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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ATA N° 11, DE 01 DE ABRIL DE 1998
(Sessão Extraodinária do Plenário)
Presidência do Ministro Iram Saraiva
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,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e Valmir Campeio, dos Ministros-Substitutos Lincoln
Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler, bem como do Representante do Ministério Público, Dr. Walton
Alencar Rodrigues, o Presidente em exercício, Ministro Iram Saraiva, declarou aberta a Sessão Extraordinária
do Plenário, às nove horas e trinta minutos, havendo registrado a ausência do Presidente, Ministro Homero
Santos e do Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, em missão oficial deste Tribunal no exterior; do
Ministro Fernando Gonçalves em licença para tratamento de saúde, e, ainda, do Ministro-Substituto José
Antonio Barreto de Macedo, por motivo de férias (Regimento Interno artigos 28 a 31, 35, 66, incisos I a V, e
94, incisos I e V, e 112, inciso I, alínea b e II).
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 10, da Sessão Ordinária realizada em 25 de março último,
cujas cópias autenticadas haviam sido previamente distribuídas aos Ministros e ao Representante do Ministério
Público (Regimento Interno, artigos 31, inciso I, 37, 38 e 66).
OUTORGA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES PARA EXPLORAÇÃO PELA INICIATIVA PRIVADA,
DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE RADIODIFUÇÃO SONORA E DE SOM E IMAGENS

•

•

- Comunicação do Ministro Bento José Bugarin
"Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
O Governo Federal, por intermédio do Ministério das Comunicações, deu início, em 1987, a
amplo programa de outorga de concessões e permissões para a exploração, pela iniciativa privada, de serviços
públicos de radiodifusão sonora e de som e imagens, ou seja, por meio de emissoras de rádio e de televisão,
respectivamente.
Tal atividade, após seis anos de paralisação, ressurge sob a égide de novo arcabouço jurídicoinstitucional, resultante da reorganização do Setor iniciada em 1995, que envolveu, dentre outras inovações, a
promulgação da Emenda Constitucional n° 8, de 15/08/95, e a criação da Agência Nacional de
Telecomunicações, em 1997, além de alterações na estrutura regimental do Ministério das Comunicações e no
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
Para atendimento da demanda hoje existente, considerando a quantidade de canais disponíveis,
estima-se sejam instaurados, no total, aproximadamente quatro mil processos licitatórios na modalidade
concorrência Para tanto, o Ministério das Comunicações instalou 35 comissões especiais, sendo uma delas
de âmbito nacional, nove de nível regional e 25 de âmbito estadual Com essa estrutura, é possível realizar
simultaneamente grande número de licitações
Registro que, consoante disciplina a Instrução Normativa-TCU n° 10/95 — a qual dispõe acerca
da fiscalização exercida sobre as concessões, permissões e autorizações de serviços públicos —, todos os
referidos processos de outorga serão apreciados por este Tribunal, quanto aos aspectos da legalidade,
legitimidade e economicidade. Também, a fase de execução contratual sujeitar-se-à fiscalização desta Corte,
na forma prevista.
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À vista da incomum quantidade de trabalho esperada, mas, principalmente, da incontestável
relevância de que se reveste a atividade de controle externo que se inicia — relacionada a serviço público de
importância estratégica para o País —, trago ao conhecimento deste Plenário que já se encontra no Tribunal
documentação relativa às primeiras 112 concorrências abertas com o citado fim.
O material recebido encontra-se sob exame na la SECEX, onde se desenvolvem atualmente,
com o zelo habitual, as atividades referentes ao 4 0 Estágio, previsto na mencionada Instrução Normativa de n°
10/95, que corresponde ao exame da habilitação dos licitantes.
Ao final do 5 0 Estágio, referente à avaliação do julgamento das propostas dos licitantes, terei a
satisfação de submeter ao descortino deste Colegiado proposta de deliberação acerca da matéria, em
cumprimento ao disposto no art. 7 0 da retromencionada Instrução Normativa.
Muito obrigado."
SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS
De acordo com o artigo 2° da Resolução n° 064/96, o Presidente, em exercício, Ministro Iram
Saraiva, realizou, nesta data, sorteio eletrônico dos seguintes processos:
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-001.288/98-9
Interessado: Tribunal de Contas da União
Motivo do sorteio: Assunto fora das LUJ's. Art. 3 0 , par. 4 0 da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Processo: TC-001.646/96-6
Interessado: Comissão Permanente de Licitação da Dir. Reg. De São Paulo da ECT - Empresa Brasileira
Correios e Telégrafos
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame do Acórdão n° 007/98 — TCU - Plenário, Sessão Ordinária: 04/02/98
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
a

Processo: TC-007.906/81-1
Interessado: Lucinha Gomes da Cunha e outros
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Auditor Lincoln Magalhães da Rocha
Processo: TC-012.079/84-7
Interessado: Edith de Souza Dantas e outras
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Valmir Campelo
Processo: TC-014.429/97-7
Interessado: Eunice Pereira de Lima e outras
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Humberto Guimarães Souto
Processo: TC-016.377/82-6
Interessado: Maria Iacy Gonçalves Vasconcelos e Ira Acioly de Vasconcelos
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
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Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processo: TC-022.488/94-4
Interessado: Maria do Socorro Maia de Oliveira Cardoso e Cristiane Valeria de Oliveira
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Auditor Lincoln Magalhães da Rocha

•

Processo: TC-030.277/76-0
Interessado: Eleonora Maria Jorge de Souza Cabrale outros
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Humberto Guimarães Souto
Processo: TC-071.431/60-8
Interessado: Maria Dolores Araujo de Santa Cruz Oliveira e outras
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Auditor José Antonio Barreto de Macedo
Processo: TC-500.022/92-5
Interessado: Elba Ferreira de Oliveira
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
Processo: TC-500.059/91-8
Interessado: Severina Batista Silva
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Auditor José Antonio Barreto de Macedo
Processos: TC-500.114/86-2 e TC-500.212/90-2
Interessado: Beronice de Albuquerque Lima e Maria R. Andrade Lima
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1 0 , par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processo: TC-500.228/86-8
Interessado: Helena Tenário Gonçalves de Lira
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
Processo: TC-500.410/86-0
Interessado: Iracema da Costa Vaz
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Valmir Campelo
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Processo: TC-028.797/75-2
Interessado: Isaura de Lima Romangueira e Virginia Rangil de Lima
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça

,
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SORTEIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-001.378/97-0
Interessado: Tribunal de Contas da União
Motivo do sorteio: Processo Administrativo. Art. 13 da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Humberto Guimarães Souto
Processo: TC-016.575/95-4
Interessado: Tribunal de Contas da União
Motivo do sorteio: Processo Administrativo. Art. 13 da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processo: TC-825.131/97-9
Interessado: Tribunal de Contas da União
Motivo do sorteio: Processo Administrativo. Art. 13 da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
SORTEIO DE PROCESSO AOS MINISTROS INTEGRANTES DA r CÂMARA
Processo: TC-250.180/97-9
Interessado: SENAC-BA- Nelson Antonio Daiha
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração. Deliberação na Relação n° 34 /97 -TCU/2a Câmara, Sessão
Ordinária: 29/09/97
Relator sorteado: Ministro Valmir Campelo
RESULTADO DO SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS REALIZADO NA SALA
DAS SESSÕES EM 26.03.1998
•

SORTEIO DE PROCESSO AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-013.192/95-7
Interessado: Secretaria de Controle Interno do Senado Federal
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Decisão n° 867/97 TCU — Plenário, Sessão Extraordinária de
09.12.97.
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
SORTEIO DE RELATOR DE PROCESSO — AUDITORES
Processo: TC-350.038/98-8
Interessado: Procuradoria da República no Maranhão — PR/MA
Motivo do sorteio: Afastamento de Ministro
Relator sorteado: Auditor Benjamin Zymler
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PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA EM FACE DE PEDIDO DE VISTA
Ao dar prosseguimento à votação, nos termos do § 3 0 do artigo 56 do Regimento Interno, do
processo n° 279.281/93-5 (v. Ata n° 07/98), referente à Prestação de Contas anual da empresa TELEBAHEA,
S. A., relativa ao exercício de 1992, o Ministro Iram Saraiva, Presidente em exercício, concedeu a palavra ao
Revisor, Ministro Adhemar Paladini Ghisi, que manifestou-se de acordo com o Relator, Ministro Valmir
Campeio, havendo o Plenário aprovado, por unanimidade, o Acórdão n° 040/98 (v. em Anexo I a esta Ata, o
Acórdão n° 040/98, bem como o inteiro teor do Relatório e Voto emitido pelo Relator, Ministro Valmir
Campeio).
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA

ob

•

Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 10, organizada em 26
de março último, havendo o Tribunal Pleno Proferido as Decisões de n's 143 a 159, que se inserem no Anexo
II desta Ata, acompanhadas dos correspondentes Relatórios e Votos, bem como de Pareceres em que se
fundamentaram (Regimento Interno, artigos 19, 20, 31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 70
e 9° e 91, 80, incisos V e VI, 84 a 87 e 89):
Proc. n° 004.846/96-6, relatado pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi;
Procs. n's 017.096/96-0, 700.321/96-9 e 015.214/97-4, relatados pelo Ministro Carlos
Átila Álvares da Silva;
Procs. nos 700.054/96-0 e 015.156/97-4, relatados pelo Ministro Iram Saraiva;
Proc. n° 005.064/96-1, relatado pelo Ministro Humberto Guimarães Souto;
Procs n's 000.346/95-0 (com o Anexo n° 004.988/89-2), 015.763/95-1, 010.683/97-6 e
010.684/97-2, relatados pelo Ministro Bento José Bugarin;
Procs. nos 006.778/94-1, 010.703/97-7 e 015.488/97-7, relatados pelo Ministro Vairnir
Campeio; e
Proc. n° 010.941/96-7, relatado pelo Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
A requerimento do Ministro Iram Saraiva, deferido pela Presidência, ad referendum do
Plenário, foram incluídos na supracitada Pauta, nos termos do § 9° do artigo 77, do Regimento Interno, e
relatados nesta data, os processos n's 700.042/96-2 e 014.473/97-6.
SUSPENSÃO DE VOTAÇÃO ANTE PEDIDO DE VISTA
Foi suspensa a votação do processo n° 004.860/95-0, em face do pedido de vista formulado
pelo Ministro-Substituto Benjamin Zymler (Regimento Interno, artigo 56), após haver o Relator, MinistroSubstituto Lincoin Magalhães da Rocha proferido seu voto e apresentado a respectiva Proposta de Decisão
(v. textos em Anexo III a esta Ata).
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Faz parte desta Ata, em seu Anexo IV, ante o disposto no parágrafo único do artigo 66 do
Regimento Interno, o Acórdão n° 041 e as Decisões n's 162, 164, 166 a 168, acompanhadas dos
correspondentes Relatórios e Votos em que se fundamentaram, adotadas nos processos rfs 011.640/95-2,
275.078/97-3, 012.703/96-6, 011.071/94-0, 004.014/97-9 e 000.402/98-2, respectivamente, relatados na
Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta data.
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ENCERRAMENTO
O Presidente em exercício, Ministro Iram Saraiva — ao convocar Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado para ser realizada a seguir — deu por encerrada às onze horas, a Sessão Extraordinária, e,
para constar eu, Eugênio Lisboa Vilar de Melo, Secretário-Geral das Sessões, lavrei e subscrevi a presente
Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do Tribunal

Êyet/do
EUGÊNIO LISBOA VILAR DE MELO
Secretário-Geral das Sessões

•

Aprovada em 15 de abril de 1.998

HOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO I DA ATA N° 11, DE 01-04-1998
(Sessão Extraordinária do Plenário)
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA EM FACE DE PEDIDO DE VISTA
Inteiro teor do Relatório e Voto emitido pelo Relator, Ministro Valmir Campelo e do Acórdão
n° 040/98 aprovado, por unanimidade, nesta data, referente à Prestação de Contas anual da empresa
TELEBAEHA S.A , relativa ao exercício de 1992.

•

e

•
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'Tribunal de Contas da União

Grupo H Classe IV - Plenário
TC-279.281/93-5
Natureza: Prestação de Contas (exercício de 1992)
Entidade: Telecomunicações da Bahia S.A.
Responsáveis: Sizuo Arakawa (Presidente) e outros relacionados às
fls. 01/03
Ementa: Prestação de Contas da TELEBAHIA relativa ao exercício
de 1992. Regularidade das contas com ressalva e quitação aos
responsáveis; determinações à entidade e à CISET/MC

s.

•

•

Examina-se a Prestação de Contas anual da empresa TELEBAHEA S. A., relativa ao exercício de
1992, entidade esta vinculada ao Ministério das Comunicações e integrante do chamado Sistema de
Telecomunicações, cuja holding é a TELEBRÁS S.A..
A Secretaria de Controle Interno - CISET/MC atestou a regularidade das contas com ressalva, ante
02.
as ocorrências registradas nos itens 12.3, 13.1.1, 13.2, 13.3.1 e 18.3, do Relatório de Auditoria n°22/93 (fls.
235/248), que tratam dos seguintes fatos:
recolhimento de encargos sociais com atraso, ensejando acréscimos relativos a pagamento de juros
e correção monetária (item 12.3);
admissão de 65 (sessenta e cinco ) novos empregados durante o exercício de 1992, via mão-deobra-contratada, sem prévio concurso público, descumprindo o que determina a Constituição Federal em seu
art. 37, inciso II (item 13.1.1);
concessão de empréstimo de férias, contrariando o art. 6°, inciso IV, do DL n° 2.355/87 e
reiteradas Decisões deste Tribunal ( item 13.2);
excessos de remuneração pagos a empregados e dirigentes da empresa durante o exercício em
tela, extrapolando os limites estabelecidos no art. 37, inciso IX da Constituição Federal (item 13.3.1); e,
recolhimento com atraso das contribuições à Fundação SISTEL, acarretando à empresa prejuízo
da ordem de Cr$ 1.398.621.000,00 (hum bilhão, trezentos e noventa e oito milhões, seiscentos e vinte e um
mil cruzeiros (item 18.3).
Preliminarmente, após a instrução da SECEX-BA (fls. 265/272), o processo foi baixado em diligência
03.
para que os responsáveis esclarecessem ou justificassem as falhas e/ou irregularidades apontadas pelo Controle
Interno.
As razões de defesa apresentadas pelo Dirigente da TELEBABIA (fls. 276/298) mereceram exame
04.
da Unidade Técnica competente, cujas conclusões foram no sentido de que as contas fossem julgadas
irregulares, com aplicação de multa ao responsável e determinação para a instauração de Tomada de Contas
Especial em virtude dos excessos remuneratórios detectados nos autos.
O Subprocurador-Geral, Dr. Lucas Rocha Furtado, por intermédio de Parecer de fl. 304, suscitou
05.
nova preliminar com vistas à citação dos dirigentes, que receberam excessos remuneratórios, para efetuarem
os ressarcimentos devidos aos cofres da entidade, bem como diligência para que a empresa informasse as
datas em que foram efetivadas as contratações de mão-de-obra-contratada.
Após a juntada de novas peças relativas ao cumprimento da diligência supracitada, o presente
06.
processo foi mais uma vez instruído na SECEX-BA (fls.497/509 e 510/511).
A informante examinou as justificativas apresentadas pelo responsável, dando destaque àquelas
07.
relativas às principais ocorrências detectadas nos autos, isto é: "ampliação de mão-de-obra indireta; excesso
no pagamento da remuneração de dirigentes; e adiantamento de férias a empregados da empresa, co
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ressarcimento em 8 (oito) parcelas".
Considerando insuficientes os esclarecimentos apresentados pelos dirigentes da TELEBAHIA S.A.,
a Analista propôs às fls.506/509 que as contas fossem julgadas irregulares com aplicação de multa aos
responsáveis indicados na alínea "a" em face do não atendimento à audiência do Tribunal, bem como aos
responsáveis relacionados na alínea "d" tendo em vista as demais falhas constatadas, além de determinações
no sentido de que fossem demitidos os servidores contratados sem concurso público em 1992 e formalizado
um processo de Tomada de Contas Especial para fins de citação dos responsáveis relacionados às fls. 507/508,
identificando os herdeiros do Sr. Frederico Ferreira Pontes Neto, para que recolhessem aos cofres da empresa
as importâncias recebidas em desacordo com o art. 37, XI, da Constituição Federal e, ainda, determinação à
CISET/MC para que fizesse constar do Relatório de Auditoria das próximas contas da entidade a verificação
do cumprimento da determinação referente à demissão dos servidores contratados irregularmente.
O Sr. Diretor da 3 a Divisão Técnica e o Sr. Secretário de Controle Externo da SECEX-BA
concordaram com as conclusões da informante.
O Representante do Ministério Público, Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, sustentou
judicioso Parecer de fls. 510/511, examinando detidamente as principais questões apontadas no presente
processo.
Assim, registrou que a matéria relativa às contratações sem concurso público depois de 1990 já havia
ensejado determinações do Tribunal para que fossem regularizadas mediante demissão dos respectivos
servidores.
Quanto aos excessos de remuneração concedidos a dirigentes e empregados da TELEBAHIA S.A.,
o nobre Representante do Ministério Público invocou deliberações desta Corte de Contas em casos análogos,
concluindo que a ocorrência suscitada no caso concreto sob exame deverá ter o mesmo tratamento adotado
no Acórdão n° 354/96-1a Câmara, Sessão de 08.10.96, Ata n° 36/96 e na Decisão n° 519/96, Ata n° 36/96,
dispensando-se os ressarcimentos dos valores recebidos.
No que tange à questão do pagamento de adiantamento de férias em desacordo com o art. 6°, inciso
IV, do DL n° 2.355/87, o Subprocurador-Geral ressaltou que o Tribunal já tem entendimento pacifico acerca
do assunto, considerando ilegal tal procedimento excepcionando apenas aos empregados do Sistema Telebrás
que vinham percebendo habitualmente a vantagem desde 1986, nos moldes constantes dos Acordos Coletivos
de 1986 e 1987, ou seja, com prazo de restituição de cinco meses.
Assim, o douto Representante do Ministério Público concluiu seu Parecer acolhendo, em parte, as
proposições da SECEX-BA, manifestando-se nos seguintes termos:
"a) sejam as presentes contas julgadas irregulares, com fulcro no art. 16, inciso III, § I°, da Lei n°
8.443/92, ante o descumprimento de determinação deste Tribunal consubstanciado na Decisão n° 204/92 2a Câmara, Ata n°16/92;
seja aplicada a multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei n°8.443/93 aos dirigentes da Telebahia,
Sr. SIZUO ARAKAWA - Presidente, Sr. PEDRO DE JESUS SILVA - Diretor Técnico, Sr. JOÃO DE
DEUS PINHEIRO DE MACEDO - Diretor de Operações e Sr. JOSÉ MARIA VASOUES VALENTE Diretor Econômico-Financeiro;
determinar às Telecomunicações da Bahia S. A. que cumpra rigorosamente os temos do subitem
8.1 da Decisão n° 493/93 - Plenário, mantendo a concessão do adiantamento de férias apenas para os
empregados que se enquadrem na excepcionalidade ali indicada;
determinar que as admissões efetivadas, sem concurso público, a partir de 6.6.90, sejam tornadas
nulas, por contrariarem a Constituição Federal
seja determinado à CISET/MC, que faça constar no próximo Relatório de Auditoria a ser realizadf
na TELEBAHIA, o cumprimento das determinações constantes das alíneas 'c'e 'd' ."
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É o Relatório
VOTO

•

Vale registrar, de início, que em Sessão Plenária de 04 de março último, a discussão e votação do
presente processo foram adiadas ante o Pedido de Vista formulado pelo eminente Ministro Adhemar Paladini
Ghisi, que restituiu os autos ao meu Gabinete sem qualquer manifestação revisora.
Assim, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Representante do Ministério Público, passo a apresentar
o meu Voto.
Os anais desta Corte de Contas demonstram que as questões examinadas no presente processo já
mereceram reiteradas deliberações deste Tribunal, após judiciosos debates sobre tais matérias, não apenas nas
Câmaras, mas, principalmente, neste Egrégio Plenário.
Em casos análogos o TCU tem adotado o julgamento pela regularidade com ressalva das contas de
empresas que compõem o chamado Sistema TELEBRÁS e feito determinações no sentido de serem
regularizadas as situações relativas a admissões ilegais, ou outras falhas detectadas nos autos.
Ademais, como se trata de prestação de contas do exercício de 1992, anterior, portanto, às últimas
Decisões do Tribunal a respeito de admissão de pessoal sem concurso público, cabe, nesta oportunidade,
determinação à TELEBABIA no sentido de anular as admissões efetivadas após 06.06.90 daqueles servidores
que não detinham vínculo anterior com a empresa, nos termos da Decisão n° 085-TCU-2a Câmara, Ata n°
12/96, Sessão de 11.04.96.
A outra irregularidade levantada no presente processo diz respeito a excessos remuneratórios pagos
a dirigentes e servidores da entidade durante o exercício de 1992. Tal assunto também mereceu novo
entendimento desta Corte de Contas, conforme ressaltou o nobre Representante da douta Procuradoria,
devendo, no caso concreto sob exame, ser adotada a mesma sistemática aprovada no TC-005.842/95-6, pela
Decisão Plenária n° 519/96, isto é, considerar regulares os mencionados pagamentos, dispensando-se, via de
conseqüência, a devolução das quantias recebidas acima dos limites máximos de remuneração previstos na
Constituição Federal (art. 37, inciso XI).
Por fim, quanto à questão referente à concessão do adiantamento de férias para ressarcimento
parcelado, em desacordo com o art. 6° do Decreto-lei n° 2.355/87, o entendimento pacífico deste Tribunal
é no sentido de se considerar legal tal procedimento apenas para os empregados que já vinham recebendo
habitualmente a referida vantagem desde 1986, de conformidade com os Acordos Coletivos firmados em 1986
e 1987, com prazo de restituição de cinco meses, no máximo.
Ante todo o exposto, data vênia dos pareceres da SECEX-BA e da douta Procuradoria, Voto no
sentido de que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto a este Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em19 de abril de 1998
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VALMIR CAMPELO
Ministro-Relator
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Proc. TC-279.281/93-5
Prestação de Contas

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

Trata-se das contas das Telecomunicações da Bahia S.A. - TELEBAHIA, referentes ao
exercício de 1992.
Inicialmente, foram promovidas as audiências dos responsáveis sobre as seguintes questões:
contratação, sem concurso público, de 65 novos empregados, com infringência ao art. 37,
inciso II, da Constituição Federal;
excesso de remuneração de dirigentes;
adiantamento de férias a empregados, ressarcido em oito parcelas, com infringência ao
disposto no art. 6°, IV, do Decreto-lei n° 2.355/87.
Da análise das justificativas encaminhadas às fls. 276/298 e 352/491, conclui a Unidade
Técnica, em pareceres uniformes, pelas medidas mencionadas nas alíneas "a" a "f', fls. 506/509.
Quanto à contratação de mão-de-obra indireta, sem a realização do devido Concurso Público,
é pacífico o entendimento desta Corte de Contas, no sentido de que sejam anuladas todas as admissões
efetivadas dessa forma, a partir de 6.6.90, data da publicação no DOU, de decisão proferida pelo Plenário,
na Sessão de 16.5.90 - Ata n° 21 - Anexo II , por contrariar o disposto no art. 37, II, da CF e o
entendimento consubstanciado no Enunciado n° 231 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
Sobre o assunto, importa assinalar que a r Câmara deste Tribunal, em Sessão de 14.05.92,
mediante Decisão n° 204/92 - Ata n° 16/92, determinou à TELEBAHIA a suspensão das contratações
indiretas de pessoal para desempenho de atividades inerentes às categorias abrangidas pelo Plano de
Cargos e Salários da empresa, sem o devido Concurso Público, bem como a adoção de medidas cabíveis
objetivando sanar as irregularidades existentes na contratação de empregados, no exercício de 1991, sem
prévio Concurso Público.
Ainda assim, a Administração prosseguiu contratando mão-de-obra indireta, conforme pode-se
observar na relação de fl. 355, em flagrante descumprimento de determinação deste Tribunal, sujeitando-se
à aplicação da multa estabelecida no art. 58, VII, da Lei n° 8.443/92.
No que concerne aos excessos de remuneração percebidos pelos dirigentes, cabe alusão ao
recente Acórdão n°015/97 - Ata n°04/97, Sessão Plenária de 5.2.97, pelo qual o Tribunal julgou regulares
com ressalva as contas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, conquanto tenha havido, da
mesma forma que nos presentes autos, excesso de remuneração atinente ao exercício de 1992. Naquela
assentada, o Voto do Exm° Ministro PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA fez referência à
Decisão Plenária n°519/96. Ata n°33/96, Sessão de 21.08.96, bem como ao Acórdão n°354/96, proferido
pela P Câmara deste Tribunal em 08.10.96 - Ata n° 36/96, em que restou assente " a incompatibilidade
entre as diversas datas-base dos empregados das empresas estatais e o reajuste da remuneração dos
servidores públicos e, em especial, do Ministro de Estado".

Ante tal juízo de mérito do Tribunal, consubstanciado nos mencionados julgados, forçoso é
reconhecer que, quanto à questão dos excessos remuneratórios, as presentes contas devam receber igual
tratamento.
Resta por fim, a análise da questão do pagamento de adiantamento de férias aos empregados
da empresa em desacordo com o art. 6, inciso IV, do DL n° 2.355/87. Sobre a matéria, esta Egrégia
Corte de Contas já se pronunciou inúmeras vezes, deixando assente que é vedada a concessão de
empréstimo ou adiantamento de férias aos empregados de empresas estatais, ainda que previsto em
Acordo Coletivo de Trabalho, por força do disposto no Decreto-lei n° 2.355/87, respeitando-se os
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direitos adquiridos tão-somente daqueles que vinham percebendo tal vantagem, habitualmente, 2rrmrá . do
citado diploma legal, a exemplo dos seguintes julgados: Acórdão n° 15/97 - Plenário - Ata n° 04/97,
Acórdão n° 37/95 - 2 Câmara - Ata n° 04/95, Acórdão n°185/97 - 1' Câmara - Ata n° 20/97, Acórdão n°
187/96 - 2' Câmara - Ata n° 12/96.
Ademais, vale lembrar, em especial, a Decisão Plenária n° 493/93, Ata n° 55/93, em que foi
apreciado pedido de reexame interposto pela Telebrás, contra a Decisão n° 505/92 - Plenário,
oportunidade em que foi dado provimento parcial ao recurso, para "excepcionar, no subitem 8.1, da
Decisão n° 505/92 - Plenário, a legalidade da concessão do Adiantamento de Férias aos empregados do
Sistema Telebrás que vinham percebendo habitualmente tal vantagem desde 1986, nos moldes constantes
dos Acordos Coletivos de 1986 e 1987, ou seja, com prazo de restituição de cinco meses."
Destarte, este representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União
manifesta-se, nos seguintes termos:
sejam as presentes contas julgadas irregulares, com fulcro no art. 16, inciso III, § 1°, da Lei
n° 8.443/92, ante o descumprimento de determinação deste Tribunal consubstanciado na Decisão n°
204/92 - r Câmara, Ata n° 16/92;
seja aplicada a multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei n° 8.443/93 aos dirigentes da
Telebahia, Sr. SIZUO ARAKAWA - Presidente, Sr. PEDRO DE JESUS SILVA - Diretor Técnico, Sr.
JOÃO DE DEUS PINHEIRO DE MACEDO - Diretor de Operações e Sr. JOSÉ MARIA VASQUES
GALENTE - Diretor Econômico-Financeiro;
determinar às Telecomunicações da Bahia S. A. que cumpra rigorosamente os termos do
subitem 8.1 da Decisão n° 493/93 - Plenário, mantendo a concessão do adiantamento de férias apenas para
os empregados que se enquadrem na excepcionalidade ali indicada;
determinar que as admissões efetivadas, sem concurso público, a partir de 6.6.90, sejam
tornadas nulas, por contrariarem a Constituição Federal;
seja determinado à CISET/MC, que faça constar no próximo Relatório de Auditoria a ser
realizado na TELEBAHIA, o cumprimento das determinações constantes das alíneas "c" e "d".
Procuradoria, em 22 de julho de 1997.

cas Rocha Furtado
Subprocurador-Geral

Tribunal de Contas da União
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ACÓRDÃO N° 040'98 - TCU - Plenário

Processo n° TC-279.281/93-5
Classe de Assunto: (IV) Prestação de Contas (exercício de 1992)
Responsáveis: SIZUO ARAKAWA (Presidente) e outros relacionados às fls. 01/03
Entidade: Telecomunicações da Bailia S.A.
Vinculação: Ministério das Comunicações
Relator: Ministro Valmir Campelo
Revisor: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado
Unidade Técnica: SECEX-BA
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas, relativa ao exercício de 1992,
da empresa de Telecomunicações da Bahia S/A.
Considerando que as principais falhas e/ou irregularidades verificadas no presente processo giram
em tomo de contratação de servidor sem concurso público (art. 37, II, CF); de excessos de remuneração pagos
a dirigentes e empregados durante o exercício em tela (art. 37, IX, CF); e da concessão de empréstimo de
férias, contrariando o art. 6°, IV, DL n° 2.355/87;
Considerando que se trata de Prestação de Contas relativa ao exercício de 1992, anterior às últimas
deliberações desta Corte de Contas a respeito das principais questões suscitadas nos autos; e
Considerando, ainda, as reiteradas Decisões do TCU em casos análogos,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
8.1 - com fundamento nos arts. 10,1, 16, II, 18 e 23, II, da Lei n° 8.443/92, julgar as presentes contas
regulares, com ressalva e dar quitação aos responsáveis indicados no item 3 supra;
8.2 - determinar à Telecomunicações da Bahia S/A:
8.2.1 - que cumpra rigorosamente os termos do subitem 8.1 da Decisão n° 493/93-Plenário, mantendo a
concessão do adiantamento de férias apenas para os empregados que já vinham recebendo habitualmente a
referida vantagem desde 1986, de conformidade com os Acordos Coletivos firmados em 1986 e 1987, com
prazo de restituição de, no máximo, cinco meses;
8.2.2 o exato cumprimento da Lei, procedendo à anulação das admissões sem concurso público, efetivadas
após 06.06.90, dos servidores que não detinham vínculo anterior com a empresa, nos termos da Decisão n°
085/96-TCU-2a Câmara; e
8.3 - determinar à CISET/MC que faça constar, no próximo Relatório de Auditoria a ser realizado na
TELEBAHIA, o cumprimento das determinações constantes dos subitens 8.2.1 e 8.2.2 deste Acórdão.
Ata n° 11/98 - Plenário.
Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi (Revisor), Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo (Relator) e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que votou com ressalva: Humberto Guimarães Souto.
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ANEXO II DA ATA N° 11, de 01-04-1998
(Sessão Extraordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de nos 143 a
159, proferidas pelo Tribunal Pleno em 01 de abril de 1998, acompanhadas de Pareceres em que se
fundamentaram (Regimento Interno, artigos 19, 20, 31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a WH, 77, § 1° a 70
e 9° e 91, 80, incisos V e VI, 84 a 86).
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GRUPO: 1- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC-000.346/95-0 (Anexo TC-004.988/89-2)
NATUREZA: Pedido de Reexame.
INTERESSADO: José Ailton da Silva Cunha.
Denúncia não conhecida pelo Tribunal. Pedido de Reexame.
Interessado solicita o reconhecimento de vantagem pessoal relativa à
concessão de sua reforma. Impossibilidade de atuação do Tribunal
ante o disposto no art. 192 do Regimento Interno. Recurso
conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Adoto como relatório o parecer da r SECEX:
"Trata-se de pedido de reexame formulado pelo Primeiro-Sargento José Ailton da Silva Cunha,
contra irregularidades administrativas na Diretoria de Pessoal da Marinha.
Da primeira análise dos autos foi proposto o não conhecimento da denúncia face ao não
preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 213 do Regimento Interno conforme
Decisão n°303/95 - TCU - Plenário (fls. 31).
Inconformado com a decisão, o militar reapresenta a denúncia e acrescenta um fato novo quanto à
contagem de seu tempo de serviço, que segundo alega o órgão de origem deixou de incluir o tempo de
serviço em dobro por férias não gozadas referentes aos de 1960, 1961, 1962, 1965, 1969, 1971, 1974 e
1988.
Os autos foram encaminhados ao Gabinete do Exm° Sr. Ministro-Relator Homero Santos, para
deliberação quanto à admissibilidade, nos termos do artigo 213 do Regimento Interno desta Casa (fls. 53).
Por despacho singular do Ministro Homero Santos foram os autos encaminhados à SEGECEX
para as providências cabíveis à espécie (fls. 54).
Sorteado novo Relator, por se tratar de pedido de reexame, agora o Excelentíssimo Ministro
Fernando Gonçalves, que solicitou audiência do Ministério Público (fls. 56). O Ministério Público propôs a
devolução dos autos à r SECEX a fim de que esta Unidade Técnica se manifestasse quanto ao mérito, no
que concerne aos novos elementos aduzidos pelo recorrente.
Da análise dos autos por esta SECEX, fls. 58/59, foi proposta a requisição do TC-004.988/89-2,
de modo a ser examinado em confronto com a denúncia.
Às fls. 61 por despacho do Ministro-Relator foi determinado o encaminhamento dos autos à 2'
SECEX para requisição do TC-004.988/89-2.
Esta Secretaria cumprindo a determinação acima solicitou o TC-004.988/89-2 mediante oficio n°
1821/2 DT de 10.10.96 (fls. 62).
O Órgão de origem atendendo à solicitação desta Secretaria enviou o TC 004.988/89-2 e informa
ainda no oficio n° 1248 às fls. 63 que o militar não possuía à época da reforma férias não gozadas.
Do exame do TC 004.988/89-2 verifica-se no Mapa Cômputo do Tempo de Serviço fls. 04 do
anexo não constar 'férias não gozadas'. Não havendo deste modo alteração na contagem do tempo de
serviço que beneficie o militar.
Quanto ao objeto central da denúncia, ou seja, a anulação da homologação do laudo médico,
queremos ressaltar que o denunciante teve a oportunidade de interpor recurso ordinário contra a
homologação do laudo médico, entretanto o prazo transcorreu sem que o recurso fosse interposto.
Às fls. 64 o primeiro-sargento José Ailton da Silva Cunha requer ao Presidente do Tribunal de
Contas da União ajuntada da Certidão de Tempo de Serviço como aluno-aprendiz.
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TC-000.346/95-0

e

Considerando que a Súmula n° 96 deste Tribunal dispõe que 'Conta-se para todos os efeitos, como
tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola
Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se,
como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a
execução de encomendas para terceiros', entendemos que o tempo compreendido na certidão deverá ser
averbado na repartição de origem, resultando assim na alteração na contagem de tempo de serviço.
Ante o exposto proponho ao Tribunal o arquivamento do TC 000.346/95-0, tendo em vista que o
denunciante não exerceu o direito de interpor recurso ordinário contra a homologação do Laudo Médico,
devendo ainda ser comunicado ao interessado que providencie junto à repartição de origem a averbação do
tempo de serviço relativo ao período como aluno aprendiz."
O Representante do Ministério Público está de acordo com a Unidade Técnica.
Em virtude do decidido pelo Tribunal Pleno, na Sessão de caráter reservado de 10 de setembro de
1997, em relação aos processos que se encontravam no Gabinete do Exm° Ministro Fernando Gonçalves,
fui sorteado Relator.
É o Relatório.
VOTO
Como salientado pelo eminente Relator da Decisão recorrida, às f. 29/31, o interessado busca com
o presente processo vantagem de cunho pessoal relativa à sua reforma.
Os novos elementos acostados aos autos permitem que se conheça do novo requerimento do
interessado como Pedido de Reexame, todavia não ensejam qualquer alteração no tocante à citada
Decisão, notadamente em face do disposto no art. 192 do Regimento Interno.
Ante o exposto, acolho os pareceres e VOTO por que seja adotada a Decisão que ora submeto a
este Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 01 de abril de 1998.

BENTO JOSE Bi ARIN
Ministro-Rílatoir
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DECISÃO N° 143/98 - TCU - Plenário
Processo TC n° 000.346/95-0 (Anexo: TC-004.988/89-2)
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame.
Interessado: José Ailton da Silva Cunha.
órgão: Ministério da Marinha.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
Unidade Técnica: r SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer do presente Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do
art. 48 c/c o art. 32 da Lei n° 8.443/92;
8.2. determinar à 2 SECEX que proceda à devolução do TC-004.988/89-2 ao órgão de origem;
8.3. determinar o arquivamento do presente processo, após ser encaminhada cópia desta Decisão, bem
como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao interessado.
Ata n° 11/98 - Plenário.
Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: liam Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO: 1- CLASSE - I - PLENÁRIO
TC- 015.763/95-1
NATUREZA: Pedido de Reexame.
ENTIDADE: Superintendência Regional da Amazônia Oriental da
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira —
SUPOR/CEPLAC.
INTERESSADO: Gilberto Pereira do Nascimento.
Pedido de Reexame de decisão que determinara o ressarcimento de
valores pagos a servidor cedido. Ingresso deste servidor como
interessado. Conhecimento. Descaracterização da cessão, com a
efetiva prestação de serviço ao órgão tido como cedente.
Provimento.
RELATÓRIO
Adoto como relatório a bem elaborada informação do Analista da 10' SECEX, endossada pelo
Diretor de Divisão Técnica e pelo então Titular da 10 SECEX, que passo a transcrever:
"Trata-se de Pedido de Reexame da Decisão n° 203/97 - Plenário (fl. 153 do Volume Principal VP) por meio da qual foi determinado, em seu subitem 8.1.1, que a Superintendência adotasse
'providências com vistas a obter o ressarcimento dos valores pagos ao servidor Gilberto Pereira do
Nascimento, no período em que esteve cedido à Prefeitura Municipal de Brasil Novo / PA'.
Da Admissibilidade
Preliminarmente, salienta-se que o Sr. Gilberto Pereira do Nascimento, no trecho do seu Pedido
2
intitulado 'da legitimidade do recorrente' (fls. 2/4), indicou que 'foi diretamente atingido pelos efeitos da
decisão, da qual tomou conhecimento pela edição do Diário Oficial da União do dia 07 de maio passado,
ainda que não tenha sido ouvido durante o procedimento de apuração dos fatos denunciados' (fls. 3/4).

•

Indicou também diversos dispositivos do Regimento Interno do TCU (arts. 228, 233 e 234) nos
2.1
quais são descritos direitos dos interessados (fl. 3).
Infere-se que o Sr. Gilberto Pereira do Nascimento manifesta, implicitamente, seu pedido de
2.2
ingresso nos autos como interessado, nos termos do art. 6°, caput, da Resolução n° 36/95 deste Tribunal.
Do teor da determinação ínsita na Decisão recorrida, bem como da . argumentação do Sr. Gilberto
2.3
transcrita no item 2 supra, conclui-se que existe a possibilidade de lesão de direito subjetivo próprio,
configurando, assim, o requisito de habilitação previsto no § 1° do dispositivo acima citado.
Destarte, entende-se que deva ser deferido o pedido de ingresso nos autos como interessado ao Sr.
2.4
Gilberto Pereira do Nascimento com fulcro nos arts. 2°, capta e § 2°, e 6°, caput e § 1°, ambos da
Resolução TCU n° 36/95.
Tendo em vista que, formalmente, ainda não existe a figura do interessado, não tem sentido analisar
3
a tempestividade do pleito nos termos dos arts. 233 e 237 do RI/TCU.
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Assim, conclui-se que, após o deferimento indicado no subitem 2.4 supra, deva o presente Pedido
3.1
ser conhecido com base nos arts. 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei n° 8.443, de 16.07.92, bem
como no § 3° do art. 6° da referida Resolução, como forma de ir ao encontro do estabelecido no art. 31 do
mencionado Diploma Legal.

Dos Fatos
A presente denúncia, formulada pelo Sr. Pedro Nogueira Passos, foi encaminhada ao Exmo.
4
Ministro da Justiça por meio do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado do
Pará (fls. 4/73 do VP). Posteriormente, mediante o documento de fl. 3 do VP, o Sr. Chefe de Gabinete do
aludido Ministro de Estado remeteu tais elementos a este Tribunal, que formalizou sua autuação, conforme
despacho do eminente Ministro-Relator da Deliberação recorrida, José Antônio Barreto de Macedo (fl. 1
do VP).
o

Apurados os diversos fatos denunciados por meio de inspeção promovida pela SECEX/PA
4.1
(instrução de fls. 104/113 do VP) e, tendo em vista o Parecer do Representante do Ministério Público
junto a esta Corte, o Plenário, mediante a Decisão n° 603/96 (fl. 119 do VP), determinou, além das
medidas indicadas pela Procuradoria (subitem 8.1.2 da referida Deliberação), a realização da 'audiência do
Superintendente da CEPLAC/PA, Sr. Ademir Conceição Carvalho Teixeira, quanto à cessão do servidor
Gilberto Pereira do Nascimento à Prefeitura Municipal de Brasil Novo/PA, com ônus para a CEPLAC, em
desacordo com o disposto no art. 93 da Lei n° 8.112, de 11.12.90, com a redação dada pela Lei n° 8.270,
de 17.12.91, e na alínea b, inciso I do item 2 da IN SAF n° 10/93'.
Promovida a audiência (fl. 122 do VP), e presentes as razões de justificativa (fls. 123/127 do VP),
4.2
a Unidade Técnica responsável realizou a competente análise na instrução de fls. 142/147 do VP,
anexando relevantes documentos para o deslinde da questão (fls. 134/141 do VP).

•

Conforme o Relatório conexo à Decisão recorrida (fls. 150/152 do VP), a justificativa apresentada
4.3
pelo Responsável baseia-se, em síntese, no fato de que 'a cessão do Servidor (...) à Prefeitura (...) se deu
como parte das obrigações assumidas pela SUPOFt/CEPLAC no Contrato de Cooperação Técnica firmado
com aquela Prefeitura (cópia às fls. 130/133), tendo a aludida cessão ocorrido em caráter eventual, quando
solicitada pelo Prefeito, sem prejuízo das atribuições do norninado servidor na CEPLAC' (subitem 4.1 - fl.
151 do VP, sublinhamos).
Ainda de acordo com o citado Relatório (fl. 151 do VP), entendeu-se que o exercício do cargo de
4.4
Secretário Municipal de Administração, comprovado pelos documentos anexados às fls. 134/141 do VP,
não pode ser caracterizado como eventual, conforme alegado pelo Superintendente.
Assim, o Plenário desta Casa, por meio da Decisão recorrida, acolheu o Voto do eminente
4.5
Ministro-Relator, afastando a multa ao Gestor sugerida pela Unidade Técnica, bem como dissentindo da
proposta do Ministério Público no sentido de converter o processo em tomada de contas especial com o
objetivo de quantificar a remuneração indevidamente paga ao Interessado.

