, a empresa enviou a Carta ng
352/PRF/96, fls 60/61, carreando aos autos novos elementos, que serão a
seguir analisados.
No pertinente à complementação em tela, a estatal informa
que 'de acordo com critérios definidos pela RFFSA, por norma interna, o
valor base que vem sendo considerado para o pagamento da complementação
de aposentadoria restringe-se, exclusivamente, ao salário do cargo
efetivo, das funções gratificadas ou cargos de confiança e os anuênios
que o empregado detém no mês da aposentadoria', acrescentando que o
quantitativo de ferroviários contemplados, incluindo-se pensionistas,
totaliza, atualmente, 101.281 beneficiários.
Quanto ao pagamento de atrasados do vale-refeição, a empresa
informou que 'recentes pronunciamentos proferidos pela Procuradoria-Geral
do INSS, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Consultoria Jurídica
do Ministério dos Transportes, todos acatados pela RFFSA, concluíram que
os adicionais salariais eventuais ou indenizatõrios e o tíqueterefeição/alimentação, face à natureza jurídica dessas verbas, não poderão
ser integrados à mencionada complementação'. Com efeito, tendo em vista
o novo posicionamento da empresa, tal ponto da denúncia deixa de
dt%•
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aposentados e pensionistas, essa decorre, segundo a RFFSA, 'de revisão
que foi efetuada na faixa salarial de categorias funcionais, contidas no
plano de classificação de cargos da empresa', aduzindo que 'em se
tratando de vantagem geral, estendida aos ferroviários em atividade,
deverá ser aplicada aos inativos de que trata a Lei ng 8.186/91, conforme
determina o parágrafo único de seu artigo 2g '. Ainda segundo as
informações prestadas pela estatal, o reflexo, na folha anual, da
atualização do nível salarial em comento é de aproximadamente 7% (sete
por cento), já considerado o reajuste de 10% (dez por cento) referente
ã data base. Ademais, assevera que o passivo retroativo a 01.10.91
importa em aproximadamente R$ 191.329.300,00 (cento e noventa e um
milhões trezentos e vinte e nove mil e trezentos reais).
7. Destarte, a concessão de níveis salariais aos referidos
ferroviários aposentados e pensionistas, decorrente de revisão efetuada
na faixa salarial dos funcionários ativos da empresa, estava prevista no
artigo 2g, parágrafo único, da já citada Lei ng 8.186, de 21.05.91, a
seguir transcrito:
'art. 2g. Observadas as normas de concessão de benefícios da Lei
Previdenciária, a complementação da aposentadoria devida pela União é
constituída pela diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo INSS
o da remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na
RFFSA e suas subsidiárias, com a respectiva gratificação adicional por
tempo de serviço.
parágrafo único. O reajustamento do valor da aposentadoria
complementada obedecerá aos mesmos prazos e condições em que for
reajustada a remuneração do ferroviário em atividade, de forma a
assegurar a permanente igualdade entre eles'.
Por fim, a entidade salienta que todas as despesas da
complementação de aposentadoria são custeadas com recursos oriundos do
Tesouro Nacional, 'à conta de dotações próprias consignadas no orçamento
do INSS (órgão pagador), conforme assim estipula o artigo 6g da Lei ng
8.186/91'.
Diante de todo o exposto e considerando que:
a) a argumentação do denunciante ressente-se de dados
objetivos que propiciem uma melhor caracterização do objeto da denúncia;
b) a concessão de vale-refeição aos ferroviários aposentados
pensionistas que recebem complementação pelo Tesouro Nacional foi,
segundo informações prestadas pela RFFSA, excluída da referida
complementação;
c) a concessão de níveis salariais aos aposentados e
pensionistas, decorrente de revisão efetuada na faixa salarial de
categorias funcionais contidas no plano de classificação de cargos da
empresa, foi efetuada em cumprimento ao preceituado no artigo 2g,
parágrafo único, da Lei ng 8.186, de 21.05.91;
sugerimos a remessa dos presentes autos ao Gabinete do Exmg Sr.
Ministro-Relator, Dr. Fernando Gonçalves, com proposta de arquivamento,
com fulcro no artigo 212, parágrafo primeiro, do Regimento Interno deste
Tribunal." (fls.62/3).
É o relatório.
VOTO

Fui designado para relatoria do presente processo em função de
sorteio, realizado em virtude de afastamento do eminente Ministro
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Fernando Gonçalves, para tratamento de saúde.
A denúncia ora apreciada merece ser conhecida, por preencher os
requisitos de admissibilidade. No mérito, acolho os argumentos expendidos
na percuciente instrução reproduzida no presente Relatório.
Assim, VOTO no sentido de que este Colegiado Pleno adote a
decisão que ora submeto à sua deliberação.
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T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
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de 1998.
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Processo n° TC 008.380/96-1 (Sigiloso)
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: Identidade preservada (artigo 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92 c/c artigo 35, § 4 0 , inciso II, da
Resolução TCU n° 77/96)
Entidade: Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: SECEX-RJ
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia, por preencher os requisitos e formalidades constantes nos artigos
212 e 213 do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, declará-la improcedente;
8.2. comunicar ao interessado o inteiro teor desta Decisão, com Relatório e Voto que a fundamentam;
8.3. cancelar a chancela de sigilo aposta aos autos;
8.4. arquivar o processo.
Ata n° 12/98 - Plenário.
Data da Sessão: 25/03/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campelo
e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO 1- CLASSE VII - PLENÁRIO - SIGILOSO
TC-003.673/95-2 (1 volume, sigiloso)
Anexo: TC-225.004/96-8 (1 volume, sigiloso)
Natureza: Denúncias.
Interessado: Identidade Preservada (art. 55, § 1°., da Lei n° 8.443/92 c/c
o art. 35, § 4°., inciso II, da Resolução n°. 77/96-TCU)
Entidade: Prefeitura Municipal de Jupurá AM
Responsável: Raimundo Damasceno Fonseca
Ementa: Denúncias de irregularidades nos Convênios n° 92/93 e 117/93,
firmados entre a Superintendência da Zona Franca de ManausSUFRAMA e a Prefeitura Municipal de Jupurá AM. Diligências. Decisão
Plenária n° 587/95 determinou às Secretarias de Controle Interno dos
órgãos responsáveis pelos recursos, o encaminhamento, em 90 dias, dos
processos conclusivos concernentes aos convênios referidos. Em razão
do cumprimento da determinação contida na Decisão referida, a SECEXAM propôs o arquiva/mento do presente processo. Ordenada a retirada
da chancela de sigilo, a ciência aos interessados e o arquivamento dos
autos.

•

Trata-se de denúncias sobre possíveis irregularidades na execução dos Convênios n° 92/93 e 117/93,
firmados entre a SUFRAMA e a Prefeitura Municipal de Jupurá AM.
A SECEX-AM procedeu diligências junto aos órgãos repassadores dos recursos envolvidos, visando
obter informações sobre as condições dos convênios referidos (fl. 74/79), o que resultou no encaminhamento
dos documentos de fls. 80/88, comprovando-se que foram tomadas as providências cabíveis para instauração
de Tomadas de Contas Especiais para apuração e solução da questão (fl. 90, item 10).
Em razão das providências do Controle Interno, o Tribunal adotou a Decisão TCU n° 587/95 Plenário (fl. 94) em que conheceu de uma das denúncias, com amparo no art. 213 do Regimento Interno do
TCU, e determinou às Secretarias de Controle Interno dos órgãos repassadores que, em prazo de 90 dias,
remetessem à SECEX-AM os processos concluídos concernentes às Tomadas de Contas Especiais relativas
aos convênios referidos, entre outros.
A SECEX-AM, em instrução às fls. 118/120, atesta ter sido cumprida a determinação desta Corte,
mediante a remessa àquela Unidade Técnica dos processos TC-225.195/95-0, TC-225.198/95-9,
TCTC-225.228/95-5, TC-225.229/95-1, TC-225.040/96-4, TC-225.041/96-0, TC-225.257/97-1,
225.261/97-9, não restando qualquer pendência em relação à deliberação desta Corte. Por esta razão, a titular
da referida Secretaria de Controle Externo propôs ao Tribunal o arquivamento do presente processo.
É o Relatório.
VOTO