•
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Do Mérito
O Pedido apresentado pelo Recorrente (fls. 1/8), Sr. Gilberto Pereira do Nascimento, apóia-se em
5
dois argumentos: a 'ausência do ato de cessão' (fls. 5/6) e a execução do contrato de cooperação (fls. 6/7),
os quais serão a seguir descritos e analisados.
Quanto ao primeiro aspecto, destacou o Servidor 'a impossibilidade de se configurar a cessão do
5.1
Recorrente para o Município de Brasil Novo - PA., simplesmente, porque nenhum ato administrativo foi
baixado nesse sentido', e tampouco existe qualquer publicação oficial a respeito, conforme estabelecido no
art. 93, caput, da Lei n° 8.112/90 e no seu § 3 0 (fl. 5).
5.1.1 Complementou que 'a cessão do servidor pressupõe o afastamento das atividades no órgão de
origem. Conforme se pode observar das folhas individuais de freqüência de janeiro de 1993 a dezembro de
1996, (...), abrangendo o período de vigência do ajuste (30 meses a partir de 30.07.93), o Recorrente
prestou serviços a CEPLAC, (...)' (fl. 6. Folhas de freqüência anexas às fls. 9/54).
5.1.2 Quanto a esse ponto, concluiu que 'o recebimento dos vencimentos pagos pela CEPLAC
representam a justa remuneração pelo dispêndio da força de trabalho do servidor, que, antes de ser ilegal é
legítimo A prevalecer a douta decisão ora hostilizada, o prejuízo maior seria do Recorrente, pois, se lhe é
cobrada a devolução dos vencimentos que recebeu, com mais justa razão deve-se-lhe ser devolvida a
energia que despendeu para a execução dos serviços, o que sabemos ser impossível. Além do mais, tal
representaria enriquecimento ilícito da Administração Pública em detrimento do servidor hipossuficiente'
(fl. 6).

•

Preliminarmente, cabem algumas observações pertinentes às cópias das folhas de freqüência
5.2
anexadas (fls. 9/54):
as cópias de fls. 34, 35, 50 são absolutamente ilegíveis;
nas cópias de fls. 23, 24, 25, 41, 42, 46 a assinatura constante do visto da chefia ou da
autenticação de abertura ou da autenticação de fechamento não condiz com o nome do servidor
responsável aposto pelo carimbo;
nas cópias de fls. 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 53 e 54 não constam a assinatura do
responsável pelas autenticações de abertura ou fechamento;
nas cópias de fls. 9, 10, 11, 13, 14, 16, 22, 27, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 45, 48, 49, 51 e 52 os
servidores responsáveis pelas autenticações não foram identificados, quer por aposição de carimbo, quer
por escrita datilográfica; e
de acordo com as cópias de fls. 21/31, principalmente a de fl. 22, o aludido Servidor somente
gozou 9 dias de férias durante o exercício de 1994.
5.2.1 Em que pese o acima exposto, não abordaremos o mérito da eficácia probatória dos elementos
anexados, entendendo-se, salvo melhor juízo, que o Recorrente efetivamente prestou regularmente à
CEPLAC os serviços inerentes ao seu cargo.
5.2.2 Nesse sentido, assiste razão ao Recorrente quando reivindica a remuneração dos serviços
efetivamente prestados, alertando, caso contrário, quanto ao enriquecimento sem causa da Administração.
Tal entendimento foi manifestado por este Tribunal na Decisão n° 127/95 - T Câmara (Ata n° 18/95), cuja
ementa a seguir transcreve-se:
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'Admissão de Pessoal. Banco do Brasil SÃ. Registro da admissão de servidor ocupante de cargo
público no TST. Acumulação ilícita. Ilegalidade. Entendimento de que não há respaldo legal para
devolução dos valores percebidos por servidor, a título de remuneração pelo trabalho prestado, ainda
que seja o contrato declarado nulo.
5.2.3 De forma análoga também deliberou, em 21.06.95, a 5' Turma do Tribunal Superior do Trabalho
no Acórdão n° 2.702, publicado no DJ de 14.07.95, pg. 21047, de cuja ementa reproduz-se o seguinte
trecho:
'Desvio de função - servidor público celetista. Diferenças salariais. Embora não seja possível o
enquadramento da reclamante na função de recepcionista, porque comprovado o desvio funcional, tal
fato não afasta, por si só, o seu direito às diferenças salariais em exame, mesmo sujeita ao regime da
CL T, sob pena de enriquecimento sem causa. (..).'
Relativamente ao contrato de cooperação técnica celebrado entre a SUPOR/CEPLAC e aquela
5.3
Municipalidade, o Recorrente transcrevpu a cláusula primeira (fl. 6), em seguida, reproduzida:
'Constitui objeto do presente Contrato de (sic) desenvolvimento de ações integradas dos
contratantes com o fim de tornar mais eficiente e ampliar os serviços públicos prestados à população
do Município DE BRASIL NOVO para elevação de seu padrão sócio-econômico e cultural' (destaques
do Recorrente).
5.3.1 Complementou com a alínea
obrigações da Superintendência:

do item I

da cláusula segunda (fl. 7), que define uma das

'liberar servidores, para prestarem apoio técnico e administrativo à Prefeitura, visando o
desenvolvimento do município' (destacado pelo Servidor).
5.3.2 Com base no acima citado o Servidor argumentou que: 'Pela interpretação literal do dispositivo
contratual, verifica-se que a obrigação da CEPLAC era, primeiro, liberar servidores e não cedê-los, e
segundo, para prestarem apoio técnico e administrativo, podendo a ajuda recair em qualquer atividade
nesses campos' (fl. 7, destaques no original). Acrescentou que: 'O leque de atividades administrativas,
partindo-se desse entendimento, é bastante amplo, indo do simples assessoramento à administração
municipal até a efetiva incorporação do servidor ao desenvolvimento da atividade' (fl. 7).
Inicialmente, examina-se a distinção entre contrato administrativo e convênio. Com esse intuito são
5.4
utilizadas as lições do mestre Hely Lopes Meirelles:
'Convênio é acordo, mas não é contrato. No contrato as partes têm interesses diversos e opostos;
no convênio os partícipes têm interesses comuns e coincidentes. Por outras palavras: no contrato há
sempre duas partes (podendo ter mais de dois signatários), uma que pretende o objeto do ajuste (a obra,
o serviço etc), outra que pretende a contraprestação correspondente (o preço, ou qualquer outra
vantagem), diversamente do que ocorre no convênio, em que não há partes, mas unicamente participes
com as mesmas pretensões. Por essa razão, no convênio a posição jurídica dos signatários é uma só,
idêntica para todos, podendo haver apenas diversificação da cooperação de cada um, segundo suas
possibilidades, para a consecução do objetivo comum, desejado por todos' (Direito Administrativo
Brasileiro, Malheiros, 20a ed., p.354).
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5.4.1 Diante do acima exposto, e tendo em vista a cláusula primeira do referido contrato transcrita no
subitem 5.3 retro, verifica-se que o ajuste firmado entre a SUPOR/CEPLAC e o Município de Brasil Novo
foi, na realidade, um convênio, pois previu o 'desenvolvimento de ações integradas dos contratantes'.
Salienta-se que o relevante é a natureza jurídica do pacto e não a denominação a ele atribuída.
5.4.2 De acordo com a definição regulamentar constante do art. 1°, § 1°, inciso I, tanto da IN STN n°
02/93, vigente à época, como da IN STN n° 01/97, atualmente em vigor, convênio é o instrumento que
tenha 'por objetivo a execução de programas, projetos ou eventos de interesse reciproco, em regime de
cooperação mútua'.
5.4.3 Por outro lado, cabe ter presente a concepção do Princípio da Legalidade de Celso Antônio
Bandeira de Mello, que a seguir reproduz-se:
'Vale dizer, pois, que existe entre a atividade administrativa e a lei uma relação de subordinação,
isto é, sub-ordenação: ordenação inferior. Essa subordinação, nó-lo diz Renato Alessi, em observação
certeira, apresenta-se sob duplo aspecto. De um lado, realça-se seu sentidopositivo, querendo significar
que a lei tanto pode erigir vedações à Administração, quanto impor-lhe a busca de certos fins propostos
como obrigatórios; de outro lado, acentua-se um sentido negativo, ainda mais importante, qual seja: o
de a Administração não pode fazer senão o que de antemão lhe seja permitido por uma regra legal'
(Desvio de Poder, in Revista de Direito Público n° 89, janeiro-março de 1989 - ano 22, p. 25).
5.4.4 Apesar de não se dispor, nos autos, das atribuições legais atribuídas à CEPLAC, é deduzível que
dentre elas não se encontra a de proporcionar os recursos humanos necessários à administração de
qualquer municipalidade brasileira. Portanto, a 'interpretação literal do dispositivo contratual' exarada pelo
Recorrente (subitem 5.3.1 retro) é inaceitável, visto que sua eventual efetivação afrontaria o Princípio
Constitucional da Legalidade.
Por outro lado, ressurge dos autos a prova incontestável de que o Servidor exerceu
5.5
simultaneamente os cargos de Secretário Municipal de Administração e Finanças do Município de Brasil
Novo - PA e o relativo à CEPLAC. Conseqüentemente, fica caracterizada a acumulação indevida de
cargos, empregos e funções vedada pelo art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, bem como pelo art.
118, caput e § 1 0 , da Lei n° 8.112/90. Acrescenta-se que, de acordo com o Parecer DRH/SAF n° 165/90
tal acumulação diz respeito não somente à remuneração, como também à titularidade dos cargos (vide
Relatório associado à Decisão n° 234/97 - Plenário, item n° 21, BTCU n° 32, de 12.05.97, p. 825).
5.5.1 Em processos de registro de ato de admissão, quando detectada a acumulação ilegal, este Tribunal
vem deliberando por determinar a adoção das medidas ínsitas no art. 133 da supramencionada Lei, como
se pode depreender das seguintes decisões: 202/97 - 1' Câmara (Ata n° 29/97), 187/96 - 1' Câmara (Ata n°
28/96), 298/95 - 1 Câmara (Ata n° 43/95), 069/96 - ia Câmara (Ata n° 11/96), 255/97 - 2' Câmara (Ata n°
15/97), 057/97 - r Câmara (Ata n° 08/97), 185/95 - 1' Câmara (Ata n° 27/95).
5.5.2 Como ilustração transcrevemos, a seguir, trecho do Voto do eminente Presidente desta Corte,
Ministro Homero Santos, correlato à Decisão n° 298/95 - P Câmara, supramencionada.
'Ante a natureza do ilícito cometido pela servidora, e dada a ausência de informações, nos autos,
sobre as eventuais medidas adotadas pela Justiça Federal ou pelo Ministério da Fazenda com vistas à
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apuração da ocorrência, nos termos dos arts. 133 e 143 da Lei n°8.112/90, considero de todo pertinente
que se determine àquele Ministério a adoção de providências nesse sentido.'
5.5.3 Interessante, também, o teor da Decisão n° 187/96 - ia Câmara (Ata n° 28/96):
'A Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE determinar diligência
junto à Câmara dos Deputados para que sejam investigadas as circunstâncias da acumulação ilegal de
cargos, nos termos do art. 153 [143, provavelmente] da Lei n° 8.112/90, afim de verificar se ocorreu a
referida Lei, visto que. neste momento, segundo consta
cessou a acumulação' (sublinhamos).
5.5.4 Como se vê, o Tribunal determinou a apuração da acumulação, ainda que constatada a sua
cessação.
5.5.5 No entanto, em 5 maio de 1997, foi publicada a r reedição da Medida Provisória n° 1.522, que,
por ter inovações em relação às anteriores, recebeu a numeração de 1.573-7 (p. 8859, Seção 1, do DOU).
Essa reedição introduziu uma nova redação do mencionado art. 133 do Regime Jurídico Único dos
servidores civis federais - RJU, que foi mantida nas reedições sucessoras, sendo a de n° 1.573-12 a mais
recente (dispositivo anexado à fl. 57).
5.5.6. O referido artigo estabelece um novo procedimento sumário para o processo administrativo de
apuração da acumulação. Ressalta-se, especialmente, o seu § 5 0 , a seguir transcrito:
`,¢ 5° A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa configurará sua boa-fé,
hipótese em que converter-se-á automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.'

•

5.5.7 A supracitada norma, bem como a do § 6°, em que pese sua inserção num artigo de caráter
predominantemente processual, é de natureza material, pois cria uma verdadeira condição resolutiva da
punibilidade, extinguindo-a com a referida opção, ou concretizando a pretensão punitiva do Estado no
caso de o servidor não se manifestar a respeito. Tal raciocínio foi feito em analogia ao § 3 0 do art. 342 do
Código Penal (retratação do crime de falso testemunho ou falsa perícia), referindo-se, também, ao art. 107
do aludido Código.
5.5.8 Em sendo uma regra de direito material, dever-se-ia aplicar a norma vigente à época dos fatos, ou
seja, o art. 133 com a sua redação original. Todavia, há de se perguntar se a citada regra, por referir-se à
penalidade disciplinar, não retroagiria em virtude de analogia com o Princípio da Retroatividade da Norma
Penal Benéfica ao imputado previsto no art. 5°, inciso XL, da Constituição Federal e no art. 2°, parágrafo
único, do Código Penal.
5.5.9 Nesse sentido, cabe ter presente as lições de Nelson Hungria a respeito das comparações entre
ilícito penal e ilícito administrativo, e entre pena e penalidade disciplinar (in Comentários ao Código Penal,
Forense, V. IX, 1958, pp. 315/316 e 318/319):
`(..). Assim, não há falar-se de um ilícito administrativo ontologicamente distinto de um ilícito
penal. A separação entre um e outro atende apenas a critérios de conveniência e oportunidade,
afeiçoados à medida do interesse da sociedade e do Estado, variável no tempo e no espaço. Conforme
acentua BELING, a única diferença que pode ser reconhecida entre as duas espécies de ilicitude é de
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quantidade ou grau: está na maior ou menor gravidade ou imoralidade de uma em cotejo com outra. O
ilícito administrativo é um minus em relação ao ilícito penal. Pretender justificar um discrime pela
diversidade qualitativa ou essencial entre ambos, será persistir no que KUKULA justamente chama de
'estéril especulação', idêntica à demonstração da 'quadratura do círculo'. (..).
(omissis)
Se nada existe de substancialmente diverso entre ilícito administrativo e ilícito penal, é de negarse igualmente que haja uma pena administrativa essencialmente distinta da pena criminal. Há também
uma fundamental identidade entre uma e outra, posto que pena seja, de um lado, o mal infligido por lei
como conseqüência de um ilícito e, por outro lado, um meio de intimidação ou coação psicológica na
prevenção contra o ilícito. São species do mesmo genus. (..)
5.2.6.5 Conclui, a respeito, Régis Fernandes de Oliveira (in Infrações e Sanções Administrativas, RT,
1985, p.44):
'Caso haja alteração do regime jurídico, pode beneficiar-se o infrator com a retroação benigna.
Aplica-se o 5S . 16 do art. 153 da CF [anterior à vigente], porque a norma constitui-se em garantia
constitucional, não se limitando seu conteúdo a albergar fato criminal, mas também o administrativo. É
dedutível do ordenamento jurídico o entendimento. Isto é, se houver redução da penalidade imposta,
beneficiar-se-á o infrator, ou, então, quando a infração deixar de existir. (..).
Assim, se um fato era punido de certo modo pela lei vigente quando de sua ocorrência e sobrevém
norma mais rigorosa, prevalece a norma anterior, vigente ao tempo do cometimento da infração. Se a
norma posterior é mais favorável, aplica-se esta. É o que decorre do preceito constitucional
mencionado.'
5.5.10 Exemplifica o acima descrito o art. 106, inciso II, alínea 'c', do Código Tributário Nacional, a
seguir transcrito:
'Art. 106 A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - (..);
- tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) (..);
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.'
5.5.11 Dessarte, tendo em vista que a acumulação aqui identificada não mais ocorre, não há mais que se
falar em opção, nos termos previstos no § 5 0 do art. 133 da Lei n° 8.112/90, com redação alterada pela MP
n° 1.573-12, de 26.09.97. Por conseguinte, entende-se que a eventual instauração de processo
administrativo tendente a apurar a referida acumulação não mais tem sentido, haja vista a perda do seu
objeto.
Finalmente, informa o Servidor que 'não seria insano ( ..) ao ponto de trocar os vencimentos da
5.6
CEPLAC pelo de Secretário de Administração e Finanças de Brasil Novo/PA, cuja remuneração não
guarda proporção com a grandeza que a denominação do cargo possa transparecer. Para se ter uma idéia,
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os documentos dos autos comprovam que recebia da Comuna, mais ou menos, 1/3 dos vencimentos do
cargo efetivo que ocupa naquela Autarquia' (fl.8).
5.6.1 O argumento acima reproduzido, além de não trazer qualquer substância técnica, não interfere nas
conclusões aqui propostas, de acordo com a análise realizada nos subitens 5.2.2, 5.4.4 e 5.5.11 supra.
Conclusão
6

Ante todo exposto, são os autos submetidos à consideração superior, propondo-se que:

I - seja deferido o pedido de ingresso nos autos como interessado ao Sr. Gilberto Pereira do
Nascimento com fulcro nos arts. 2°, caput e § 2°, e 6°, caput e § 1 0 , ambos da Resolução TCU n° 36/95
(subitem 2.4),
II - com base nos arts. 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei n° 8.443/92, bem como no § 3° do
art. 6° da supracitada Resolução, seja o presente Pedido de Reexame conhecido para, no mérito, provê-lo,
tornando ineficaz o subitem 8.1.1 da Decisão n° 203/97 - Plenário, isentando o Recorrente da devolução
dos vencimentos recebidos da CEPLAC, tendo em vista que, em virtude da efetiva prestação dos serviços
inerentes a seu cargo federal, tal devolução ocasionaria o enriquecimento sem causa da Administração
(subitens 3.1, 5.2.2 e 5.5.11);
III - seja determinado à Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC que
observe a devida forma dos seus ajustes, de acordo com as características próprias dos contratos
administrativos (Lei n° 8.666/93) e dos convênios (IN STN n° 01/97), atentando, quanto a esses últimos,
para a precisa definição dos objetos e das obrigações pactuadas, que devem guardar consonância com as
finalidades institucionais da Autarquia (subitem 5.4.1)."
O Procurador-Geral em exercício, Dr. Jatir Batista da Cunha, está de acordo com a Unidade
Técnica.
É o Relatório.
VOTO
A admissibilidade do presente Pedido de Reexame é inquestionável, como demonstra a Unidade
Técnica.
No mérito, concordo com a proposta de que se dê provimento ao recurso. Todavia, entendo
inoportuna a determinação sugerida, visto que a questão deveria ter sido abordada, se fosse o caso, por
ocasião da Decisão ora impugnada, cabendo a este Relator analisar apenas o pedido do interessado.
Ante o exposto, acolho os pareceres quanto ao mérito e VOTO por que seja adotado o Acórdão
que ora submeto a este Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 01 de abril de 1998.
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DECISÃO N° 44/98- TCU - Plenário
Processo TC n°015.763/95-1
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame.
Interessado: Gilberto Pereira do Nascimento.
Entidade: Superintendência Regional da Amazônia Oriental da Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira — SUPOR/CEPLAC.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Procurador-Geral, em exercício, Jatir Batista da Cunha.
Unidade Técnica: 10' SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, de acordo com os arts. 33 e 48 da
Lei n° 8.443/92, DECIDE conhecer do presente Pedido de Reexame para dar-lhe provimento, tornando
insubsistente o subitem 8.1.1 da Decisão Plenária n° 203/97.
Ata te 11/98 - Plenário.
Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que alegou impedimento: Benjamin Zymler.
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Grupo I - Classe I - Plenário
TC-006.778/94-1
Natureza: Pedido de Reexame
Entidade: Banco do Brasil S/A
Interessados: Presidente do Banco do Brasil S/A; e Allan Brasil dos
Santos (Procurador da firma ATUAL - Serviços Técnicos
Profissionais Ltda.)
Ementa: Pedido de Reexame da Decisão n° 773/94, adotada em
processo de denúncia de irregularidades ocorridas em licitação
promovida pelo Banco do Brasil S/A. Conhecer do recurso para, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se o inteiro teor da Decisão
recorrida. Dar ciência da Decisão, Relatório e Voto aos interessados.
Cuidam os autos de pedido de reexame da Decisão n° 773/94 - TCU - Plenário, adotada neste
processo de denúncia sobre irregularidades ocorridas na Concorrência CESEC CENTRO n° 94/02, promovida
pelo Banco do Brasil S/A.
A instrução, a cargo da 8 SECEX, informa que, na Sessão de 13.12.94, o Tribunal deliberou no
02.
sentido de :
"8.1 - nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, observado o disposto no art. 45 da Lei
n° 8.443/92 c/c o art. 189 de seu Regimento Interno, determinar ao Banco do Brasil S/A que adote as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, pelos motivos a seguir relacionados, informando a
este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as providências addtadas:
utilização da Ficha Cadastral - FICAD, documento sigiloso e de uso interno, para fins de habilitação
dos licitantes, inobservando o princípio de publicidade dos atos da administração pública consagrado no
art. 37 da Constituição Federal, bem como infringindo as disposições contidas nos arts. 3 0 , § 3 0 , 34, §
e 63 da Lei n° 8.666, de 21.06.93;
ausência, na fase de habilitação, de apresentação dos documentos previstos nos arts. 29, inciso II,
30, incisos I e II, e 31, §§ 1° ao 5°, da Lei n° 8.666/93;
inexistência de Certidão quanto à Dívida Ativa da União para comprovar, de forma plena, a
regularidade com a Fazenda Nacional exigida no art. 29, inciso III, da Lei n° 8.666/93;
imprecisão no texto do item 3.2 do Edital, correspondente à 'prova de capacidade técnicooperacional', prejudicando a objetividade referida nos arts. 3° e 44, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93;
habilitação da empresa LIDERANÇA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., detentora de frágil
situação econômico-financeira, em desacordo com o disposto no art. 31, inciso I, da Lei n° 8.666/93;
8.2 - determinar ao Banco do Brasil S/A que promova a adequação de seu Regulamento de Licitações,
bem como das demais normas internas que disciplinam o assunto, às disposições constantes da Lei n°
8.666/93, alterada pela Lei n° 8.883/94, atentando para os requisitos de especificidade e publicidade das
informações a serem consignadas nas fichas cadastrais dos licitantes, cientificando este Tribunal, no prazo
de 60 (sessenta) dias, sobre as providências adotadas para seu cumprimento;
8.3 - retirar a chancela de sigilo aposta aos autos;
8.4 - comunicar ao interessado o teor desta Decisão, remetendo-se-lhe cópias do Relatório e Voto que
a fundamentaram;
8.5 -juntar o presente processo às contas do Banco do Brasil relativas ao exercício de 1994".
Inconformado com a Decisão, o Banco do Brasil S/A, por intermédio de seus Advogados, interpõ
03.
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o presente Pedido de Reexame (fls. 142/157).
Após o exame da peça recursal, o analista que instruiu o feito manifestou-se da seguinte forma:
04.
"DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Os signatários do pedido de reexame suscitam, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa
em face dos dispositivos constitucionais, legais e regulamentares que indicam às fls. 143/145,
entendendo, em conseqüência, 'que se impõe a anulação da decisão recorrida para que o feito seja
devidamente instruído desta feita assegurando ao recorrente ampla defesa'.
Suscitam, ainda, que há impossibilidade jurídica para formulação da presente denúncia, em razão do
entendimento do Banco de que o denunciante pretende que o recorrente descumpra a lei de licitações
e que restou preclusa a impugnação formulada ao Edital, porque não realizada dentro dos moldes
preconizados na Lei.
No que se refere ao cerceamento de defesa apontado, cabe ressaltar que, conforme disposto no art.
53, § 4°, da Lei n° 8.443/92, e arts. 212, § 2°, e 215 do Regimento Interno, os atos de processo
relativo à denúncia tornam-se públicos somente após reunidas as provas que indiquem a existência de
irregularidade ou ilegalidade.
Até que se consiga reunir tais provas para decisão definitiva sobre a matéria, o Tribunal dará
tratamento sigiloso às denúncias.
Assim, se comprovada a existência de irregularidade ou ilegalidade, reconhecida, no caso, ao ser
proferida a Decisão n° 773/94 - Plenário, será assegurada ao acusado oportunidade de ampla defesa,
conforme dispositivos acima citados.
Ora, como se pode sustentar que houve cerceamento de defesa se, somente com a Decisão
retromencionada, o Tribunal pronunciou-se sobre a matéria? Até essa oportunidade o processo
encontrava-se sob exame, com vistas, exatamente, a reunir as provas de que tratam os arts. 53, § 4°,
da Lei n° 8.443/92 e 212, § 2°, do Regimento Interno.
Não há no rito processual que regula apuração de denúncia nesta Corte nenhum dispositivo que
obrigue o Tribunal a cientificar a entidade ou responsável que está sendo denunciado de que tramita
processo específico sobre a matéria. Pelo contrário, o tratamento é de sigilo, como já ressaltado.
Nos termos do disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, 45 da Lei n° 8.443/92 e 195
do Regimento Interno, o Tribunal assinou prazo de 15 dias para que o responsável adotasse as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, indicando quais dispositivós haviam sido
infringidos.
Abriu-se, assim, a oportunidade de ampla defesa, o quê, aliás, está, presentemente, exercitando o
recorrente.
Além disso, conforme registrado no item 72 do Relatório de Inspeção Ordinária (fl. 109),
funcionário diretamente envolvido na licitação em foco tomou conhecimento da apuração em curso,
como a seguir transcrito:
'Releva notar que à época da inspeção, o CESEC SUL já estava mantendo contato com a vencedora,
para a formalização do contrato; entretanto, tinha fundadas dúvidas, em razão das novas restrições
cadastrais constantes na FICAD da empresa LIDERANÇA. Considerando que o Tribunal de Contas da
União estava apurando denúncias ou irregularidades naquela concorrência, o chefe do CESEC SUL
informou-nos que entendia necessário aguardar o julgamento desta Corte, para somente em seguida
adotar os procedimentos cabíveis'.
No que se refere à impossibilidade jurídica da denúncia aventada pelo recorrente, parece-nos qu
houve uma certa confusão por parte do Banco.
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denunciante levanta questões relativas ao descumprimento da Lei n° 8.666/93 na elaboração do
Edital, o quê lhe é facultado pela própria lei que regula as licitações e pela Lei n° 8.443/92.
Da mesma forma, a Lei Orgânica do TCU dá guarida às denúncias encaminhadas, observados os
termos dos arts. 53 a 55, independente de impugnações ou recursos já impetrados ao amparo da Lei n°
8.666/93.
Pelas razões expostas, entendemos que a preliminar suscitada pelo recorrente não merece ser
acolhida.
recorrente, às fls. 148/155, apresenta argumentos que têm por objetivo descaracterizar as
irregularidades elencadas nas alíneas 'a' e 'e' do item 8.1 da Decisão n° 773/94 - Plenário. Passaremos,
agora, a analisá-los.
a) utilização da Ficha Cadastral - FICAD, documento sigiloso e de uso interno, para fins de
habilitação dos licitantes, inobservando o princípio de publicidade dos atos da administração
pública consagrado no art. 37 da Constituição Federal, bem como infringindo as disposições
contidas nos arts. 3 0 , 34, § 1°, 44, § 10 e 63 da Lei n° 8.666, 21.06.93.
Parece entender o recorrente, conforme o item 10 do pedido de reexame (fl. 148), que a FICAD
equipara-se ao registro cadastral tratado no art. 34 da Lei n° 8.666/93.
Calcado nesse entendimento, prossegue o recorrente alegando que a FICAD é figura prevista no art.
34 da Lei n° 8.666/93 e que, portanto, não há que se falar em ilegalidade 'quanto ao aproveitamento
de dados cadastrais mantidos em seus registros'.
Considera, também, que como a exigência relativa à FICAD foi feita a todos os licitantes através do
Edital, respeitou-se o princípio da publicidade e buscou-se tão-somente salvaguardar os interesses da
administração pública.
Salienta o recorrente que as informações contidas na FICAD também atendem ao princípio da
publicidade, pois são fornecidos aos interessados, pela agência do Banco do Brasil, os dados relativos
a possíveis restrições ou não do licitante, conforme documentos que originaram a citada ficha, conforme
documentos de fls. 08, 10 e 11 do Volume I.
registro cadastral indicado na Lei de Licitações, ao contrário do cadastro bancário, tem como
características a ampla divulgação e o fato de a iniciativa em cadastrar-se ser do próprio interessado,
conforme § 10 do art. 34 da Lei n° 8.666/93, in verbis:
'§ 1° O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e deverá estar permanentemente aberto
aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder, no mínimo anualmente, através
da imprensa oficial e de jornal diário, a chamamento público para a atualização dos registros existentes
e para o ingresso de novos interessados'.
Já a Ficha Cadastral para utilização pelos bancos é documento confidencial e de uso interno,
resguardada pelo sigilo de que trata o art. 38 da Lei n° 4.595/64.
Quanto à inobservância do princípio da publicidade insculpido no art. 37 da Constituição Federal e
art. 3 0 da Lei n° 8.666/93, entendemos que as razões trazidas aos autos pelo recorrente não são
suficientes para descaracterizá-la, pois, como já dito, a FICAD é documento sigiloso.
procedimento adotado pelo Banco de solicitar às agências onde os licitantes mantêm ficha cadastral
as informações relativas a possíveis restrições (fls. 71/82 do Volume I) vem fortalecer o nosso
entendimento de que restou desobedecido o princípio da publicidade, uma vez que, até mesmo para a
comissão de licitação, só são remetidas as informações resultantes de análises levadas a efeito nas
agências.
A título de reforço do nosso entendimento, transcrevemos trecho da obra 'Comentários à Lei d oy
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Licitações e Contrato Administrativos de acordo com a Lei Federal n° 8.666, de 21.06.93' de autoria
de Marçal Justen Filho, 2a edição:
'A publicidade desempenha duas funções. Primeiramente, objetiva permitir o amplo acesso dos
interessados ao certame. Refere-se, nesse aspecto, à universalidade da participação no processo
licitatório. Depois, a publicidade orienta-se a facultar a verificação da regularidade dos atos praticados.
Parte-se do pressuposto de que as pessoas tanto mais se preocuparão em seguir a lei e a moral quanto
maior for a possibilidade de fiscalização de sua conduta. Sendo mais ilimitadas as condições de
fiscalização, haverá maior garantia de que os atos serão corretos. Perante a CF/88, a garantia foi
ampliada (art. 5°, inciso XXXIII)'.
Por todo exposto, entendemos que os argumentos trazidos aos autos pelo recorrente, no que se refere
à alínea 'a' do item 8.1 da Decisão n° 773/94 - Plenário, não justificam a utilização da Ficha Cadastral FICAD como registro cadastral, nos termos do art. 34 da Lei n° 8.666/93.
ausência, na fase de habilitação, de apresentação dos documentos previstos nos arts. 29,
inciso II, 30, inciso I e II, e 31, §§ 1° ao 5 0 , da Lei n° 8.666/93.
Entende o recorrente que a previsão contida no art. 32, § 2°, da Lei n° 8.666/93 justifica a ausência
dos documentos indicados.
Acrescenta ainda, que, no que se refere aos inciso III e IV do art. 29 da citada Lei, o Edital exigiu
a apresentação dos documentos ali consignados.
Limitou-se o recorrente, no caso, a repetir o que já está previsto na Lei. Nada acrescentou que
pudesse justificar as ausências indicadas na alínea 'b' do item 8.1 da Decisão recorrida.
Cabe ressaltar, ainda, que a faculdade prevista no art. 32, § 2°, da Lei n° 8.666/93 não se aplica
à FICAD, pois, conforme entendimento desta Corte retratado na alínea 'a' do referido item 8.1, a
utilização dessa ficha como o registro cadastral tratado no art. 34 da mesma Lei foi considerado
irregular.
Pelo exposto, entendemos que os argumentos trazidos aos autos pelo recorrente, no que se refere à
alínea 'b' do item 8.1 da Decisão n° 773/94 - Plenário nada acrescentam aos elementos já constantes
dos autos.
inexigência de Certidão quanto à Divida Ativa da União para comprovar, de forma plena, a
regularidade com a Fazenda Nacional exigida no art. 29, inciso Dl, da Lei n° 8.666/93.
Pondera o recorrente 'que a prova de regularidade para com a Fazenda Nacional se exaure com a
certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal, pelo que apresentada esta certidão pela empresa
concorrente, na forma indicada no Edital, não há que se falar em descumprimento da exigência por falta
de Certidão Negativa de Divida Ativa para com a União, a qual é expedida pela Procuradoria da Fazenda
Nacional. Eventual irregularidade perante a Fazenda Federal não estaria inscrita como Divida Ativa da
União necessariamente'.
Esse assunto foi adequadamente tratado no Relatório de Inspeção Ordinária que, em seus itens 38 a 40
(fls. 104), não deixa qualquer dúvida sobre a obrigatoriedade de apresentação da certidão exigida no art.
29, inciso III, da Lei n° 8.666/93, como a seguir transcrito:
'38 - Em 25.07.94 a denunciante (ATUAL) trouxe aos autos novos elementos - o Parecer
PGFN/CDA/N° 727/94, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (v. fls. 86 a 96). Em seu judicioso
parecer, a PGFN esclarece que:
'. .a Fazenda Nacional não se restringe à Secretaria da Receita Federal. Com efeito, a Fazenda Nacional
possui dois órgãos incumbidos de realizar a cobrança dos tributos federais . a Secretaria da Receita Federal
e a Procuradoria da Fazenda Nacional. Aquela atuando na fase anterior à inscrição dos débitos tributários
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em Dívida Ativa da União; esta realizando as inscrições e a execução fiscal. Como se vê, são órgãos
dotados de competências distintas, mas que se completam no objetivo comum de assegurar a arrecadação'.
39 - Afirma, ainda, o parecer, que a Certidão de Quitação de Tributos Federais, emitida pela Secretaria
da Receita Federal, não tem o condão de provar a regularidade perante a Fazenda Nacional, mas tãosomente perante a Secretaria da Receita Federal.
40 - Finalizando, conclui a douta Procuradoria que 'para fins de cumprimento do disposto no art. 29,
III, da Lei n° 8.666/93, são necessárias a CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS e a CERTIDÃO QUANTO À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO'.
Com relação a esse tópico, o recorrente nada acrescentou que pudesse modificar o entendimento já
adotado.
imprecisão no texto do item 3.2 do Edital, correspondente à 'prova de capacidade técnicooperacional', prejudicando a objetividade referida nos arts. 3° e 44, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93.
Quanto ao atendimento do disposto no citado item do Edital, conforme bem colocado pelo Sr. MinistroRelator no item 8 de seu Relatório (fl. 124), 'a inspeção revelou que diversas empresas apresentaram os
atestados e Notas Fiscais, consoante exigido, sem que aqueles documentos guardassem, contudo, qualquer
correlação entre si. Assim, a título de exemplo, um dos licitantes apresentou atestado relativo a 'serviço
de asseio e conservação'. Tais documentos foram aceitos pelo Banco do Brasil S/A, visto que o Edital não
exigiu que os atestados e Notas Fiscais apresentados devessem guardar relação de dependência'.
O recorrente centra seus argumentos na tese de que a nova lei de licitações, em seu art. 30, veio
exatamente limitar as exigências que, porventura, os órgãos encarregados das licitações pudessem incluir
nos editais, cerceando, com isso, a participação dos Interessados. Defende que a Lei indica o máximo a ser
exigido, 'Facultando à administração pedir 'o menos', ou não pedir tais documentos, por quanto não tem,
o art. 30 e incisos, caráter cogente'.
A corroborar tal entendimento temos que, segundo Marçal Justen Filho em sua já citada obra, essa
característica está presente na Lei, como a seguir:
'...Um dos caracteres mais marcantes da nova Lei foi a vedação à liberdade da Administração Pública
nesse campo e a limitação do âmbito das exigências. A nova Lei busca evitar que exigências formais
desnecessárias acerca da qualificação técnica constituam-se em instrumento de indevida restrição à
liberdade de participação em licitação. O objetivo é eliminar distorções ocorridas no sistema anterior, onde
os requisitos de qualificação técnica acabavam por inviabilizar o acesso de muitas empresas à licitação.
Isso não significa substituir uma distorção por outra. A nova legislação não proíbe as exigências de
qualificação técnica, mas reprime exigências desnecessárias ou meramente formais.'
No entanto, a redação dada ao citado item - prova de capacidade técnico-operacional (declaração de
capacidade e última fatura) - não especifica, com clareza, o quê se deseja que conste em tal prova. Assim,
a fase de julgamento das propostas, posterior à de habilitação, proceder-se-á com base em premissas
subjetivas, ferindo as disposições do art. 44, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93.
Entendemos, dessa forma, que os argumentos apresentados pelo recorrente não justificam a imprecisão
aqui tratada.
habilitação da empresa LIDERANÇA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, detentora de
frágil situação econômico-financeira, em desacordo com o disposto no art. 31, inciso I, da Lei n°
8.666/93.
O recorrente apresenta como argumento o fato de que as informações encaminhadas pela agência onde
a empresa LIDERANÇA mantinha ficha cadastral foram no sentido de que, na última atualização, e
08.06.93, a citada empresa não apresentava restrições.
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Ocorre que, conforme apurado na inspeção ordinária (fls. 108/109), as normas internas do Banco não
consideram como restrições à FICAD uma má situação econômico-financeira da empresa. Além disso, as
demonstrações financeiras, no caso, não foram enviadas para a Comissão de Licitação.
No entanto, o art. 31, inciso I, da Lei n° 8.666/93 obriga o licitante a apresentar o balanço patrimonial
e demonstrações contábeis do último exercício social, com vistas a comprovar a boa situação financeira
da empresa.
As normas internas do Banco relativas à FICAI) e o acima citado dispositivo legal são contraditórios,
no que se relaciona às condições consideradas como restritivas para habilitação da licitante.
Pelo exposto, entendemos que não há como se aceitar como razoáveis os argumentos apresentados
pelo recorrente.
CONCLUSÃO
A presente denúncia, acolhida na Sessão Plenária de 19.05.94, teve seu mérito apreciado na Sessão
de 13.12.94 do mesmo Colegiado.
Naquela oportunidade, diante das razões expostas pelo Sr. Ministro-Relator, decidiu o Tribunal Pleno
determinar ao Banco do Brasil que adotasse as providências necessárias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, observado o disposto no art. 45 da Lei n°
8.443/92 c/c o art. 195 do Regimento Interno, indicando os motivos e dispositivos infringidos.
Inconformado com a Decisão proferida, interpôs o responsável, tempestivamente, através de seus
procuradores legalmente constituídos, pedido de reexame da matéria, solicitando que a presente
denúncia seja julgada improcedente.
Argüiu, inclusive, questões preliminares relativas a cerceamento de defesa e impossibilidade jurídica
da denúncia, já analisadas".
Ante o exposto, "e considerando que o recorrente não apresentou razões suficientes que pudessem
05.
modificar o julgado", a instrução propõe, com o endosso da Sra. Diretora da 2' Divisão Técnica e da Sra.
Secretária da 8a SECEX, em substituição, que o Tribunal .
"a) conheça do pedido de reexame em face do atendimento dos requisitos regimentais;
considere insatisfatórias as razões preliminares suscitadas pelo recorrente;
no mérito, negue provimento ao presente pedido de reexame, mantendo em seus termos a Decisão
ora recorrida".
A douta Procuradoria, por intermédio de seu ilustre representante, Dr. WALTON ALENCAR
06.
RODRIGUES, assim se manifesta, no essencial:
"No tocante à preliminar de impossibilidade jurídica da denúncia, entende o MP/TCU, em
consonância com a manifestação da 8' SECEX (fl. 160. itens 18/21), que não deva ser acolhida, porque
o pedido formulado pelo denunciante, à fl. 3, encontra amparo no ordenamento jurídico, mais
precisamente no art. 53 da Lei n° 8.443/92, que confere a qualquer cidadão legitimidade para
denunciar irregularidades ou ilegalidades a este Tribunal, e no art. 205 do Regimento Interno, que
constitui a Inspeção como o instrumento próprio à apuração de denúncias.
Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, a matéria é controvertida no âmbito desta Corte.
De início, o art. 45 da Lei no 8.443/92, c/c o art. 195 do Regimento Interno, ao regulamentarem
o art. 71, IX, da Constituição Federal, são omissos quanto à obrigatoriedade da oitiva dos responsáveis,
como procedimento prévio à assinatura do prazo que prescrevem. Portanto, pode-se concluir que não
há expressa obrigação legal ou regimental de fazê-la.
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Não se pode também buscar o fundamento de tal obrigação no art. 5 0 , inciso LV, da Constituição
Federal, porque até a interposição do recurso não havia, no processo, litigantes, em face da inexistência
de conflito de interesses declarado, uma vez que o BANCO DO BRASIL poderia até ter concordado
com a Decisão prolatada pelo Tribunal e tê-la cumprido. Também não há, por ora, acusados, pois não
se está a apurar responsabilidade pelo ato inquinado.
Note-se que a Decisão recorrida, ao determinar a juntada deste processo às correspondentes contas
da Entidade, implicitamente estabeleceu que no momento de análise dessas contas é que se fará o juízo
de valor das irregularidades, com vistas à apuração das responsabilidades envolvidas.
Conquanto não se encontre expressamente prevista nas normas, poderia essa obrigação derivar de
interpretação sistemática, dada pelo Tribunal, aos textos legal, art. 45 da Lei n° 8.443/92, e regimental,
art. 195 do Regimento Interno, com base nos arts. 31 e 53, §4°, da mencionada Lei e nos arts. 212,
§2°, e 228 do Regimento.
Contudo, a jurisprudência do Tribunal oscila nessa interpretação.
Há decisões, como no caso em exame, em que se aplicou tais dispositivos legal e regimental sem a
oitiva prévia dos responsáveis: Decisão n° 560/93-Plenário, Ata n° 60/93; Decisão n° 194/94-Plenário,
Ata n° 11/94; e Decisão Sigilosa n° 644/94-Plenário, Ata n° 48/94.
Em caráter dominante é a jurisprudência em sentido inverso, isto é, a aplicação dos dispositivos
mencionados, mediante a prévia oitiva dos responsáveis: Decisão n° 68/95-Plenário, Ata n° 8/95;
Decisão n° 125/95-Plenário, Ata n° 11/95; Decisão n° 127/95-Plenário, Ata n° 11/95; Decisão n°
430/93-Plenário, Ata n°48/93; Decisão n° 448/93-Plenário, Ata n° 50/93; Decisão Sigilosa n° 186/95Plenário, Ata n° 17/95; e Decisão n° 325/93-Plenário, Ata nP 31/93.
Ainda, diante do periculum in mora, recentemente, o Tribunal decidiu, em caráter cautelar, no
sentido de que a TELESC se abstivesse de formalizar determinado contrato, até que esta Corte viesse
a se pronunciar em definitivo sobre a legalidade dos atos em exame (Decisão n° 55/95-Plenário, Ata
n° 7/95).
Assim, mesmo a jurisprudência do Tribunal não ampara a pretensão do recorrente de ver anulada a
Decisão n° 773/94-Plenário, porque não é pacífica, nem remansosa, mas tão-somente predominante,
no sentido de se fazer a oitiva dos responsáveis previamente à aplicação das normas em tela.
Uma vez que não há obrigação expressa, nem jurisprudência pacifica no sentido de ouvir o
responsável previamente à aplicação dos mencionados dispositivos constitucional, legal e regimental,
deixe-se assente que não há falar, in casu, em nulidade da Decisão recorrida.
Contudo, abstraindo-se do caso concreto, faz-se necessário tecer outras considerações, em termos
gerais, quanto ao caso.
Em que pese não haver, na aplicação dos arts. 45 da Lei n° 8.443/92 e 195 do Regimento Interno,
a expressa obrigatoriedade da oitiva prévia do responsável, entende o MP/TCU ser de todo conveniente
a adoção, quando possível, de tal medida.
Havendo periculum in mora, tem-se a alternativa de uma decisão preliminar, como no caso da
TELESC, retromencionado, no sentido da suspensão do ato inquinado até o pronunciamento definitivo
sobre a matéria, ouvindo-se o responsável no interregno entre essas decisões preliminar e definitiva.
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Aliás, o art. 195 do Regimento Interno nomeia expressamente de preliminar a decisão de que trata.
A oportunidade para manifestação prévia tem o mérito de proporcionar melhor conhecimento dos
fatos examinados e, por conseguinte, conferir maior segurança e eficácia às Decisões proferidas pelo
Tribunal.
Em reforço a essa tese trazemos a colação os ensinamentos de AUGUSTÍN GORDILLO (apud
CARLOS ARI SUNDFELD, Licitação e Contratos Administrativos. Malheiros, 1994 p. 177). in verbis:
'O princípio da oitiva do interessado antes da decisão de algo que o afete não é apenas princípio de
justiça: é também um princípio de eficácia; porque indubitavelmente assegura um melhor conhecimento
dos fatos e portanto ajuda a uma melhor administração, ademais de uma decisão mais justa. O princípio
se mantém incólume inclusive quando os fatos sobre os quais se deve decidir parecem absolutamente
claros, e a prova existente seja contundente e unívoca, porque se a Administração tem em conta não
apenas razões ou motivos de legitimidade, como também motivos de oportunidade, mérito ou
conveniência, então é meridiano que a voz do afetado, mesmo no mais claro dos casos, aporta sempre
um elemento mais de juízo a levar em conta para o julgamento de mérito ou oportunidade do ato'.
Ademais, a oportunidade de manifestação do responsável, antes de decisão definitiva, tende a evitar
questionamentos posteriores sobre o cerceamento ao direito de ampla defesa, como no caso vertente e
em outros: TC-014.948/94-0 (Decisão n° 156/95-Plenário, Ata n° 15/95) e TC-017.881/93-5, ainda
em tramitação.
Em face dessas considerações, sugere o Ministério Público que o Tribunal, se assim entender,
aproveite a oportunidade desse processo, para manifestar-se normativamente sobre o assunto.
IV
Quanto às razões de mérito aduzidas pelo recorrente, o MP/TCU alinha-se aos argumentos trazidos
pela instrução às fls. 161/5.
Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público de acordo com a proposta oferecida pela Unidade
Técnica (fl. 165), no sentido de que, indeferidas as preliminares, seja conhecido o presente pedido de
reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se o inteiro teor da Decisão recorrida".
É o Relatório.

VOTO

•

Inicialmente, quanto às questões preliminares, entendo oportunas algumas considerações.
O presente pedido de reexame preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 48 da Lei
n° 8.443/92, c/c o art. 233 do Regimento Interno do Tribunal. Portanto, deve ser conhecido.
O responsável, nestes autos, não foi acusado de nada. Somente com a Decisão n° 773/94 - Plenário
é que o Tribunal pronunciou-se sobre a matéria e, de conformidade com a legislação vigente, assinou prazo
de 15 dias para que o responsável adotasse as providências necessárias ao exato cumprimento da lei,
indicando quais dispositivos haviam sido infringidos. Assim, abriu oportunidade de ampla defesa, o quê,
aliás, está, presentemente, exercitando o recorrente.
Considerando, ainda, que "não há no rito processual que regula apuração de denúncia nesta Corte
10.
nenhum dispositivo que obrigue o Tribunal a cientificar a entidade ou responsável que está sendo denunciado
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de que tramita processo específico sobre a matéria. Pelo contrário o tratamento é de sigilo", a alegação de
cerceamento de defesa apresentada pelo recorrente é insubsistente.
Quanto à sugestão do MP/TCU no sentido de que o Tribunal aproveite a oportunidade desse
processo, para manifestar-se normativamente sobre a oitiva prévia do responsável, sou de opinião que ficou
prejudicada em face da Resolução n° 036/95, "que estabelece procedimentos sobre o exercício da ampla defesa
no âmbito do Tribunal de Conta da União".
Com relação às razões de mérito aduzidas pelo recorrente, verifica-se no Relatório supra que não
foram suficientes para sanar as falhas/irregularidades apontadas nas letras a a d, e, portanto, modificar o
julgado.
Assim, ante todo o exposto e considerado, acolhendo, no mérito, as conclusões do pareceres
coincidentes da 8' SECEX e da douta Procuradoria, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto
ao Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 19 de abril de 1998.

VALMIR C ELO
Ministro-Relator
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Processo n° TC-006.778/94-1
Pedido de Reexame

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

lev

Trata-se de pedido de reexame da Decisão n° 773/94, referente à Concorrência 94/0:
na qual o Plenário do Tribunal de Contas da União determinou ao Banco do Brasil S.A.
adoção das providências necessárias ao exato cumprimento da lei, relativamente à
irregularidades nela verificadas (Ata n° 44/94, Sessão de 13.12.94, cópia às fls. 130/131)
com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal; no art. 45 da Lei n° 8.4443/9:
e no art. 189 do seu Regimento Interno (renumerado para 195, pela Resolução TCU n
28/95).
Inconformado com a Decisão, o Banco do Brasil S.A., por intermédio de seu!
Advogados, interpôs o presente Pedido de Reexame (fls. 142/57) em que, preliminarmente
reclama a impossibilidade jurídica da denúncia e o cerceamento de defesa, porque em nenhurr
momento lhe foi assegurado o direito de ampla defesa, inscrito na Constituição Federal, lu
Lei Orgânica e no Regimento Interno desta Corte.
A 8' SECEX, ao examinar o recurso, conclui que o "recorrente não apresentou razões
suficientes que pudessem modificar o julgado" e apresenta proposta no sentido de indeferi'
as preliminares, bem como de conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se o inteiro teor da Decisão recorrida.
II
No tocante à preliminar de impossibilidade jurídica da denúncia, entende o MPTCU,
em consonância com a manifestação da 8 SECEX (fl. 160, itens 18/21), que não deva ser
acolhida, porque o pedido formulado pelo denunciante, à fl. 3, encontra amparo no
ordenamento jurídico, mais precisamente no art. 53, da Lei n° 8.443/92, que confere a
qualquer cidadão legitimidade para denunciar irregularidades ou ilegalidades a este Tribunal,
e no art. 205 do Regimento Interno, que constitui a Inspeção como o instrumento próprio à
apuração de denúncias.
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III
Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, a matéria é controvertida no âmbito
desta Corte.
De inicio, o art. 45 da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 195 do Regimento Interno, ao
regulamentarem o art. 71, IX, da Constituição Federal, são omissos quanto à obrigatoriedade
da oitiva dos responsáveis, como procedimento prévio à assinatura do prazo que prescrevem.
Portanto, pode-se concluir que não há expressa obrigação legal ou regimental de fazê-la.

•

Não se pode também buscar o fundamento de tal obrigação no art. 5°, inciso LV, da
Constituição Federal, porque até a interposição do recurso não havia, no processo, litigantes,
em face da inexistência de conflito de interesses declarado, uma vez que o BANCO DO
BRASIL poderia até ter concordado com a Decisão prolatala pelo Tribunal e tê-la cumprido.
Também não há, por ora, acusados, pois não se está a apurar responsabilidade pelo ato
inquinado.
Note-se que a Decisão recorrida, ao determinar a juntada deste processo às
correspondentes contas da Entidade, implicitamente estabeleceu que no momento de análise
dessas contas é que se fará o juizo de valor das irregularidades, com vistas à apuração das
responsabilidades envolvidas.
Conquanto não se encontre expressamente prevista nas normas, poderia essa
obrigação derivar de interpretação sistemática, dada pelo Tribunal, aos textos legal, art. 45
da Lei n° 8.443/92, e regimental, art. 195 do Regimento Interno, com base nos arts. 31 e 53,
§4°, da mencionada Lei e nos arts. 212, §2°, e 228 do Regimento.
Contudo, a jurisprudência do Tribunal oscila nessa interpretação.
Há decisões, como no caso em exame, em que se aplicou tais dispositivos legal e
regimental sem a oitiva prévia dos responsáveis: Decisão n° 560/93-Plenário, Ata n° 60/93;
Decisão n° 194/94-Plenário, Ata n° 11/94; e Decisão Sigilosa n° 644/94-Plenário, Ata n°
48/94.
Em caráter dominante é a jurisprudência em sentido inverso, isto é, a aplicação dos
dispositivos mencionados, mediante a prévia oitiva dos responsáveis: Decisão n° 68/95Plenário, Ata n° 8/95; Decisão n° 125/95-Plenário, Ata n° 11/95; Decisão n° 127/95-Plenário,
Ata n° 11/95; Decisão n° 430/93-Plenário, Ata n° 48/93; Decisão n° 448/93-Plenário, Ata n°
50/93; Decisão Sigilosa n° 186/95-Plenário, Ata n° 17/95; e Decisão n° 325/93-Plenário, Ata
n°31/93.
Ainda, diante do periculum in mora, recentemente, o Tribunal decidiu, em caráter
cautelar, no sentido de que a TELESC se abstivesse de formalizar determinado contrato, até
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que esta Corte viesse a se pronunciar em definitivo sobre a legalidade dos atos em exame
(Decisão n° 55/95-Plenário, Ata n° 7/95).
Assim, mesmo a jurisprudência do Tribunal não ampara a pretensão do recorrente de
ver anulada a Decisão 773/94-Plenário, porque não é pacífica, nem remansosa, mas tãosomente predominante, no sentido de se fazer a oitiva dos responsáveis previamente à
aplicação das normas em tela.
Uma vez que não há obrigação expressa, nem jurisprudência pacífica no sentido de
ouvir o responsável previamente à aplicação dos mencionados dispositivos constitucional,
legal e regimental, deixe-se assente que não há falar, in casu, em nulidade da Decisão
recorrida.
Contudo, abstraindo-se do caso concreto, faz-se necessário tecer outras
considerações, em termos gerais, quanto ao caso.
Em que pese não haver, na aplicação dos arts. 45 da Lei n° 8.443/92 e 195 do
Regimento Interno, a expressa obrigatoriedade da oitiva prévia do responsável, entende o
MPTCU ser de todo conveniente a adoção, quando possível, de tal medida.
Havendo periculum in mora, tem-se a alternativa de uma decisão preliminar, como
no caso da TELESC, retromencionado, no sentido da suspensão do ato inquinado até o
pronunciamento definitivo sobre a matéria, ouvindo-se o responsável no interregno entre essas
decisões preliminar e definitiva.

•

Aliás, o art. 195 do Regimento Interno nomeia expressamente de preliminar a decisão
de que trata.
A oportunidade para manifestação prévia tem o mérito de proporcionar melhor
conhecimento dos fatos examinados e, por conseguinte, conferir maior segurança e eficácia
às Decisões proferidas pelo Tribunal.
Em reforço a essa tese trazemos a colação os ensinamentos de AUGUSTÍN
GORDILLO (apud CARLOS ARI SUNDFELD, Licitação e Contratos Administrativos,
Malheiros, 1994, p. 177), in verbis:

•

"O princípio da oitiva do interessado antes da decisão de algo que o afete não é
apenas princípio de justiça: é também um princípio de eficácia; porque
indubitavelmente assegura um melhor conhecimento dos fatos e portanto ajuda a
uma melhor administração, ademais de uma decisão mais justa. O princípio se
mantém incólume inclusive quando os fatos sobre os quais se deve decidir parecem
absolutamente claros, e a prova existente seja contundente e unívoca, porque se a
Administração tem em conta não apenas razões ou motivos de legitimidade, como
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também motivos de oportunidade, mérito ou conveniência, então é meridiano que
a voz do afetado, mesmo no mais claro dos casos, aporta sempre um elemento mais
de juizo a levar em conta para o julgamento de mérito ou oportunidade do ato".
Ademais, a oportunidade de manifestação do responsável, antes de decisão definitiva,
tende a evitar questionamentos posteriores sobre o cerceamento ao direito de ampla defesa,
como no caso vertente e em outros: TC-014.948/94-0 (Decisão n° 156/95-Plenário, Ata n°
15/95) e TC-017.881/93-5, ainda em tramitação.
Em face dessas considerações, sugere o Ministério Público que o Tribunal, se assim
entender, aproveite a oportunidade desse processo, para manifestar-se normativamente sobre
o assunto.
IV

Quanto às razões de mérito aduzidas pelo recorrente, o MP/TCU alinha-se aos
argumentos trazidos pela instrução às fls. 161/5.
Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público de acordo com a proposta
oferecida pela Unidade Técnica (fl. 165), no sentido de que, indeferidas as preliminares, seja
conhecido o presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se
o inteiro teor da Decisão recorrida.

Brasília-DF, 13 de julho de 1995

to1 1Âlencar 'os gue
Subprocurador-Geral
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DECISÃO N° 1 4 5/98-TCU-Plenário
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Processo n° TC- 006.778/94-1
Classe de Assunto: (I) - Pedido de Reexame da Decisão n° 773/94 - TCU - Plenário.
Interessados: Presidente do Banco do Brasil S/A; e Man Brasil dos Santos ( Procurador da firma ATUAL
- Serviços Técnicos e Profissionais Ltda.)
Entidade: Banco do Brasil S/A
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Unidade Técnica: 8 SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - com fundamento nos art. 48 da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 233 do Regimento Interno do Tribunal,
conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se o inteiro teor
da Decisão recorrida;
8.2 - encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, aos interessados
indicados no item 3 supra.
9. Ata n° 11/98 - Plenário.
Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo (Relator) e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

SARAIV
a Presidência

VALMIR CAMPELO
Ministro-Relator
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GRUPO I - CLASSE III - PLENÁRIO
TC-015.214/97-4

NATUREZA: Consulta
UNIDADE: Prefeitura Municipal de Teresópolis/RJ
INTERESSADO: Mário de Oliveira Tricano (Prefeito)
EMENTA: Consulta formulada por Prefeito Municipal
sobre aplicação de recursos recebidos com base na
Lei n2 7.525/86 em locação de máquinas e equipamentos para executar serviços de saneamento básico
e de proteção do meio ambiente. Conhecimento.
Resposta afirmativa. Encaminhamento ao consulente
de cópia da presente decisão e de outras deliberações, bem como dos respectivos relatórios e
votos, tomadas em casos similares.

•

Mediante o documento de fls. 01/02 o Sr. Prefeito Municipal de
Teresópolis/RJ formula consulta sobre a locação, com recursos provenientes da verba dos royalties do petróleo, de máquinas e equipamentos
de terraplanagens (tratores, retro-escavadeiras e máquinas motoniveladoras) para execução de serviços tais como:
1) limpeza de rios (proteção ao meio ambiente e saneamento básico),
preparação de estradas para pavimentação (pavimentação);
preparação de estradas vicinais para colocação de manilhas (saneamento básico)
tratamento das estradas vicinais para escoamento das águas pluviais, provocando uma melhor
utilização para o trânsito de veículos (meio ambiente e saneamento);
utilização dos equipamentos no aterro sanitário, organizando e compactando o lixo, evitando
a exposição aos munícipes (saneamento básico)".
"

•

A Secex/RJ, em cumprimento ao despacho deste Relator (f 1. 05),
elaborou o parecer de fls. 06/10 em que faz retrospecto da legislação
pertinente e relaciona várias deliberações desta Corte que apontam para
resposta positiva ao consulente, dentre elas a de n2 646/97, adotada na
Sessão Plenária de 29/09 p.p. (TC-010.434/97 - 6), em que este Plenário
decidiu favoravelmente 'à aplicação de recursos dos royalties do petróleo
"em pavimentação e saneamento, na locação de máquina para execução de serviços de nivelamento de ruas
e de escavação de valas para colocação de manilhas".
Além do assunto objeto da consulta, o informante, em seu
parecer de fls. 06/10, levanta questão relacionada com a vigência do art.
72 da Lei n2 7.525/86, entendendo que, sob os argumentos consignados nos
itens 17 a 20 de fl. 09, esse dispositivo estaria revogado pela recente
Lei n2 9.478, de 06/08/1997, resultando daí maior liberdade para os
administradores relativamente ao direcionamento e aplicação das verbas
originárias da indenização paga pela exploração de petróleo.
Conclui, finalmente, no sentido de que se responda afirmativamente ao consulente, sem prejuízo de alertá-lo quanto ao cumprimento
do art. 52 da Resolução n2 229/87 e à necessidade da observância das
normas de direito administrativo e financeiro na utilização dos recursos
em pauta. Ademais, sugere determinação ao Sr. Prefeito, no sentido de,
sempre que possível, a consulta ser acompanhada de parecer do órgão de
assistência técnica ou jurídica da Prefeitura.
É o Relatório

Min-ca_132-C:Velatorios\01521497
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•

A presente consulta preenche os requisitos estabelecidos no
art. 216, .5 lg, do Regimento Interno, podendo assim ser conhecida, ainda
que não esteja acompanhada de parecer de órgão técnico ou jurídico da
autoridade consulente.
Quanto ao assunto em pauta, além dos precedentes que
fundamentam a instrução de fls. 06/10, em especial o indicado no
Relatório que antecede este Voto, que efetivamente conduzem à conclusão
de mérito alvitrada pela Unidade Técnica, este Tribunal, em recentes
assentadas, como as de 25 último (TC-012.231/97-5 e 013.391/97-6), ao
acolher votos por mim proferidos, adotou orientação no sentido de que,
com o advento da Lei ng 9.478, de 6 de agosto de 1997, ficou derrogado o
art. 79 da Lei ng 7.525, de 22 de julho de 1986, porquanto a lei a que
este se reportava, de ng 2.004, de 3 de outubro de 1953, foi
explicitamente revogada a partir daquela nova norma (de 1997). Com isso,
das restrições à utilização dos recursos repassados com base na referida
Lei ng 7.525/86, remanescem apenas aquelas indicadas no art. 89 da Lei ng
7.990/89, com a redação dada pelo art. 39 da Lei ng 8.001/90, que veda a
aplicação de tais recursos em pagamento de dívidas e no quadro permanente
de pessoal.
No que se refere às comunicações a serem encaminhadas ao Sr.
Prefeito, não obstante a natureza consultiva dos autos que normalmente
admitem apenas a fase preliminar de "conhecimento" seguida de resposta
objetiva (positiva ou negativa), entendo que podem ser adotadas, mas
devem se revestir de caráter pedagógico, cabendo portanto implementá-las
sob o título de "esclarecimentos" ou "informações".
Entendo, de igual modo, ser conveniente encaminhar ao consulente cópia da Decisão que vier a ser adotada por este Tribunal, assim
como daquelas mencionadas (de 25 p.p.) neste Voto e também dos Relatórios
e Votos que as fundamentam.
Assim, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que submeto a
este Plenário.
Sala das Sessões, em 19 abril de 1998.

•
Carlos/ tile Álvares da Silva
Ministro Relator
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DECISÃO N° 1 46/98-TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-015.214/97-4
Classe de Assunto: III - Consulta.
Interessado: Mário de Oliveira Tricano, Prefeito.
Unidade: Prefeitura Municipal de Teresópolis/RJ.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Não atuou.
Unidade Técnica: Secex/RJ.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 1°, inciso
XVII, da Lei n° 8.443/92, DECIDE:
8.1. conhecer da presente consulta;
8.2. responder ao consulente que não há óbices legais à utilização dos recursos dos royalties do petróleo
para locação de máquinas e equipamentos de terraplanagem para proteção do meio ambiente e promoção do
saneamento básico;
8.3. esclarecer ao interessado que:
a) sempre que possível, deve ser juntado aos expedientes de consulta encaminhados a este Tribunal o
parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da Prefeitura;
b) 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 de cinco anos, contados da data da aplicação dos recursos; e
8.4. encaminhar ao consulente cópia da presente decisão, bem como daquelas adotadas nos TC012.231/97-5 e TC-013.391/97-6, na Sessão Plenária de 25/03/1998, e também dos respectivos Relatórios
e Votos que as fundamentam.
9. Ata n° 11/98 - Plenário.

•

Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe V - Plenário
TC-004.846/96-6
Natureza: Relatório de Auditoria
Entidade: Governo do Distrito Federal
Ementa: Relatório de Auditoria realizada em cumprimento à
Decisão n ° 674/95-TCU-Plenário, para verificar o andamento das
obras de edificação do Hospital Regional do Paranoá localizado no
Distrito Federal. Matéria já transitada em julgado. Determinação.
Cuidam os autos de Relatório de Auditoria realizada pela Secretaria de Auditoria e
Inspeções, em cumprimento à Decisão n° 674/95-TCU-Plenário, com vistas a verificar o andamento das
obras de edificação do Hospital Regional do Paranoá, em atendimento à solicitação da Comissão
Temporária, criada pelo Senado Federal, destinada a inventariar as obras não concluídas custeadas pela
União
Em cumprimento à mencionada Decisão a SAUDI promoveu a auditoria, que se
2.
consubstanciou nos presentes autos.
Em conclusão propôs a Unidade Técnica, dentre outras providências o encaminhamento de
3
cópia do Relatório de Auditoria, bem como do Relatório e da Decisão desta Corte ao Senado Federal:
"7 1. Tendo em conta a carência por atendimento médico-hospitalar na região da Vila Paranoá,
bem como as impropriedades verificadas na elaboração do projeto arquitetônico e da planilha
orçamentária para construção do respectivo Hospital Regional, que resultaram na contratação de uma
obra superdimensionada Por um preço unitário superior ao de mercado, propõe a Equipe de Auditoria
seja determinado:
I - à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde a adoção de providências, junto à Secretaria de
Saúde do Distrito Federal, no sentido de viabilizar a conclusão da obra, contemplando:

a revisão do projeto arquitetônico concernente, de modo a corrigir o superdimensionamento,
reduzindo, em conseqüência, a elevada relação "m 2/leito" verificada no projeto parcialmente executado;
a revisão do preço contratado, compatibilizando-o com os padrões de custos de obras
hospitalares atualmente adotados por aquele Ministério; a adoção de medidas que promovam o
ressarcimento ao Erário dos sobrepreços praticados, cujo montante corresponde a aproximadamente
45% das quantias pagas à Construtora Mendes Carlos Ltda.;
a adoção de medidas que promovam o ressarcimento ao Erário dos sobrepreços praticados,
cujo montante corresponde a aproximadamente 45% das quantias pagas à Construtora Mendes Carlos
Ltda,
II - à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Saúde que acompanhe o cumprimento do
disposto na alínea "c" do item anterior, informando a respeito no Relatório de Auditoria relativo às
\\MIN-AG_423\TRABALF10\004846B.D0C1
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contas de 1996, e que, na eventualidade de aquelas medidas não lograrem êxito, instaure o competente
processo de Tomada de Contas Especial
7.2. Propõe ainda seja determinado à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde que:
condicione a liberação de recursos destinados ao início ou continuidade de obras de construção
de estabelecimentos de assistência à saúde, bem como para a lavratura dos instrumentos concernentes
(convênios, termos aditivos, etc), à comprovação, pelo órgão convenente, da compatibilidade dos
preços a serem praticados com os definidos a partir do "Custo de Construção de Estabelecimentos
Assistenciais de Saúde - CCEAS", parâmetro mensalmente divulgado pela Secretaria de Assistência à
Saúde,
seja cumprida a legislação vigente quanto às exigências formais para a celebração de
convênios e contratos, especialmente no que tange à constituição de processo devidamente autuado e
formalizado;
seja cumprida a determinação constante do item 1.3 da Decisão n° 576/93-TCU-Plenário,
relativa à vinculação do Sistema Nacional de Auditoria - SNA - à Secretaria de Controle Interno CISET/MS, sob pena da multa prevista no inciso IV do artigo 58 da Lei n° 8 443, de 16/07/92
7.3. Com o intuito de informar as partes interessadas quanto à análise advinda da Auditoria
realizada, propõe-se ainda seja enviada cópia do presente Relatório de Auditoria, bem como do
Relatório, do Voto e da Decisão que lhe sobrevierem, às seguintes autoridades: Presidente do Senado
Federal, Ministro da Saúde, Governador do Distrito Federal e Secretário de Saúde do Distrito Federal.
7.4. Por fim, a Equipe propõe que se determine a juntada dos autos às contas do Fundo Nacional
de Saúde para exame em conjunto e em confronto, notadamente no tocante ao atendimento das
determinações a que se referem os itens 7.1 e 7.2 anteriores."

•

Na Sessão de . 16 de outubro de 1996, o presente processo foi por mim submetido
4.
apreciação do Plenário com proposta de conversão em tomada de contas especial, sem prejuízo da adoção
de outras providências. Naquela oportunidade o Sr. Ministro Paulo Afonso solicitou vista dos autos.
Na Sessão de 20 de novembro de 1996 os autos foram novamente submetidos à apreciação
5
do Plenário, com a mesma proposta.
O Sr. Ministro-Revisor Paulo Afonso Martins de Oliveira apresentou Voto Revisor
6
suscitando preliminar no sentido de que a matéria já havia sido apreciada pelo Tribunal quando do exame
da Denúncia formulada pelo Deputado Federal Augusto Carvalho, mediante a Decisão n° 546/92-TCUPlenário - Ata n° 52/92 , e, por isso mesmo, não poderia ser objeto de nova apreciação por esta Corte.
Além da preliminar o Revisor questionou, também, o mérito do processo, propondo dentre outras
providências o arquivamento do processo
Contra os argumentos do Revisor, apresentei Voto Complementar, no qual mantive o
7
entendimento de que a matéria poderia ser novamente apreciada e, quanto ao mérito, procurei refutar os
apresentados pelo Revisor.
argumentos
Não foram, entretanto, acolhidas as propostas do Ministro-Relator nem do Ministro8.
Revisor, mas sim uma outra do Ministro Carlos Átila, abaixo transcrita (Decisão n° 750/96-TCU-PlenárioAta n° 46/96 - Anexo IV).
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"DECIDE, preliminarmente, remeter o processo à apreciação do Ministério Público junto a esta
Corte de Contas, para o seu pronunciamento sobre o cabimento do reexame da Decisão n° 546/92TCU-Plenário (Ata n° 52/92-TC-021 238/91-0)".
Diante de tal Decisão o processo foi encaminhado ao Ministério Público, que interpôs
9
Pedido de Reexame
Encaminhei os autos à SEGECEX para que fosse promovido sorteio do Pedido de Reexame
do Ministério Público, tendo sido sorteado o Ministro Bento José Bugarin
O TC-004.846/96-6 foi então juntado ao TC-021.238/91-0 (Denúncia do Deputado
Augusto Carvalho) e encaminhado à 10' SECEX para análise do Pedido de Reexame, a qual, em
conclusão, propôs fosse conhecido e provido o sobredito Pedido de Reexame.
O Ministro. Bento Bugarin, submeteu Pedido de Reexame à apreciação do Plenário, na
Sessão de 14 de agosto de 1997, rios autos do TC-021 238/91-0 com proposta de decisão, em síntese, não
conhecendo do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público, mas firmando o entendimento de
que denúncia considerada improcedente por falta ou insuficiência de provas não faz coisa julgada.
Naquela oportunidade, não foi acolhida a proposta do Relator do Pedido de Reexame,
tendo o Plenário decidido (Decisão n° 495/97-TCU-Plenário-Ata 31/97):
"8.1 não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público, por ser intempestivo;
8.2 restituir os autos do TC-004.846/96-6, que trata de Relatório de Auditoria, cujo objeto é
idêntico ao da Denúncia tratada nestes autos, ao Gabinete de seu Relator, Ministro Adhemar Paladini
Ghisi, juntando cópia da Decisão naqueles autos,
8.3 arquivar os presentes autos."
E o relatório.

•

II- VOTO
Esclareço, de início, que objetivando dar uma melhor compreensão aos nobres Pares a
respeito das controvérsias geradas em torno dos presente processo, junto como anexo à esta deliberação,
cópia das diversas manifestações proferidas nas Sessões de 20 de novembro de 1996 e 13 de agosto de
1997, bem como das deliberações então adotadas (Decisões s 750/96-Plenário-Ata n° 46/96 e 495/97Plenário-Ata n°31/97)
.

Como percebem os nobres Pares, a questão preliminar suscitada pelo Exmo. Sr. Ministro2
Revisor Paulo Afonso Martins de Oliveira, de que a matéria já havia transitado em julgado no âmbito desta
Corte quando do exame do TC-021.236/91-0, que resultou na Decisão n° 546/92-Plenário, foi acolhida
por este Colegiado, conforme se depreende da Decisão n° 750/96-PlenárioAta n° 46/96, pois outra não
pode ser a compreensão que emerge da mesma, uma vez que remeteu os autos à apreciação do Ministério
Público para que, se entendesse pertinente, interpusesse pedido de reexame.
Percebem, ainda, os nobres Pares que o pedido de reexame interposto pelo Ministério
3
Público não foi conhecido, por ser intempestivo, sendo que os presentes autos foram restituídos ao meu
Gabinete
,
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Dessa forma, pelas Decisões antecedentes não tenho como examinar o mérito dos
presentes autos, no que se refere ao processo licitatório. Mesmo assim, faço algumas considerações a
respeito da matéria, uma vez que a auditoria foi solicitada pela Comissão Temporária, criada no âmbito do
Senado Federal, destinada a inventariar as obras não concluídas e custeadas pela União, sobressaindo a
necessidade da adoção de providências com vistas a minorar os prejuízos causados com a não conclusão
das mesmas.
Como afirma a Equipe, é lastimável o estado em que se encontram ditas obras, com
tubulões parcialmente descobertos pela erosão, excessivo grau de oxidação (ferrugem) de parte das
armações da estrutura, deixadas como "espera" para ser concretadas, sem contar que a "rede provisória de
distribuição de energia elétrica está severamente prejudicada, com postes ameaçando desabar e cabos em
contato com o terreno e a vegetação".
Não bastasse o estado de deterioração da própria atualmente, só os serviços de vigilância
custam ao Governo do Distrito Federal cerca de R$ 275 000,00 por ano..

•

Além dos prejuízos materiais acima referidos, cumpre transcrever parte do relatório de
Auditoria, que bem demonstra a oportunidade de se construir o mais imediatamente possível um hospital
naquela região
"4.6.6. A população da Vila Paranoá, embora tenha aumentado em cerca de 39% entre 1991 e
1996, chegando, segundo estimativa da Secretaria de Saúde - SES, a 54.337 pessoas, conta hoje com
apenas um Centro de Saúde n° 15. Essa unidade, implantada em 1986, está dimensionada para o
atendimento de até 30.000 habitantes (conforme definido no Plano de Saúde) e não tem setores de
emergência ou de internação. Os moradores são obrigados a procurar os hospitais do Plano Piloto,
distantes mais de 30 km da Vila.
'4.6.7 Diante desse quadro, é urgente a instalação de um estabelecimento de saúde, unidades de
emergência e internação."
Do exposto, entendo pertinente que se informe ao Senado Federal sobre a necessidade de se
concluir o mais imediatamente possível as obras do Hospital do Paranoá, não apenas pelos prejuízos
materiais advindos da sua paralisação, uma vez que soma significativa de recursos já foi investida, e
encontra-se em processo de deterioração, mas também em razão da carência daquela comunidade e de
toda a árrea circunvizinha.
Entendo, também, pertinente que se faça recomendações ao Governo do Distrito Federal e
9.
ao Ministério da Saúde, de modo a evitar a ocorrência dos problemas detectados nestes autos, exceto a
constante da alínea "c" do subitem 7.2 do Relatório, referente ao cumprimento da Decisão n° 576/93Plenário, em face da restruturação ocorrida no âmbito do Poder Executivo.
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 01 de abril de
1998

olk
Ministro-Relator
\\Min-ag_423 \trabalho \004846b.doc

4

— 4 l3 —
Tribunal de Contas da União

eientr
Secretária

cy. cantos
do Plonklo

DECISÃO N° 1 47/98-TCU - Plenário
1. Processo TC n° 004.846/96-6
2. Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
3. Interessado: Tribunal de Contas da União
4. Entidade: Governo do Distrito Federal-GDF
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
7. Unidade: Técnica: SAUDI
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - informar ao Senado Federal sobre a necessidade de se concluir o mais imediatamente possível as
obras do Hospital do Paranoá, não apenas pelos prejuízos materiais advindos da paralisação das
edificações, uma vez que soma significativa de recursos já foi investida, e encontra-se em processo de
deterioração, mas também em razão dos prejuízos daquela comunidade e de toda a comunidade
circunvizinha.
8.2 - determinar à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde que:
I - adote providências, junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no sentido de
viabilizar a conclusão da obra do Hospital da Vila Paranoá, contemplando:
a revisão do projeto arquitetõnico respectivo, de modo a corrigir o
superdimensionamento, reduzindo, em conseqüência, a elevada relação "m 2/leito" verificada no projeto
parcialmente executado;
a revisão do preço contratado, compatibilizando-o com os padrões de custos de obras
hospitalares atualmente adotados por aquele Ministério;
II - condicione a liberação de recursos destinados ao início ou continuidade de obras de
construção de estabelecimentos de assistência à saúde, bem como para a lavratura dos instrumentos
concernentes (convênios, termos aditivos), à comprovação, pelo órgão convenente, da compatibilidade
dos preços a serem praticados com os definidos a partir do "Custo de Construção de Estabelecimentos
Assistenciais de Saúde - CCEAS", parâmetro mensalmente divulgado pela Secretaria de Assistência à
Saúde;
III - seja cumprida a legislação vigente quanto as exigências formais para a celebração de
convênios e contratos, especialmente no que tange à constituição de processo devidamente autuado e
formalizado;
8.3 - determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Saúde que acompanhe o
cumprimento do disposto nas alínea "a" e "b" acima, dando ciência a esta Corte nas próximas contas do
Fundo Nacional de Saúde, encaminhando-se-lhe cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que
a fundamentam, para que sirva de subsídio àquela Secretaria;
8.4 - determinar que seja encaminhada cópia das Decisões n's 750/96-TCU-Plenário, 495/97-TCUPlenário bem como da presente Decisão e respectivos Relatórios e Votos que as fundamentam ao
Presidente do Senado Federal, Ministro da Saúde, Governador do Distrito Federal e Secretário de Saúde
do Distrito Federal.
8.5 - determinar o encaminhamento dos presentes autos à SEGECEX para consolidação com os
demais da mesma natureza e posterior arquivamento.
9. Ata n° 11/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária.
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11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO II
II-- CLASSE V - PLENÁRIO
TC-700.042/96-2 (com 8 volumes)
Natureza: Relatório de Auditoria
Órgão: Secretaria de Estado da Saúde - SP
Responsável: José Aristodemo PinOtti e outros
Ementa: Relatório de Auditoria em obras inacabadas, solicitada pelo
Senado Federal. Irregularidades constatadas no curso dos trabalhos.
Audiência Prévia. Razões de justificativas suficientes para elidir as
impropriedades verificadas. Determinação. Arquivamento.

Versam os autos sobre Relatório de Auditoria realizada pela SECEX/SP, como parte do
Programa Especial de Auditoria nas Obras Inacabadas Custeadas pela União, objetivando
verificar a situação das obras de construção do Hospital de Itapecerica da Serra, no Estado de São
Paulo, custeadas com recursos da União.
Como conclusão dos trabalhos, a equipe de auditoria sugeriu a audiência do Sr. José
2.
Aristodemo Pinotti, em razão das seguintes falhas detectadas:

•

"a) ausência de notas de empenho referentes ao contrato celebrado em 05.10.89 e ao termo
aditivo de 27.12.90;
termo aditivo fundamentado em levantamento planialtimétrico apresentado pela contratada,
sem indicação de responsável técnico e divergente do levantamento integrante do edital, a despeito de
cláusula contratual estabelecendo a preponderância das especificações da contratante no caso de
divergência de documentos (cláusula 2.2);
descumprimento do pactuado nas cláusulas 11.1.12 e 11.1.20 do contrato e no item 12.2. do
edital; e
inobservância do limite de acréscimo para obras e serviços estabelecido no §1° do art. 55 do
Decreto-Lei n° 2.300/86."

Procedida a audiência prévia, o responsável, tempestivamente, ofereceu razões de
3.
justificativas às fls. 27/92.
A SECEX/SP, após examinar a defesa (fls. 93/101), entendeu que o responsável logrou
4.
êxito parcial em justificar os atos administrativos questionados, conquanto apenas pôde afastar a
falha apontada na letra a retro, formulando, dessa forma, proposta no sentido de ser aplicada ao
Sr. José Aristodemo Pinotti a multa prevista no inciso III do art. 58 da Lei n° 8.443/92.
O Ministério Público, em seu Parecer de fls. 103, aquiesceu à proposta alvitrada pela
5.
Unidade Técnica.
Já em meu Gabinete o processo, para análise de mérito, fez o responsável carrear aos
6.
autos novas justificativas, constantes de fls. 104/119, acompanhadas de 8 volumes contendo 4
anexos: (1) Licitação - Edital e Resultado do Procedimento; (2) Contrato - Análise das Alterações
Contratuais - Aditamento; (3) Projetos e Especificações Técnicas - 198 documentos,
acondicionados em 7 volumes; e (4) Análise, Voto e Decisão n° 753/96-TCU-Plenário, referente
ao Processo TC-003.236/94-3.
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7. No tocante às falhas não elididas, o responsável alega que:
a definição do objeto do contrato é específica - trata-se de hospital com estrutura
definida em edital e o limite do objeto é seu próprio escopo, ou seja, a obra, o hospital;
não há que se falar que os serviços executados com base no aditamento não foram
licitados. Eles são parte do objeto; foram incluídos na licitação e seu preço foi proposto e
pactuado em contrato, apenas seu quantitativo é que estava incorreto e isto, por óbvio não foi
previsto, assim como não era possível razoavelmente prever;
os projetos empregados na realização do procedimento licitatório que originou o
contrato celebrado foram elaborados pelo extinto DOP - Departamento de obras públicas;
ninguém sustentará que José Aristodemo Pinotti - o médico ou o administrador
público - no exercício do cargo de Secretário da Saúde do Estado de São Paulo, em algum
momento deveria conhecer atividades de engenharia e pessoalmente analisar a correção e aprovar
tecnicamente os documentos técnicos que deram suporte ao certame licitatório em tela;
como Secretário, cabia-lhe submeter tais documentos ao crivo de elaboração dos
órgãos técnicos assessores ou que auxiliassem a Pasta neste campo de atividades - a área de
engenharia;
os projetos para a construção do Hospital de Itapecerica da Serra foram apresentados
ao Executivo da Secretaria como corretos pela área técnica encarregada de prover estes elementos
e neste passo só poderiam ser aprovados para a instauração do certame licitatório, que foi
realizado e a contratação dela decorrente regularmente celebrada;
os mesmos órgãos técnicos auxiliares posteriormente constataram incorreções que, se
não superadas, redundariam na perda da obra, que persistia sendo de interesse público, e, como a
construção do hospital já estava em plena execução, esses fatos supervenientes poderiam
determinar o colapso da obra;
na condição de responsável pela Pasta viu-se diante de duas situações: (1) determinar
a paralisação da execução, rescindindo o contrato travado e realizando nova licitação ou paralisar
a execução e realizar a licitação de todos os serviços que reclamavam ajuste; e (2) promover o
saneamento das irregularidades de projeto detectadas a posteriori e confirmadas pela área técnica
da Secretaria;
as opções da primeira hipótese implicariam custos desnecessários e o risco da perda
de tudo quanto havia sido produzido; no segundo caso, mostrou-se viável a correção, com
observância da legislação que disciplina o contrato celebrado, sendo que os custos dela
decorrentes seriam - e foram - exclusivamente os relativos aos serviços de fato necessários e
executados;
o aditamento do contrato celebrado pela Secretaria da Saúde encontrava fundamento
na lei porque não trouxe qualquer elemento novo quanto ao resultado - a obra certa e determinada
- que as partes pactuaram em contrato e mostrou-se a solução mais razoável para viabilizar a
consecução da construção do Hospital de Itapecerica da Serra, cujas obras estão sendo
concluídas, com entrega prevista para o mês de maio de 1998;
os fundamentos jurídicos que apoiam o aditivo então celebrado constituem suporte
estudado e recomendado ao Executivo da Pasta pela sua área jurídica, sendo certo que não
sofreram infirmação pelas manifestações da d. assessoria técnica desta Corte;
1) especificamente sobre o movimento de terra, ressaltou que o local dos serviços foi
examinado nos limites da razoabilidade. Embora constem tais condições do contrato, é
4. indiscutível que cada ato do procedimento para a contratação e após, para seu desenvolvimento, é
praticado sob a premissa de que as providências até então adotadas constituem atos corretos,
inclusive porque elas informarão as demais condutas, as próximas decisões, os outros passos da
71V700042
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Administração. Também não se contesta que o ataque específico de cada problema a ser
enfrentado na execução das obras compreende situação de campo, experiência a ser enfrentada
por ocasião da execução em si;
ao longo da execução da obra, as condições topográficas fixadas em projeto técnico
não se confirmaram e as disparidades reclamaram estudo completo de topografia. Posterior
levantamento topográfico realizado com acuidade revelou erros de projeto que o administrador
não poderia detectar: as cotas de levantamento planialtimétrico do local da construção estavam
equivocadas;
a anotação de Responsabilidade Técnica perante o CREA-SP foi devidamente juntada
ao processo administrativo da contratação, e identifica com clareza o profissional técnico
responsável pela execução das obras e serviços contratados, a localização do hospital em
construção e a Secretaria contratante; e
em síntese, foi realizada a licitação e celebrado o contrato com base em projeto
técnico produzido sob a responsabilidade de órgão próprio - DOP - e as alterações posteriores
foram objeto de investigação técnica acurada, tendo sido recomendadas pela área técnica e pelo
jurídico da Secretaria. Se há críticas a serem tecidas a algum procedimento, elas são imputáveis
somente à autoria e responsabilidade técnica do projeto original das obras, que se revelou
inadequado, mal concebido. O procedimento licitatório, o contrato e o aditamento celebrados,
bem assim as despesas correspondentes não merecem reparo vez que observaram com rigor a
legislação pertinente e permitiram a consecução do hospital de Itapecerica da Serra, que será
brevemente entregue à população.
É o Relatório.