•

Todos os elementos trazidos pelos denunciantes foram objeto de diligências deste Tribunal, bem
5.
como de deliberação plenária fixando prazo para as Secretarias de Controle Interno, dos órgãos federais
repassadores dos recursos financeiros, objeto das denúncias, remeterem a esta Corte os processos conclusivos
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sobre os fatos denunciados.
A SECEX-AM atesta nos autos que foi cumprida a determinação desta Casa, sem que reste
6.
qualquer pendência administrativa para conclusão do caso, razão pela qual acolho a proposta daquela Unidade
Técnica, no sentido do arquivamento dos autos. Ressalvando, entretanto, a pertinência de se dar ciência aos
denunciantes das providências concretizadas e em andamento.
Assim Voto no sentido do Tribunal adotar a Decisão, cujo teor submeto à elevada apreciação deste
Colegiado.
TCU, Sala das Sessões, 25 de

VALM11 CA ELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N°
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Processo n° TC-003.673/95-2
Anexo: TC-225.004/96-8
Classe de Assunto: (VII) Denúncias
Entidade: Prefeitura Municipal de Jupurá AM
Responsável: Raimundo Damasceno Fonseca
Interessado: Identidade Preservada (art. 55, § 1°., da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 35, § 4°., inciso II, da
Resolução n°. 77/96-TCU)
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX-AM
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 retirar a chancela de sigiloso aposta nos presentes autos;
8.2 encaminhar, aos denunciantes, cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a embasam;
8.3 arquivar o presente processo.
Ata no 12/98 - Plenário.
Data da Sessão: 25/03/1998 Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo (Relator)
e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
-
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Grupo II - Classe VII - Plenário - Reservada
TC- 009.562/97-4
Natureza: Denúncia
Entidade: Conselho Regional de Contabilidade no Estado de Minas
Gerais — CRC/MG
Interessado : Identidade Preservada (art. 55, § 1 0, da Lei n° 8.443/92
c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da Resolução n° 77/96-TCU)
Ementa: Denúncia. Aquisição de prédio por preço supostamente
superfaturado e fixação de valor alegadamente elevado das
contribuições cobradas de filiados. Incompetência do TCU para tratar
do valor das contribuições. Ausência de plausibilidade em relação ao
superfaturamento apontado. Levantamento da chancela de sigiloso.
Arquivamento.