VOTO

Examina-se, nesta oportunidade, as razões de justificativas encaminhadas pelo Dr. José
Aristodemo Pinotti, em resposta à audiência prévia promovida pelo Tribunal.
A Unidade Técnica, acompanhada pela douta Procuradoria, ante os elementos
inicialmente oferecidos, propugnaram pela não aceitação das justificativas apresentadas, com
aplicação ao responsável da multa prevista no art. 58, III, da Lei n° 8.443/92.
Entretanto, ao analisar a nova documentação encaminhada ao meu Gabinete, pude
constatar estarem devidamente comprovadas as afirmações do responsável, no sentido de que o
projeto técnico foi elaborado pelo órgão competente, o Departamento de Obras Públicas - DOP,
cabendo a ele a responsabilidade pela correção técnica do projeto, e, ainda, que as providências
administrativas foram pronta e acertadamente adotadas, na medida que se fizeram necessárias,
inclusive com a responsabilização junto ao CREA-SP do engenheiro responsável.
Dessa forma, entendo que os argumentos oferecidos são suficientes para justificar as
falhas questionadas no presente Relatório de Auditoria, e,com vênias por dissentir da proposta
formulada, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação
desta Câmara.
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DECISÃO N° 1 4 8/98-TCU- PLENÁRIO
Processo n° TC-700.042/96-2 (com 8 volumes)
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
Responsável: José Aristodemo Pinotti (CPF: 014.288.378-68)
Interessado: Senado Federal
Órgão: Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo
Relator: Ministro Iram Saraiva
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin
Unidade Técnica: SECEX/SP
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - Acolher as razões de justificativas apresentadas pelo responsável;
8.2 - determinar à SEGECEX que consolide a matéria com as demais da mesma natureza, para
posterior comunicação ao Senado Federal; e
8.3 - determinar o arquivamento dos presentes autos.
Ata n° 11/98 - Plenário.
Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Atila Álvares da Silva,
Iram Saraiva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Carnpelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO 1- CLASSE V - Plenário
TC-700.054/96-0
Natureza: Relatório de Auditoria
Órgão: Governo do Estado de São Paulo
Ementa: Relatório de auditoria. Comissão Temporária
do Senado Federal sobre obras inacabadas. Ponte
rodoferroviária sobre o Rio Paraná. Diligências e
providências determinadas pelo Tribunal (Decisões
Plenárias n's 376/96 e 159/97). Atendimento. Novas
determinações ao Ministério dos Transportes.
Encaminhamento dos autos à Segecex, para
consolidação da matéria às demais de mesma natureza e
comunicação ao Senado Federal sobre as medidas até
então adotadas, e posteriormente à Secex/SP, para
acompanhamento.
Tratam os autos da auditoria realizada na obra denominada Ponte Rodoferroviária sobre o
Rio Paraná, no período de 20/1 a 9/2/1996, em cumprimento à Decisão n° 674/95-Plenário, objetivando
atender à solicitação de Comissão Temporária do Senado Federal (obras inacabadas)
Esse processo foi inicialmente apreciado pelo Plenário em 26/6/1996, ocasião na qual foram
2
efetuadas diversas determinações ao Ministério dos Transportes e à Secretaria dos Transportes do
Estado de São Paulo (Decisão n° 376/96, Ata n° 25/96).
Ao apreciar os elementos encaminhados pelos citados órgãos em cumprimento à
mencionada deliberação, este Plenário novamente se manifestou, determinando ao Ministério dos
Transportes que designasse técnicos especializados para acompanharem os estudos que estavam sendo
desenvolvidos pela Ferrovia Paulista S/A - FEPASA (sociedade de economia mista do Estado de São
Paulo responsável pelo gerenciamento da obra) objetivando o reexame dos coeficientes empregados nas
composições de preços unitários do contrato celebrado com a Constran S/A (empresa contratada para
executar a obra), visando uma negociação no sentido da correção de eventuais distorções nas
quantidades envolvidas de diversos insumos, informando a esse Tribunal, no prazo de sessenta dias, as
providências adotadas (Decisão n° 159/97, Ata n° 11/97).
Ante a complexidade do assunto, tanto a Fepasa quanto o Ministério dos Transportes
solicitaram prorrogação do prazo inicialmente fixado, por mim concedida por Despacho de 4/8/1997.
Expirado o novo prazo estabelecido, foram encaminhados a este Tribunal os esclarecimentos
solicitados, que se constituem no Relatório Fepasa (volumes 1 a 7, com 3 volumes anexos) e no
relatório de acompanhamento dos estudos desenvolvidos pela Fepasa relativos à Decisão n° 159/97, do
Ministério dos Transportes.
Ao examinar a extensa documentação acostada aos autos, a Secex/SP inicialmente assinalou
que aquele ministério, levando em consideração o relatório do Tribunal que fundamentou a Decisão n°
159/97-Plenário, havia recomendado à Fepasa que a aferição dos coeficientes fosse efetuada por meio
8/700054
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de ensaios de campo, indicando para esse trabalho o Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT/SP. A
Fepasa, por não dispor de condições administrativas, jurídicas e financeiras para a contratação do
mencionado instituto, aliada, ainda, a dificuldades em implementar por conta propria os trabalhos
diante do estágio avançado da obra e da carência de técnicos para a execução dessa atividade, propôs,
alternativamente, que fosse efetuado um estudo comparativo entre os insumos efetivamente utilizados
na obra e a previsão de consumo constante da proposta da Constran. Diante das dificuldades expostas,
e diante do compromisso do Ministério dos Transportes de acompanhar os trabalhos a serem
desenvolvidos, a Secex/SP não opôs nenhum obstáculo à solução aventada, entendendo não ficar
prejudicado o objetivo maior: certificar a veracidade dos coeficientes de insumos apresentados pela
empresa executora da obra (por intermédio da empresa gerenciadora do contrato - Geosonda).

•

•

Assim, a empresa estadual procedeu ao levantamento de todas as medições da obra (desde a
6.
n° 1, de fevereiro/91, até a de n° 76, de maio/97) e de todos os insumos questionados pela equipe de
auditoria (Relatório da Fepasa, Anexo 2, volumes 1 a 3). De posse desses valores, calculou a produção
média mensal de cada serviço. Os dados obtidos nestes trabalhos foram comparados com os números
extraídos dos relatórios emitidos pela Geosonda, de forma a verificar a coerência entre os mesmos, isto
é, comparou-se o quantitativo previsto em contrato com o efetivamente utilizado.
Ao analisar os resultados obtidos, a Unidade Técnica efetuou, no essencial, as seguintes
7.
observações:
os coeficientes apresentados para mão-de-obra são compatíveis com os serviços
realizados, consoante análise da Fepasa, Ministério dos Transportes e Secex/SP;
no tocante a equipamentos, a Fepasa entendeu que os cálculos efetuados resultaram
numa média mensal compatível com os levantamentos apresentados pela gerenciadora do contrato. O
Ministério dos Transportes, por sua vez, também julgou que os coeficientes de produtividade dos
equipamentos adotados pela Constran estão dentro de parâmetros aceitáveis, considerando o período
de execução real da obra. Essas conclusões receberam a anuência da Unidade Técnica, exceto quanto
ao equipamento "barcaça", cujas impropriedades motivaram a Fepasa a efetuar as devidas correções
junto à Constran;
c) com relação à utilização de acetileno/oxigênio na superestrutura metálica, verificou-se
uma superestimativa dos coeficientes utilizados. O resultado de tais estudos foi objeto de
correspondência da Fepasa à Constran, noticiando o estudo realizado e as providências que seriam
tomadas para correção da falha, formalizadas por meio de termo aditivo.
Segundo a Secex/SP, do apresentado nos autos, restaram, em resumo, as seguintes
8.
ocorrências:
celebração do 3° Termo Aditivo, aumentando o valor básico contratual em 85,7%, em
desacordo com as hipóteses previstas nos arts. 22 e 23 do Decreto-Lei n° 2.300/86 então vigente;
celebração do 5° Termo Aditivo, gerando um acréscimo de 58,7% no valor inicial
ajustado, acrescendo obras não previstas no edital, infringindo o princípio de vinculação a este
instrumento, e também conflitando com as hipóteses previstas nos arts. 22 e 23 do Decreto-Lei n°
2.300/86 vigente à época;
erro de cálculo do "fator k" (índice que reajusta todo o contrato), implicando pagamentos
a maior à contratada. Tais erros deveram-se basicamente a: coeficientes superdimensionados para o
insumo "acetileno", comparação entre equipamentos distintos para o item "barcaça", e falta de estrutura
da Fepasa para cotação de preços.
8/700054
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Quanto às mencionadas alíneas "a" e "b", uma vez que a Fepasa era uma empresa estadual,
9
cabia ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apreciar-lhe atos de gestão. Consoante já
destacado em oportunidades anteriores, aquele Tribunal, ao examinar os mencionados termos aditivos,
pronunciou-se pela regularidade dos mesmos.
Com relação à alínea "c", caberia determinação à Fepasa para que proceda aos acertos
necessários, posto que o grau de desenvolvimento da obra, que já se encontra com 80% dos serviços
executados, inviabilizaria a adoção de medidas extremas, como a rescisão contratual ou a realização de
novo certame licitatório. Qualquer alteração ou ajuste nesse sentido deve ser acompanhado pelo
Ministério dos Transportes, haja vista que a Fepasa, embora ciente das impropriedades aqui relatadas,
ainda não tomou nenhuma providência concreta no sentido de corrigi-las, limitando-se a contactar a
Constran.
ok.

Após estas considerações da Unidade Técnica, a Fepasa apresentou elementos adicionais (f.
314/493), nos quais noticia que foram revistos e estariam sendo aplicados os reajustamentos analíticos fator k - relativos aos exercícios de 1995/1997, gerando redução nos valores contratuais, bem como
encaminha cópia do Termo Aditivo n° 11 e documentação correlata, através do qual foram efetuados os
ajustes dos coeficientes dos insumos empregados na fabrição e montagem da estrutura metálica da
ponte em comento, ocasionando uma redução de aproximadamente R$ 3,8 milhões nos valores
contratuais.
Ao analisar esses novos elementos, a Secex/SP assinalou que os ajustes dos insumos
"oxigênio" e "acetileno" foram revistos por solicitação do TCU, e que, com relação aos insumos
"pórtico" e "grupos geradores", foram modificados em atenção a reivindicações da empresa Constran,
que alegou quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Especificamente quanto aos
insumos modificados a pedido da empresa executora das obras, considerando que, a primeira vista,
poderia ser mais uma tentativa de compensar erros passados, considera que o Ministério dos
Transportes deva se pronunciar conclusivamente sobre o termo aditivo celebrado.
Ante todo o exposto, a Secex/SP entende que:
"...a União, a par da indubitável importância econômica da obra, jamais deveria ter repassado
recursos para sua construção nas condições em que o fez, isto é, desconhecendo por completo a
situação pactuada, que envolvia extrapolação do limite de 25% para acréscimo de obras, sem
abrigo nos arts. 22 e 23 do DL 2.300/86, superestimativa de coeficientes técnicos, erros no
cálculo do fator k, entre outros. No entanto, até jul/97, fora transferido R$ 136.623.633,37.
Este motivo, elevada quantidade aplicada, somado ao estágio em que se encontra o
empreendimento (aproximadamente 80% concluído) só nos permite corrigir as distorções
apontadas, de modo a equilibrar a relação contratual. A eventual ruptura do contrato poderia
implicar maiores prejuízos à administração, tendo em vista que a realização de novo processo
licitatório para conclusão dos 20% faltantes demandaria tempo e poderia se revelar mais
oneroso".
Dessa forma, propõe que seja determinado ao Ministério dos Transportes, por intermédio
da Secretaria de Transportes Terrestres, que:
a) opine conclusivamente, no prazo de 15 dias, sobre o Termo Aditivo n° 11, em face das

•
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alterações promovidas nos coeficientes técnicos "pórtico" e "grupos geradores";
b) acompanhe e informe este Tribunal sobre eventuais medidas implementadas pela Fepasa,
mormente aquelas que promovam impactos financeiros na obra em comento, bem como manifeste-se
conclusivamente sobre tais alterações.
É o relatório.
VOTO
Esta é a terceira vez que a matéria é submetida à apreciação deste Colegiado Consoante a
análise efetuada nesta oportunidade, bem como dos relatórios e votos proferidos em ocasiões
anteriores, depreende-se que a construção da Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná é uma obra
necessária, importante e fundamental para a ligação, por estrada de ferro, das regiões produtoras de
grãos do Centro-Oeste e Norte do Brasil aos centros consumidores e de exportação desses produtos,
especialmente a soja.
No entanto, verifica-se que a União vem, regularmente, repassando recursos a uma obra
cercada de impropriedades, uma vez que os convênios e correspondentes termos aditivos celebrados
para esse fim com o Governo do Estado de São Paulo não foram precedidos de uma análise técnica, na
qual se buscasse uma avaliação precisa da situação contratual da obra (Contrato n° 03130/0/SCD/90 e
seus termos aditivos, celebrados entre a Fepasa e a Constran S/A), contemplando aspectos jurídicos,
econômicos e de engenharia. O Ministério dos Transportes (representante da União nas avenças
firmadas), por sua vez, limita-se apenas a verificar quinzenalmente as medições efetuadas, atestando a
evolução fisica do empreendimento, sem, contudo, preocupar-se com a coerência dos preços pagos
com os de mercado, com a autenticidade dos coeficientes técnicos utilizados, bem como com os
aspectos legais envolvidos. Desde a assinatura do primeiro convênio, esse ministério não efetuou
nenhuma auditoria na obra, assumindo um compromisso de aproximadamente US$ 250 milhões sem as
cautelas exigidas.

•

As principais distorções detectadas nos autos originaram-se quando da celebração do 30
Termo Aditivo ao contrato Fepasa/Constran, que, em função de modificações efetuadas pela
necessidade de revisão e atualização do projeto executivo elaborado pelo DNER, provocaram um
acréscimo nos custos da obra de cerca de 85,73% (US$ 180 milhões), extrapolando em muito o limite
de 25% imposto pelo Decreto-Lei n° 2.300/86 vigente à época. Caso a Fepasa houvesse optado pela
realização de um novo certame licitatório, contemplando as relevantes modificações efetuadas no
projeto originalmente licitado, todos os posteriorres questionamentos sobre preços, quantitativos e
coeficientes utilizados seriam certamente minimizados. Ressalte-se que o termo aditivo mencionado foi
considerado legal pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgão competente para apreciá-lo.
Em que pesem estas considerações, concordo com a Unidade Técnica no sentido de que a
realização de um novo procedimento licitatório para o término dos trabalhos (aproximadamente 80% da
obra já está concluída) revelar-se-ia contraproducente, pois demandaria tempo e poderia se revelar mais
oneroso. Reforçam esse posicionamento o fato de que a Fepasa, cujo controle foi transferido à União
em dezembro passado, dentro do programa de rolagem da dívida do Estado de São Paulo com o
governo federal, está prestes a ser incorporada na Rede Ferroviária Federal - RFFSA, com o objetivo
de facilitar a venda da companhia (esta incorporação está prevista para o dia dois de abril, e a intenção
8/700054
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do governo é levar a Fepasa a leilão dia 15 de julho do corrente ano)
Apesar da iminente venda da Fepasa, entendo ainda tempestiva a determinação sugerida
pela Secex/SP no sentido de obter manifestação conclusiva do Ministério dos Transportes sobre o
Termo Aditivo n° 11 ao contrato Fepasa/Constran, pois tal avença prevê, a pedido da construtora, um
incremento dos unsumos "pórtico" e "grupos geradores", representando um aumento nos valores a
serem dispendidos, podendo, inclusive, ter influência no preço de venda da companhia.
Pelo exposto, e ante o que consta nos autos, acolho o parecer da Unidade Técnica e voto
por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 1

9

110

SARAIV
istro-Relato

•

8/700054

de abril de 1998.

—bU—

9 cg. dantes
-31P".;."`-'

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

elenir

Secretária do Plenário

DECISÃO N° 1 49 /98-TCU-Plenário
Processo n° TC 700.054/96-0
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
Interessado: Tribunal de Contas da União
Órgão: Governo do Estado de São Paulo
Relator: Ministro Iram Saraiva
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: Secex/SP
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 determinar ao Ministério dos Transportes, por intermédio da Secretaria de Transportes Terrestres,
unidade que tem a seu cargo a incumbência de acompanhar a execução fisico-financeira e a consecução
do objeto tratado nos autos, que:
8.1.1. opine conclusivamente, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o Termo Aditivo n° 11 ao Contrato
n° 03130/0/SCD/9, celebrado entre a Ferrovia Paulista S/A - FEPASA e a empresa Constran S/A, em face
das alterações promovidas nos coeficientes técnicos "pórtico" e "grupos geradores";
8.1.2. acompanhe e informe este Tribunal sobre eventuais medidas implementadas pela Fepasa,
mormente aquelas que promovam impactos financeiros na obra em comento, manifestando-se
conclusivamente sobre tais alterações;
8.2. determinar o encaminhamento dos presentes autos à Segecex, para consolidação da matéria às
demais da mesma natureza e comunicação à Presidência do Senado Federal sobre as medidas até então
adotadas, e posteriormente à Secex/SP, para acompanhamento.
Ata n° 11/98 - Plenário.
Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva,
Iram Saraiva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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Tribunal de Contas da União
GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-017.096/96 -0

NATUREZA: Representação.
ENTIDADE: Centrais Elétricas do Norte do Brasil
S.A. - Eletronorte.
INTERESSADA: Social Card S/C Ltda.
EMENTA: Representação formulada ao Tribunal, por
licitante, nos termos do art. 113, S 12, da Lei n2
8.666/93. Conhecimento. Objeto da Representação
prejudicado em razão de ter sido revogado, pela
entidade representada, o procedimento licitatório
em questão. Comunicação aos interessados. Juntada
do processo às contas anuais.

111

Tratam os presentes autos de Representação, datada de
06/11/1996, formulada a este Tribunal pela empresa Social Card S/C Ltda.
contra os termos do Edital de Habilitação n2 20.359/96, elaborado pela
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte, que tinha por
objeto a prestação de serviços de fornecimento de valerefeição/alimentação aos empregados da Estatal lotados nos Estados de
Mato Grosso, São Paulo, Amazonas, Pará, Maranhão, Acre, Rondônia, Roraima
e Distrito Federal.
Para subsidiar o seu pleito, a representante encaminhou cópia
do pedido de impugnação contra o item 2.1. do Edital, que havia
interposto à própria Comissão de Licitação.
Em síntese, a Social Card S/C Ltda. questiona o critério de
escolha estabelecido no certame, por não fazer referência à modalidade
de licitação a ser observada, desatendendo, assim, aos artigos 40, 45 e
46 do Estatuto das Licitações.
A 92 Secex, em seu primeiro exame destes autos (fls. 63/64),
concluiu pelo conhecimento da Representação, porém, para considerá-la
improcedente.
O Ministério Público, entretanto, ao se manifestar no processo
a meu pedido, em parecer da lavra do Sr. Subprocurador-Geral Walton
Alencar Rodrigues (fls. 67/68), propôs, preliminarmente, a audiência dos
responsáveis, nos termos do art. 12, inciso III, da Lei n2 8.443/92,
providência essa que acolhi por despacho (f 1. 69).
Promovida a audiência (f 1. 71), o Presidente da Eletronorte
encaminhou a este Tribunal o Ofício n2 1.00.539.97, de 24/10/1997 (fls.
72/73), noticiando que não houve celebração de contrato, uma vez que a
licitação foi revogada em 11/12/1996.
À vista disso, a Unidade Técnica, em pareceres uniformes,
propõe que se conheça da presente Representação, por preencher os
requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, da Resolução TCU n2
77/96, c/c o art. 213, caput, do RI/TCU, arquivando-se o processo, tendo
em vista a revogação do questionado procedimento licitatório,
comunicando - se a decisão aos interessados (fl. 76).
O Ministério Público junto a este Tribunal, considerando que
a revogação do procedimento licitatório impugnado tornou prejudicado o
objeto da Representação ora tratada, manifesta-se no sentido de que sejam
os presentes autos arquivados, comunicando - se a decisão aos interessados
(fl. 78).
É o Relatório.
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VOTO

Conforme ficou esclarecido nos autos, o certame licitatório em
questão foi revogado. Portanto, encontra-se prejudicado o objeto desta
Representação. Entretanto, o Aviso de Revogação (f 1. 75) foi publicado
no D.O.U. de 11/12/1996, data posterior à autuação deste processo.
À vista disso, acolho os pareceres, exceto quanto ao
arquivamento. Ante o que dispõe o art. 194, inciso I, do Regimento
Interno do TCU, o processo deve ser juntado às contas anuais respectivas.
Dessa forma, VOTO por que o Tribunal de Contas da União adote
a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 19 de abril de 1998.

•

Carlos ÁItila Álvares da Silva
Ministro Relator

Min-ca_132-C:Irelatorios101709696

2

— b 3—

•

Tribunal de Contas da União

T. c9. (5*

czetáíla do Plenállo
°eSrloir

DECISÃO N° 1 5 o/98-TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-017.096/96-0
Classe de Assunto: VII - Representação formulada por licitante (art. 113, § 1°, da Lei n° 8. 666/93).
Interessada: Social Card S/C Ltda.
Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte.
Vinculação: Ministério de Minas e Energia - MME.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representantes do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues e Dr. Lucas Rocha F urtado.
Unidade Técnica: 9' Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 113, § 1°,
da Lei n° 8.666/93, c/c o disposto no art. 43, inciso I, da Lei n° 8.443/92, e no art. 194, inciso I, do Regimento
Interno do TCU, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Representação, porém, para considerá-la prejudicada, em raz ão de ter sido
revogado o procedimento licitatório em questão;
8.2. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à Social Card
S/C Ltda. e à Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte; e
8.3. determinar a juntada destes autos às contas da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. Eletronorte, exercício de 1996, para subsidiar o seu exame.
Ata n° 11/98 - Plenário.
Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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TC-700.321/96-9

NATUREZA: Representação.
ÓRGÃO: Tribunal Regional do Trabalho da 15@
Região.
INTERESSADA: Embraseg - Empresa Brasileira de
Segurança S/C Ltda.
EMENTA: Representação formulada por licitante,
nos termos do art. 113, § 19, da Lei n9 8.666/93.
Conhecimento. Irregularidades alegadas não foram
comprovadas. Improcedência. Comunicação aos
interessados. Juntada do processo às contas
anuais respectivas.

e.

Trata-se de representação (f is. 01/24) formulada pela empresa
Embraseg - Empresa Brasileira de Segurança S/C Ltda., nos termos do art.
113, § 12, da Lei n2 8.666/93, contra "irregularidades" que teriam ocorrido na
condução da Concorrência Pública n2 01/96, promovida pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 15@ Região, com o objetivo de contratar empresa
para prestar serviços de vigilância armada.
Alega a representante que a Comissão Permanente de Licitação,
ao examinar sua proposta, decidiu desclassificá-la afirmando que os
percentuais de adicional de horas-extras, indicados em planilha anexa à
proposta, encontravam - se em desacordo com o estabelecido na convenção
coletiva vigente para a categoria de vigilantes e afins no estado de São
Paulo, ferindo, em conseqüência, o preceito legal do art. 43, IV e o art.
44, parágrafo 32, da Lei n2 8.666/93 (f 1. 04). A Empresa entende que o
julgamento efetuado pela Comissão reveste-se de ilegalidade, produzindo
violação aos princípios da Lei n2 8.666/93 (f 1. 24).
A Secex/SP, que instruiu estes autos, inicialmente às fls.
211/218, e, devidamente autorizada (f 1. 219) por este Relator, promoveu
a audiência do responsável (fl. 220) que, em atendimento, encaminhou a
este Tribunal o arrazoado de fls. 222/227, acompanhado dos elementos de
fls. 225/334.
Após a análise (fls. 335/336-v) desses elementos, a Unidade
Técnica propõe que o Tribunal conheça da representação para, no mérito,
". negar lhe provimento, arquivando o processo após comunicação ao interessado", tendo em vista
a situação de inaceitabilidade da proposta da Embraseg, a qual estava em
dissonância com as condições contratuais previstas no edital.
O Ministério Público junto a este Tribunal, considerando o que
consta dos autos, manifesta-se de acordo (f 1. 337) com a proposta da
Secex/SP.
É o Relatório.
-

VOTO

Ouvido em audiência, o Sr. Presidente do TRT da 15§ Região
comprovou que a proposta da ora representante foi incompatível com o .
Min-ca_132-elrelatorios\70032196
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edital da Concorrência, vez que explicitava a utilização de índices
diferentes daqueles que vigeriam na eventual contratação a ser firmada,
na hipótese de ser a vencedora do certame.
À vista disso, acolho os pareceres, exceto quanto ao
arquivamento. Ante o que dispõe o art. 194, inciso I, do Regimento
Interno do TCU, o processo deve ser juntado às contas anuais respectivas.
Assim, VOTO por que o Tribunal de Contas da União adote a
Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em

19

de abril de 1998.

Carlos tila Álvares da Silva
Ministro Relator
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DECISÃO N° 1 51798-TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-700.321/96-9
Classe de Assunto: VII - Representação formulada por licitante, nos termos do art. 113, § 1 0 , da Lei n°
8.666/93.
Interessada: Embraseg - Empresa Brasileira de Segurança S/C Ltda.
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin, Subprocurador-Geral.
Unidade Técnica: Secex/SP.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 113, § 1°,
da Lei n° 8.666/93, c/c o disposto no art. 43, inciso I, da Lei n° 8.443/92, e no art. 194, inciso I, do Regimento
Interno do TCU, DECIDE:
8.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2. dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à Embraseg - Empresa
Brasileira de Segurança S/C Ltda. e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região; e
8.3. determinar ajuntada destes autos às contas anuais do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região,
exercício de 1996, para subsidiar o seu exame.
Ata n° 11/98 - Plenário.
Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-014.473/97-6
Natureza: Solicitação
Órgão: Ministério da Justiça
Interessado: Subprocurador-Geral da República - Coordenador da 5'
Câmara de Coordenação e Revisão
Ementa: Solicitação de cópia do relatório conclusivo da Tomada de
Contas referente a execução do Convênio MJ n° 05/96, firmado pelo
Ministério da Justiça com a Secretaria de Justiça e Interior do Estado
do Rio de Janeiro. Conhecimento. Informação ao solicitante de que
não tramita neste Tribunal nenhum processo relativo ao convênio
supracitado. Arquivamento dos autos.

•

Adoto como relatório a bem elaborada instrução a cargo da competente Lla SECEX, que
passo a transcrever:
"Trata-se de solicitação formulada pelo Sr. Subprocurador-Geral da República, Coordenador da 5'
Câmara de Coordenação e Revisão, Eitel Santiago de Brito Pereira, mediante o oficio n° 554/97/5' CCR, de
29.10.97 (fls. 01), no sentido de ser-lhe remetida cópia do relatório conclusivo da tomada de contas referente
à execução do Convênio MJ n° 05/96, firmado entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Justiça e Interior
do Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de instruir o procedimento MPF-PR/RJ 08100.004216/93-28,
sobre desvio de verbas no Instituto Padre Severino e na Escola João Alves durante a execução do referido
convênio.
Inicialmente, o processo foi examinado pela SECEX/RJ (fls. 03) que propôs seu encaminhamento a esta
2.
4a SECEX, tendo em vista que o TC-004.041/97-6, que considerou poder servir de subsídio ao fornecimento
das informações solicitadas, encontrava-se com carga para esta Secretaria.
2.1 Informou, ainda, que não foi constatada, mediante pesquisa no sistema CAPT, "...a existência de outros
autos, em tramitação neste Tribunal, derivados do aludido convênio, não havendo, da mesma forma, qualquer
processo que faça remissão às entidades beneficiadas supracitadas".
Compulsando o TC-004.041/97-6, que versa sobre a Tomada de Contas do Gabinete do Ministro/MJ,
exercício de 1996, verificamos que não há nos autos qualquer menção ao convênio objeto da solicitação.
Em consulta ao sistema SIAFI (fls. 05/11) obtivemos a informação de que o convênio MJ 05/96, SIAFI
n° 310411, firmado entre a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos - SNDH e o Governo do Estado do Rio
de Janeiro, vigiu até 29/10/97 e seu prazo para encaminhar a prestação de contas expirou em 28/11/97 (fls:
05).
4.1. Até a data da consulta (27/02/98), segundo aquele sistema, o órgão convenente ainda não havia
apresentado a prestação de contas do convênio ao concedente - SNDH/MJ (fls. 11).
Face ao exposto, propomos o encaminhamento dos autos ao Gabinete do Exmo. Sr. Ministro-Relator,
com fulcro no art. 30 da Resolução TCU 77/96, sugerindo que o Tribunal:
conheça da presente solicitação, com fundamento no parágrafo único do art. 30 da Resolução TCU
77/96;
informe ao ilustre solicitante, Sr. Subprocurador-Geral da República Eitel Santiago de Brito Periera
que não tramita neste Tribunal qualquer processo relativo ao convênio MJ n° 05/96, remetendo-lhe cópia do
relatório e voto que acompanhem a Decisão que vier a ser adotada;
determine o arquivamento deste autos."
6/v014473.97. wpd
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É o relatório.
VOTO

Ante o exposto, acolho a proposição da Unidade Técnica e Voto por que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 1 9 de abril de 1998.

ilU
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DECISÃO N° 15 2/98-TCU - PLENÁRIO
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Processo n° TC-014.473/97-6
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessado: Eitel Santiago de Brito Pereira - Subprocurador-Geral da República
Órgão: Ministério da Justiça
Relator: Ministro Iram Saraiva
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 4' SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente solicitação, nos termos do parágrafo único do art. 30 da Resolução TCU n°
77/96;
8.2. informar ao ilustre solicitante, Sr. Eitel Santiago de Brito Periera, Subprocurador-Geral da
República, que não tramita neste Tribunal nenhum processo relativo ao convênio MJ n° 05/96, remetendo-lhe
cópia do relatório e voto que acompanham esta Decisão;
8.3. determinar o arquivamento destes autos.
Ata n° 11/98 - Plenário.
Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva, Iram
Saraiva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO

TC-015.156/97-4
Natureza: Representação
Interessado: Ministério Público junto ao TCU
Ementa: Representação contra possíveis irregularidades em licitação
promovida pelo Ministério da Justiça. Foram adotadas providências. O
procedimento licitatório foi suspenso. Ficou prejudicada a proposta do
MP junto ao TCU. Conhecer da representação para, no mérito dar-lhe
provimento. Determinações.

Adoto como Relatório a bem elaborada instrução a cargo da competente 4' SECEX, que
passo a transcrever.
"Trata-se de representação oferecida pelo ilustre representante do Ministério Público junto ao
TCU, Sr. Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com fundamento no art. 81, incisos I e II da Lei n°
8.443/92, em virtude de notícia veiculada pelo jornal Correio Braziliense `, edição de 02.12.97, acerca
da ocorrência de irregularidades em licitação procedida pelo Ministério da Justiça para aquisição de
móveis de escritório (fls.01/03).
Registra o Sr. Subprocurador que, segundo a citada matéria, o edital da licitação previa ... a
compra de mesa retangular avaliada em R$16 mil e armário de quatro gavetas, de apenas 68 cm, avaliado
por R$ 9,8 mil, enquanto levantamento de mercado feito pela equipe do jornal indicou o preço máximo de
R$ 2,5 mil e R$ 600, respectivamente.'
no edital, de poltrona contendo
Prossegue salientando que foi noticiada a existência,
2.1.
especificação composta de 43 itens; e de cadeiras giratórias orçadas em R$ 1,26 mil, com requisitos de
regulagem do assento à gás e de inclinação travada em qualquer posição, com simples toque.
Considerando os indícios descritos de direcionamento da aludida licitação; e que
tal
procedimento licitatório não se conformaria à atual política de contenção de gastos imposta à
Administração Pública, solicita que este Tribunal se digne a:
a) liminarmente, determinar ao Ministério da Justiça a suspensão do mencionado
procedimento licitatório, uma vez que a matéria indica a abertura de propostas para o dia 11 do mês
corrente;
b) determinar, com fulcro no art. 41, inciso II, também da Lei n° 8.443/92, a realização de
no
Ministério da Justiça, com vistas ao cumprimento dos misteres supra-assinalados e, se for o
inspeção
caso, identificar os responsáveis pelos atos eventualmente irregulares.'
Concomitantemente à iniciativa da douta Procuradoria, esta SECEX, ao tomar conhecimento das
matérias publicadas nas edições de 02 e 03 de dezembro/97, do 'Correio Braziliense' ( fls.07/08 ),
adotando as providências preconizadas pela Portaria/ TCU n° 68, de 03/02/97, expediu o oficio n° 690/9743 SECEX, de 05/12/97 (fls.06 ), mediante o qual solicitou ao Ministério da Justiça - MJ informar as
providências adotadas em função das irregularidades noticiadas.
+1,

Em resposta à diligência desta Secretaria, por meio do oficio n° 68/SE/MJ, de 03/02/98
5.
(fls.12), o MJ prestou as seguintes informações:
7N015156
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os atos referentes ao processo licitatório da Tomada de Preços n° 12/97 foram suspensos por
intermédio da Portaria do Gabinete do Ministro/ MJ n° 1.215, de 02/12/97 (fls.14);
a mesma Portaria desconstituiu a Comissão Permanente de Licitação, dispensando os seus
membros;
Comissão de Avaliação, constituída mediante Portaria do Gabinete do Ministro/MJ, de
18/12/97, ( fls.16 ) para analisar a matéria, concluiu pela existência de irregularidades na licitação que
comprometeriam todo o procedimento até então praticado, ante a inobservância do disposto no art. 30 ,
inciso I, da Lei 8.666/93 (fls.22 ); e
o relatório da citada Comissão, bem como o processo n° 08008. 001769/97-10, relativo à
licitação em comento, foram encaminhados à Consultoria Jurídica do Ministério para manifestação e
sugestão das medidas a serem adotadas.
O relatório da Comissão de Avaliação (fls.17/22) consigna, em suma, as seguintes
6.
impropriedades/irregularidades:
`... excessivo detalhamento de cada mobiliário.., quando, na verdade, bastaria à administração
obedecer às especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.' (fls. 19)
a maioria das especificações foram copiadas parcialmente da proposta apresentada pela
empresa Giroflex S/A; (fl.19)
os preços máximos constantes do Anexo III ao edital representavam a média dos preços
cotados pelas empresas FISON Comércio e Representação de Móveis Ltda, LAYOUT Arquitetura e
Interiores, GIROFLEX S/A e Mobília-DF Comércio e Representações Ltda as quais apresentaram
orçamento prévio; ( fls.19) e
a numeração das folhas 173/175 foi rasurada (fls.21).
Analisando-se as informações encaminhadas, observa-se que o MJ adotou providências
7.
pertinentes face às denúncias de irregularidades na Tomada de Preços n° 12/97, suspendendo,
preliminarmente, o certame e determinando a apuração dos fatos.
Face à constatação da existência de irregularidades, conforme conclusão do relatório da
7.1.
Comissão de Avaliação, cabe ao MJ adotar as providências previstas no art. 49 da Lei n° 8.666/93,
anulando o procedimento, sem prejuízo da adoção de outras sanções administrativas porventura entendidas
cabíveis.
Assim, considerando: que o procedimento licitatório foi suspenso por ato do MJ; que comissão
8.
instituída por aquele Ministério constatou a existência de irregularidades no certame; que não foi procedida
a anulação da licitação; que a proposta do Sr. Procurador relatada no subitem 3 desta instrução, ante o
exposto, ficou prejudicada;
Propomos o encaminhamento dos autos ao Gabinete do Exmo. Sr. Ministro-Relator, com fulcro
8.1
no art. 39 da resolução 77/96-TCU, sugerindo que o Tribunal:
conheça da presente representação, com fundamento no art.81, incisos I e II da lei n°
8.443/92, para, no mérito, dar-lhe provimento;
determine ao Ministério da Justiça que adote, quanto à Tomada de Preços n° 12/97, as
medidas necessárias ao cumprimento do art. 49 da lei n° 8.666/93, dando conhecimento do fato a este
Tribunal ;
determine a juntada destes autos às contas da Coordenação Geral de Serviços -CGS/MJ,
referentes ao exercício de 1997."

É o Relatório.
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VOTO
Examina-se, nesta oportunidade, representação oferecida pelo douto Ministério Público
junto a esta Corte de Contas, na pessoa do Subprocurador-Geral, Dr. Lucas Rocha Furtado, tendo
em vista noticia veiculada na imprensa, no sentido de que havia irregularidades em licitação para
a aquisição de móveis de escritório, levada a termo pelo Ministério da Justiça.
Considerando que, ante os elementos dos autos e todo o exposto no relatório retro, o
Ministério da Justiça, ao tomar conhecimento das irregularidades ora tratadas, adotou
providências no sentido de suspender o certame licitatório, bem como de constituir comissão para
apurar os fatos, tendo, assim, ficado prejudicada a sugestão propugnada pelo Ministério Público,
acolho as propostas formuladas pela zelosa Unidade técnica, e VOTO no sentido de que o
Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste Egrégio Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em19 de abril
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Processo n° TC-015.156/97-4
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Ministério Público junto ao TCU
Órgão: Ministério da Justiça
Relator: Ministro Iram Saraiva
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: 4a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - com fundamento no art. 39 da Resolução n° 77/96-TCU, conhecer da presente Representação
formulada pelo Ministério Público junto a este Tribunal, com fulcro no art. 81, incisos I e II da Lei n°
8.443/92, para, no mérito, dar-lhe provimento;
8.2 - determinar ao Ministério da Justiça que adote, no tocante à Tomada de Preços n° 12/97, as
medidas necessárias ao exato cumprimento da Lei n° 8.666/93, em especial o disposto no art. 49, dando
conhecimento ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, das providências adotadas; e
8.3 - determinar a juntada destes autos às contas da Coordenação Geral de Serviços - CCS/MJ,
referentes ao exercício de 1997.
Ata n° 11/98 - Plenário.
Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva,
Iram Saraiva (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-005.064/96-1
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Banco do Brasil S.A
INTERESSADO: Juiz de Direito da 1g Vara Cível da
Comarca de Apucarana no Estado do Paraná

•

EMENTA: Encaminhamento pelo Juizo da Vara Cível
da Comarca de Apucarana/PR de cópia dos autos de
Execução de Titulo Executivo Extrajudicial movido
pelo Banco do Brasil contra a Cooperativa
Agropecuária Centro Norte do Paraná
Ltda.(CANORPA). Autuação como Representação.
Diligências preliminares. Inspeção. Não
comprovação de procedimentos irregulares do Banco
na defesa de seus interesses. Encaminhamento ao
Sr. Juiz de Direito de Apucarana/PR da Decisão,
acompanhada do Relatório e Voto que a
fundamentaram. Determinação à CISET/MF. Juntada
do processo às contas do Banco relativas a 1997.