•

•

Tratam os presentes autos de denúncia formulada em razão de suposta irregularidade na
aquisição de edificio pelo Conselho Regional de Contabilidade em Minas Gerais - CRC/MG e de cobrança
de valor elevado dos profissionais da área, a título de contribuição de interesse de categoria profissional
(Constituição Federal, art. 149, caput).
Em relação ao primeiro desses eventos, devo registrar que a mesma ocorrência já havia sido
objeto de denúncia, apreciada por este Tribunal no TC n° 002.280/97-3, julgado em 25.06.97 — Decisão
n° 383/97 — TCU — Plenário. Concluiu o Tribunal que o preço de aquisição do imóvel foi compatível com
o preço, de mercado, com base nos motivos destacados pelo Analista (fls. 20 a 23), a partir de análise
comparativa que englobou três avaliações realizadas por diferentes empresas. Assinala a instrução que a
média de preços, nas 3 avaliações realizadas, foi superior ao preço de aquisição do imóvel e que a ressalva
no laudo de menor preço (da Caixa Econômica Federal) permitia considerar um acréscimo ao montante da
avaliação, referente às áreas de uso comum, que poderiam ser aproveitadas de maneira privativa.
Prosseguiu o Sr. Analista : "Entretanto, há um indício de fato novo na presente denúncia : o
citado imóvel teria sido colocado à venda, na Savassi Imóveis, empresa imobiliária situada em Belo
Horizonte, pelo valor de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), valor este inferior em
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao valor da aquisição, realizada diretamente com os proprietários".
Por isso, decidiu o titular da Unidade Técnica efetuar diligência àquela imobiliária, para apurar
a veracidade da afirmação do denunciante - Oficio de fl. 13. A imobiliária, embora tenha recebido o referido
oficio, nada informou ao Tribunal.
Foi, ainda, consignado na referida instrução que, "em pesquisa realizada junto às seções de
pequenos anúncios dos principais jornais de Belo Horizonte, também não constatamos nenhum indício
de que o edifício objeto da denúncia tenha sido ofertado ao mercado pelo valor denunciado."
Com base nos elementos acima delineados, concluiu o Sr. Analista, com a anuência do Sr.
Diretor e do Sr. Secretário, que "os documentos apresentados na presente denúncia não são suficientes
para alterar o entendimento anterior".
Quanto ao segundo aspecto da denúncia — valores das anuidades cobradas pelo CRC-MG
a SECEX-MG efetuou pesquisa dos valores cobrados por diversos Conselhos de Classe em Minas Gerais.
Verificou que o valor da anuidade do CRC/MG "encontra-se próximo da média dos valores cobrados pelos
demais Conselhos". Mas, também, que o "CRCMG cobra o mesmo valor de anuidade para profissionais
de nível superior e para os de nível médio", sendo o único Conselho que adota essa política.
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Em seguida, argumentou o Sr. Analista que a prática acima descrita "fere a Constituição de
8.
1988. Segundo os ensinamentos do Prof. Ruy Barbosa Nogueira in Curso de Direito Tributário, 'podemos
concluir que os princípios da universalidade e da igualdade tributárias significam que nenhum índice de
capacidade contributiva deve, privilegiadamente, ser excluído da tributação, porque num sistema justo
todos devem contribuir para as despesas do Estado, proporcionalmente à sua capacidade econômica".
Além disso, segundo ele, tal fato seria contrário ao inciso XIII do art. 5 0 da Constituição Federal de 1988.
9. Prosseguiu : "Entretanto, analisando a legislação pertinente, constatamos que o CRC/MG não
é responsável pela fixação das anuidades para os profissionais da área contábil de Minas Gerais. Este
procedimento é de responsabilidade do Conselho Federal de Contabilidade, conforme determinado no
art. I° da Lei 6.994, de 26 de maio de 1982, que dispõe sobre afixação das anuidades e taxas aos órgãos
fiscalizadores do exercício profissional."
Ao final, propõe a Unidade Técnica :
10.
"a) conhecer da denúncia em pauta, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 213 do Regimento Interno deste Tribunal, para considerá-la improcedente;
levantar a chancela de SIGILOSO que recai sobre estes autos, nos termos do art.212,
parágrafo I°, c/c o art. 215, caput e parágrafo 1° do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União;
comunicar ao denunciante a decisão que vier a ser prolatada, bem como o Relatório e o
Voto que a fundamentarem;
dar ciência ao Ministério do Trabalho, via CISET-Mtb, dos aspectos denunciados relativos
à fixação das anuidades pelo Conselho Federal de Contabilidade, com vistas a análise de possíveis
distorções por parte desse Conselho e, eventualmente, de outros, conforme descrito nos itens 13 a 17 deste
processo."
arquivar o presente processo."
O Ministério Público manifestou-se "de acordo com a análise e a proposta oferecidas pela
11.
Unidade Técnica às fls. 20/23, no sentido do arquivamento dos presentes autos."
Em razão de despacho do eminente Ministro José Antonio Barreto de Macedo, em que
12.
observou ter sido a Lei n° 6.994, de 26.05.82, expressamente revogada pela de n° 8.906, de 04.04.94,
efetuou-se reexame da matéria. Consignou a Unidade Técnica que, a despeito de ter sido a referida lei
revogada, permanece válida a análise anteriormente efetuada. Isso porque a Lei n° 6.994/82 "não alterou
a competência de fixação das anuidades dos profissionais da área contábil. Essa competência é de
responsabilidade do Conselho Federal de Contabilidade, conforme art. 20 da Lei n°4.695/65 ..." .

VOTO

O!

Consoante anotado pela Unidade Técnica, o Tribunal, ao examinar denúncia versando sobre
a aquisição de imóvel pelo Conselho Regional de Contabilidade em Minas Gerais, no valor de R$
2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais), decidiu não ter havido superfaturamento. Há, nos autos
desse outro processo (TC n° 002.280/97-3, Decisão n° 383/97 — TCU — Plenário), noticia de que foram
realizadas três avaliações do imóvel. Por meio de consulta à Decisão mencionada, verifica-se que as
avaliações foram efetuadas pelas seguintes entidades: Empresa Mineira de Engenharia Ltda., Caixa
Econômica Federal — CEF e Avalipresse. A média dessas avaliações foi superior à do preço de aquisição
do imóvel. A única avaliação que acusou preço inferior ao de aquisição foi a da CEF (R$ 2.542.185,35).
Mas, nesse último laudo, ficou registrado que o aproveitamento de áreas de uso comum poderia significar
aumento desse valor.
Note-se, portanto, que o Tribunal já enfrentou a matéria que ora se examina. Lançou mão de
2.
avaliações efetuadas por empresas do ramo e concluiu não ter havido superfaturamento. A alegação de que

AMVJ98

-255—
átla do Planá&
'eleSnolc;tot(C

Tribunal de Contas da União

o imóvel objeto da presente denúncia estaria sendo negociado pela imobiliária Savassi, por preço inferior
ao de aquisição, não foi confirmada. Conforme registrado no item 5 supra do Relatório, tudo indica que
esse fato não teria ocorrido. Mas, mesmo que assim se desse, é de reconhecer a possibilidade de oscilação
de preços de imóveis por circunstâncias diversas, entre a data da aquisição - dezembro de 1996 - e a data
da denúncia - julho de 1997. A diferença entre o preço de aquisição e o suposto preço de venda seria cerca
de 10,3%, que poderia ser concebida como oscilação normal de preços de bens dessa natureza. Em face
desses elementos, considero que, no particular, a presente denúncia não reúne elementos mínimos que
indiquem a ocorrência de irregularidade, devendo ser considerada, nos termos do § 3 0 do art. 53 da Lei n°
8.443/92, improcedente.
Quanto ao segundo aspecto - elevado valor das contribuições cobradas pelo CRC/MG-,
entendo que não deva ser a presente denúncia conhecida. Poder-se-ia questionar aspectos diversos
relacionados à instituição das contribuições objeto da presente denúncia. Anoto que a norma contida no
art. 2° da Lei n° 4.695/65 estabelece a competência do Conselho Federal de Contabilidade para instituir o
valor da anuidade cobrada de seus filiados. Tais contribuições possuem, porém, natureza tributária,
conforme se extrai do art. 149 da Constituição Federal. Note-se, a propósito, que o poder de fixar tributos
resulta de autorização expressamente prevista na Constituição. Em principio, somente é possível instituir
tributos por meio de lei. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e ao Municípios "exigir ou
aumentar tributo sem lei que o estabeleça", nos termos do inciso I, do art. 150, da Constituição. Por isso,
a definição de seu valor deveria dar-se por meio de lei. Poder-se-ia, portanto, questionar, até mesmo, a
constitucionalidade da referida norma.
De qualquer forma, a instituição de tributos decorre do exercício de poder essencialmente
político. É verdade que, no caso em tela, houve delegação de competência para que o Conselho Federal
de Contabilidade fixasse o valor das contribuições de seus filiados. A despeito do que ficou consignado no
item anterior, esse preceito normativo está em plena vigência. Por isso, é de considerar, na investigação de
ser ou não a presente matéria de competência do TCU, que a instituição de contribuições de interesse de
categorias profissionais pode ser obstada por meio dos remédios constitucionais e legais postos à disposição
da sociedade para questionar a razoabilidade ou proporcionalidade de todo tributo. Reconheça-se que não
se cogita a possibilidade genérica de o TCU, avançando na tutela dos interesses individuais do cidadão,
controlar a adequação do valor cobrado a título de imposto, taxa ou contribuição de melhoria.
Não há falar, portanto, no caso concreto, em controle da fixação de valores das referidas
contribuições. Tal se dá porque essa atribuição não está inserida no plexo de competências deferidas ao
TCU pelo art. 1° da Lei n° 8.443/92. Os interesses envolvidos nessa parte da denúncia são de natureza
individual. A defesa desses interesses dá-se, tradicionalmente, por meio de institutos processuais criados
para proteger o indivíduo dos excessos cometidos pelo Estado. Como exemplo, menciono o mandado de
segurança, estampado no inciso LXIX, do art. 5° da Constituição. Essa é uma das vias adequadas para
conter as medidas exorbitantes do Poder Público e, particularmente, das entidades legalmente autorizadas
a instituir contribuições parafiscais. Cabe ao Tribunal cuidar da conformação dos dispêndios efetuados pelos
seus dirigentes. Tais contribuições são recursos públicos, que devem ser aplicados de forma a dotar as
entidades de fiscalização de atividades profissionais dos meios necessários ao desenvolvimento de sua
atividade institucional.
Anoto, porém, com as vênias de estilo, apenas a título de comentário, que contribuições para
as entidades profissionais - assim como taxas e contribuições de melhoria - não estão, de acordo com o
direito positivo, sujeitas à observância do princípio da capacidade econômica, conforme argumentou o Sr.
Analista. Esse princípio, que consubstancia uma limitação ao poder do Estado de tributar, é direcionado
apenas a impostos, consoante estabelece o § 1° do art. 145 da Constituição Federal. Também não se
poderia, em princípio, falar em violação ao disposto no inciso XIII do art. 5° da Constituição. A cobrança,
a título de anuidade, de R$ 145,36 (o que equivaleria a R$ 12,11 por mês) não pode ser vista como
impedimento concreto, palpável, ao exercício da profissão de contador - vide item 8 do Relatório.
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Há ainda motivos adicionais que reforçam o entendimento de que não cabe ao TCU controlar
o valor das anuidades instituídas pelos conselhos profissionais. Os conselhos são constituídos sob uma
estrutura eminentemente democrática. Seus dirigentes exercem mandatos temporários e são eleitos pelos
profissionais filiados. Esses profissionais podem, quando inconformados com a gestão do conselho a que
se filiam, eleger novos representantes, por ocasião das eleições regulares que se realizam. Ou,
simplesmente, pleitear administrativamente a redução dos valores cobrados. Além disso, a definição dos
valores das contribuições deve compatibilizar-se com o programa de trabalho apresentado pelos seus
dirigentes. É possível que esses gestores tenham-se comprometido com metas divulgadas em sua campanha
eleitoral. Para atingi-las, poderia ser necessária, até mesmo, elevação dos valores das anuidades. Eventual
avaliação da razoabilidade dos valores dessas anuidades deve levar em conta esses aspectos.
Assim sendo, em síntese, as vias adequadas para questionar a referida anuidade, além das
prerrogativas conferidas pelo processo democrático interno (direito de eleger a cúpula da entidade), são
a administrativa (petições dirigidas ao próprio Conselho) ou a judicial, nas hipóteses de impasse. Ao TCU
não compete tutelar os interesses individuais dos profissionais filiados ao CRC, por não estar essa
competência arrolada nos arts. 71 da Constituição Federal e 10 da Lei n° 8.443/92.