Trata-se de cópias dos autos da Execução de titulo
extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil contra a Cooperativa
Agropecuária Centro Norte do Paraná Ltda (CANORPA) ,encaminhadas pelo
Juizo da Comarca de Apucarana/PR, tendo em vista a possibilidade de lesão
ao patrimônio público e privado.
A 8g SECEX ao instruir o processo propôs,inicialmente, em face
da delegação de competência deste Relator (Portaria ng 01, de 19.05.96),
que o Presidente do Banco do Brasil prestassem informações sobre o
seguinte:
"a) elucidações concernentes a realização das Cessões de
Crédito, realizadas pelos Administradores da agência do BB em Apucarana,
Srs. Jayme Leonel e Antônio Hernandes, em favor da empresa Companhia
Lorenz, mediante Escrituras Públicas de cessão de créditos cumuladas com
confissão de dívidas, garantidas por hipoteca e fiança, registradas no
Livro n2 228, às fls. n2 001, 020 e 040 do Cartório do 12 Ofício de Notas
de Apucarana/PR, por valor cerca de nove vezes menor ao total de créditos
do BB com a CANORPA, justificando, em especial, a cessão de crédito
consubstanciada na Escritura de Confissão de Dívida com garantia
hipotecária e fidejussória, contra a mencionada Cooperativa, registrada
no Livro n2 198, às fls.438 do referido Cartório no valor, em 31.12.90,
de Cr$ 282.698.853,12 (duzentos e oitenta e dois milhões, seiscentos e
noventa e oito mil, oitocentos e cinqüenta e três cruzeiros e doze
centavos), equivalente, à época, a US$ 1,662,347.72 (um milhão, seicentos
e sessenta e dois mil, trezentos e quarenta e sete dólares e setenta e
dois centavos), sendo a mesma considerada crédito privilegiado, com
grandes chances de ser satisfeito; e
b) esclarecimentos se a cessionária, Companhia Lorenz, procedeu
ao adimplemento das obrigações emanadas das Cessões de Crédito, efetuadas
por intermédio de Escrituras Públicas de cessão de créditos cumuladas com
confissão de dívidas, mediante garantia hipotecária e fiança, outorgadas
por esse Banco, registradas no Livro n2 228, às fls. 101, 020 e 040 do
citado Cartório".
Em resposta, o chefe da Auditoria Interna do Banco do Brasil
apresentou os esclarecimentos de fls. 179/180, os quais reproduzimos, em
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síntese, a seguir:
"1. Como se pode constatar pela leitura das cópias encaminhadas
pelo Juízo de Apucarana/PR, notadamente às fls.(...), quando da
contratação foram colhidas garantias suficientes para a segurança dos
negócios pactuados;
2. Aduza-se que a Cooperativa Agropecuária Centro Norte do
Paraná Ltda.( CANORPA) ocupou por longos anos posição de destaque no
desenvolvimento da atividade agropecuária da região...
3. A partir de 1982, a entidade resolveu investir no ramo da
agroindústria, construindo um dos maiores complexos industriais de
esmagamento de milho e soja do Estado, visando o aproveitamento da
abundante matéria-prima recebida e seus cooperados. Essa iniciativa, que
poderia alçar a Cooperativa à posição de destaque entre as congêneres do
Estado, tornou-se a causa de seu crônico problema econômico-financeiro
em função de diversos aspectos, inclusive administrativos e operacionais.
4. O deferimento da cessão de crédito em questão foi subsidiado
pelos fatos a seguir descritos, na seqüência em que ocorreram:
11.08.87 - avaliação do complexo industrial, principal
garantia dos negócios realizados com o Banco, efetuada pela PLANORTE,
empresa de assistência técnica credenciada pelo Banco: US$ 14,953,830.00;
18.04.91 - total das dívidas da CANORPA:
- com inadimplência= US$ 50,089,580.00
- sem inadimplência= US$ 39,766,950.00;
10.05.91 - proposta da CIA LORENZ ao Banco, no valor de US$
5,340,000.00, assumindo a proponente o pagamento dos débitos com os
cooperados, funcionários e impostos;
06.06.91 - situação do patrimônio da CANORPA em relação às
penhoras judiciais e ações em andamento:
- valor dos bens, excluído o imóvel vinculado ao Banco= US$
5,298,715.00;
- valor das penhoras judiciais existentes e ações em andamento=
US$ 11,737,000.00;
10.01.92 - avaliação do complexo industrial constante do
Edital de Praça publicado pelo Poder Judiciário: US$ 12,954,468.00;
10.03.92 - formalizada a operação de cessão de créditos por
US$ 7,000,000.00.
5. Portanto, a referida cessão atendeu aos interesses do Banco,
constituindo-se, por todo o exposto, em recuperação de crédito, na medida
em que as dívidas trabalhistas, previdenciárias e fiscais da CANORPA
praticamente anulavam a garantia hipotecária do Banco (complexo
industrial); é de notar que, somadas as dívidas da Cooperativa para com
os agricultores, impostos e encargos trabalhistas, chegava-se à vultosa
quantia de US$ 6,500,000.00. Conseqüentemente, ainda que o complexo
industrial fosse arrematado em hasta pública por US$ 12,000,000.00 (no
mínimo, improvável), o Banco receberia somente US$ 5,500,000.00, muito
aquém da proposta da assuntora (Companhia Lorenz).
6. Com efeito, não restando ao Banco outro meio para reaver
parte do seu crédito, senão pela concretização da cessão de créditos,
coube à Administração exercitar a opção disponível; se assim não
procedesse estaria infringindo os princípios da razoabilidade e da
economicidade, porque não há justificativa legal para a recusa de
recebimento de um crédito quando não se vislumbra outro meio viável de
recuperá-lo.
7. Registre-se que a Companhia Lorenz apresentou, recentemente,
proposta de regularização de suas dívidas com o Banco, ora sob exame na
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Superintendência Regional de Londrina(PR)".
Analisando os esclarecimentos prestados, a Unidade Técnica
após destacar 'que a operação feita pelo Banco atendeu aos interesses da
instituição, à época, face a precária situação financeiro-econômica da
CANORPA que praticamente anulava as garantias reais obtidas,
principalmente pela existência, segundo o Banco do Brasil, de vultoso
passivo trabalhista e fiscal que tinha preferência em relação às mesmas,
concluiu que o procedimento do Banco foi o mais adequado dentro da
situação fática em que se encontrava a CANORPA, propondo, em
conseqüência, o arquivamento do processo e dando conhecimento ao Exmo.
Sr. Juiz de Direito da Comarca de Apucarana'.
Ao dar entrada neste Gabinete, determinei, preliminarmente,
fosse o presente processo autuado como Representação, oportunidade em que
proferi, às fls. 184, Despacho com o seguinte teor:
Com referência às cessões de crédito feitas pelo Banco do
Brasil à Companhia Lorenz, parece-me, à primeira vista, que o Banco agiu
para recuperar o possível.
Entendo que empresas como o Banco do Brasil que concorrem no
mercado, precisam e devem ter a liberdade necessária para negociarem em
defesa dos interesses da instituição, inclusive fazendo composição de
dívidas da melhor forma possível, sobre a ótica da sua avaliação que é
quem detém a melhor posição para negociar.
No caso presente, parece-me cumprir ao TCU, além do
questionamento inicial que representa uma conseqüência, a causa que levou
o Banco ao ponto de acumular cerca de US$ 60,000,000.00 de crédito em
empresa cujo capital situa-se em torno de 12/14 milhões de dólares.
Isto posto, considero importante devolver este processo à 84
SECEX para que diligencie ao Banco do Brasil, com o objetivo de colher
informações sobre as seguintes questões:
Quais as razões que levaram o Banco do Brasil a ter um
crédito de 60 milhões de dólares em mãos de uma empresa sem as
correspondentes garantias?
O crescimento da dívida, além do valor das garantias,
referem-se a juros, multas e correção monetária?
Em algum momento o Banco do Brasil constatou o crescimento
da dívida além das garantias?
Se constatado, quais as providências que foram tomadas para
evitar que chegasse a esse ponto?
O Banco continuou a fazer novos empréstimos mesmo após o
desequilíbrio financeiro da empresa?
Caso o Banco houvesse tomado as providências necessárias no
momento oportuno, poderia ter evitado esse extraordinário prejuízo?
Caso constatadas irregularidades praticadas ou omissões de
procedimentos em defesa do Banco, apontar os responsáveis.
Promovida a diligência, o Banco do Brasil enviou a documentação
de fls. 194/195, a qual examinada pela 84 SECEX teve a seguinte análise:
... as explicações encaminhadas pelo Banco, produzidas pelo
Chefe de Auditoria Interna, certamente pessoa sem o conhecimento
necessário das operações em tela, vieram desacompanhadas de qualquer
documentação comprobatória das alegações produzidas, impossibilitando,
por conseqüência, que esta Corte de Contas possa proceder a um exame mais
meticuloso das operações, objeto desta representação'.
Concluindo o seu exame, propôs a SECEX a obtenção dos seguintes
esclarecimentos do Banco do Brasil, acompanhados da respectiva
documentação comprobatória:
3
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'a) relação de todas operações de crédito celebradas com a
CANORPA e transferidas à Cia Lorenz mediante escrituras públicas de
cessão de créditos cumuladas com confissão de dívidas, registradas no
Livro ne 228, às fls. n2 001, 020 e 040 do Cartório do 1g Ofício de Notas
de Apucarana/PR, acompanhadas da relação de garantias fornecidas, com
valores originais e em dólar dos créditos e das respectivas garantias;
memória de cálculos discriminando, na data da transferência
dos créditos à Cia Lorenz, o valor, em moeda corrente da época e em
dólares, dos débitos cedidos e especificando o principal, juros, correção
monetária e demais encargos por inadimplência;
cópia, se houver, de dossiê relativo à CANORPA, com
informações que permitam auferir a economicidade e regularidade das
operações de créditos celebradas pelo Banco do Brasil S.A com a
Cooperativa;
informar se o Banco do Brasil procedeu, antes da concessão
dos créditos à CANORPA, a estudos referentes à situação econômicofinanceira, capacidade de pagamento, grau de endividamento do devedor ou
da viabilidade econômica das operações, encaminhando cópias, em caso
afirmativo;
cópia de negociações, levada a efeito tanto no âmbito
administrativo como judicial, com vistas ao recebimento dos créditos
junto à CANORPA;
cópia da avaliação do complexo industrial, principal
garantia dos negócios realizados com o Banco, efetuada pela PLANORTE e
da constante do Edital de Praça publicado pelo Poder Judiciário, conforme
informado no Of. Presi 96/391;
informar de forma clara e objetiva se a Companhia Lorenz
adimpliu as obrigações emanadas das escrituras de cessão de crédito
cumuladas com confissão de dívidas citadas na alínea "a", acompanhado dos
pertinentes documentos comprobatórioss;
Ao concordar com o pedido de diligência sugerido pela Unidade
Técnica, e considerando que as respostas dadas pela instituição, com
relação à diligência anterior, foram feitas de forma lacônica e
superficial, determinei por despacho(fls.200), além dos esclarecimentos
solicitados pelo órgão técnico deste Tribunal, a obtenção do seguinte:
I- Em que data o Banco verificou a inadimplência da empresa e
que providências foram adotadas com vistas ao recebimento de seus
créditos, ao constatar o descompasso entre as garantias oferecidas por
esta (entre 12/14 milhões de dólares correspondente ao seu patrimônio)
e o valor total da dívida de 60 milhões de dólares?
II- Quando ocorreu a inadimplência qual era a situação da
empresa com relação às dívidas versus garantias?
Em cumprimento ao pedido de diligência deste Relator, o Banco
do Brasil encaminhou a documentação constante do Volume 1, em anexo,
cujo exame feito pela instrução de fls.210/223, teve, entre outras, as
seguintes considerações, as quais reproduzimos a seguir:
"Pelos documentos constantes dos autos, apesar de estarem
dispostos de forma bastante confusa, o que demandou esforço adicional na
instrução, podemos extrair fortes indícios de que as operações realizadas
pela CANORPA junto ao Banco do Brasil não se pautaram por critérios
exclusivamente técnicos.
Contudo, torna-se temerário avaliarmos, no presente momento,
até que ponto o Banco atuou de forma imprópria. Mister a realização de
trabalho mais abrangente e aprofundado, para obtermos uma visão completa
do relacionamento entre o BB e a CANORPA. S6 assim, chegaremos a uma
4
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conclusão isenta a respeito da atuação do Banco do Brasil, apurando as
eventuais responsabilidades dos seus dirigentes e empregados.
A realização de inspeção ou auditoria por parte desta Corte de
Contas nas operações envolvendo a CANORPA torna-se, desse modo,
imperiosa, para os fins mencionados no item anterior.
Importa observar que tal trabalho deverá ser realizado,
preferencialmente pela SECEX/PR, haja vista a maior proximidade
geográfica desta unidade com o Banco onde se concentraram as operações
com a Cooperativa ( Superintendência no Paraná e agências de
Apucarana/PR). Tal fato, sem dúvida, influirá positivamente na qualidade
do trabalho a ser produzido, considerando que a equipe terá maior
disponibilidade de tempo para a execução de trabalho mais aprofundado e
abrangente".
Ao concordar com a proposta do analista, encarregado da
instrução, a Sra. Secretária Substituta da 8g SECEX destacou o seguinte:
"Conforme determinações do Exmo. Sr. Ministro Humberto
Guimarães Souto, relator do feito, exaradas, em especial, nos Despachos
de fls. 184 e 200, deveria esta Secretaria colher informações com vistas
a poder avaliar todos os fatores que levaram a CANORPA a acumular
elevadíssimos débitos com o Banco do Brasil, bem como opinar sobre a
regularidade da cessão de créditos feita por aquela Instituição em favor
da Companhia LORENZ, objeto, inclusive da comunicação que deu origem a
este processo.
Com efeito, da análise dos documentos constantes no volume I
não é possível extrair conclusões acerca da regularidade dos
procedimentos levados a cabo pelo Banco do Brasil, em especial pelo fato
de que há indícios de que, apesar da situação de elevado risco da
CANORPA, enquanto devedora do Banco, continuou aquela Instituição a
emprestar-lhe elevadas somas, sem, contudo, tomar providências no sentido
de resguardar as garantias então oferecidas nas operações já pactuadas.
Todavia, como afirmamos acima, há indícios de má condução das
operações no âmbito do Banco do Brasil, não sendo possível, por ora,
afirmarmos que dirigentes ou empregados da Instituição se houveram com
culpa ou dolo na condução dos negócios. Tampouco, a partir dos elementos
encaminhados, é possível atender por completo as determinações do Exmo.
Sr. Ministro-Relator, constantes dos Despachos de fls. 184 e 200".
Por despacho de fls. 226, determinei a realização da inspeção,
na forma sugerida pela 8g Scretaria de Controle Externo.
Realizada a inspeção pela SECEX/PR, foram os autos encaminhados
à 8g SECEX que, ao analisar as conclusões dos trabalhos feitos pela
Unidade Regional deste Tribunal, faz as seguintes considerações
(fls.286/288):
"Autorizada pelo Exmo. Sr. Ministro-Relator a realização da
referida inspeção, conforme despacho de fls. 226, retornaram os autos a
esta Secretaria já com o relatório de fls.276/280, onde estão registradas
os resultados do trabalho auditorial.
As conclusões a que chegou o Analista encarregado da inspeção,
apresentadas no item 22 do mencionado relatório, são no sentido de que:
'- as operações de concessão de crédito se pautaram por
critérios técnicos, haja vista os estudos de operação que tiveram sua
tramitação pela Agência, Superintendência e Direção Geral;
- as garantias, nas concessões dos créditos, eram suficientes
para cobrir eventual inadimplência;
- o acompanhamento das garantias ocorreu pela presença dos
fiscais do Banco do Brasil junto à Cooperativa, com o fornecimento
5
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periódico de boletins de vistoria, os quais tramitavam pela
Agência/Superintendência;
- quando tais garantias eram diminuídas, o Banco,
imediatamente, encaminhava expediente solicitando a reposição ou
pagamento dos créditos;
quando a Cooperativa se tornou inadimplente o Banco procurou
esgotar os meios de negociação antes de tomar medida judicial, sendo tal
praxe adotada com resultados mais satisfatórios, e somente se utilizando
da execução quando não restasse outro caminho;
- a negociação com a LORENZ, empresa que já trabalhava com o
Banco há longa data e sempre a bons termos (Ata da 41=9 AGE)foi uma
tentativa de reaver parte de seus créditos;
quando a Lorenz descumpriu o contrato firmado com o Banco,
este, como de praxe, procurou esgotar a fase de negociação, após o que
impetrou as competentes ações de execução de título extrajudicial (item
21);
- não estar caracterizado ato de gestão antieconômico ou
possível dano ao Patrimônio Público nas operações do Banco do Brasil com
a Cooperativa Agropecuária Centro Norte do Paraná Ltda.- CANORPA'.
O trabalho desenvolvido pela SECEX/PR teve por norte as
orientações do Exmo. Sr. Ministro-Relator e foi feito com base nas
informações contidas nos autos vindas do Banco do Brasil, bem como em
documentos adicionais coletados "in loco" e entrevistas com pessoas que
participaram nas diversas operações com a CANORPA.
Assim é que, avaliada a conjuntura do país na época em que
foram contratadas as operações com a CANORPA, verificou o Analista
encarregado do trabalho de inspeção que os prepostos do Banco agiram
corretamente, não tendo havido conduta que contribuísse de forma dolosa
ou culposa para o agigantamento do débito objeto da cessão de crédito que
originou a presente representação.
Portanto, os fatos apurados ao longo da instrução dos autos
vieram, em nosso entendimento, corroborar a posição externada pelo Exmo.
Sr. Ministro Humberto Guimarães Souto, em seu Despacho de f1.184, no
sentido de que: 'Com referência às cessões de crédito feitas pelo Banco
do Brasil à Companhia Lorenz, parece-me, à primeira vista, que o Banco
agiu para recuperar o possível. Entendo que empresas como o Banco do
Brasil que concorrem no mercado, precisam e devem ter a liberdade
necessária para negociarem em defesa dos interesses da instituição,
inclusive fazendo composição de dívidas da melhor forma possível, sobre
a ótica da sua avaliação que é quem detém a melhor posição para
negociar'.
Com relação às razões que levaram o Banco a acumular cerca de
US$ 60 milhões em créditos de empresa com capital que se situava em torno
de US$ 12/14 milhões, entendemos que, concluída a inspeção, restaram
explicitados os fatores que contribuíram para tanto, bem como que não há
conduta a apenar.
Ante o exposto e tendo em vista que não restou caracterizado
ato de gestão antieconômico ou possível dano ao Patrimônio Público nas
operações de Cessão de Crédito celebrados entre o Banco do Brasil e a
Companhia Lorenz, concordamos com as conclusões da instrução e submetemos
os presentes autos à consideração superior com proposta no sentido de que
o E. Tribunal:
a) conheça da presente representação, nos termos do disposto no
art. 39 da Resolução TCU ng 77/96, para, no mérito, considerá-la
improcedente;
6
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dê conhecimento ao MM Juiz de Direito da 1.2 Vara Cível, da
Comarca de Apucarana, Estado do Paraná, da Decisão que vier a ser
proferida nos autos; e
arquivar o processo".
É o Relatório.
VOTO

Registro, inicialmente, que o processo em questão originou-se
de comunicação do Exmo. Sr. Juiz de Direito da Comarca de Apucarana/PR,
sobre Execução de Título Executivo Extrajudicial movida pelo Banco do
Brasil contra a Cooperativa Agropecuária Centro Norte do Paraná
Ltda.(CANORPA), em razão de prováveis danos ao patrimônio público e
privado, em decorrência da transferência de créditos da acenada
Cooperativa à COMPANHIA LORENZ, que teria se subrogado nos direitos
creditícios, até então exclusivamente do Banco, por força da Escritura
de Confissão de Dívida contra a mencionada Cooperativa, registrada no
Cartório do Município, às fls.438 do Livro n2 198.
Consoante registrado no Relatório, ao dar entrada neste
Gabinete o presente processo já tinha sido objeto de exame preliminar por
parte da 8@ SECEX, face a Delegação de Competência concedida à Unidade
Técnica por meio da Portaria n2 01, de 19.05.96.
Em sua conclusão inicial, à vista dos esclarecimentos prestados
pelo Banco do Brasil, a Unidade Técnica propôs, inicialmente, o
arquivamento do processo, visto que a operação realizada pelo Banco
atendia aos interesses da Instituição.
Dada a relevância dos fatos,determinei a oitiva do Banco, uma
vez que, não obstante parecer-me à primeira vista uma operação
perfeitamente normal para recuperar o possível de um prejuízo eminente,
pareceu-me um pouco desproposital o fato de o Banco acumular crédito
cerca de US$60,000,000.00 de uma empresa cujo capital situava-se em
torno de 12/14 milhões de dólares.
Assim, promovida a diligência nesse sentido, verificou-se, a
princípio, que as operações realizadas pela CANORPA junto ao Banco do
Brasil não se pautaram por critérios exclusivamente técnicos, o que
resultou no pedido de inspeção por parte deste Relator em todas as
operações realizadas pelo Banco do Brasil envolvendo a dita Cooperativa
e a CIA LORENZ.
Realizada a inspeção, restou apurado que os procedimentos do
Banco do Brasil tanto na Ação de Execução movida contra a Cooperativa
Agropecuária Centro Norte do Paraná (CANORPA), como na Cessão de Créditos
à CIA LORENZ, atendeu aos interesses da instituição, considerando que as
dívidas trabalhistas, previdenciárias e fiscais da CANORPA anulavam
praticamente a garantia hipotecária dada ao Banco.
Observo, por outro lado, que a CIA LORENZ não honrou os
compromissos assumidos com o Banco o que resultou na Ação de Execução
também contra a citada companhia, junto à Comarca de Apucarana.
Desse modo, verifico, à vista do contido no Relatório que
antecede este Voto, que o Banco do Brasil adotou as medidas pertinentes
no resguardo de seus interesses, com o objetivo de recuperar o possível,
não tendo sido evidenciado nos autos qualquer ato de gestão antieconômico
ou dano ao patrimônio público em decorrência da Cessão de Crédito firmada
entre a Instituição e a CIA LORENZ.
A despeito de todas as medidas judiciais e extrajudiciais
adotadas pelo Banco do Brasil, registro, por oportuno, que houve
7
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excessos na condução dos financiamentos à CANORPA, o que motivou a
remessa dos autos de execução a este Tribunal pelo Juízo processante do
feito, face a iminência de prejuízos ao patrimônio público.
Com essas considerações, Voto por que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto a elevada apreciação deste Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de
Souza, em 19 de abril de 1998.
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DECISÃO N° 1 5 4 /98-TCU - PLENÁRIO
Processo n°: TC-005.064/96-1 com 1 volume
Classe de Assunto: VII- Representação
Interessado: Juiz de Direito da Comarca de Apucarana/PR
Entidade: Banco do Brasil S.A
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: 8 SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer do expediente encaminhado pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da Comarca de ApucaranaPR como representação, nos termos do art. 42, da Resolução TCU n° 77/96, para, no mérito, considerá-la
improcedente, uma vez que o Banco ao promover o acordo para recuperação dos seus créditos adotou as
medidas ao seu alcance para minimizar os prejuízos decorrentes dos emprestímos concedidos à
CANORPA;
8.2 - dar conhecimento ao MM. Juiz de Direito da P Vara Cível, da Comarca de Apucarana, Estado
do Paraná, da presente Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam;
8.3 - uma vez que não consta dos autos o resultado da Ação de Execução movida pelo Banco do
Brasil contra a CIA LORENZ, determinar à CISET/MF que faça constar das contas do Banco de 1997 as
informações pertinentes;
8.4 - determinar ajuntada do presente processo às referidas contas.
Ata n° 11/98 - Plenário.
Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-010.683/97-6
NATUREZA: Representação sobre procedimento licitatório.
ENTIDADE: Telecomunicações do Amazonas S/A - TELAMAZON.
INTERESSADA: Empresa de Alimentação do Trabalhador Ltda. EAT.

4w
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Representação sobre procedimento licitatório. Audiência do
responsável. Revogação, ainda que de forma indevida, da concorrência.
Conhecimento para, no mérito, considerá-la prejudicada em decorrência
da perda do seu objeto. Determinação no sentido de que a empresa
promova a retificação do procedimento adotado, tornando, em
conseqüência, nula a modalidade licitatória. Conhecimento aos
interessados. Juntada dos presentes autos aos das contas.
Tratam os autos de Representação formulada pela Empresa de Alimentação do Trabalhador
Ltda - EAT acerca de irregularidades que estariam sendo praticadas pela Comissão Permanente de Licitação
da TELAMAZON no processo referente à Concorrência n° 05/97, tendo como objeto a contratação de
empresa para fornecimento de vales-refeição/alimentação.
A Representante ressalta que sucederam fatos em desacordo com o que prescreve a Lei n°
2.
8.666/93, com relação às exigências que restringem a participação de licitantes, ilustrando as seguintes
ocorrências (fls. 02):
a TELAIV1AZON promoveu licitação objetivando a contratação de uma empresa
fornecedora de vales-alimentação/refeição, da qual participaram 5 (cinco) empresas;
a Comissão de Licitação afastou do processo, pelo mesmo motivo, quatro empresas, com
base em exigências não contidas no edital;
a Comissão julgou seus próprios atos;
a Comissão não deu tempo para que alguma empresa recorresse às vias judiciais, tendo
em vista que a comunicação do indeferimento se deu de forma intempestiva;
a taxa de administração foi de 1%, enquanto que as praticadas nesse segmento giram em
torno de 0,001% e 0,01%.
Diante disso, foi realizada diligência, tendo o responsável encaminhado justificativas no sentido
3.
de que a Comissão considerou inabilitadas as quatro empresas, já que deixaram de apresentar
estabelecimentos credenciados em todas as 45 localidades em que houvesse funcionários da TELAMAZON
lotados (fls. 57).
Informa que o processo licitatório foi revogado, por achar necessária uma revisão dos termos
4.
do edital da concorrência (fls. 57).
A Analista considera que ficou caracterizada a ocorrência de falhas no edital no que pertine
5.
à habilitação, tendo em vista que as empresas foram desclassificadas com base em exigências não previstas no
edital.
Diante disso, propõe que o Tribunal:
6.
conheça desta Representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para
considerá-la procedente;
determinar à TELAMAZON que observe os ditames contidos no art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal e no art. 3° da Lei n° 8.666/93;
dê ciência à interessada da Decisão que vier a ser adotada; e
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d) proceda à juntada do processo às contas respectivas.
É o Relatório.
VOTO
Consoante Despacho de fls. 65, a Presidência da TELAMAZON procedeu à revogação do
Edital da Concorrência n° 05/97.
A revogação deverá ocorrer, à vista do disposto no art. 49 da Lei n° 8.666/93, "... por razões
de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado".
Assim, o procedimento correto a ser adotado pela TELAMAZON seria a anulação, já que o
Edital apresentava, como reconhecido pela própria empresa, falhas técnicas.
A existência de tais falhas no Edital deve ser evitada, a fim de não ocorrerem futuros prejuízos
para a empresa. Toda licitação tem um custo, e sua revogação/anulação implica gasto desnecessário de
recursos públicos.
A respeito da diferenciação entre revogação e anulação, o Tribunal já se manifestou em várias
assentadas a respeito.
Com efeito, a Corte, ao ter presente a Proposta de Decisão formulada pelo Ministro Lincoln
Magalhães da Rocha, na Sessão de 20/04/94, determinou ao Delegado de Administração do Ministério da
Fazenda no Distrito Federal que, com fundamento no art. 49 da supracitada Lei, promovesse a anulação da
Concorrência, tornando sem efeito o Aviso de Revogação (Ata n° 13/94 - Plenário - Decisão n° 233/94).
Por fim, devo ressaltar que consta dos autos expediente formulado pelo Procurador-Geral
de Justiça no Estado do Amazonas, Dr. Evandro Paes de Farias, a respeito da presente Concorrência (fls. 3).
Diante do exposto, acolho a proposta da SECEX/AM, com as alterações julgadas cabíveis,
e VOTO no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 01 de abril de 1998.

IBENTOJOSi B IGARIN
Ministro- 9 e ator
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DECISÃO N° 5 5/98 - TCU - Plenário
Processo n°010.683/97-6.
Classe de Assunto: VII - Representação sobre procedimento licitatório.
Interessada: Empresa de Alimentação do Trabalhador Ltda. - EAT.
Entidade: Telecomunicações do Amazonas S/A - TELAMAZON.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/AM.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1) conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, em razão da perda
de seu objeto, em decorrência da revogação, ainda que indevida, da Concorrência n° 05/97;
8.2) determinar ao Senhor Presidente da Telecomunicações do Amazonas S/A - TELAMAZON que
promova, à vista do disposto no art. 49 da Lei n° 8.666/93, a anulação da referida Concorrência, tornando sem
efeito o Despacho emitido em 27/08/97, que a revogou, devendo ser enviada a esta Corte, no prazo de 15
(quinze) dias a contar da notificação, cópia da publicação correspondente;
8.3) determinar à TELAMAZON que observe rigorosamente os ditames do art. 37, inciso )0(I, da
Constituição Federal e da Lei n° 8.666/93, especialmente o disposto no seu art. 3°, a fim de evitar, doravante,
a prática de exigências não definidas no instrumento convocatório;
8.4) encaminhar cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao Sr.
Procurador-Geral de Justiça no Estado do Amazonas e à empresa interessada;
8.5) determinar à SECEX/AM que efetue o acompanhamento da providência contida no subitem 8.2,
autorizando, desde logo, ajuntada destes autos aos das contas da TELAMAZON referentes ao exercício de
1997.
Ata n° 11/98 - Plenário.
Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: liam Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO: 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-010.684/97-2
NATUREZA: Representação.
ÓRGÃO: Delegacia do Ministério das Comunicações no Estado do
Paraná.
INTERESSADA: DRA - Serviços Gerais S/C Ltda.
Representação de que trata o § 1° do art. 113 da Lei n° 8.666/93
contra procedimento licitatório. Realização de inspeção para a
apuração dos fatos. Conhecimento. Improcedência. Ciência à
interessada. Juntada às contas do exercício de 1997 do órgão
jurisdicionado.

RELATÓRIO

•

Adoto como Relatório a instrução de fls. 49/51, acolhida, na íntegra, pela Diretora e pela
Secretária da SECEX/PR, de seguinte teor, no que se refere à Tomada de Preços n° 02/97/CPL/DMC-PR.
"Este processo trata de Representação interposta pela empresa DRA Serviços Gerais Ltda. contra
ato da Delegacia do Ministério das Comunicações no Estado do Paraná, por supostas irregularidades em
licitação para contratação de serviços de limpeza e conservação.
Fui designada através da Portaria SECEX/PR n° 61, de 25/11/97, para realizar inspeção na
DMC/PR, com a finalidade de apurar os fatos contidos neste processo.
II- DAS ALEGAÇÕES
A empresa DRA alega que a empresa Sentinela, vencedora da licitação, não cumpriu o item 3.3.2
do edital, que estabelece que a proposta deve apresentar detalhadamente os preços mediante planilha de
custos, com vistas a atender ao disposto na IN/MARE n° 13/96 e na Portaria/MARE n° 3.256/96 (A DRA
alega que não foi cumprida a determinação contida nos parágrafos 4° e 5 0 desta Portaria). Alega também
que a empresa Sentinela não apresentou o menor preço e que apresentou planilha de composição de preço
por m2 , no que se refere à área interna, com valor errado (valor para limpeza de área interna de R$ 1,40,
quando o correto seria R$ 1,41).
III - DOS FATOS
Foi realizada licitação para contratação de serviços de limpeza e conservação para dois postos,
com os seguintes tipos de áreas e metragens:
Local
Posto 1 - Curitiba
Posto 2 - Santa Teresa

Área de pisos (m2)
externa
interna
550
1360
250
320

Área de vidros (m 2)
externa
interna
264
264
52
52

Foram habilitadas 3 empresas: Sentinela, Lipingá e DRA. Entretanto, as planilhas de composição
de preços apresentadas pelas proponentes Sentinela e Lipimgá não apresentaram os valores unitários por
m2 de área a ser limpa e a proposta da DRA não apresentou os valores mensais individualizados por posto
de serviço. A Comissão de Licitação diligenciou as empresas para obtenção das informações
complementares.
A empresa DRA no posto 2 e a empresa Lipimgá nos dois postos foram desclassificadas por erros
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cometidos nas propostas. A empresa DRA informa à fl. 04 que realmente se equivocou na elaboração de
sua proposta para o posto 2 e não recorreu para este posto por não ter condições de assumir o serviço.
Para o posto 1, a empresa argumenta que somente ela cumpriu as determinações do edital e das legislações
que regem a matéria.
Analiso, a seguir, estas legislações. A IN/MARE n° 13 de 30/10/96, DOU de 31/10/96, que
disciplina a contratação de serviços de limpeza e conservação, estabelece que os preços devem ser
apresentados segundo uma Planilha de Custos e Formação de Preços, detalhada por mão-de-obra,
encargos sociais, insumos, lucro e tributos.
A Portaria/MARE n° 3.256, de 11/11/96, DOU de 18/11/96, que complementa as informações da
IN, estabelece produtividades mínimas diárias de cada profissional para contratação destes serviços, indica
limite máximo aceitável por m 2 para cada tipo de área (interna, externa e vidros) e estabelece mecanismo
de cálculo para demonstrar o valor mensal da proposta já calculada na planilha de custo prevista na
IN/MARE n° 13, por metragem quadrada por tipo de área.
O cálculo é pouco complexo, pois envolve conceitos de produtividade, freqüência, jornada de
9.
trabalho e divisão proporcional.
A Portaria citada traz em seus artigos 4° e 5 0 explicações para composição final do preço por m 2 e
mostra um quadro ilustrativo no Anexo II (um exemplo com valores base). Mas é apenas um exemplo. O
cálculo só dará certo se forem usadas as produtividades efetivas, aquelas que aparecem 'implicitamente' na
Planilha determinada pela IN/MARE n° 13.
Ocorre que a empresa DRA entendeu que as planilhas previstas na IN/MARE n° 13/96 (planilha
1) e na Portaria/MARE n° 3.256/96 (planilha 2) eram distintas e complementares. Ela calculou a planilha 1
usou o resultado para calcular a planilha 2, mas utilizou os valores das produtividades mínimas
apresentados como exemplo na Portaria e não sua efetiva produtividade, fazendo com que seu preço final
fosse maior que sua concorrente, embora seu preço por profissional fosse menor. Utilizando a
produtividade mínima estabelecida, a DRA necessitaria de 03 profissionais enquanto que a empresa
Sentinela necessita de apenas 02 para execução do mesmo serviço. Por isso o preço homem/mês da
empresa DRA é menor do que o da Sentinela, mas o preço total mensal, que é o efetivamente contratado,
é maior quando se multiplicam os preços unitários por m 2 calculados com as produtividades efetivas, pelas
áreas a serem limpas.
Fica claro, assim, que a empresa DRA não cumpriu as determinações das legislações pertinentes,
12.
embora tenha sido por falta de entendimento da matéria.
Além disso, observei alguns erros na proposta da empresa DRA:
13.
- utilização da categoria profissional de Encarregado, quando o correto seria Servente (fls.
24). Pela Convenção Coletiva de Trabalho, só cabe a função de Encarregado quando existem mais de três
empregados sob sua responsabilidade;
- utilização do valor unitário por m 2 para a área interna no cálculo da área externa (fls. 09
30). A área de 580 m2 considerada como externa é na verdade interna. Se os valores tivessem sido
usados corretamente, o preço mensal da DRA seria maior ainda.
Quanto à alegação da DRA de que houve erro de cálculo no valor proposto pela empresa
Sentinela para a limpeza da área interna, verifiquei que a diferença de R$ 1,40 para R$ 1,41 deveu-se a
arredondamento de valores.
O valor mensal do contrato da empresa Sentinela é de R$ 1.555,00, e o da empresa DRA é R$
1.698,48.
Na inspeção, verifiquei também o cumprimento do contrato pela empresa Sentinela, tendo sido
constatado que está sendo plenamente satisfatório.
Anexei às fls. 54/61 os relatórios da Comissão de Licitação quanto à adjudicação à empresa
Sentinela e quanto à apresentação de recurso pela empresa DRA.
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IV - CONCLUSÃO
Tendo em vista o exposto, e com fundamento no artigo 113, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93 c/c o
18.
disposto no artigo 43, inciso I, da Lei n° 8.443/92 e no artigo 194, inciso I, do Regimento Interno do
TCU, proponho:
considerar improcedente a presente representação, uma vez que a inspeção realizada no âmbito
da Delegacia do Ministério das Comunicações não logrou confirmar os fatos anunciados nos autos;
dar ciência da Decisão a ser tomada à empresa interessada,
a juntada destes autos às contas anuais da unidade jurisdicionada, para subsidiar o seu exame."
É o Relatório.

VOTO
A presente Representação, formulada com fundamento no § 10 do art. 113 da Lei n°
8.666/93, foi devidamente apurada pela Unidade Técnica, tendo ficado demonstrada a sua improcedência,
motivo pelo qual acolho os pareceres da SECEX/PR, com as necessárias adequações, e VOTO por que o
Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.

Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 01 de abril de 1998.

BENTO JOSÉ B
Ministro-R
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Processo n° 010.684/97-2
Classe de Assunto: VII - Representação.
Interessada: DRA - Serviços Gerais S/C Ltda.
Órgão: Delegacia do Ministério das Comunicações no Estado do Paraná.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/PR.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. com fundamento no § 1° do art. 113 da Lei n° 8.666/93, conhecer da presente Representação
para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2. dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à interessada;
8.3. determinar a juntada destes autos aos das contas relativas ao exercício de 1997 da Delegacia do
Ministério das Comunicações no Estado do Paraná.
Ata n° 11/98 - Plenário.
Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-010.703/97-7 c/ 4 volumes
Natureza: Representação
Interessado: Ministério Público no Estado do Rio Grande do
Sul
Entidade: Fundação Universidade do Rio Grande - FURG
Vinculação: Ministério da Educação e do Desporto
Ementa . Representação do Procurador de Justiça do
Ministério Público no Estado do Rio Grande do Sul acerca de
irregularidades no pagamento de bolsas de estudo do Ministério
da Educação e do Desporto a residentes de Hospital
Universitário. Diligência. Improcedência da representação.
Comunicação ao Ministério Público/RS. Arquivamento do
processo.

•

Trata-se de representação formulada pelo Dr. Luiz Carlos Ziomkowski, Procurador de Justiça do
Ministério Público no Estado do Rio Grande do Sul, a respeito de irregularidades no pagamento de bolsas
de estudo do Ministério de Educação e do Desporto a residentes do Hospital Universitário Dr. Miguel
Riet Corrêa Júnior, na cidade de Rio Grande - RS.
Acompanham a representação duas cartas, da lavra do vereador Luiz Carlos Esperon,
denunciando fatos ocorridos na instituição hospitalar, envolvendo pagamento por serviços médicos que
não foram prestados; contratação irregular de funcionários; mantença do médico Cláudio José Merlo
Esperon, filho do denunciante, em ociosidade; cessão remunerada deste profissional a outro hospital e
ausência de manifestação da FURG ao recurso apresentado pelo referido médico (fls. 2/12).
Além da carência de documentos que embasassem os fatos relatados, a SECEX/RS aventou a
possibilidade da improcedência da representação, "tendo em conta o forte caráter personalista das
missivas". Porém, as contratações foram efetuadas pela Fundação de Apoio ao Hospital Escola de Rio
Grande - FAHERG e a relação desta última com a FURG "já foi objeto de questionamento pelo TCU em
outras oportunidades, tendo havido determinações no sentido de se regularizar a situação". A Unidade
Técnica considerou a admissibilidade do conhecimento da representação (fls. 15).
Para esclarecimento dos fatos, foi efetuada diligência à Fundação Universidade de Rio Grande FURG para (fl. 17):
"8.1 esclarecer a situação do médico Cláudio José Merlo Esperon, destacando, em especial, se foi
este ou não mantido em ociosidade no Hospital Universitário da FURG;
8.2 informar se houve cessão do Dr. Cláudio José Merlo Esperon ao "Hospital Espírita Dr.
Guahyba Rache, destacando o período de afastamento do médico e os valores por ele recebidos
durante o seu afastamento;
8.3 encaminhar cópia do relatório de conclusão, do recurso apresentado e respectiva análise, no
processo administrativo 23116.002244/96-22;
8.4 elucidar se foram os residentes bolsistas do MEC no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet
Corrêa Jr., do MEC, afastados durante os períodos de plantão do Sr. Cláudio José Merlo Esperon,
informando se estes tiveram freqüência integral."
O Reitor em exercício, Dr. João Carlos Brahm Cousin respondeu ao oficio deste Tribunal,
anexando documentação comprobatória que perfazem os 4 (quatro) volumes em anexo.
Analisando as respostas, a Unidade Técnica verificou que (fls. 30/31):
6.
a) não houve ociosidade do médico Cláudio José Merlo Esperon;
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o médico foi transferido para outro hospital, por existir convênio entre a FURG e a
Associação Espirita Dr. Guahyba Rache, visando à descentralização de saúde do Hospital de Ensino da
Universidade;
foi encaminhado ao interessado o relatório de conclusão do processo administrativo
supracitado, porém não foi aceito o recurso devido a "ausência de novos elementos capazes de modificar a
decisão proferida no processo 23116.000212/96-65" (fl. 31).
os quatro residentes que recebiam bolsas de estudo do Ministério da Educação desenvolviam
atividades diárias em vários setores do hospital, no total de 60 horas. Alguns plantões não eram cobertos
por esses médicos pois extrapolariam o número de horas destinadas aos trabalhos de residência médica (fl.
22).
Verificou, ainda, que havia pelo menos 9 (nove) processos administrativos, no âmbito da FURG,
envolvendo o Dr. Cláudio José Merlo Esperon, tendo, o médico, sofrido a pena de demissão no processo
n° 23116.00563/97-34 (Vol IV, fls. 293/6) por improdutividade temperamental, movido por sentimentos
pessoais estranhos ao interesse da Instituição, prejudicando a harmonia do ambiente de trabalho, e
reincidência na prática de faltas funcionais, caracterizando personalidade inadequada aos propósitos do
serviço público, mormente no caso em que os serviços são prestados a pessoas que necessitam de atenção.
Pela apuração do processo n° 23116.000212/96-65, o mesmo médico já havia sofrido a pena de
advertência e suspensão (Vol. I, fls. 185/6).
Diante dos fatos, a SECEX/RS considerou "que não há como dar crédito às denúncias feitas,
pois ocorreram em um contexto de forte conteúdo emocional, inexistindo suporte para que se conclua pela
sua veracidade, conforme elucidado pela FURG na resposta à diligência efetuada" (fl. 32).
Assim sendo, a Unidade Técnica propôs (fl. 33):
"12.1 seja considerada improcedente a representação;
que, com relação ao Oficio
12.2 seja comunicado ao Ministério Público do Rio Grande do Sul
n° 173/97-PF, não foi constatada, mediante as diligências efetuadas por este Tribunal, nenhuma
irregularidade no pagamento de Bolsas do Ministério da Educação aos médicos residentes do Hospital
Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr.;
12.3 sejam os autos arquivados."
É o Relatório.
VOTO
Pelos elementos constantes dos autos, observa-se que não restou comprovação dos fatos
relatados na denúncia que originou esta Representação
Assim, acolho a proposta da Unidade Técnica e VOTO no sentido de que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário
TCU, Sala das Sessões, em 19 de abril

VALMIR C AMPELO
Ministro-Relator
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Processo n° TC- 010.703/97-7
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Luiz Carlos Ziomkowski - Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul
Entidade: Fundação Universidade do Rio Grande (RS)
Vinculação: Ministério da Educação e do Desporto
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/RS
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - julgar improcedente a presente representação;
8.2 - comunicar ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que não foi constatado
irregularidade no pagamento de bolsas de estudo do Ministério da Educação e do Desporto aos médicos
residentes do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Junior, localizado na cidade de Rio
Grande - RS;
8.3 - determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 11/98 Plenário.
-

Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo (Relator) e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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Ministro-Relator
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Grupo I Classe VII - Plenário
TC-015.488/97-7
Natureza: Solicitação
Entidade: Prefeitura Municipal de Lauro Muller/SC
Interessado: Procuradoria da República no Município de Criciúma/SC
Ementa: Solicitação de cópia do processo TC-650.268/93-8, bem
assim de informação sobre as medidas adotadas em relação ao citado
processo Conhecimento e atendimento do pedido de conformidade
com precedentes deste Tribunal

Trata-se de solicitação formulada pelo Sr. Procurador da República no Município de Criciúma/SC,
mediante o OF./PRMC/N° 294/97-PRDC, onde requer cópia integral do processo de Tomada de Contas
Especial (TC-650.268/93-8), em que figuram Prefeitura Municipal de Lauro Müller-SC e Souvenir Dal-Bó,
ex-prefeito do citado município, bem como informações acerca das medidas que estão sendo adotadas por este
Tribunal em relação ao aludido processo.
A despeito de não ter sido observado o disposto no art. 9°, § 2°, da Resolução/TCU n° 77/96, vez
que o pedido de informação em apreço refere-se a processo em tramitação, a presente solicitação foi autuada
na sede deste Tribunal e encaminhada à análise da SECEX/SC, nos termos do art. 30 e seu parágrafo único
da Resolução TCU n° 77/96.
Na Unidade Técnica recebeu manifestação de mérito nos seguintes termos:
"..., considerando a cooperação mútua que deve haver entre o Tribunal de Contas da União e o
Ministério Público da União, e considerando, ainda, os termos da Lei n° 8.625/93, opinamos pelo
atendimento da solicitação do Procurador da República no Município de Criciúma."
É o Relatório.