TCU, Sala das Sessões, em25 de março de 1998
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DECISÃO N 2 1 42 /98-TCU- Plenário
Processo n2 TC 009.562/97-4
Classe de Assunto: VII— Denúncia
Interessado : Identidade Preservada (art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da
Resolução n° 77/96 TCU)
Entidade: Conselho Regional de Contabilidade no Estado de Minas Gerais — CRC/MG
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado
Unidade Técnica: SECEX/MG
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — conhecer da parte da denúncia que trata de superfaturamento de imóvel adquirido pelo Conselho
Regional de Contabilidade em Minas Gerais — CRC/MG, por atender aos requisitos de admissibilidade do
art. 213 do Regimento Interno deste Tribunal;
8.2 —julgar improcedente, nos termos do § 3° do art. 53 da Lei n° 8.443/92, a parte da denúncia a que
se refere o subitem 8.1 supra, por não haver nos autos elementos mínimos que indiquem a existência do
alegado superfaturamento, especialmente porque o Tribunal já havia decidido - TC n° 002.280/97-3,
Decisão n° 383/97 TCU — Plenário -, com base em laudo de três empresas que avaliaram o imóvel em
valor superior ao do preço de aquisição;
8.3 — deixar de conhecer a parte da denúncia relativa ao montante das anuidades cobradas dos filiados
ao CRC/MG, por não se tratar de matéria afeta à competência deste Tribunal, estampada nos arts. 71 da
Constituição Federal e 1° da Lei n° 8.443/92; e
8.4 — levantar a chancela de sigiloso do presente processo, com base no disposto no § 1°, do art. 212,
combinado com o caput e o § 1° do art. 215 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.
Ata n° 12/98 - Plenário.
Data da Sessão: 25/03/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).

,

HOMERO SANTOS
Presidente
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