VOTO

•

Convém preliminarmente registrar que na Sessão de 02.08.95 o Tribunal, ao apreciar o TC650.268/93-8, decidiu transformar o então Relatório de Auditoria em Tomada de Contas Especial, com vistas
à citação do responsável, Sr. Souvenir Dal-Bó (Decisão n° 376/95-TCU-Plenário).
Regularmente citado, o responsável acostou ao retrocitado processo a defesa de fls. 212/218, a qual
após exame promovido pela Unidade Técnica mereceu manifestação de mérito uniforme no sentido de rejeitar
as alegações de defesa, conforme pude verificar nos referidos autos que se encontram em meu Gabinete.
Portanto, como se vê, o processo sobre o qual recai pedido de cópias e informação encontra-se no
aguardo de decisão preliminar de mérito desta Corte, i. é., em tramitação, razão por que submeto esta
solicitação à apreciação deste Colegiado, uma vez que o Tribunal vem firmando posicionamento, a partir da
Decisão n° 91/96 - Plenário, Ata 08/96, que informações a respeito de matéria ainda não apreciada por este
Tribunal somente poderão ser atendidas mediante autorização do E. Plenário (Decisões n° 190/97 e 191/97,
ambas do Plenário e constantes da Ata n° 12/97).
No que tange ao mérito do pleito, vale destacar que o mesmo encontra guarida no art. 30 da
Resolução TCU n° 036/95 e art. 30, Parágrafo Único da Resolução TCU n° 77/96, devendo, pois, ser
conhecido. Outrossim, não se pode olvidar da existência do Convênio de Cooperação Técnica e Assistência
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Mútua, firmado entre o TCU e o Ministério Público Federal, em 14.11.95, bem assim das disposições contidas
no art. 8°, II, da Lei Complementar n° 75/93 c/c o art. 26, I, alínea b, da Lei n° 8.625/93, que de igual modo
amparam o presente pedido.
Cumpre ainda ressaltar que em situações semelhantes tem o Tribunal atendido às solicitações,
08.
encaminhando cópia dos autos, na forma requerida (Decisões Plenárias n° 190/97 e n° 191/97, Ata n° 12/97;
e Decisões Plenárias n° 034/98 e 035/98, Ata n° 05/98).
Assim, acolhendo a proposição de mérito consignada pela Unidade Técnica, Voto por que o Tribunal
adote a Decisão que ora submeto ao E. Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 19de abril
à
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VALMIR C ELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 1 58/98-TCU-Plenário
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Processo n° TC-015.488/97-7
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessado: Procuradoria da República no Município de Criciúma/SC
Entidade: Prefeitura Municipal de Lauro Müller/SC
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/SC
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente solicitação em face das disposições contidas no art. 30 da Resolução TCU n°
036/95 e art. 30, Parágrafo Único da Resolução TCU n° 77/96, para, em cumprimento ao disposto no art. 8°,
II, da Lei Complementar n° 75/93 c/c o art. 26, I, alínea b, da Lei n° 8.625/93, bem assim à Cláusula Segunda
do Convênio de Cooperação Técnica e Assistência Mútua, firmado entre o Tribunal de Contas da União e o
Ministério Público Federal, em 14.11.95, autorizar a concessão de cópias do TC-650.268/93-8 à autoridade
solicitante, alertando para o fato de que a matéria objeto do referido processo encontra-se sem o
pronunciamento definitivo deste Tribunal;
8.2 - informar ao interessado que, tão-logo este Tribunal profira decisão definitiva, da qual não caiba mais
recurso, ser-lhe-á encaminhada cópia da Decisão adotada;
8.3 - determinar ajuntada destes autos ao TC-650.268/93-8, com vistas a dar cumprimento ao item 8.2
retro.
Ata n° 11/98 - Plenário.
Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo (Relator) e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO II- CLASSE VII
TC - 010.941/96-7
Natureza: Representação
Entidade: Justiça Federal - 2a Região - Seções Judiciárias nos Estados do
Rio de Janeiro e Espirito Santo
Interessado: Procuradoria Regional da República - 2a Região

•

Ementa: Solicitação de Auditoria encaminhada pela Procuradoria
Regional da República - 2' Região - objetivando a realização de
auditoria nos programas de cálculo previdenciário da Justiça Federal da
2a Região. Decisão Plenária n° 100/97 acolhe pedido como
Representação e determina a realização de inspeção nos Programa de
Cálculo Previdenciário da Justiça Federal - 2 Região - Seções
Judiciárias dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Relatórios
de Auditoria indicam ocorrências de impropriedades na realização dos
cálculos. Remessa de cópias dos Relatórios de Inspeção àqueles Juízos,
para ciência e adoção das providências que entenderem cabíveis, bem
como ao INSS e à Procuradoria Regional da República no Estado do Rio
de Janeiro.

Originam-se os autos de solicitação oriunda da Procuradoria Regional da República da 2' Região,
objetivando a realização de auditoria nos programas da cálculos previdenciários da Justiça Federal, no
Estado do Rio de Janeiro.
Da análise empreendida pela SECEX/RJ, às fls. 232/233, secundado pelo Parecer da douta
Procuradoria (fl. 241), resultou a Decisão Plenária n° 100/97 (Sessão de 19.3.97), por meio da qual foi a
solicitação em apreço conhecida como Representação e determinada a realização de inspeção nos
sobreditos programas de cálculos. Fundamentou-se o decisum no fato de resultar esclarecido que "o
Tribunal está adstrito a atender, exclusivamente, pedido de realização de inspeções e auditorias que
tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou pelas respectivas
Comissões Técnicas ou de Inquérito".
Outrossim, além de outras providências, foi alvitrado o endereçamento de solicitação ao INSS
para "que requisite auxílio técnico à DATAPREV para assessorar a equipe do TCU na tarefa de inspeção
no Programa de Cálculo Previdenciário da Justiça Federal - 2' Região, Seção Judiciária do Rio de
Janeiro".
Sobrevieram, assim, os relatórios de fl. 255/266 e 274/282, oriundos, respectivamente, das
SECEXs Rio de Janeiro e Espírito Santo, versando acerca dos procedimentos fiscalizatórios levados a
termo nas respectivas seções judiciárias (RJ e ES), das quais me permiti extrair os excertos que se verão
adiante, com o fito de melhor delinear o resultado dos trabalhos.
O Sr. Analista responsável pela instrução da SECEX/RJ teceu, inicialmente, considerações sobre o
contexto fático em que foi ensejada a solicitação pela Procuradoria Regional da República. Dessa
explanação inicial destaca-se, preponderantemente, o reconhecimento, por parte do INSS, acerca da real
divergência entre os seus cálculos e aqueles realizados pela Contadoria Judicial, divergência essa
assentada nas projeções dos valores devidos e nos efetivamente recebidos. Observou, ainda, que, em sua

—9/—
Tribunal de Contas da União

•

e

cg. csanteM

iertir
Secretátla do Plenárlo

maioria, as criticas ao sistema informatizado desenvolvido por uma firma particular referem-se a cálculos
realizados em processos que tramitam na Seção Judiciária do Espirito Santo.
A seguir, procedendo a uma retrospectiva no processo de informatização havido na Seção
Judiciária do Rio de Janeiro, informa o Relatório que, tanto na fase inicial, em que os cálculos já eram
realizados pela DATAPREV, como na fase em que a Seção Judiciária do Rio de Janeiro realizava os
cálculos, com base em sistema desenvolvido pela empresa MPS Informática, já se verificavam
divergências existentes entre os parâmetros adotados pelo INSS e aqueles adotados pela Contadoria.
Ademais, foi salientado que "além dos índices, e em grande parte em razão deles, as equações de cálculo
também não eram totalmente corretas".
Em seqüência, passou a explanar o procedimento da ação de revisão de beneficios, nos seguintes
termos:
"21. Em linhas muito genéricas, pode-se compreender o processo de revisão de benefícios
conforme detalhado adiante. A ação inicia-se com o ingresso do autor em juízo solicitando
revisão de seus benefícios previdenciários, sob a alegação de cálculos equivocados. A seguir, o
juiz cita a outra parte (INSS) para que se pronuncie sobre a argumentação do autor. Caso a
Autarquia rejeite a tese do requerente, junta aos autos seus argumentos. O juiz então pronunciase, concordando ou não com a inicial, e define, se for o caso, os critérios a serem adotados no
cálculo definitivo. Em seguida, o autor é convocado para apresentar seus cálculos. Nesta etapa,
havendo divergência entre os cálculos disponíveis, geralmente é solicitado à Contadoria, por
razões de segurança, que os realize também, orientando-se pela sentença. Finalmente, caso seja
deferido o pedido, é ordenado o pagamento."
No tocante à diversidade de normas aplicáveis à elaboração de cálculos, constatou-se que "as
ações de revisão de benefícios previdenciários sujeitam-se a um sem-fim de normas, aplicáveis a
múltiplas espécies de alegadas lesões de direitos". Salientou-se, ainda, que a Coordenação Geral do
Conselho da Justiça Federal elaborou manual visando à padronização dos procedimentos, malgrado o fato
do INSS também dispor, à época, de conjunto próprio de normas aplicáveis a cada caso concreto. E, a
esse propósito, assim se manifesta:
O que ocorre em grandes proporções, e em certos casos justifica o conflito entre os
"28.
órgãos, é a divergência na interpretação e na aplicação das normas. O desencontro de posições
tem sua maior evidência no modo de atualização dos valores recebidos por cada segurado e
aqueles realmente devidos a ele. O INSS entende que as somas devem ser corrigidas com base na
política salarial do governo. Contrariamente, uma parcela do Judiciário adota a equivalência
salarial. O emprego destas duas modalidades, por si só, já provoca distorções notáveis no
resultado final. Afora essa causa, há outras, tais como correção monetária, juros de mora e
indexadores, que somadas colaboram para ampliar a distância entre os resultados."
Em tópicos precedentes, foi salientado que os trabalhos conduziram-se no sentido de "verificar a
adequação do sistema informatizado, utilizado pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro, à legislação",
concluindo, com bastante propriedade, descaber interferência no procedimento judicial, competência
imanente ao Poder Judiciário. E, ainda, ao explicitar a abrangência dos trabalhos realizados, constatou-se
no Relatório os seguintes pontos:
"32. O processo de execução dos cálculos, por intermédio do sistema informatizado, consiste
em, partindo-se de informações iniciais, projetar valores eventualmente desconhecidos.
Alimentando-se o sistema com a data de início do beneficio (DIB) e a renda mensal inicial (RIVII),
calculam-se os valores recebidos, caso não estejam disponíveis em carnês ("espelhos"), e os
valores de fato devidos. À diferença mensal encontrada são aplicados juros e correção monetária,
trazendo a soma à data presente.
É neste momento que se concentram as críticas do INSS. A primeira delas refere-se ao
33.
método de determinação das rendas devidas e recebidas. A Autarquia entende que as projeções
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das rendas devem ser orientadas pela Política Salarial do Governo. O Judiciário, por sua vez,
não a adota em alguns casos, preferindo o método de Equivalência Salarial. Naquele método, os
valores são atualizados por meio da aplicação de índices oficiais empregados pelo INSS. No
segundo método, a projeção é feita com base na quantidade de salários mínimos determinada
pelo quociente da renda mensal inicial pelo salário mínimo vigente na data de início do beneficio.
Outra divergência rotineira é com relação à interpretação da Súmula n° 260 do antigo Tribunal
Federal de Recursos.
34.
Também não concordam os órgãos quanto aos índices de correção monetária e juros de
mora a serem empregados. Neste ponto, não há oposição por parte do INSS, visto que a Justiça
utiliza os índices contidos na 'tabela de correção dos precatórios', sabidamente menores que os
adotados pela Autarquia.

V. 2. Sistemas informatizados de cálculos previdenciários

•

Carece mencionar que, paralelamente ao sistema utilizado na Justiça Federal (fls.
102/146 do Volume I), tem-se conhecimento de um outro sistema de cálculos previdenciários,
desenvolvido pela Dataprev e adotado pelo INSS (lis. 147/197 do Volume I). Tanto o sistema do
INSS quanto o da Seção Judiciária do Rio de Janeiro executam basicamente os mesmos
procedimentos, diferindo naqueles aspectos descritos nos itens 28, 33 e 34.
O sistema de cálculos judiciais criado pela empresa MPS Informática Ltda., conhecido
por C ALC, é um sistema de execução on-line, de fácil interação com o usuário e com dispositivos
de segurança de acesso por meio de senhas individuais. Cada usuário possui, vinculado a sua
senha individual, um determinado perfil que lhe permite a execução de um certo conjunto de
tarefas no sistema. Na versão mais recente, observa-se a intenção do sistema de proporcionar ao
usuário maior transparência dos cálculos efetuados, apresentando a memória de cálculos e os
índices utilizados. Esta melhoria foi acrescentada a fim de facilitar as comparações com os
resultados gerados pelo sistema da DATAPREV, que já previa tal artifício.
São funções básicas do CALC: a criação e consulta de um cadastro de índices e suas
respectivas cotações; a realização de cálculos de execução fiscal; a realização de cálculos de

•

liquidação de sentença, abrangendo ações ordinárias, previdenciárias e repetições de indébitos;
a realização de cálculos de revisão de benefícios; a atualização monetária de valores e de
cálculos efetuados anteriormente; a emissão de tabelas de evolução monetária através de
composições de índices e a realização de cálculos de atualização monetária.
Tendo sido especificamente desenvolvido para atender às contadorias judiciais, este
sistema contempla todas as situações possíveis, ocorridas até março de 1989, de cálculos
determinados nas sentenças proferidas.
Uma crítica oportuna esta relacionada com a dificuldade na manutenção do programa,
uma vez que somente uma funcionária da firma contratada conhece o sistema. Este fato, conforme
revelou a chefe da Contadoria Judicial, causa transtornos quando, por algum impedimento da
funcionária, não podem ser realizados ajustes necessários.
O Instituto Nacional de Seguridade Social, por sua vez, dispõe de seu próprio software
desenvolvido pela DATAPREV. O sistema Ação Ordinária Revisional - AOR foi criado visando
fornecer ao INSS condições para atender às sentenças judiciais de revisão de beneficios
previdenciários.

•
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V.3. Comparação entre os sistemas

Os sistemas descritos na seção V.2 guardam uma grande semelhança entre si, posto que
utilizam algoritmos e bases de dados um tanto similares. Nota-se ainda uma preocupação, por
parte dos dois órgãos, na aproximação de suas estratégias de cálculo com vistas a reduzir,
sempre que possível, o universo de discrepâncias entre os resultados.
Cabe advertir que, conforme se verifica no item 2.3 do parecer acostado aos autos (fis. 2
do Volume I), o sistema AOR, versão 7.0a, dispõe de uma série de rotinas, adaptadas a diferentes
situações ainda não previstas no sistema CALC. Com referência às revisões judiciais requeridas
com fundamento na legislação anterior a março de 1989, tanto o sistema CALC quanto o sistema
AOR estão aptos a realizar tais cálculos. Entretanto, para as revisões fundamentadas no art. 58
da ADCT, que vigorou de março de 1989 a julho de 1991, bem como na Lei n°8.213/91, vigente a
partir de julho de 1991, não é possível até o momento a execução dos cálculos no sistema CALC.
Diferentemente, garantem os técnicos da DATAPREV que o sistema AOR é capaz de produzir os
cálculos, referentes ao citado período, seguindo qualquer espécie de sentença judicial, ainda que
contrária ao entendimento do INSS.
V.4. Desenvolvimento das etapas de inspeção
Selecionada a amostra para os testes de validação no sistema CALC, foram executados
em ambos os sistemas o mesmo cálculo, mantendo-se constantes os parâmetros definidos na
sentença. Sempre que disponível, comparavam-se adicionalmente os dois cálculos com aqueles
constantes dos autos, realizados em época anterior pela Seção Judiciária.
Buscou-se, com esse procedimento, não só identificar possíveis divergências entre os
resultados, mas principalmente demonstrar as correções da maioria das falhas contidas nas
versões anteriores do sistema da Justiça, conforme comentado.
Com a participação de dois peritos, técnicos em legislação previdenciária e sistemas
infomatizados, bem como da chefe da Contadoria da Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
realizaram-se dez testes (fiy. 2/89 do Volume I) de diferentes complexidades, que serviram de base
para as conclusões descritas na seção seguinte.

•

V. 5. Resultado dos testes de verificação
Existem basicamente duas observações acerca do sistema da Justiça Federal. A primeira
diz respeito a uma falha no algoritmo que, em alguns casos, contrariamente ao que estabelecem
as normas vigentes, atribui, a partir de outubro de 1988, aos segurados valores inferiores ao
salário mínimo. Este fato contribui para um acréscimo na diferença apurada entre os valores
devidos e os recebidos.
Outra falha do sistema CALC, identificada em várias situações, foi a incorreta
manutenção de unidades de centavo nos cálculos efetuados para um período em que aquelas
unidades foram abolidas pelo Governo Federal.
V.5.1. Valores recebidos inferiores ao salário mínimo vigente
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48.
Esta falha, de fato, implica divergências que capitalizadas ao longo do tempo provocam
desacordo entre os cálculos da Justiça e do INSS."
10.
Após descrição dos testes de validação, seguiu-se a conclusão, senão vejamos:
"64. Conforme se deduz, ocorreram, em datas passadas, reconhecidas divergências entre os
cálculos de revisão de benefícios previdenciários realizados, de um lado, pelo INSS e, de outro,
pela Contadoria da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
Contudo, tomando por base as informações prestadas pela chefe da Contadoria Judicial
da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, bem como pelos mencionados técnicos da DATAPREV
houve, nos últimos anos, um notado ajuste gradual entre aqueles órgãos, no que tange aos
métodos e indicadores a serem empregados nos cákulos. Esta informação procede, podendo ser
comprovada pelo exame dos resultados dos testes efetuados, para os quais se utilizaram, como
elementos de comparação, três fontes independentes: o sistema de cákulos empregado
atualmente pela Justiça Federal, o sistema de cálculos adotado pelo INSS e, sobretudo, os
registros dos cálculos realizados pela Justiça em épocas passadas.
Contudo, embora saneadas muitas falhas antes existentes, há que se mencionar os
problemas identificados no curso da presente inspeção (itens 46 a 63), bem como as
considerações tecidas pelos peritos da DATAPREV (item 42) a respeito da falta de previsão, no
sistema da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, de métodos para a execução dos cálculos relativos
à legislação vigente em datas posteriores a março de 1989.
Ademais, restam ainda as divergências interpretativas, naturais a todos os procedimentos
de cunho jurisdicional (item 28).
Finalmente, cabe reiterar os aspectos mencionados nos itens 7, 8, 9 e 20, relativos à Seção
Judiciária do Espírito Santo que, embora pertencendo à mesma região da Seção Judiciária do
Rio de Janeiro, dispõe de sistema próprio, adaptado às necessidades locais, não sendo possível
avaliá-lo com base nas informações obtidas nesta inspeção.
Em face do exposto, e com fundamento no inciso I do art. 43 da Lei n° 8.443/92,
combinado com os incisos I e lido art. 194 do Regimento Interno deste Tribunal, propomos a esta
Egrégia Corte de Contas que:
69.1. seja determinada, considerando-se os aspectos mencionados nos itens 7, 8, 9 e 20, a
realização de inspeção no Programa de Cálculos Previdenciários do Tribunal Regional Federal
da 2" Região - Seção Judiciária do Espírito Santo;
69.2. sejam determinadas à Seção Judiciária do Rio de Janeiro as correções das falhas
descritas nos itens 46 e 47;
69.3 seja juntado o presente processo às contas referentes ao exercício de 1997."
11.
No âmbito da Seção Judiciária do Espirito Santo, a equipe técnica encarregada da inspeção
produziu minudente relatório, do qual reproduzo in verbis as conclusões:
"27. As diversas situações apuradas nos processos relacionados, demonstram que:
27.1. houve erro fundamental no programa utilizado pela Contadoria Judicial, em 93 e parte de
94, por não terem sido processadas as reposições salariais determinadas pela Lei 7.604/87 no
cálculo do valor recebido pelos beneficiários em abril/87, gerando, como conseqüência,
incorreções a partir deste mês;
27.2. em determinado momento, fins de 1994, o programa foi corrigido, contemplando as
referidas reposições da Lei;
27.3. em 1995 até parte de 1996, nos cálculos manuais elaborados pela Contadoria, o erro
apontado persistiu;
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27.4. a partir de 1996, a Contadoria promove a liquidação de sentenças (cálculo da correção
monetária e juros de mora), tomando por base os cálculos oferecidos pelo INSS."
12.
Por fim, propõe a equipe que:
"28.1. seja dado conhecimento à Procuradoria Regional da República - 2°. Região, que foram
identificadas incorreções nos cálculos informatizados e manuais da Contadoria Judicial da Seção
Judiciária do Espirito Santo, motivadas por não ter sido aplicada a reposição efetivamente
concedida, por força da Lei 7.604/87, quando do cálculo do valor recebido pelos beneficiários,
em abri1/87, gerando distorções a partir deste mês;
28.2. seja dado conhecimento à Diretora do Fórum e à Diretora da Secretaria Geral da Seção
Judiciária do Espirito Santo, da incorreção acima, determinando que a questão seja levada ao
conhecimento dos magistrados para os devidos acertos pela Contadoria nos processos ainda não
julgados;
28.3. seja determinado à Justiça Federal da 2°. Região - Seção Judiciária do Espirito Santo a
adoção de providências com vistas a validar e utilizar o Programa de Cálculos Previdenciários,
já implantado;"
13.
Em parecer de fls. 283/285, o Sr. Diretor de Divisão Técnica, com anuência do Titular da
SECEX/ES discorda ao medida proposta no item 28.3, considerando que a adoção das medidas nele
propostas é de competência da Justiça Federal e, ainda, em se considerando que, de conformidade ao
demonstrado no relatório, ".já existe treinamento aprovado pelo Diretor do Foro da Seção do Rio de
Janeiro, aguardando somente a definição de data". Já com relação ao subitem 2.8.1 — cientificar à
Procuradoria Regional da República acerca de incorreções nos cálculos previdenciários -, entende o Sr.
Diretor cabível a remessa de cópia da Decisão a ser proferida nestes autos.
É o Relatório.

VOTO

Tal como consignado no Relatório que precede este Voto, o presente feito originou-se de
solicitação de auditoria, formulada por órgão não detentor de legitimidade para tanto, no caso a
Procuradoria Regional da República da 2 a Região.
Ante o que dispõe a Lei Orgânica do Tribunal, bem assim o seu Regimento Interno, apenas o
Congresso Nacional, por meio de suas Casas e respectivas Comissões, tem competência para solicitar ao
TCU a realização de auditorias.
No entanto, ao proferir o lúcido Voto condutor da Decisão Plenária n° 100/97, o eminente
Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, a par de deixar claro a impossibilidade de o TCU vir a atender
pleito dessa natureza, em louvável iniciativa, determinou a "realização de inspeção no Programa de
Cálculo Previdenciário da Justiça Federal — 2° Região — Seção Judiciária do Rio de Janeiro."
O escopo dos trabalhos de inspeção realizados nas Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do
Espírito Santo, que compõem a Justiça Federal de 2' Instância, tal como já fora salientado no Relatório,
não objetivaram avaliar procedimentos específicos da função judicante, esta de competência restrita do
Poder Judiciário. Buscou-se, tão-só, verificar procedimentos administrativos, atinentes aos cálculos
previdenciários realizados nas Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, ambas integrantes
da Justiça Federal da
Região.
Sem embargo disso, insta salientar que a remessa de cálculos à contadoria é procedimento adotado
mediante expressa solicitação do juiz. Com efeito, em decorrência das modificações introduzidas no
Código de Processo Civil Brasileiro, pela Lei n° 8.898, de 29 de junho de 1994, observa-se acentuada
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tendência à mitigação dessa prática, haja vista a abolição da modalidade de liquidação por meio de
cálculos do contador, erigindo-se como regra a incumbência de o credor proceder aos cálculos na forma
da lei (art. 604 do CPC.).
Em sendo assim, e considerando que a liquidação da sentença é sempre objeto de decisão ou
sentença do juiz competente, não me parece oportuno este Tribunal, nas formas proposta pelas SECEXs
Rio de Janeiro e Espírito Santo, endereçar determinações tendentes à regularização de impropriedades nos
programas dos referidos cálculos.
Ao meu ver, melhor coaduna-se à espécie a remessa das informações obtidas nos relatórios de
inspeção, por meio de cópias, para que aqueles eméritos Juizos determinem as providências que
entenderem por bem, dentro de suas respectivas esferas de competência.
Assim, discordando em parte dos pareceres, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora
submeto a este Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 1 0 de abril de 1998.

JAMIN YMLER
Ministro- ator
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DECISÃO N° 1 5 9/98 — TCU — Plenário

Processo n° TC 010.941/96-7.
Classe de Assunto: VII - Representação.
Interessado: Dr. Luís Cláudio Pereira Leivas — Subprocurador-Regional da República no Estado do Rio
de Janeiro.
Órgão: Justiça Federal da 2a Região.
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEXJRJ e SECEX/ES.
Decisão: O Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - dar conhecimento à Presidência da Justiça Federal da 2a Região — Seções Judiciárias dos Estados
do Rio de Janeiro e do Espírito Santo - dos Relatórios de Inspeção elaborados pelas SECEXs do Rio de
Janeiro e do Espírito Santo, bem assim do Relatório e Voto em que se fundam a presente Decisão;
8.2 - dar ciência ao INSS dos fatos apurados pelas equipes de inspeção nos Estados do Rio de Janeiro
e do Espírito Santo, mediante cópias dos respectivos relatórios contidos nos autos, bem como do presente
Relatório, Voto e Decisão; e
8.3 — encaminhar cópia dos Relatório de Inspeção que integram estes autos, acompanhados desta
Decisão, e Relatório e Voto em que se funda, ao Sr. Subprocurador-Regional da República, no Estado do
Rio de Janeiro, Dr. Luís Cláudio Pereira Leivas, autor da representação em apreço.
Ata n° 11/98 - Plenário.
Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).
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ANEXO III DA ATA N° 11, de 01-04-1998
(Sessão Extraordinária do Plenário)
SUSPENSÃO DE VOTAÇÃO ANTE PEDIDO DE VISTA
Inteiro teor do Relatório, Voto e Proposta de Decisão emitida pelo Relator, MinistroSubstituto Lincoln Magalhães da Rocha, no tocante ao processo n° 004.860/95-0, cuja votação foi suspensa,
nesta data, ante pedido de vista formulado pelo Ministro-Substituto Benjamin Zymler, de acordo com o artigo
56 do Regimento Interno.
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GRUPO II - CLASSE V - Plenário
TC 004.860/95-0, com 02 volumes
Natureza: Relatório de Auditoria
Entidade: Telecomunicações Brasileiras S/A TELEBRÁS
Responsáveis: Adyr da Silva (Presidente de 01/01
a 19/12/94), Jorge Morais Jardim Filho (Presidente de 20/12/94 a 16/02/95), Lélio Viana Lobo
(Presidente de 17/02 a 20/03/95) e outros
arrolados às fls. 16/17 dos autos.
Ementa:
- Relatório da Auditoria realizada na área de
licitações e contratos da TELEBRÁS (holding).
Indícios de irregularidades e impropriedades.
Audiência dos responsáveis e diligência à
Estatal. Justificativas parcialmente satisfatórias. Multa. Determinações. Remessa de cópia
dos autos à TELEBRÁS, aos responsáveis e ao
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Juntada às contas.

RELATÓRIO

•

Cuidam os autos do Relatório da Auditoria realizada, em
cumprimento ao Plano Especial aprovado por este Plenário em 01/02/95, por
equipe da 9@ SECEX, na área de licitações e contratos da Telecomunicações
Brasileiras S/A - TELEBRÃS, holdíng do Sistema TELEBRÁS (do qual fazem
parte, ainda, a EMBRATEL e as operadoras estaduais dos serviços de
telefonia) , abrangendo as contratações efetivadas no período de 01/07/94
a 20/03/95, sendo que, pela magnitude dos valores envolvidos, foram
analisados também os pagamentos, efetuados pela mesma, de despesas com
serviços de publicidade e divulgação derivadas de contratos celebrados
pelas outras empresas do Sistema.
Elaborado o relatório, concluiu aquela equipe, em uma visão
geral, que não há, na TELEBRÃS, um procedimento sistematizado de análise
das necessidades da empresa, assim como de verificação junto ao mercado
dos preços praticados; não há, ainda, publicidade mensal da listagem das
compras realizadas no período, como também não há, quando da publicação
dos extratos de contrato no Diário Oficial, informação acerca do crédito
pelo qual correrá a despesa e do instrumento que autorizou a sua
efetivação. Por fim, destaca que foi adotada, por aquela estatal, como
regra na contratação de serviços de publicidade e divulgação, a
inexigibilidade de licitação.
Após análise específica dos processos licitatórios, bem como
daqueles relativos às dispensas e inexigibilidades, os responsáveis foram
chamados em audiência (f is. 02/21 -Vol. II) para apresentarem suas razões
de justificativas pela prática dos atos abaixo relacionados, para os
quais descreverei em seguida as justificativas apresentadas e a análise
empreendida pelo AFCE:
3.1 celebração dos contratos abaixo descritos relacionados à
publicidade e divulgação, no valor de R$ 11,6 milhões, sob fundamento de
inexigibilidade licitatória, e acatamento da alegação de fornecedor
exclusivo para justificar a celebração do contrato indicado no item "c"
abaixo, sem a comprovação por sindicato ou órgão de registro reconhecido:
CAWPWIN6ONDOCMIC01 \ RELATOR11004736095.WPD-mnb-RCMLO
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contrato ng 1500/034/95-TB com o Sistema Brasileiro de
Televisão para aquisição de cota de patrocínio da Copa do Mundo de
Futebol, no valor de R$ 9,997 milhões;
contrato ng 1520/070/94 com a Confederação Brasileira de
Atletismo, objetivando o patrocínio do Troféu Brasil de Atletismo, no
valor de R$ 738,9 mil;
contrato ng 1500/069/94 com a Macropaper Informática Ltda,
com vistas à aquisição de 300 mil cartilhas "Histórias da nossa Bandeira
dos Símbolos Nacionais", no valor de R$ 300 mil;
d) contrato ng 1500/077/94 com a Inter Works do Brasil Ltda para
patrocínio do Campeonato Brasiliense de Kart Nelson Piquet, no valor
de 200 mil; e
e)contrato pactuado com a GAZETA MERCANTIL S/A para veiculação
de publicidade legal da TELEBRÁS, exigida pela Lei das Sociedades
Anônimas, no valor de R$ 350 mil.

•

•

•

3.1.1 Os responsáveis apresentaram as justificativas de fls.
22/222 - Vol. II), que, relativamente aos fatos acima, sustentam:
os contratos ngs 1500/034/94-TB, 1520/070/94-TB e 1500/077/94TB na realidade não são contratos de publicidade e sim de PATROCÍNIO,
tipo de contratação não prevista na Lei ng 8.666/93, não se tratando,
dessa forma, de inexigibilidade de licitação e sim da impropriedade de
sua realização. Citam precedente do TCU (TC 001.543/92-0) que abonaria
tais contratações e afirmam a inexistência de qualquer vedação legal para
este tipo de contratação;
no contrato ng 1500/069/94-TB foram induzidos à
inexigibilidade pela afirmação do fornecedor que, em sua proposta,
declarava que o direito autoral da publicação em questão era de sua
propriedade; e
a contratação da GAZETA decorreu de ato da 18@ Assembléia
Geral Ordinária, de 23/03/90 (f1.24, Vol. I), com suporte no art. 289 da
Lei de Sociedade Anônima, não se tratando de publicidade (f is. 25/26,
Vol. II).
3.1.2 Após judiciosa análise das razões acima apresentadas
(fls. 60/68), o Analista entendeu como irregulares apenas os contratos
descritos nos itens "a", "c" e "d" acima, por infringência ao art. 25,
II, in fine, da Lei ng 8.666/93 c/c art. 37, XXI, da Constituição Federal,
com base nos seguintes argumentos:
a intenção da estatal, ao fazer esses contratos de
patrocínios, foi "ou difundir o conhecimento de seus serviços, com o
intuito de ampliar o universo dos seus usuários - quando, então, estaria
fazendo publicidade - ou esclarecer o público acerca de aspectos afetos
às suas atividades, com o propósito de convencer e criar atitudes
favoráveis à entidade junto aos destinatários da comunicação, todavia sem
intento precipuamente comercial - quando, então, se estaria fazendo
propaganda". Cita, para corroborar tal pensamento, excertos dos contratos
assinados (f is. 62/63) onde se verifica o esforço voltado para a
consecução de benefícios com publicidade ou divulgação;
o "patrocínio" foi, nesse contexto, o instrumento utilizado
pela estatal para realizar essa divulgação, publicidade e propaganda, e
que, "pela pertinência, poderia ser resumido na feliz formulação de
Aurélio Buarque de Holanda ao dizer do patrocínio como o "custeio de um
programa de televisão, rádio, etc, para fins de propaganda";
dessa forma, se a utilidade auferida pela entidade com as
referidas contratações diz respeito à publicidade e divulgação, "é vedada
C: NWPWIN60 DOCMIC01 RELATORIN013486095.WPD-mnb-RCMLO
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a inexigibilidade (Lei n2 8.666/93, art. 25, II, in fine), não procedendo,
portanto, a alegação dos defendentes no sentido de que "inexiste qualquer
vedação legal para este tipo de contratação";
a fonte orçamentária dos recursos usada pela TELEBRÁS
(Projeto n2 150.00.01.2.0 - fl. 03, 10, 15 e 21) versa, precisamente,
sobre a função de divulgação e comunicação social da mesma;
todas as situações passíveis de se tornar inexigível a
licitação tem como imprescindível pressuposto a circunstância de ser
inviável a competição e "... tendo em conta o objeto visado.., não há
como sustentar-se que exista ou existia algum impedimento fático ou
jurídico a que, por exemplo, se realizasse um procedimento competitivo
para a escolha da proposta mais vantajosa para a veiculação de "anúncios
mensagens publicitárias de interesse da TELEBRÃS, em rede nacional, no
período compreendido entre abril e dezembro/94" ";
inaplicabilidade do precedente invocado pelos responsáveis ao
presente caso pois, naquele outro (TC 001.543/92-0), esta Corte decidiu
julgar regular a contratação questionada (patrocínio de equipes oficiais
de vôlei e natação pelo Banco do Brasil e pela ECT, respectivamente),
tendo em vista referir-se ao patrocínio à equipes oficiais e terem sidos
celebrados com entidades oficiais do desporto, com o intuito precípuo de
adotar medidas tendentes a dar cumprimento ao dever estatal de incentivar
mesmo; objetivo este que não está presente nos casos ora refutados, já
que os mesmos estabelecem relações de cunho exclusivamente comercial com
empresas privadas que operam no ramo da comunicação; e
a finalidade pretendida pela estatal ao celebrar o contrato
com a MACROPAPER INFORMÁTICA LTDA ("assimilar sua imagem aos símbolos
pátrios por ocasião da festa cívica da Independência" e auferir "os
benefícios que advirão desta obra através do Projeto Cultural") poderia
ser atingida com a aquisição de cartilha com conteúdo similar produzida
por outra empresa, uma vez que a simples declaração do licitante de ser
fornecedor exclusivo não encontra respaldo na disposição legal
pertinente, que exige seja a prova da exclusividade produzida a partir
de atestado emitido por órgão que presumidamente tenha fé pública e,
ainda, "... não é de admitir-se que alguma empresa privada possa
sustentar deter os direitos exclusivos de divulgação dos símbolos
nacionais e de mensagens a eles atinentes, pois que tais elementos são
insuscetíveis de apropriação comercial restritiva".

6:

3.1.3 Por essas razões, afirma o AFCE que se torna imperiosa a
aplicação da multa prevista no caput do art. 58 da Lei Orgânica desta
Corte, por entender que está caracterizada a ocorrência do disposto no
inciso II do referido dispositivo legal (ato praticado com grave infração
à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial).
3.1.4 Ressalta, ainda, que, em relação ao contrato n2
1.500/034/94-TB, "à vista do elevadíssimo montante dos recursos públicos
envolvidos" faz-se, prudente, "... a par desse exame da legalidade que
ora se vem de empreender, que esta Corte verifique o atendimento do
requisito da economicidade dessa contratação, consoante determinado no
art. 70, caput, da Constituição Federal", propondo, "sem embargo da
prolação de juízo de ilegalidade da celebração dos mesmo", seja
determinado, nesta oportunidade, à TELEBRÃS, o encaminhamento a este
Tribunal de informações que viabilizem à verificação da mencionada
economicidade da referida contratação (em especial, a atinentes aos
critérios de definição do valor contratado, ao detalhamento dos serviços
prestados e aos pagamentos efetuados), com vistas a decidir-se quanto ao
cabimento ou não da adoção das medidas preconizadas no art. 82 da Lei n2
8.443/92, c/c § 22 do art. 25 da Lei n2 8.666/93.
CAWPWIN601DOCMIC01 \ RELATORI100486095.WPD.mnb-RCMLO
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3.1.5 Relativamente aos contratos referidos no item 3.1 "b" e
11-1,
e , manifestou-se a instrução, quanto a esse tópico (INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO), pela liceidade das contratações, ao entender que:
a contratação da GAZETA MERCANTIL possibilita a ampliação de
acesso popular às informações de natureza contábil e financeira da
entidade, haja vista sua divulgação em periódico especializado e de
reconhecida penetração na mídia escrita, oferecendo maior efetividade ao
princípio da publicidade; e, ainda, está caracterizado, nesse caso, uma
antinomia entre a disposições da Lei n2 8.666/93 (que exige, em regra,
prévia licitação em todas as contratações da Administração Pública) e a
disposto no § 32 do art. 289 da Lei das S.A., que dispõe a obrigatoriedade
de a companhia fazer as publicações previstas naquela Lei sempre no mesmo
jornal; e
tem-se aplicável ao contrato pactuado com a Confederação
Brasileira de Atletismo o entendimento assentado por essa Corte (TC
001.543/92-0) e alegado pelos responsáveis, "uma vez que seu objeto patrocínio do Troféu Brasil de Atletismo de 1994 (v. i, f1.07) inquestionavelmente atende ao requisito para tanto fixado naquela
ocasião".
3.2 ausência da verificação da capacidade econômico-financeira
da empresa INTER WORKS para celebrar o contrato n2 1500/077/94-TB, no
valor de R$ 200 mil (cerca de 45 vezes maior que o seu Capital Social),
o que, se posto na lei condicionante da participação em certames
licitatórios (Lei n2 8.666/93, arts. 27 e 31), com muito mais razão deve
ser observado quando se cuida de contratar diretamente, sem a realização
de licitação - defenderam-se os dirigentes ouvidos mediante a juntada de
cópia de uma Certidão Negativa da Receita Federal e de um intitulado
Atestado de Idoneidade Financeira emitido pelo Banco Itaú S.A., com data
de expedição posterior à da Auditoria deste Tribunal.
3.2.1 Entendeu o Analista, apesar de tais documentos não
permitirem a análise da qualificação econômico-financeira de um
pretendente a celebrar contrato com a Administração Pública e, mesmo
considerando o risco assumido pela estatal, vez o inexpressivo porte da
contratada frente ao valor do contrato, considerar elidido o fundamento
da sua impugnação (f 1. 05), haja vista não ter sido comprovada a
ocorrência de qualquer prejuízo especificamente por conta dessa
circunstância.
3.3 não-inclusão no contrato n2 1500/077/94-TB da cláusula
prevendo o fornecimento à TELEBRÁS de uma cota de ingressos para a
formação de torcida organizada, conforme proposta da contratada e
aprovação da Diretoria da entidade, ferindo, por via de conseqüência, o
22 do art. 54 da Lei n2 8.666/93 e a não exigência do cumprimento da
cláusula 1.2 do citado contrato (já concluído e pago), no tocante ao
empréstimo da imagem de Nelson Piquet para aparecer em duas campanhas da
TELEBRÃS, caracterizando ato de gestão antieconômico:
3.3.1 Quanto à primeira questão, alguns dos responsáveis
ouvidos afirmaram ter havido o efetivo fornecimento dos aludidos
ingressos (fls. 106 e 150 - Vol. II), enquanto outros alegaram que a
omissão no contrato "não exonerava a INTER WORKS de adimplir esse encargo
- uma vez que a sua proposta , que o contemplava, é parte integrante do
contrato", concluindo que a obrigatoriedade existia (fls. 26, 68 e 129,
Vol. II). No entanto, não se manifestaram acerca do seu cumprimento.
3.3.2 Optou o Analista por julgar prejudicada a apreciação da
questão acima, por entender que a obtenção dos fatos comprobatórios
acarretaria uma demora injustificável, tendo em vista a reduzida
materialidade de um eventual prejuízo à estatal daí oriundo.
3.3.3 Em relação ao segundo questionamento, alegaram os
defendentes que uma vez celebrado o dito contrato e pagos os valores
\WPWIN601DOCMICO1NRELATORRO0486095.WPD-mnb-RCMLO
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pactuados, o reclamado empréstimo da imagem de Nelson Piquet em campanha
da TELEBRÁS transformou-se em direito substantivo, não havendo "limitação
expressa ao uso desse direito ao prazo de execução ou conclusão do
patrocínio "(fls. 107 e 150 - Vol. II).
3.3.4 A instrução refuta tal justificativa, inferindo a
dificuldade em se obter o cumprimento dessa obrigação, baseando-se nos
seguintes argumentos:
a referida estatal incorreu em equívoco ao anuir a esse
compromisso assumido pela empresa contratada sem que ficasse demonstrada
a capacidade da mesma para assim obrigar-se, haja vista o caráter de
cunho personalíssimo em nome do piloto Nelson Piquet ;
é inaceitável a ilimitação temporal para o exercício do
mencionado direito, que, aliás, já foi integralmente pago, ante a
expressa vedação de contrato com prazo de vigência indeterminado (.5 39 do
art. 57 da Lei ng 8.666/93); e
inexistência de cláusula prevendo a possibilidade de
prorrogação do contrato em questão, estando, portanto, expirado a
vigência do mesmo desde 31.12.94, conforme dispõe o caput do referido
art. 57.
3.3.5 Assim, comprovado o descumprimento da obrigação do
"empréstimo da imagem de Nelson Piquet", que - pela importância da pessoa
envolvida - é presumível, segundo a instrução, ser, a mesma, motivo da
fração expressiva do preço estipulado, entendeu o AFCE ser direito da
TELEBRÁS rescindir o contrato por inadimplemento e exigir a restituição
dos valores já pagos, além de indenização pelos prejuízos decorrentes
dessa rescisão (claúsulas 6.1.1 e 7.3, à fl. 20, Vol. II), acrescentando
que, aplica-se, no presente caso, supletivamente, o art. 929 do Código
Civil Brasileiro, conforme dispõe o art. 54 do Estatuto das Licitações,
que preceitua que "aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá
por perdas e danos, quando este não o executar".
3.3.6 Diante de tal situação, propõe que seja fixado à atual
Direção da TELEBRÁS o prazo de 15 (quinze) dias para a adoção das medidas
necessárias a obter a execução do encargo assumido pela contratada ou,
alternativamente, a fazer valer os direitos assegurados àquela entidade
pública na lei e no contrato, sob pena de caracterização de
responsabilidade solidária, com os dirigentes que aprovaram e celebraram
o contrato, na prática de ato de gestão antieconômico, passível de
ensejar a efetivação da providência disciplinada no § lg do art. 89 da Lei
ng 8.443/92.
3.4 inobservância do disposto no subitem 5.2 do Edital da
Concorrência n2 008/94 (alteração do limite máximo fixado para aquisição
de lotes de cartão), instaurada para a aquisição de Cartões Indutivos
para a Telefonia Pública, contrariando os arts. 32 e 41, caput, da Lei n2
8.666/93, o que acarretou um acréscimo de R$ 11,106 milhões no valor
global da aquisição (fl. 72).
3.4.1 Os defendentes, devido a intervenção desta Corte nesse
trabalho, informam que a Diretoria decidiu distratar os contratos
pactuados por ilegalidades (fls. 69, 88, 107 e 165, Vol. II), apurar as
responsabilidades devidas e realizar nova licitação com "... regras de
participação e julgamento bastante explícitas e ampliando o número de
participantes, de modo a se obter maior competitividade.". Assim,
afastada a possibilidade de ocorrência de algum dano ao patrimônio
público, entendeu o AFCE estar equacionada a questão ora discutida.
3.5 adoção de tipo de licitação não previsto no art. 45 da Lei
n2 8.666/93, quando da realização da Concorrência n2 001/93, tendo em
vista a inclusão no Edital de diversos itens relacionados a propostas
técnicas (itens 5.2, 6.3.2, 8.4.1 e 8.4.1.2.4), levando à
desclassificação inicial, após a fase de habilitação, das cinco empresas
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concorrentes, por conta do não atendimento de requisitos técnicos (tratase de licitação em que, embora preveja o tipo 'menor preço', diversos dos
seus itens discorrem sobre apresentação, abertura, julgamento e
desclassificação de propostas técnicas), fls.73/74.
3.5.1 Alegaram os defendentes que os procedimentos usados não
trouxeram qualquer prejuízo à estatal ou "alijado qualquer fornecedor do
certame (f is. 27, 50, 70 e 131, Vol. II). Todavia, em razão do
entendimento do TCU acerca da questão, sua Diretoria de Planejamento e
Engenharia recomendou "sua não mais aplicação".
3.5.2 A instrução confirma (f1.74) que, por meio do Memorando
ng 6.100/027/95, do Assistente do Diretor de Planejamento e Engenharia,
os demais Departamentos vinculados àquela área foram orientados a não
"utilizar fase de 'análise técnica' em edital de licitação do tipo 'menor
preço' " ( fls. 39 e 57, Vol. II), e com base nisso e na ausência de
possíveis prejuízos que daí poderia advir, deu por elidido seu
questionamento.
3.6 alteração das propostas comerciais das licitantes ALCATEL
e EQUITEL após a abertura dos envelopes, a pretexto de equalização e
correção do cálculo de impostos, caracterizando ofensa à vedação contida
no art. 43 da Lei n2 8.666/93, por ocasião da Concorrência n2 001/93
(aquisição de sistemas da Rede Inteligente):
3.6.1 Os responsáveis afirmaram que havia previsão no edital
para tal conduta (item 8.4.2.5) e que o preço global, após as
equalizações, serviu apenas para efeito comparativo entre as propostas,
ou seja, comparação entre os projetos ofertados. Não houve, segundo os
defendentes, o objetivo de se alterar a posição relativa das propostas,
tendo sido mantida, inclusive, a vencedora com o menor preço global
ofertado, de forma que a adjudicação à vencedora foi realizada pelo valor
original da proposta de menor preço.
3.6.2 Refutando de pronto a primeira afirmativa apresentada,
eis que é expressa a vedação legal de inclusão posterior de "informação
que deveria constar originariamente da proposta" (art.43, § 3g, in fine,
da Lei das Licitações), a instrução pondera, entretanto, que a definição
da regularidade ou não do contrato que dele decorreu se efetive com base
na verificação da ocorrência ou não de modificações no seu resultado em
face dessas alterações introduzidas nas propostas. E, quanto a esse
ponto, após os devidos cálculos demonstrados às fls. 75/76 dos autos, a
instrução afirma que "configurou-se veraz a afirmação dos dirigentes no
sentido de que teria sido adjudicada a proposta efetivamente apresentada
pelo licitante e não aquela decorrente das alterações introduzidas, e,
ainda, foi constatado que o resultado do certame não foi modificado em
razão das mesmas alterações.
3.6.3 Propõe, in fine, que seja determinado à TELEBRÁS que
oriente todas as suas unidades responsáveis pela execução de
procedimentos licitatórios para a necessidade de rigorosa observância da
restrição contida no .5 39. do art. 43 da Lei ng 8.666/93, a fim de que se
afaste a possibilidade de reincidência nessa impropriedade.
3.7 rescisão amigável do contrato firmado com a empresa de
vigilância Coral Empresa de Segurança Ltda sem a caracterização da
conveniência para a Administração (art. 79, II, da Lei de Licitações) e
subseqüente contratação da mesma firma com valores 165% superiores aos
anteriormente pagos (contrato n2 5.442/001/95-TB), acarretando majoração
de R$ 34.819,20 nas despesas com os serviços, o que configura ato de
gestão antieconômico.
3.7.1 A defesa alegou que "a conveniência administrativa estava
em não reajustar os preços do contrato em vigência na época, pois feriria
a MP vigente que impedia a revisão aos preços antes de 01 (um) ano. Por
outro lado, os preços praticados no novo contrato apesar de superiores
C:1WPWIN601DOCMICO1RELATORR00486095.WPD-mnb-RCMLO
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aos praticados no contrato anterior, estão dentro da média praticada pelo
mercado"(fls. 28/9, 109 e 166, Vol. II).
3.7.2 Após a análise da documentação apresentada (f1.77),
entendeu o AFCE que "não restou caracterizada a antieconomicidade do
ato". No entanto, ressaltou que comprovou-se a inobservância da exigência
estabelecida no §, 12 do art. 79 da Lei de Licitações, qual seja, "a prévia
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente", que,
revestindo-se de caráter formal, foi plenamente sanada pela expedição de
norma administrativa no sentido de que "a partir da data de vigência
deste instrumento, todo e qualquer distrato amigável a ser realizado
deverá ser precedido de " AUTORIZAÇÃO ESCRITA E FUNDAMENTADA ..."
(f1.77).
Além dos fatos acima descritos, a equipe de auditoria
efetuou diligências à estatal com vistas à elucidar alguns aspectos que,
tf
... conquanto não estivessem a demonstrar claramente a prática de
alguma irregularidade, ainda assim reclamavam um destaque" (f1.77). Após
análise das respostas apresentadas pela mesma (fls. 20/21 e 47/58),
entendeu o AFCE suficientemente esclarecidos alguns dos pontos,
sugerindo, entretanto, algumas recomendações à entidade (fls. 77/78).
Em conclusão e com a anuência do Sr. Secretário de Controle
Externo da 92 SECEX, propôs o AFCE (fls. 15 e 78/80):
5.1) que se julgue irregular a celebração, em 19.04.94, do
contrato com o Sistema Brasileiro de Televisão (contrato n2 1.500/034/94TB) sem a realização do prévio certame licitatório, sob o fundamento de
ser inexigível a licitação (tópico 2.1. desta instrução), o que importou
violação do disposto no art. 25, II, in fine, da Lei n2 8.666/93 e,
conseqüentemente, configurou a hipótese prevista no inciso II do art. 58
da Lei Orgânica desta Corte, impondo a cominação aos responsáveis da
multa prevista no caput do aludido dispositivo legal;
RESPONSÁVEIS: Adyr da Silva, Roberto Nunes de Miranda, Paulo
Poispissil Moutinho, Flávio Hamilton da Luz Busch, Acyr Pitanga Seixas
Filho, Paulo Eduardo Tassano Sigaud e Juarez Martinho Quadros do
Nascimento.
5.2) em particular, tendo em vista a magnitude dos valores
envolvidos no contrato mencionado na alínea anterior, seja determinado
à TELEBRÁS o encaminhamento a esta Corte de informações que viabilizem
à verificação da economicidade dessa contratação (em especial, as
atinentes aos critérios de definição do valor contratado, ao detalhamento
dos serviços prestados e aos pagamentos efetuados), com vistas a decidirse quanto ao cabimento ou não da adoção das medidas preconizadas no art.
82 da Lei n2 8.443/92 e no § 12 do art. 25 da Lei n2 8.666/93;
5.3) que se julgue irregular a celebração, em 25.08.94, do
contrato com a MACROPAPER INFORMÁTICA LTDA (contrato n2 1.520/069/94-TB),
em face da infringência aos incisos I (tópico 2.2. da instrução) e II,
in fine (tópico 2.1.), do art. 25 da Lei de Licitações, exigindo a
aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei Orgânica deste Tribunal;
RESPONSÁVEIS: Adyr da Silva, Roberto Nunes de Miranda, Paulo
Poispissil Moutinho, Flávio Hamilton da Luz Busch, Guido Antônio Barbosa
Fregapani, Acyr Pitanga Seixas Filho e Juarez Martinho Quadros do
Nascimento.
5.4) que se julgue irregular a celebração, em 31.10.94, do
contrato com a INTER WORKS DO BRASIL LTDA (contrato ng 1.500/077/94-TB),
em face da infringência ao inciso II, in fine, do art. 25 da Lei n2
8.666/94 (tópico 2.1. desta) instrução, configurando a ocorrência da
hipótese prevista no inciso II do art. 58 da Lei n2 8.443/92 e, em
conseqüência, impondo aos responsáveis a aplicação da multa prevista no
caput dessa disposição legal;
RESPONSÁVEIS: Adyr da Silva, Roberto Nunes de Miranda, Paulo
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Poispissil Moutinho, Flávio Hamilton da Luz Busch, Guido Antônio Barbosa
Fregapani, Acyr Pitanga Seixas Filho e Juarez Martinho Quadros do
Nascimento.
5.5) que seja fixado à atual Direção da TELEBRAS o prazo de 15
(quinze) para a adoção das medidas necessárias a obter a execução do
encargo assumido pela INTER WORKS DO BRASIL LTDA. na cláusula 1.2 do
contrato n2 1.500/077/94-TB (alínea anterior), no tocante ao empréstimo
da imagem de Nelson Piquet, ou, alternativamente, a fazer valer os
direitos assegurados àquela entidade pública na lei e no contrato, sob
pena de caracterização da responsabilidade solidária, com os dirigentes
que aprovaram e celebraram o contrato, na prática de ato de gestão
antieconômico, passível de ensejar a efetivação da providência
disciplinada no § 12 do art. 82 da Lei Orgânica deste Tribunal (tópico
2.4. da instrução);
5.6) que se proceda à orientação de todas as suas unidades
responsáveis pela execução de procedimentos licitatórios para a
necessidade de rigorosa observância da restrição contida no § 32 do art.
43 da Lei n2 8.666/93, no tocante à proibição de inclusão posterior de
informação nas propostas apresentadas pelos licitantes;
5.7) que se adote como procedimento, sistematicamente e em
todas as aquisições, a prévia análise da necessidade e oportunidade da
contratação, bem assim dos preços praticados no mercado;
5.8) que a realização de despesas conjuntas pelas empresas
controladas pela holding, com base em contrato celebrado por uma delas tais quais as amparadas na DD-190, de 08/03/94-, só se legitimem quando
da adoção desse procedimento resultar uma redução de custos para o
Sistema TELEBRÁS como um todo, e em hipótese alguma poderá exceder o
valor inicialmente previsto para aquela contratação, sob pena de
infringência ao art. 32 da Lei de Licitações;
5.9) que seja dado efetivo cumprimento aos arts. 72, .5 22,
incisos II e III, 82 e 14 da Lei n2 8.666/93, principalmente quando se
tratar de contratação de grande expressão econômica„ procedendo à
estimativa de preços, orçamento detalhado, previsão de custos atual e
final e da indicação dos recursos orçamentários necessários, de modo a
se observar o inciso IV do art. 43 do referido diploma legal, no que
tange à "verificação da conformidade de cada proposta (...) com os preços
correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda
com os constantes do sistema de registro de preços";
5.10) que se evite a pactuação de pagamento de qualquer parcela
contratual antes do efetivo início da execução dos serviços, a não ser
que, quando imperioso esse adiantamento à prestação dos serviços, seja
oferecida garantia por parte do contratado, nos termos do art. 56 - caput
e seu § 32 - da Lei de Licitações;
5.11) dar cumprimento ao art. 16 do Estatuto das Licitações,
procedendo à publicidade mensal da listagem das compras realizadas no
período, e, quando da publicação dos extratos de contrato no Diário
Oficial, não omitir informação do crédito pelo qual correrá a despesa e
do instrumento que autorizou a sua efetivação (Ordem de Fornecimento);
5.12) que seja verificada a capacidade jurídica, técnica e
econômico-financeira e a regularidade fiscal das contratadas, inclusive
quando se tratar de processo decorrente de dispensa ou inexigibilidade
de licitação;
5.13) que seja verificada a compatibilidade entre o objeto
contratado e aquele efetivamente prestado na execução dos contratos,
principalmente considerando a utilidade especifica visada com a
contratação;
5.14) que faça constar no instrumento convocatório das
licitações a autorização expressa e circunstanciada da maior autoridade
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da empresa para a adoção do tipo "técnica e preço", quando amparada no
permissivo do art. 46, ,5 32, da Lei de Licitações;
5.15) que nas futuras licitações para a aquisição de Cartões
Indutivos, em face da capacitação de novos fabricantes nesse mercado,
reavalie o critério de pontuação técnica com base no desempenho anterior,
de forma a evitar violação do princípio constitucional da isonomia entre
os licitantes (art. 32 da Lei n2 8.666/93);
5.16) adotar providências no sentido da observância de prévia
criteriosa análise quando da elaboração de editais de licitação, de
forma a coibir a possibilidade de ocorrência de situações ensejadoras da
anulação do certame, tornando inevitável a dispensa de licitação por
emergência; e
5.17) que, nas licitações para o fornecimento de vales refeição
alimentação, reavalie a adequabilidade do critério de julgamento das
propostas baseado na valoração expressiva da taxa de administração
cotada, tendo em vista que ele tem-se prestado, na prática, a que
licitantes proponham valores irrisórios com vistas a vencer o certame,
mas que podem levá-las a dificuldades financeiras, comprometendo a
continuidade da prestação dos serviços.
6. O douto Ministério Público manifesta-se de acordo com a
criteriosa análise empreendida pelo AFCE, exceto quanto ao entendimento
relativo à contratação da GAZETA MERCANTIL, pois, segundo aquele Parquet
(fls. 83/85):
tratando-se de serviços de publicidade e divulgação, a lei
não contempla qualquer exceção à regra geral (art. 37, XXI, da CF/88),
havendo, inclusive, vedação expressa à inexigibilidade de licitação para
essa modalidade de serviço (art. 25, II, in fine, da Lei n2 8.666/93);
não há a antinomia alegada pela instrução entre a
obrigatoriedade de licitação e a norma existente na Lei das Sociedades
Anônimas que exige que as publicações sejam sempre no mesmo jornal, pois
" considerando-se a periodicidade anual da Assembléia Geral Ordinária ...
o prazo de duração de até sessenta meses dos contratos de prestação de
serviços executados de forma contínua..., ... as normas são perfeitamente
compatíveis, podendo a Empresa dimensionar a duração do contrato dentro
desse limite, com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas, comunicando aos acionistas as alterações, no extrato da
Assembléia Geral Ordinária que antecede ao término de cada contrato; e
c) não procede a assertiva da instrução quando se refere àquele
periódico como sendo "... especializado e de reconhecida penetração na
mídia escrita" (fl. 60), pois, dessa forma, poderia induzir a
caracterizar o fornecedor como de notória especialização, e "... conforme
já se afirmou, a Lei de Licitações veda expressamente essa
justificativa...".
6.1 Superada a questão de mérito, aquela Procuradoria discute
"... a questão processual relativa à inteligência que deva ser dada à
sistemática de aplicação das multas previstas no art. 58, incisos II e
III, da Lei n2 8.443/92".
6.2 A questão, segundo aquele Parquet , é se a referida sanção
é aplicável por ato administrativo individual (como foi proposto pela
instrução - fls. 78/79), por tipo ou espécie de atos, por atos praticados
em dado exercício ou por processo, etc.
6.3 Entende o douto Ministério Público que no julgamento das
contas, mesmo se constatado inúmeros atos irregulares, a multa deve ser
única ( hipótese do inciso I do artigo acima citado), pois é o conjunto
de atos praticados durante a gestão que condiciona o julgamento pela
irregularidade e a conseqüente aplicação da mesma.
6.4 No entanto, no âmbito dos processos de fiscalização ,
entende que a multa deve ser aplicada em conseqüência do conjunto de atos
CAWPWIN6ONDOCMIC011RELATORN00486095.WPD-mnb-RCML0
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irregulares detectados na inspeção, associados aos respectivos períodos
de gestão. Afirma que , ao realizar inspeções e auditorias, o TCU
antecipa sua avaliação sobre parcela do conjunto de atos de gestão dos
responsáveis e nessa avaliação parcial - que pode gerar a aplicação de
multa ou não - o intuito é de proporcionar uma atuação célere e imediata,
de modo a assegurar a eficácia do controle. Nesse contexto, como os
processos de fiscalização são destinados a subsidiar o exame das contas
principais, a aplicação de multa em processos de fiscalização deve "ser
de tal molde que não comprometa o caráter isonômico da apenação dos
responsáveis".
6.5 Ressalta, por fim, que "cabe observar que a gradação da
multa deverá ser decidida discricionariamente pelo Tribunal, tendo em
vista a magnitude das irregularidades, respeitando-se, em cada gestão,
os limites impostos pelo inciso I do artigo 220 do Regimento Interno/TCU,
e, em cada conjunto de atos irregulares, os limites estabelecidos pelo
inciso II ou III, conforme o caso, do citado artigo".
6.6 Alerta, ainda, que a inexigibilidade de licitação fora das
hipóteses legalmente previstas enseja a incidência da norma constante no
art. 89 da Lei n2 8.666/93 e, desse modo, caracterizando - se ato ilícito,
deve-se dar conhecimento do fato ao Ministério Público (arts. 100 e 102
da mencionada Lei, Súmula 42 do STJ e art. 149 da Lei Complementar n2
75/93).
6.7 Isto posto, propõe aquela Procuradoria, além de anuir às
proposições da Unidade Técnica constantes nos itens 5.6 a 5.17 supra:
a)seja aplicada a multa prevista no inciso II, art. 58 da Lei
nQ 8.443/92, com a gradação dimensionada em função do grau de participação
de cada um dos responsáveis no evento impugnado e da magnitude das
irregularidades , respeitando-se os limites impostos pelo inciso II do
art. 220 do RI/TCU, aos ex-dirigentes da TELEBRÁS Adyr da Silva, Roberto
Nunes de Miranda, Paulo Poispissil Moutinho, Flávio Hamilton da Luz
Busch, Acyr Pitanga Seixas Filho, Guido Antônio Barbosa Fregapani, Paulo
Eduardo Tassaro Sigaud e Juarez Martinho Quadros do Nascimento, em
decorrência da contratação do Sistema Brasileiro de Televisão (contrato
n2 1.500/034/94 - TB) por inexigibilidade de licitação; da Macropaper
Informática Ltda (contrato n2 1.520/069/94-TB) por infringência aos
incisos I e II, art. 25, in fine, da Lei de Licitações e da Inter Works
do Brasil Ltda (contrato n2 1.500/077/94-TB), descumprindo-se o inciso V,
art. 25 do mesmo diploma legal acima citado, todos praticados durante o
exercício de 1994;
seja aplicada a multa prevista no inciso II, art. 58 da Lei
nP 8.443/92, com a gradação dimensionada em função do grau de participação
de cada um dos responsáveis no evento impugnado e da magnitude das
irregularidades, respeitando-se os limites impostos pelo inciso II do
art. 220 do RI/TCU, aos ex-dirigentes da TELEBRÁS Jorge Morais Jardim
Filho, Alexis Stepanenko, Paulo Poispissil Moutinho, Flávio Hamilton da
Luz Busch, Acyr Pitanga Seixas Filho, Guido Antônio Barbosa Fregapani e
Juarez Martinho Quadros do Nascimento, em decorrência da contratação da
GAZETA MERCANTIL, sem o devido procedimento licitatório, no ano de 1995;
sejam remetidas cópias dos documentos necessários ao
oferecimento da denúncia ao Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios;
seja determinado à TELEBRÁS o encaminhamento ao TCU de
informações que viabilizem a verificação da economicidade da contratação
do SBT, em especial as atinentes aos critérios de definição do valor
contratado, ao detalhamento dos serviços prestados e aos pagamentos
efetuados, com vistas a decidir-se quanto ao cabimento das medidas
preconizadas no art. 82 da Lei n2 8.443/92 e no .5 2g do art. 25 da Lei n2
8.666/93; e
C: \WPWIN60 \DOCMIC011RELATORR00486095.WPD-mnb-RCMLO
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e) seja fixado à atual Diretoria da Estatal o prazo de quinze
dias para a adoção das medidas necessárias a obter a execução do encargo
assumido pela Inter Works do Brasil Ltda, na cláusula 1.2 do Contrato n2
1.500/077/94-TB, no tocante ao empréstimo da imagem de Nelson Piquet, ou,
alternativamente, a fazer valer os direitos assegurados àquela entidade
pública na lei e no contrato, sob pena de caracterização da
responsabilidade solidária, com os dirigentes que aprovaram e celebraram
o Contrato, na prática de ato de gestão antieconômico, passível de
ensejar a efetivação da providência disciplinada no S 12 do art. 82 da Lei
n2 8.443/92.
É o Relatório.
VOTO
A questão principal que emerge dos autos, ensejadora da proposição
de aplicação de multa aos responsáveis, tanto por parte da Unidade
Técnica quanto do douto Ministério Público, é a realização da contratação
de empresas com o fito de publicidade e divulgação sem o devido
procedimento licitatório.
A única divergência existente entre o entendimento esposado pelos
órgãos acima citados refere-se à contratação da GAZETA MERCANTIL.
Relativamente a esse ponto, entendo que a opção da estatal em fazer sua
publicação naquele periódico , sem realizar o certame licitatório,
decorreu da controvérsia jurídica gerada entre dispositivos das Leis de
Licitações e das Sociedades Anônima. De modo que, nesse particular, com
as vênias por divergir do douto Ministério Público, acompanho a posição
sustentada pela Unidade Técnica. E, como aduziu a instrução "... até
prova cabal de que a continuidade dessa contratação configura
favorecimento ao prestador dos serviços, há que se presumi-la legítima".
A instrução demonstrou de forma inequívoca que os referidos
"contratos de patrocínios", na forma pactuada nos contratos ora
inquinados, são, nada mais, que uma das muitas maneiras possíveis de se
fazer publicidade e divulgação. E, nesse contexto, não há por que se
estender mais em discussões acerca da possibilidade de se entender
inexigível a licitação, em face da literalidade da Lei, que expressamente
a impede (inciso II, art. 25, in fine da Lei n2 8.666/93). Ressalte-se
que, além do dispositivo retro citado, aquele diploma legal também
refere-se à aplicação das normas de licitação aos serviços de publicidade
já no seu art. 12.
Acompanho integralmente a proposta feita pela Procuradoria de
encaminhar cópia dos documentos necessários ao oferecimento da denúncia
ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pois que, a
inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou a
ausência da observância das formalidades pertinentes à mesma estão
tipificadas como crime pelo Estatuto das Licitações (art. 89), sendo que
esse mesmo diploma legal dispõe, ainda, que os crimes nele previstos são
de ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público
promovê-la (art. 100), obrigando-nos, na condição de Ministro do Tribunal
de Contas da União, a ele remeter os referidos documentos caso seja
verificada a existência dos crimes definidos naquele Estatuto (art.102).
Ressalte-se que a competência para processar e julgar as causas
cíveis em que é parte sociedades de economia mista e os crimes praticados
em seu detrimento é da Justiça Comum Estadual (Súmula STJ n2 42), uma vez
que a Carta Magna, em seu art. 109, inciso IV, dispôs ser de competência
dos juízes federais processar e julgar "os crimes políticos e as
infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse
suas
entidades
autárquicas
da
União ou de
ou empresas
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públicas.. ."(grifei). Dessa forma, no presente caso, as aludidas cópias
devem ser remetidas ao Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, como corretamente propôs aquela Procuradoria.
Quanto aos fatos atinentes aos demais responsáveis pela estatal em
comento, arrolados às fls. 16/17, Srs. Jorge Morais Jardim Filho, Lélio
Viana Lôbo, Alexis Stepanenko, Joost van Damme, Hélio Marques Machado
Graciosa, Sérgio Luiz G. Pereira, Antônio José Ribeiro dos Santos e Mário
Bernardino Jubim Marsiaj, no escopo desta auditoria, nada de irregular
foi constatado, tendo sido as falhas de natureza formal encontradas
motivo das determinações a serem feitas nesta oportunidade.
Assim, ante os elementos constantes dos autos, proponho que o
Tribunal adote a Deliberação que ora submeto a este Egrégio Plenário.

T.C.U., Sala das.Tessões, em 01 de ab l de 1998.
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Processo n2 TC 004.860/95-0, com 02 volumes
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
Responsáveis: Adyr da Silva, Roberto Nunes de Miranda, Paulo
Poispissil Moutinho, Flávio Hamilton da Luz Busch, Acyr Pitanga Seixas
Filho, Guido Antônio Barbosa Fregapani, Paulo Eduardo Tassaro Sigaud
e Juarez Martinho Quadros do Nascimento .
Entidade: Telecomunicações Brasileiras S/A - TELEBRÁS
Relator: Ministro Lincoln Magalhães da Rocha
Representante do Ministério Público: Dra. Cristina Machado da Costa
e Silva
Unidade Técnica: 9@ SECEX
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de
Auditoria realizada na Telecomunicações Brasileiras S/A - TELEBRÃS, na
área de licitações e contratos.
Considerando que foram constatadas as seguintes irregularidades:
a celebração, em 19.04.94, do contrato com o Sistema
Brasileiro de Televisão (contrato n2 1.500/034/94-TB), sem a realização
do prévio certame licitatório, sob o fundamento de ser inexigível a
licitação, o que importou violação do disposto no art. 25, II, in fine,
da Lei n2 8.666/93;
celebração, em 25.08.94, do contrato com a MACROPAPER
INFORMÁTICA LTDA (contrato n2 1.520/069/94-TB), em face da infringência
aos incisos I e II, in fine , do art. 25 da Lei de Licitações; e
celebração, em 31.10.94, do contrato com a INTER WORKS DO
BRASIL LTDA (contrato n2 1.500/077/94-TB), em face da infringência ao
inciso II, in fine, do art. 25 da Lei n2 8.666/94;
Considerando que, chamados em audiência, os responsáveis não
lograram elidir as irregularidades;
Considerando os pareceres uniformes da Unidade Técnica no
sentido da rejeição das razões de justificativas apresentadas.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos
em Sessão Plenária, em:
8.1 aplicar, individualmente, aos ex-dirigentes da TELEBRÁS
Adyr da Silva, Roberto Nunes de Miranda, Paulo Poispissil Moutinho,
Flávio Hamilton da Luz Busch, Acyr Pitanga Seixas Filho, Guido Antônio
Barbosa Fregapani, Paulo Eduardo Tassaro Sigaud e Juarez Martinho Quadros
do Nascimento, em decorrência da contratação do Sistema Brasileiro de
Televisão (contrato n2 1.500/034/94-TB) por inexigibilidade de licitação;
da Macropaper Informática Ltda (contrato n2 1.520/069/94-TB) por
infringência aos incisos I e II, art. 25, in fine, da Lei de Licitações
e da Inter Works do Brasil Ltda (contrato n2 1.500/077/94-TB),
descumprindo-se o inciso V, art. 25 do mesmo diploma legal acima citado,
todos praticados durante o exercício de 1994, a multa prevista no inciso
II, do art. 58, da Lei n2 8.443/92, no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificação, para comprovar perante o Tribunal, o recolhimento da mesma
aos cofres do Tesouro Nacional;
8.2 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II,
da Lei n2 8.443/92, a cobrança judicial da dívida, acrescida dos encargos
legais contados a partir do dia seguinte ao término do prazo ora
estabelecido, caso não atendida a notificação, na forma da legislação em
vigor;
8.3 determinar à TELEBRAS que:
8.3.1 proceda à orientação de todas as suas unidades
responsáveis pela execução de procedimentos licitatórios para a
necessidade de rigorosa observância da restrição contida no §. 32 do art.
43 da Lei n2 8.666/93, no tocante à proibição de inclusão posterior de
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informação nas propostas apresentadas pelos licitantes;
8.3.2 adote como procedimento a observar-se sistematicamente
em todas as aquisições a prévia análise da necessidade e oportunidade da
contratação, bem assim dos preços praticados no mercado;
8.3.3 a realização de despesas conjuntas pelas empresas
controladas pela holding, com base em contrato celebrado por uma delas tais quais as amparadas na DD-190, de 08/03/94-, só se legitima quando
da adoção desse procedimento resultar uma redução de custos para o
Sistema TELEBRÁS como um todo, e em hipótese alguma poderá exceder o
valor inicialmente previsto para aquela contratação, sob pena de
infringência ao art. 32 da Lei de Licitações;
8.3.4 principalmente quando se tratar de contratação de
grande expressão econômica, seja dado efetivo cumprimento aos arts. 72,
§ 22, incisos II e III, 82 e 14 da Lei n2 8.666/93, procedendo à estimativa
de preços, orçamento detalhado, previsão de custos atual e final e da
indicação dos recursos orçamentários necessários, de modo a se observar
inciso IV do art. 43 do referido diploma legal, no que tange à
"verificação da conformidade de cada proposta (...) com os preços
correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda
com os constantes do sistema de registro de preços";
8.3.5 evite a pactuação de pagamento de qualquer parcela
contratual antes do efetivo início da execução dos serviços, a não ser
que, quando imperioso esse adiantamento à prestação dos serviços, seja
oferecida garantia por parte do contratado, nos termos do art. 56 - caput
seu § 32 - da Lei de Licitações;
8.3.6 cumpra o art. 16 do Estatuto das Licitações, procedendo à
publicidade mensal da listagem das compras realizadas no período, e,
quando da publicação dos extratos de contrato no Diário Oficial, não
omitir informação do crédito pelo qual correrá a despesa e do instrumento
que autorizou a sua efetivação (Ordem de Fornecimento);
8.3.7 verifique a capacidade jurídica, técnica e econômicofinanceira e a regularidade fiscal das contratadas, inclusive quando se
tratar de processo decorrente de dispensa ou inexigibilidade de
licitação;
8.3.8 verifique a compatibilidade entre o objeto contratado
aquele efetivamente prestado na execução dos contratos, principalmente
considerando a utilidade específica visada com a contratação;
8.3.9 faça constar no instrumento convocatório das licitações
a autorização expressa e circunstanciada da maior autoridade da empresa
para a adoção do tipo "técnica e preço", quando amparada no permissivo
do art. 46, .5 32, da Lei de Licitações;
8.3.10 nas futuras licitações para a aquisição de Cartões
Indutivos, em face da capacitação de novos fabricantes nesse mercado,
reavalie o critério de pontuação técnica com base no desempenho anterior,
de forma a evitar violação do princípio constitucional da isonomia entre
os licitantes (art. 32 da Lei n2 8.666/93);
8.3.11 adote providências no sentido da observância de prévia
criteriosa análise quando da elaboração de editais de licitação, de
forma a coibir a possibilidade de ocorrência de situações ensejadoras da
anulação do certame, tornando inevitável a dispensa de licitação por
emergência;
8.3.12 nas licitações para o fornecimento de vales refeição
alimentação, reavalie a adequabilidade do critério de julgamento das
propostas baseado na valoração expressiva da taxa de administração
cotada, tendo em vista que ele tem-se prestado, na prática, a que
licitantes proponham valores irrisórios com vistas a vencer o certame,
mas que podem levá-las a dificuldades financeiras, comprometendo a
continuidade da prestação dos serviços; e
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8.3.13 encaminhe ao TCU informações que viabilizem a
verificação da economicidade da contratação do SBT, em especial as
atinentes aos critérios de definição do valor contratado, ao detalhamento
dos serviços prestados e aos pagamentos efetuados, com vistas a decidirse quanto ao cabimento ou não das medidas preconizadas no art. 82 da Lei
n2 8.443/92 e no § 22 do art. 25 da Lei n2 8.666/93;
8.4 seja fixado à atual Diretoria da Estatal o prazo de
quinze dias para a adoção das medidas necessárias a obter a execução do
encargo assumido pela Inter Works do Brasil Ltda, na cláusula 1.2 do
Contrato n2 1.500/077/94-TB, no tocante ao empréstimo da imagem de Nelson
Piquet, ou, alternativamente, a fazer valer os direitos assegurados
àquela entidade pública na lei e no contrato, sob pena de caracterização
da responsabilidade solidária, com os dirigentes que aprovaram e
celebraram o Contrato, na prática de ato de gestão antieconômico,
passível de ensejar a efetivação da providência disciplinada no § 12 do
art. 82 da Lei n2 8.443/92;
8.5 encaminhar cópia deste Acórdão ora aprovado, bem como dos
Relatório e Voto que o fundamentam, à TELEBRÁS e aos ex-dirigentes
mencionados no item 3 supra;
8.6 encaminhar cópia integral dos autos ao Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios, ante o disposto nos arts. 89, 100 e
102 da Lei n2 8.666/93 e na Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça; e
8.7 juntar os presentes autos às contas da TELEBRÁS,
exercício de 1994 e, por cópia, às contas do exercício de 1995, para
exame em conjunto e confronto.
Ata n2VV98 - Plenário
Data da Sessão:1/3/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 - Ministros presentes:

LINCOL A AL..ES DA ROCHA
Mi4stOitelator
Fui presente:
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ANEXO IV DA ATA N° 11, de 01-04-1998
(Sessão Extraordinária do Plenário)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatórios e Votos emitidos pelos respectivos Relatores, bem como o Acórdão 041 e as
Decisões n's 162, 164, 166 a 168, adotadas nos processos 011.640/95-2, 275.078/97-3, 012.703/96-6,
011.071/94-0, 004.014/97-9 e 000.402/98-2, respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter
Reservado realizada nesta data (Parágrafo único do artigo 66 do Regimento Interno).
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I - RELATÓRIO
GRUPO II - Classe VII - Plenário
TC- 011.640/95-2 (Sigiloso)
Natureza: Denúncia
Responsável: Vitório Revers
Ementa: Denúncia concernente a irregularidades cometidas na
execução de convênio firmado com órgão federal. Audiência.
Aplicação dos recursos no objeto conveniado. Inexistência de
débito. Conhecimento da Denúncia. Improcedência. Arquivamento
do processo; cancelamento da chancela de sigilo; e ciência ao
interessado.

•

Versam os autos de denúncia formulada contra o Sr. Vitório Revers, ex-prefeito municipal
de Quedas do Iguaçu/PR, versando sobre possíveis irregularidades praticadas na execução do ConvênioPortaria/MBES n° 245/94, firmado pelo então Ministério do Bem Estar Social e aquela Prefeitura,
objetivando a construção de 16 (dezesseis) unidades habitacionais.
As irregularidades apontadas dizem respeito: à construção de 16 moradias com área de
2
24,00 m2 , quando o Plano de Trabalho aprovado, bem como o contrato celebrado com a empresa PPN
Construções Ltda, previa a construção das 16 casas com área de 27,84m 2 ; e à emissão do Termo de
Aceitação Definitiva da Obra, mesmo quando as casas em construção apresentavam-se sem instalações
sanitárias, pisos, forros e acabamentos das paredes, em desacordo com o Plano de Trabalho aprovado.

•

Instado a se pronunciar acerca das questões levantadas, o responsável remeteu os
3.
documentos de fls. 86/92, no qual alega, em síntese, que:
-no ano de 1992 foram alocados recursos no Orçamento da União para obras sociais nos
municípios, porém, esses recursos só foram repassados em 1994, com cortes de 50% e sem a devida
correção monetária, o que resultou na importância irrisória de 9.555,98 URVs ou Reais, creditada em
18.02.94;
os recursos recebidos dariam para construir no máximo 05 casas, ficando, assim, num
impasse que o levou a entrar em contato com o órgão repassador dos recursos, o qual teria informado que
mesmo sendo a quantia irrisória, deveria ser aproveitada no fim específico, sob pena de prejuízo a um
futuro pleito de verbas se a devolvesse,
existia projeto do município de desfavelamento da Vila Scheika, tendo optado em utilizar a
verba recebida, junto com os recursos do município, na construção de 70 (setenta) unidades habitacionais
de baixa renda, de 24m 2, já que ambas tinham como objeto a construção de habitação popular,
-seria inviável a construção de 16 casas de metragem maior, e 54 de metragem menor, pois
causaria incompreensão e descontentamento por parte dos beneficiários das casas menores, podendo o fato
ser entendido como discriminação entre os usuários, razão pela qual optou por construir 70 casas de
metragem menor.
O Sr. Analista, ao examinar o feito, ressaltou, em resumo, que:
o Convênio-Portaria/MBES n° 245/94, firmado entre o antigo Ministério e a Prefeitura
encontra-se registrado no SIAFI na situação de adimplente;
- o valor repassado representou 11% do valor inicialmente acordado;
- houve aplicação dos recursos constantes do contrato, restando comprovada a inexistência
de débito;
4
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a construção de casas em metragem menor não o exime da culpa do não cumprimento da
cláusula segunda do contrato celebrado com a empresa PPN Construções Ltda., o qual previa a
construção de 16 casas com metragem de 27,84m 2 e 54 de 24,00 m2 , e
não foi apresentada justificativas para a emissão do Termo de Aceitação Definitiva da
Obra, mesmo estando as casa em construção sem instalações sanitárias, pisos, forros e acabamentos das
paredes, em desacordo com o Plano de Trabalho.
Diante dessas argumentações, propõe que seja considerada procedente a presente Denúncia
no tocante às ocorrências relativas ao não cumprimento da cláusula segunda do contrato celebrado com a
empresa PPN Construções Ltda e a emissão do Termo de Aceitação Definitiva da Obra, em desacordo
com o Plano de Trabalho, aplicada multa ao responsável; dado conhecimento do apurado ao denunciante;
e arquivado o presente processo por economia processual, sem cancelamento da dívida.

•

O Sr. Diretor frisou que embora a Prefeitura não tenha cumprido a meta prevista no Plano
de Trabalho, não ficou caracterizada a existência de dano ao erário, entretanto, a aceitação de casas com
áreas inferiores ao especificado no contrato caracterizou grave infração à norma legal, passível de
aplicação de multa. Assim, acorda com as propostas alvitradas, com exceção daquela relativa ao
arquivamento dos autos, em razão de não estar fixado o valor da multa que poderá ser aplicada pelo
Tribunal.
7

A Sra. Secretária manifesta-se favoravelmente às sugestões alvitradas pelo Sr. Diretor.

O Ministério Público, quanto ao mérito, acorda com a Unidade Técnica no que toca ao fato
8
de que os esclarecimentos do responsável não foram suficientes para elidir a irregularidade comprovada
(construção de unidades habitacionais objeto do convênio com área de 24,00 m 2, em desconformidade
com o plano de trabalho e com o contrato celebrado com a empreiteira responsável pela construção).
Contudo, entende que à vista dos demais elementos dos autos, houve a integral aplicação
dos recursos repassados no objeto do convênio, não havendo quaisquer indícios de desvio, desfalque ou
locupletamento ilícito por parte do responsável, não sendo pertinente a aplicação de multa, por não ter
restado caracterizada a gravidade da irregularidade cometida pelo responsável, pressuposto necessário
para a aplicação da aludida multa.
Assim, propõe:
"a) conhecer a presente denúncia, para no mérito, julgá-la improcedente tendo em vista a
inexistência de indícios de desvio, desfalque ou locupletamento ilícito por parte do responsável, sendo
os recursos transferidos integralmente aplicados no objeto do convênio celebrado com o MBES,
autorizado mediante a Portaria MBES n° 245/94,
cópia do voto, relatório e decisão que vierem a ser proferidos por esta
encaminhar ao Sr.
Corte de Contas; e
determinar o arquivamento da presente Denúncia."
É o Relatório.
II- VOTO
Compulsando os autos verifico que o orçamento apresentado pela firma PPN Construções
Ltda. previa :
"Execução de 70 casas pré-fabricadas, por empreitada global, com as seguintes características:
a) Pilares de concreto armado;
2
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Parede externa com placa de concreto armado decorada;
Parede interna com placa de concreto armado lisa,
(quatro) batentes de ferro e 4 (quatro) janelas em pinus com trinco.
(uma) porta em pinus, fechadura STAM, batente de ferro;
Dois tirantes de arame galvanizado
Caibro de pinus para a cobertura.
Cobertura fibrocimento e = 4mm.
Cumeeira "(fl 140)
O valor dessa obra foi contratado por Cr$ 57.668.520,00 que corresponde hoje a
aproximadamente R$130.000,00. O custo unitário é de aproximadamente R$1.805,00 por unidade
habitacional.
O laudo de vistoria anexado aos autos confirma que as casas tinham a dimensão de 24m 2; as
paredes foram construídas em chapas pré-moldadas; cobertura em fibrocimento; instalação de água;
sanitário foi executado numa casinha externa sobre fossa; não existe piso, apenas chão batido; as paredes
não estão rebocadas nem pintadas; as portas e janelas foram executadas em tábuas brutas; e o forro não
existe.(fls. 44). Ou seja, as construções estavam de acordo com as especificações do contrato, com
exceção da metragem de 16 casas que deveriam ter 27,84 m 2
Nesse ponto, observo que assiste razão ao Ministério Público quando ressalta que a par da
metragem menor constatada, houve a integral aplicação dos recursos repassados no objeto do convênio,
sem que restasse caracterizado qualquer desvio, desfalque ou locupletamento ilícito por parte do
responsável. Desse modo, acompanho o entendimento esboçado nos autos no sentido de que a falta
verificada não consubstancia elemento de gravidade suficiente para ensejar multa ao ex-gestor municipal.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto a
este E Colegiado.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

01 de abril

de 1998.

GHISI
ADHEMAR
Ministro-Relator

•
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Proc. TC-011.640/95-2
Denúncia

PARECER

•

Trata-se de denúncia encaminhada pelo Sr. Nereu Moura, Deputado Estadual/PR, a
respeito de possíveis irregularidades praticadas pelo Sr. Vitório Revers, Prefeito Municipal de
Quedas de Iguaçu/PR, na execução de convênio celebrado com o extinto Ministério do Bem Estar
Social, autorizado por intermédio da Portaria/MBES n° 245/94, publicada no DOU de 11.2.94, com
o objetivo de construir de 16 (dezesseis) unidades habitacionais no município, com área de 27,84 m 2.
Preliminarmente, importa consignar que o presente expediente poderá ser conhecido
por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. .213, "caput" , do Regimento Interno
TCU.
Quanto ao mérito, entende o Ministério Público, em consonância com a unidade
técnica, que os esclarecimentos encaminhados pelo responsável não foram suficientes para elidir a
irregularidade comprovada (construção das unidades habitacionais objeto do convênio com área de
24,00 m2, em desconformidade com o plano de trabalho - fls. 50/2 e com o contrato celebrado com
a empreiteira responsável pela construção - fls.70/2).
No entanto, à vista dos demais elementos constantes dos autos, verifica-se a integral
aplicação dos recursos repassados no objeto do convênio, não havendo quaisquer indícios de desvio,
desfalque ou locupletamento ilícito por parte do responsável. Assim, entende este representante do
Ministério Público não ser pertinente a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei n°
8.443/92 (ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial), nos termos propostos pela unidade técnica, no
presente caso, tendo em vista, principalmente, a não caracterização da gravidade da irregularidade
cometida pelo responsável, pressuposto necessário para aplicação da aludida multa.
Ante todo exposto, opina o Ministério Público no sentido de que esta Corte de Contas
adote a seguinte decisão:
conhecer a presente denúncia, para no mérito, julgá-la improcedente tendo em vista
a inexistência de indícios de desvio, desfalque ou locupletamento ilícito por parte do responsável,
sendo os recursos transferidos integralmente aplicados no objeto do convênio celebrado com o
MBES, autorizado mediante a Portaria MBES n° 245/94;
encaminhar ao Sr. Nereu Moura cópia do voto, relatório e decisão que vierem a ser
proferidos por esta Corte de Contas; e
determinar o arquivamento da presente Denúncia.
Procuradoria, em 6 de março de 1997.

da Cunha
Procurador-G al em exercício
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ACÓRDÃO N° 041 /98-TCU - Plenário
Processo TC n° 011.640/95-2
Classe de Assunto: VII - Denúncia (Sigilosa)
Interessado: Identidade Preservada
Entidade: Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu/PR
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
Unidade Técnica: Secex/PR
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 1°, inciso
XVI, da Lei n° 8.443/92, DECIDE:
a) conhecer a presente denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade prescritos
no art. 213 do Regimento Interno desta Corte, para no mérito, julgá-la improcedente, por não ter restado
comprovado qualquer indício de desvio, desfalque, ou locupletamento ilícito por parte do responsável,
sendo que os recursos transferidos foram integralmente aplicados no objeto do convênio celebrado com o
antigo Ministério do Bem Estar Social, autorizado mediante a Portaria n° 245/94;
b) cancelar a chancela de sigilo aposta aos autos;
arquivar os presentes autos; e
dar conhecimento da presente deliberação ao denunciante.
Ata n° 13/98 - Plenário.
Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi (Relator),
Carlos Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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ADHàIAR PA ADINI GHISI
Minisdo-Relator

Fui presente: VAL 0 ALENCAR R
RI UES
Rep. do Ministério 'blico

—126—

6à6.-"f‘7; cSantee
.6100
C-2 *Fiená‘lo
Sectotada do

Tribunal de Contas da União

GRUPO 1— CLASSE V — Plenário (Sigiloso)
TC 275.078/97-3
Natureza: Relatório de Inspeção
Entidade: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste — FNE
Ementa:
— Relatório de Inspeção. Apuração de fatos pela SECEX/CE em
cumprimento à Decisão n° 789/96 — TCU — Plenário, item 8.3. Análise
dos financiamentos concedidos com recursos do FNE à Yamacom
Nordeste S.A., Cooperativas de Produtores de Confecções do Maciço de
Baturité e Cooperativa dos Produtores de Motores de Acarape.
Determinações à CISET/MF e à SECEX/CE. Levantamento da chancela
de sigilo aposta aos autos. Aprofundamento das investigações e Inspeção
"in loco".
RELATÓRIO
Em Sessão de 27.11.96, o Plenário, acolhendo proposta deste Relator, ao apreciar relatório de
auditoria nas ações do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural — PAPP, no Estado do Maranhão,
resolveu "determinar à SECEX/MA que, a partir dos elementos presentes nestes autos, elabore dossiê (sinopse
dos fatos e cópias necessárias à identificação das ocorrências) relativo aos registros associados ao Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste/BNB, encaminhando-o à SECEX/CE, para efeito de
conhecimento e providências entendidas cabíveis", nos termos do contido no item 8.3, da Decisão n° 789/96TCU-Plenário.
A SECEX-CE, após examinar os elementos encaminhados pela SECEX-MA, realizou inspeção
junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., administrador do Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste, com o objetivo de verificar a aplicação dos recursos do FNE em empreendimentos selecionados.
As irregularidades e/ou falhas apontadas pela equipe estão a seguir transcritas (fls 127/32):
"1) YAMACOM NORDESTE S/A

•

A empresa Yamacom Nordeste S/A obteve um financiamento com recursos do FNE junto ao
Banco do Nordeste em 20/12/91, no valor de Cr$ 5 bilhões, destinado à complementação dos recursos
necessários à implantação de sua unidade industrial no município de Acarape/CE para produção de máquinas
de costura industriais. A operação teve como garantias a hipoteca do seu parque industrial e de vários bens
imóveis, penhor de máquinas e alienação fiduciária de máquinas e equipamentos.
Devido à inadimplência da empresa quanto ao financiamento retromencionado, em 14/05/96,
mediante proposta aprovada pela Reunião da Diretoria n° 2724, foi autorizada a prorrogação de dívidas em
favor da empresa, quando foi concedida uma carência de 9 meses e um esquema de reembolso em 84 parcelas
mensais. Além disso, foi contratado um empréstimo ponte com recursos da Resolução 63, destinado à
liquidação integral de todas as operação de curto prazo junto ao Banco, segundo informações da Agência .
Distrito Industrial de Fortaleza-CE.
Ante as persistentes dificuldades verificadas no setor têxtil que atingiram fortemente a
Yamacom, a partir de março/97, a empresa tornou-se, novamente, inadimplente, o que levou à proposta de
regularização de dívidas, aprovada pela Diretoria/Presidência do Banco do Nordeste em 26/06/97, sendo a
aprovação comunicada à Yamacom por meio do Oficio DIF-MERC.- 97/426, de 07/07/97, nas bases e
condições adiante especificadas:
valor: R$ 22.057.158,00;
critério de atualização: encargos de inadimplementos IATC;
C: \WPWIN6ONDOCMICO1NRELATORK27507897.WPD-pb-NRGS
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fls. 2

de principal, continuando os juros a serem pagos trimestralmente. Todas as parcelas de
principal das dívidas vencidas e vencíveis em 1997, deverão ser incorporadas ao saldo devedor
da empresa, com início do pagamento previsto para janeiro/98, juntamente com as demais
parcelas;
encargos: os originalmente pactuados;
garantias: hipoteca de imóveis, alienação fiduciária de máquinas, equipamentos e veículos,
e penhor de máquinas e equipamentos.
Em 30/09/97, o saldo devedor da Yamacom Nordeste S/A montava em R$ 19.659.428,48,
sendo R$ 2.205.923,28 relativos a valores vencidos e R$ 17.453.505,20 atinentes a valores vincendos.
2) COOPERATIVAS DE PRODUTORES DE CONFECÇÕES DO MACIÇO DE BATURITÉ
Em 1993, o Governo do Estado do Ceará, 13 Prefeituras Municipais do maciço de Baturité,
o Banco do Nordeste e a empresa Kao Lin Nordeste S/A celebraram um Protocolo de Intenções, visando à
implantação de um polo industrial de confecções.
Segundo esse Protocolo de Intenções, o Banco do Nordeste financiaria a aquisição das
9.
máquinas utilizadas pelas Cooperativas Produtoras de Confecções, com recursos do FNE, através do
Programa de Fomento à Geração de Emprego e Renda (PROGER).
Caberia à empresa Kao Lin Nordeste S/A a compra das matérias-primas e materiais secundários,
infestamento e corte dos tecidos, acabamento das peças confeccionadas, embalagem e comercialização,
ficando, ainda, sob sua responsabilidade a supervisão técnica em todas as fases do processo produtivo.
Foram criadas, gradativamente, as 14 Cooperativas de Produtores de Confecções, sendo 13
no Maciço de Baturité/CE e 1 no Conjunto Tancredo Neves (Lagamar), em Fortaleza.
Os financiamentos concedidos às Cooperativas foram contratados através de Cédulas de Crédito
Industrial, conforme quadro abaixo, tendo como avalistas os dirigentes das Cooperativas e as empresas Kao
Lin Nordeste S/A e Yamacom Nordeste S/A. O prazo de pagamento das operações era de 8 anos, sendo 3
anos de carência, e tendo como garantia a alienação fiduciária das máquinas.
O total de responsabilidades das 14 Cooperativas retromencionadas montava em R$
8.129.493,16, em 30/09/97, conforme discriminado a seguir:

•

Cooperativa

Aracoiaba
Itapiiina
Barreira
Acarape
Guaramiranga
Mulungu
Ocara
Lagamar
Palmácia
Aratuba
Pacoti
Redenção
Baturité
Capistrano

Saldo Devedor
(30/09/97)

Saldo em Atraso
(30/09/97)

Operação

Data Contrato

Vencimento

Valor Contratado

FIN 94/0006
FIN 94/0005
FIN 94/0001
FIN 94/0002
FIN 94/0008
FIN 94/0014
FIN 94/0013
FIN 93/0009
FIN 94/0015
FIN 94/0009
FIN 94/0012
FIN 94/0003
, FIN 94/0004
FIN 94/0007

23/03/94
23103/94
23/02/94
23/02/94
22/04/94
07/12/94
07/12/94
25/11193
07/12/94
22/04/94
07/12/94
23/02/94
23/03/94
22/04/94

15/04/02
15/04/02
15/03/02
15/03/02
15/05/02
15/12/02
15112/02
15/12101
15/12/02
15/05/02
15/02/02
15/03/02
15/04/02
15/05/02

213.621,83
213.621,83
164.947,83
164.947,83
308.013,45
753.088,18
753.088,18
75.959,20
753.088,18
308.013,45
753.088,18
164.947,83
213.621,83
308.013,45

572.325,90
572.325,86
539.239,11
529.006,60
646.585,97
594.755,96
594.755,67
517.863,22
594.755,67
646.585,97
573.374,79
529.006_61
572.325,86
646.585,97

66.569,39
66.568,76
73.382,07
63.149,56
74.251,15
44.593,51
44.593,22
97.079,47
44.593,22
74.251,15
23.212,34
63.149,66
66.568,76
74.251,15

5_148.061.25

8.129.493,16

876.213.41

TOTAL

C \WPWIN6MOCMIC01 \RELATORK27507897.WPD-pb-NRGS
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Os saldos devedores constantes da tabela representam a soma dos saldos em atraso e dos
valores vincendos, na posição de 30/09/97.
Tendo em vista que a Yamacom Nordeste S/A era avalista do financiamento concedido às
Cooperativas dos Produtores de Confecções do Maciço e à Cooperativa dos Produtores de Motores de
Acarape, e que citada empresa também estava inadimplente em decorrência de financiamento destinado a sua
implantação, contratado em 20/12/91, a própria Yamacom propôs junto ao Banco a regularização das dívidas
do grupo todo

e.

•

•

Pelo Oficio DIF-MERC. 97/426, datado de 07/07/97, o Banco comunicou à Yamacom que a
proposta de regularização das dívidas fora aceita nas bases e condições especificadas, que, no caso das
Cooperativas dos Produtores de Confecções do Maciço, eram as seguintes:
- valor: R$ 7.849.812,00;
critério de atualização: encargos de inadimplementos (TJLP sem rebate, juros de 12% a.a.,
mora de 1% a.a.);
- prazo: concessão de 12 meses de carência contada a partir de janeiro/97 para pagamento de
principal das dívidas, continuando os juros a serem pagos trimestralmente;
encargos: os originalmente pactuados;
garantias: hipoteca de imóveis, alienação fiduciária de máquinas, equipamentos e veículos;
e aval da Yamacom Nordeste S/A e Kao Lin Nordeste S/A
Conforme a Proposta de Regularização de Dívidas retromencionada, aprovada em
maio/junho/97 pelas alçadas competentes do Banco (COMAG, Superintendência, COMAC e Diretoria Presidência), destacamos a seguir as considerações da Agência Distrito Industrial de Fortaleza-CE, onde se
encontram todos os dossiês relativos aos financiamentos das Cooperativas dos Produtores de Confecções do
Maciço:
"Após a implantação das primeiras dez cooperativas (cada uma com três unidades produtivas
localizadas em três distritos de cada município), o projeto sofreu descontinuidade tendo em vista vários
problemas apresentados, dentre os quais o não cumprimento por parte de quatro Prefeituras da cessão dos
terrenos para construção dos galpões que abrigariam as unidades produtivas, como previsto no referido
protocolo, prejudicando sobremaneira o desenvolvimento do projeto em sua totalidade. Outro problema foi
o elevado custo representado pelas viagens diárias dos supervisores, além da distribuição da matéria prima
em cada unidade produtiva.
Como forma de viabilizar o projeto, a empresa âncora, Kao Lin Nordeste, destacou um
galpão, na cidade de Acarape, dividido em 14 células, cada célula uma cooperativa, e de acordo com
Assembléia realizada em cada cooperativa, todas aceitaram a transferência para Acarape e já se encontram
em funcionamento 05 cooperativas (Acarape, Redenção, Barreira, Aracoiaba e Lagamar), onde todos os
cooperados têm direito a transporte diário (ónibus alugado pela âncora) e alimentação, as demais
encontram-se em processo de transferência.
Atualmente as cooperativas mantêm contrato de facção com as empresas Villejack (calças e
jaquetas), Penna (bermudas) e Weaver Jeans (calças), onde está sendo destinada toda a sua produção.
(--)
A exemplo das demais empresas do grupo, as cooperativas vêm desde novembro de 1996
passando por grandes transformações, inclusive contando com o apoio da LOG Negócios e Consultoria, a
qual vem realizando significativa reestruturação financeira e administrativa, onde já se visualiza resultados
bastante significativos."
Além da análise dos dossiês das referidas Cooperativas, obtivemos informações complementares
da Gerente-Geral da Agência Distrito Industrial do Banco do Nordeste, bem como do Agente de
C: \WPWIN60 \DOCMIC01 \RELATORK27507897.WPD-pb-NRGS
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Desenvolvimento daquele Banco, que estiveram recentemente em visita aos citados clientes. No entanto, o
exame in loco das Cooperativas, atualmente localizadas no município de Acarape/CE, não foi possível ser
realizado, tendo em vista que não estava previsto no escopo desta auditoria o deslocamento da equipe àquele
município.
3) COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE MOTORES DE ACARAPE LTDA.

o:

A Cooperativa dos Produtores de Motores de Acarape Ltda. foi criada a partir do Protocolo de
Intenções celebrado entre o Governo do Estado do Ceará, a Prefeitura Municipal de Acarape/CE, o Banco
do Nordeste e a empresa Lih Chih Nordeste S/A, tendo como finalidade a instalação de uma unidade produtora
de motores elétricos em Acarape/CE, compreendendo a formação de mão-de-obra especializada, treinamento
específico dos associados, bem como a transferência de tecnologia de montagem final dos bens.
Cabe à Cooperativa a fabricação de componentes para os motores elétricos, ficando a Lih Chih
Nordeste S/A (empresa âncora) responsável pelo fornecimento dos recursos materiais e tecnológicos à
Cooperativa, montagem dos motores, como também sua comercialização. O Banco do Nordeste financiou os
equipamentos destinados à Cooperativa com recursos do FNE - PROGER.
O financiamento concedido à Cooperativa foi contratado através de Cédula de Crédito Industrial, FIN93/0008, em 13/09/93, no valor de Cr$ 544.399.586,34, tendo como avalistas os dirigentes da Cooperativa,
dirigentes da Yamacom Nordeste S/A e da empresa Lih Chih Nordeste S/A. Como garantia, foi dada hipoteca
do parque industrial da Lih Chih e alienação fiduciária das máquinas e equipamentos da Cooperativa. O prazo
de pagamento da operação era de 6 anos, com vencimento para 15/09/2001. Posteriormente, houve o'
aditamento da Cédula de Crédito Industrial, mediante Aditivos datados de 26/10/93 e 15/05/96. Este último
alterou o vencimento do financiamento para 15/05/2004, em decorrência da concessão de prorrogação no
prazo de carência da referida operação, aprovada pela Diretoria do Banco em 14/05/96.
Em 26/06/97, a Diretoria/Presidência do Banco do Nordeste aprovou a Proposta de Regularização de
Dívida da Cooperativa, sendo comunicado à Cooperativa através do Oficio DIF-MERC.-97/426, de 07/07/97,
cujas bases e condições são as seguintes:
valor: R$ 6.448.132,00;
critério de atualização: encargos de inadimplementos (TJLP sem rebate, juros de 12% a.a., mora de
1% a.a);
prazo: ampliação da carência em mais 12 meses contados a partir de janeiro/97 para pagamento de
principal, continuando os juros a serem pagos trimestralmente de acordo com o contrato original;
encargos: os originalmente pactuados;
garantias: hipoteca de imóveis e alienação fiduciária de máquinas e equipamentos.
Em 30/09/97, o saldo devedor da Cooperativa era de R$ 6.917.404,19, sendo R$ 621.424,15 relativos
a valores vencidos, e R$ 6.295.980,04 referentes a valores vincendos.
Desta forma é importante que haja o acompanhamento dos financiamentos que envolvem a Yamacom,
objeto da presente análise, nos próximos trabalhos a serem realizados por esta Secretaria do TCU, bem como
pela CISET/MF.
Diante do exposto, e tendo em vista que a renegociação das dívidas da Yamacom, assim como das 14
Cooperativas de Confecção do Maciço de Baturité e da Cooperativa de Produtores de Motores de Acarape
ocorreu recentemente (junho/97), sendo comunicada à Yamacom em julho/97, e que, portanto, o pagamento
das parcelas renegociadas ainda não foi efetuado, propomos:
I) seja determinado à CISET/M1 que, nas próximas contas, informe acerca da situação dos
financiamentos concedidos com recursos do FNE, inclusive quanto aos pagamentos das parcelas devidas, em
decorrência da renegociação da dívida aprovada pelo Banco, em junho/97, dos seguintes beneficiários:
Yamacom Nordeste S/A
Cooperativas de Produtores de Confecções do Maciço de Baturité
C:MPWIN6ONDOCMIC011.12ELATOR1127507897.WPD-pb-NRGS
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Cooperativa dos Produtores de Motores de Acarape
II) seja verificada em futuras auditorias realizadas pelo TCU no FNE/Banco do Nordeste a situação
das empresas: Yamacom Nordeste S/A, Cooperativas de Produtores de Confecções do Maciço de Baturité
e Cooperativa dos Produtores de Motores de Acarape, ante a renegociação das dívidas junto ao Banco do
Nordeste, ocorrida em junho/97.
O titular da SECEX-CE, apoiando a proposta da equipe, em adição, propõe o levantamento da
chancela de "sigiloso", assim como ajuntada do processo às contas do FNE, exercício de 1997 (fis 136).
O douto Ministério Público junto a esta Casa, em cota singela, manifesta-se "de acordo".
É o Relatório
VOTO

•

O objetivo da remessa de elementos colhidos na auditoria sobre o Programa de Apoio ao
Pequeno Produtor Rural — PAPP pela SECEX/MA à SECEX/CE, em especial aqueles relativos ao Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste — FNE, visou à ampliação do universo de informações sobre
o Programa, notadamente nas cooperativas
Junto à Célula de Apoio aos Pequenos Negócios e Associativismo, no Banco do Nordeste do
Brasil S/A — BNB, a equipe analisou a situação dos financiamentos concedidos com recursos do FNE, bem
como as renegociações das dívidas realizadas com os beneficiários Yamacom Nordeste S/A, 14 Cooperativas
de Produtores de Confecções do Maciço de Baturité e Cooperativa dos Produtores de Motores de Acarape.
Entretanto, novas notícias em vários jornais do país dão conta de que as irregularidades são
inúmeras, inclusive com prática de crimes de falsidade.
Diante disso, acolho parcialmente as proposições da instrução, porém mantenho o processo em
andamento para novas providências, nos termos da Decisão anexa

T.0 U., Sala das Sessões, em oi de
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DECISÃO N 0 i62/98- TCU - Plenário (Sigiloso)
Processo n° TC 275.078/97-3
Classe de Assunto: V — Relatório de Inspeção
Responsável: Byron Queiroz — Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S/A — BNB
Entidade: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste — FNE
Relator: Ministro Lincoln Magalhães da Rocha
Representante do Ministério Público: Procuradora Maria Alzira Ferreira
Unidade Técnica: SECEX/CE
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 determinar à CISET/MF que informe acerca da situação dos financiamentos concedidos com recursos
do FNE, inclusive quanto aos pagamentos das parcelas devidas, em decorrência da renegociação da dívida
aprovada pelo Banco, em junho/97, dos seguintes beneficiários:
Yamacom Nordeste S/A,
Cooperativas de Produtores de Confecções do Maciço de Baturité,
Cooperativa dos Produtores de Motores de Acarape;
8.2. determinar à SECEX/CE que aprofunde "hic et nunc" as investigações a respeito das notícias
veiculadas nos jornais sobre as possíveis irregularidades, em relação aos empréstimos concedidos às empresas:
Yamacom Nordeste S/A; Cooperativas de Produtores de Confecções do Maciço de Baturité e Cooperativa
dos Produtores de Motores de Acarape, ante a renegociação das dívidas junto ao Banco do Nordeste, ocorrida
em junho/97, inclusive quanto às garantias oferecidas pelo financiamento, realizando inspeção "in loco"; e
8.3. levantar a chancela de sigiloso aposta aos autos.
Ata n° 13/98 - Plenário
Data da Sessão: 01/04/1998 — Extraordinária de caráter reservado
Especificação do quorum:
11.1. Ministros Presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo, Ministro-Substituto Lincoln Magalhães
da Rocha (Relator), Ministro-Substituto Benjamin Zimler.
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GRUPO: 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-012.703/96-6 (Sigiloso)
NATUREZA: Denúncia.
ÓRGÃO: Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado
do Espírito Santo (12 SPRF).
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).

•

•

à

Denúncia acerca de supostas irregularidades que teriam ocorrido na
Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado do
Espírito Santo. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade.
Conhecimento. Improcedência. Cancelamento da chancela de
sigiloso. Juntada dos autos às Contas do órgão denunciado. Ciência
ao denunciante e ao Procurador da República no Estado do Espírito
Santo.
Trata-se de denúncia na qual se alega terem ocorrido na Superintendência da Polícia
Rodoviária Federal no Estado do Espírito Santo (12' SPRF) as seguintes irregularidades:
pagamento de diárias para patrulheiros durante o período do carnaval de 1996 (16 a
21/02/96), cujos recursos teriam sido utilizados na aquisição de mobiliário para a sala do Superintendente,
na construção de mais duas salas e de outras obras na sede do órgão e no pagamento de salário de uma
faxineira;
utilização de viatura oficial para fins particulares e recebimento irregular de diárias pelo
Superintendente;
utilização, pelos policiais rodoviários, de camisetas com a sigla do Sindicato dos
Patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal (SINPRF);
apropriação indevida, por parte de servidor, de mercadorias de um caminhão que teria
sofrido acidente, na época em que 12a SPRF era subordinada ao DNER.
A SECEX/ES, visando à apuração dos fatos denunciados, realizou inspeção na mencionada
Superintendência, tendo constatado, em síntese, o seguinte (fls. 22/27): pagamento de diárias a alguns
servidores no período do carnaval de 1996, supostamente sem a respectiva contraprestação de serviços;
procedência de denúncia no que se refere à utilização de camisetas, por policiais rodoviários, contendo as
iniciais do Sindicato da categoria; existência de duas senhoras, contratadas informalmente por um grupo de
servidores, prestando serviços, nas dependências do órgão, de faxina, preparo de refeições e outros
similares; aquisição e instalação de paredes modulares (divisórias) para a construção de duas salas na sede
do órgão; existência de móveis novos na sala do Superintendente; improcedência da denúncia no que se
refere ao uso irregular de veículo oficial e recebimento indevido de diárias por parte do dirigente do órgão
quando em viagens de interesse particular; e recebimento indevido de uma diária pelo Superintendente em
razão de retorno antecipado de viagem a serviço.
Por meio do Despacho de fls. 30 determinei a audiência do responsável quanto ao que
restou apurado pela SECEX/ES e a realização de diligência para obtenção de esclarecimentos do DNER a
respeito do fato narrado na alínea "d" do item 1 supra, tendo este órgão apenas informado, em resposta,
que o servidor de que se trata pertence, atualmente, ao quadro de pessoal da SPRF/ES.
A Unidade Técnica, após examinar as justificativas prestadas pelo Superintendente, Sr.
Ademir José de Lima, concluiu por ser improcedente a denúncia, tendo em vista que:
a) o dirigente comprovou ter construído as duas salas, mediante a utilização de divisórias,
com recursos do próprio órgão;
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os móveis na sala do Superintendente foram por ele adquiridos com seus próprios
recursos, afastando, então, a hipótese de terem sido adquiridos com recursos de diárias;
não é da competência deste Tribunal a questão relativa ao suposto saque por servidor
da Superintendência em caminhão que teria sofrido acidente;
não restou comprovado o pagamento de diárias sem a respectiva contraprestação de
serviços;
e) o Superintendente recolheu o valor da diária que recebeu indevidamente (fls. 51);
f) as duas senhoras que se encontravam prestando serviços na sede do órgão não foram
contratadas pela Superintendência e sim por servidores, tendo esta situação já sido regularizada pelo
afastamento daquelas "servidoras" informais.
Na Sessão de 30/07/97, este Plenário, acolhendo proposta deste Relator, por meio da
Decisão de n° 458/97 (fls. 64), decidiu, dentre outras providências, encaminhar cópia de peças destes autos
ao Procurador da República no Estado do Espírito Santo, Dr. H.G. Herkenhoff, em atendimento à
solicitação em igual sentido por ele formulada, comprometendo-se esta Corte a enviar-lhe, oportunamente,
cópia da decisão que fosse posteriormente adotada. Por esse motivo e outros acima relatados, a
SECEX/ES propõe:
que se conheça da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente;
o encaminhamento de cópia da Decisão a ser adotada, acompanhada do respectivo
Relatório e Voto, ao mencionado Procurador da República;
o cancelamento da chancela de sigiloso aposta aos autos;
a juntada deste processo ao de n° TC-300.088/97-3, referente à Tomada de Contas da
12' SPRF, exercício de 1996, para exame em conjunto e em confronto.
É o Relatório.

VOTO

•

e

Não obstante ter a Unidade Técnica constatado a existência da sigla do Sindicato dos
Patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal estampada nas camisetas dos patrulheiros da 12 SPRF,
conforme alegou o denunciante, entendo não ser da competência deste Tribunal o exame do assunto.
Registro, apenas a título de esclarecimento, que, conforme justificativas apresentadas pelo dirigente do
órgão, as camisetas foram inicialmente vendidas pelo Sindicato por preços simbólicos, sendo
posteriormente distribuídas gratuitamente aos patrulheiros, fato que justificaria, portanto, a situação
encontrada.
Entendo que também não é da competência desta Corte o exame da questão relacionada
com a suposta apropriação indevida, por parte de servidor, de mercadorias de um caminhão que teria
sofrido acidente, na época em que 1r SPRF era subordinada ao DNER.
Quanto aos demais fatos denunciados, verifica-se que são improcedentes, conforme apurou
a SECEX/ES após o exame das justificativas e documentos apresentados pelo responsável.
Merece registro ainda a constatação da Unidade Técnica, registrada no Relatório de
Inspeção de fls. 22/27, de que os servidores do órgão denunciado adquiriram com recursos próprios,
conforme comprovam as notas fiscais emitidas em seus nomes, televisores, armários de aço e geladeiras.
Além disso tais servidores teriam feito a pintura de suas salas de trabalho com seus próprios esforços e
com materiais adquiridos com recursos pessoais (fls. 23). Essa situação anômala, por um lado, poderia
ensejar a conclusão de que recursos provenientes de diárias estariam sendo desviados para o custeio das
mencionadas despesas, haja vista serem conhecidos os baixos salários que recebem esses servidores.
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Todavia, isso não ficou comprovado nos autos, restando então a hipótese mais provável de insuficiência de
recursos do órgão para o fornecimento dos meios mínimos necessários à consecução de suas atividades.
No entanto, deixo de propor qualquer recomendação a respeito do assunto tendo em vista ter o Analista
responsável pela inspeção concluído que as instalações da 12" SPRF são "sóbrias" e adequadas às suas
necessidades (subitem 2.2, fls. 23).
Ante o exposto, acolho os pareceres uniformes lavrados no âmbito da Unidade Técnica e
VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 01 de abril de 1998.
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DECISÃO N° 1 64/98 - TCU - Plenário
Processo n° TC-012.703/96-6 (Sigiloso)
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).
Órgão: Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Espírito Santo (12a SPRF).
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/ES.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia, haja vista terem sido preenchidos os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno, para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam, ao
Procurador da República no Estado do Espírito Santo, Dr. H.G. Herkenhoff, e ao denunciante;
8.3. cancelar a chancela de sigiloso aposta aos autos;
8.4. com fundamento no art. 194, § 1°, do Regimento Interno, deteminar a juntada destes autos às
Contas da SPRF/ES referentes ao exercício de 1996, para exame em conjunto e em confronto.
Ata n° 13/98 - Plenário.
Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos
Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO I - Classe VII - Plenário
TC-011.071/94-0 (sigiloso).
Natureza: Denúncia.
Interessado: identidade preservada, conforme
art. 55 da Lei Orgânica, art. 215 do RI/TCU e
Resolução TCU n2 77/96.

•

Denúncia relativa a possíveis
Ementa:
irregularidades praticadas no âmbito do
Ministério do Trabalho. Procedência parcial.
Determinações. Retirada da chancela de
interessado.
ao
Ciência
sigiloso.
Arquivamento.
RELATÓRIO
Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades que
estariam sendo praticadas no Ministério do Trabalho, consubstanciadas no
aproveitamento indevido de servidores Agentes de Inspeção do Trabalho,
visando, segundo alega o denunciante, ao recebimento de gratificação
específica da área de Fiscalização do Trabalho (GEFA).
A 1.2. SECEX, ao instruir o feito, entendeu necessária a
realização de diligências saneadoras junto ao Ministério do Trabalho e
às Secretarias de Fiscalização do Trabalho e de Segurança e Saúde do
Trabalho.
Prestados os esclarecimentos solicitados (fls. 27 a 132), a
Unidade Técnica, novamente, optou pela carência de elementos para
conclusão da análise de mérito, motivo pelo qual providenciou diligência
complementar.
Com a edição da Portaria TCU n2 160, de 31 de março de 1997,
estes autos passaram à responsabilidade da 6@ SECEX que, examinando as
novas peças processuais em confronto com os questionamentos formulados,
assim se posiciona:

"(...)
Cumprindo o disposto no despacho do Relator do processo (fl.
2.
19), Exmg Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, foram realizadas as
primeiras diligências, a partir de 30/11/94. Essas foram devidamente
analisadas na instrução presente às fls. 133/140. Finalmente, por
restar, ainda, carência de elementos para concluir a análise do
mérito, foi novamente diligenciado à Secretaria de Fiscalização do
Trabalho do Mtb, por meio do Ofício 08/97 da 1.4 SECEX, de 03/02/97,
solicitando os seguintes esclarecimentos adicionais sobre a questão
(fls. 140/141), a seguir apresentados juntamente com as respostas
fornecidas pela Administração:
'a) os critérios adotados pelo Ministério do Trabalho para
seleção dos titulares de cargos efetivos de Engenheiro e Assistente
Social que venham a ser submetidos ao treinamento básico previsto na
1
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Portaria 'IQ 06, de 18 de março de 1988, que permite aos portadores do
certificado de conclusão do mesmo o exercício de atividade
fiscalizatória do trabalho e, conseqüentemente, a percepção da
Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação - GEFA, de que
trata o art. 1g, inciso II, da Lei 8.538/92;'
Sobre esse ponto, a Secretaria de Fiscalização do MTb informou,
2.1
entre outras coisas, não existir Plano de Carreira específico para a
fiscalização do Trabalho e que alguns profissionais previamente
aprovados no curso de especialização de fiscalização do trabalho foram
aproveitados para exercício nessa atividade. Porém, não foi informada,
tanto pela Secretaria de Fiscalização do Trabalho como pela Secretaria
de Segurança e Saúde no Trabalho, a existência de nenhum critério
objetivo para a seleção dos profissionais que ingressariam na
atividade fiscalizatória dessa forma (fls. 146/147 e 150/151).
2.1.1 Como a gratificação dessa atividade - GEFA - é diferenciada das
demais funções do MTb, é necessário, a fim de se evitar a
possibilidade de ocorrer favorecimentos pessoais ou escolhas de
natureza discriminatória, a normatização de critérios para essa
seleção dos servidores a serem aproveitados na fiscalização. Por essa
razão, propomos que seja determinada ao órgão a adoção de providências
no sentido de resguardar, quanto ao referido processo seletivo, o
princípio constitucional da impessoalidade na Administração Pública.
as atribuições confiadas aos cargos de Engenheiro,
Engenheiro Agrônomo, Arquiteto, Médico do Trabalho e Assistente
Social;"
Referente a essas atribuições, a Administração anexou o
2.2
Regulamento da Inspeção do Trabalho, aprovado pelo Decreto 11 ,2
55.841/65 (fls. 148/150 e 229/235).
quantitativo de Engenheiros (código NS 9017), Engenheiros
Agrônomos (NS 9012), Arquitetos (código NS 9017), Médicos do Trabalho
(código 9003) e Assistentes Sociais (código 9030) do Quadro de Pessoal
do Ministério do Trabalho, indicando quantos se encontram exercendo
atividade de fiscalização do trabaho e, conseqüentemente, recebendo
a GEFA e unidades em que se encontram lotados, bem como o número de
ocupantes dos citados cargos que não vem exercendo atividades
relativas à fiscalização do trabalho, indicando a lotação dos mesmos;'
Apenas foram informados os quantitativos relacionados aos
2.3
Assistentes Sociais (fl. 236). No entanto, dispensamos a necessidade
de nova diligência à Unidade para complementar a informação solicitada
por entendermos não ser o restante desses dados fundamental para a
análise do mérito desta denúncia.
lotação fixada de Engenheiros (incluindo Engenheiro
Agrônomo e Arquiteto), Assistentes Sociais e Médicos do Trabalho na
área de fiscalização do trabalho, indicando o diploma legal que a
estabeleceu;'
A Secretaria de Fiscalização negligenciou essa informação em
2.4
relação aos assistentes sociais. A Secretaria de Segurança e Saúde no
Trabalho, onde médicos e engenheiros desenvolvem suas atividades de
fiscalização, justificou a omissão desses dados em função da
exigüidade do prazo concedido para o necessário levantamento no âmbito
das Delegacias Regionais do Trabalho (f 1. 148).
2.4.1 Igualmente com o disposto no item 2.3, pelo pouco que essa
questão afeta a proposta de mérito que se encaminha ao final desta,
entendemos desnecessária a complementação dessa informação.
quantitativo de servidores redistribuídos, a partir de
1990, detentores dos cargos efetivos de Engenheiro/Assistente Social
que se encontram lotados na área de fiscalização;'
2
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O quantitativo dos Assistentes Sociais foi demonstrado à fl.
2.5
236 pela Secretaria de Fiscalização. A Secretaria de Segurança e Saúde
no Trabalho, onde são lotados os engenheiros e médicos da
fiscalização, não apresentou a informação solicitada, mas justificou
a omissão desses dados em razão do curto prazo concedido para o
necessário levantamento no âmbito das Delegacias Regionais do Trabalho
(f 1. 148). Da mesma forma como foi justificado no item anterior,
entendemos não haver necessidade de se aguardar novos dados para o
exame do mérito da questão.
'f) informação sobre a norma legal que ampara a lotação de
servidores redistribuídos na área de fiscalização do MTb, sendo que
os mesmos, à época da redistribuição, não preenchem requisito
essencial para exercício desta atividade fiscalizatória, qual seja,
treinamento básico na área de fiscalização do trabalho, previsto na
Portaria ng 06/88 e oferecido privativamente pelo Ministério do
Trabalho.'
A Administração entendeu não haver óbice legal para o
2.6
aproveitamento de servidores redistribuídos na área de fiscalização,
pois os cargos de assistentes sociais e engenheiros existem em vários
outros órgãos e sua movimentação pela Administração sempre esteve
prevista na legislação afeta a pessoal (f 1. 151). É relevante
ressaltar, ainda, que, para engenheiros e assistentes sociais, o
exercício da atividade fiscalizatória do trabalho esteve previsto na
legislação desde a Lei n2 7.855, de 24/10/89, que instituiu o Programa
de Desenvolvimento do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, até a
Lei ng 8.538, de 22/12/92, que disciplina a concessão da GEFA,
atualmente em vigor.
(---)"
Traz à colação, ainda, o órgão instrutivo, que a Decisão n2
5.
155/97-TCU-Plenário (in Ata n2 11/97) pôs fim à questão, quando, ao
prover, em parte, os embargos declaratórios opostos contra a Decisão n2
688/96-TCU-Plenário - Extraordinária (TC-007.965/95-8, in Ata n2 42/96),
decidiu tornar insubsistente o subitem 8.2.2, verbis:

•

"8.2.2 - aproveitamento indevido de servidores como Agentes de
Inspeção do Trabalho, percebedores de Gratificação de Estímulo à
Fiscalização e Arrecadação - GEFA, não providos do pré-requisito de
concurso público, irregularidade que já foi objeto de solicitação de
providências quanto ao seu saneamento, conforme Decisão n2 179/93-TCUPlenário, Sessão de 12/05/93 - Ata ng 17/93 e Aviso ng 705-GP/TCU;"
Finalizando, a instrução, com a anuência do Titular da
Secretaria, assim se manifesta:

"Diante do exposto e de acordo com disposições insitas no art.
da
Lei
8.443/92, e arts. 212 e 213 do Regimento Interno submetemos
53
os autos à consideração superior propondo que:
I - seja a presente denúncia conhecida por esta Corte, para, no
mérito, considerá-la procedente apenas quanto à falta de critérios
objetivos para a seleção dos profissionais do quadro do Ministério do
Trabalho a serem aproveitados como Agentes de Inspeção do Trabalho;
II - seja determinado ao Ministério do Trabalho que condicione
o aproveitamento dos Engenheiros e Assistentes Sociais do seu quadro
de servidores para a fiscalização e inspeção do trabalho à prévia
regulamentação de critérios objetivos para a seleção desses
profissionais, garantindo, assim, o cumprimento do princípio da
3
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impessoalidade na Administração Pública, previsto no art. 37, caput,
da Carta Magna (encaminhar cópia dos itens 2/2.1.1).
III - seja levantado o sigilo que paira sobre os autos;
IV - seja comunicada ao denunciante a Decisão que vier a ser
adotada, bem como enviada a ela cópia do relatório e voto do Relator
da Decisão n.Q 155/97 - TCU - Plenário (in Ata nc2 11/97, fls. 36/44).
V - seja determinado ã CISET/MTb o acompanhamento da questão do
aproveitamento de servidores como Agentes de Inspeção do Trabalho, por
ocasião das próximas prestações de contas da Secretaria de
Fiscalização do Trabalho, da Secretaria de Segurança e Saúde no
Trabalho e da Coordenação Geral de Recursos Humanos, todas do
Ministério do Trabalho."
É o relatório.
VOTO

As peças processuais e o órgão instrutivo nestes autos de
denúncia revelam a observância dos requisitos de admissibilidade
prescritos no caput do art. 213 do RI/TCU, razão pela qual dela se
conhece.
Quanto ao mérito, concordo com o desfecho proposto pela
competente 6@ SECEX, no sentido de considerá-la procedente apenas em
relação à falta de critérios objetivos para a seleção dos profissionais
do quadro do Ministério do Trabalho a serem aproveitados como Agentes de
Inspeção do Trabalho, posto que reputo superada a matéria, objeto da
Decisão ng 155/97 - TCU - Plenário-Extraordinária, prolatada no TC007.965/95-8, de minha relatoria.
Naquela oportunidade, o tema foi amplamente analisado, dando-se
ênfase, todavia, à categoria de Engenheiros.
Hoje, volta *a. baila a questão, desta feita, abrangendo, também,
a classe de Assistentes Sociais.
A previsibilidade de os ocupantes da categoria funcional de
Assistência Social, quando no efetivo exercício de funções de inspeção
do trabalho das mulheres e menores, participarem como Agentes de Inspeção
do Trabalho está inserida no Decreto ng 55.841/65, com a nova redação do
Decreto ng 97.995/89.
Já o treinamento, aperfeiçoamento, atualização e especialização
de Fiscais do Trabalho e Assistentes Sociais está disciplinada na
Portaria Ministerial ng 3.017, de 30.01.87, com a alteração introduzida
pela Portaria ng 1.006, do Ministério do Trabalho, de 05.10.95.
Assim, tal qual me posicionei com relação aos Engenheiros,
julgo lícita a situação dos ocupantes de cargo da categoria funcional de
Assistente Social, desde que, repito, providos na forma prevista em lei
e atendidos os requisitos básicos ao exercício das atividades de inspeção
de segurança do trabalho, consoante o previsto na Lei ng 7.410/85,
regulamentada pelo Decreto ng 82.530/86, no Decreto ng 55.841/65, com a
nova redação do Decreto ng 97.995/89 e na Portaria Ministerial ng 3.017,
de 30.01.87, com as alterações da Portaria MTB ng 1.006, de 05/10/95.
4
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Diante do exposto, confirmo o entendimento por mim sustentado
na assentada de 09 de abril de 1997 e, acolhendo os pareceres exarados
nos autos, proponho que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
deliberação deste Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 01 de abril de 1998.

LH— ALMA S DA ROCHA

Relator

•
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DECISÃO N° 1 6 6/98-TCU - Plenário

110

Processo n° TC-011.071/94-0 (sigiloso).
Classe de Assunto: VII- Denúncia relativa a possíveis irregularidades praticadas no âmbito do Ministério
do Trabalho.
Interessado: identidade preservada, conforme Resolução TCU n° 77/96.
Unidades Jurisdicionadas: Delegacias Regionais do Trabalho e outros órgãos integrantes da estrutura do
Ministério do Trabalho.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 6 SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente denúncia, uma vez que preenche os requisitos prescritos no caput do art. 213
do Regimento Interno, para, no mérito, considerá-la, em parte, procedente;
8.2- determinar ao Ministério do Trabalho que condicione o aproveitamento futuro dos Engenheiros e
Assistentes Sociais do seu quadro de servidores para a fiscalização e inspeção do trabalho à prévia
regulamentação de critérios objetivos para a seleção desses profissionais, garantindo, assim, o princípio
constitucional da impessoalidade na Administração Pública, mantido na íntegra a Decisão n° 155/97 - TCU Plenário.
8.3- enviar cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam:
8.3.1 - ao signatário da denúncia, para conhecimento; e
8.3.2 - à Secretaria de Controle Interno do Ministério do Trabalho, para que faça constar no Relatório
de Auditoria das próximas contas da Secretaria de Fiscalização do Trabalho, da Coordenação Geral de
Recursos Humanos do Ministério do Trabalho e das Delegacias Regionais do Trabalho nos Estados,
informações acerca do cumprimento da determinação objeto do subitem 8.2;
8.4- retirar a chancela de sigiloso aposta aos autos; e
8.5- arquivar o presente processo.
Ata n° 13/98 - Plenário.
Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva,
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 I CLASSE VII - Denúncia Sigilosa.
TC- 004.014/97-9.
Natureza: Denúncia.
Órgão: Ministério do Exército.
Responsável: Zenildo Gonzaga Zoroastro de Lucena.
Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92
c/c o art. 35, § 4 0 , inciso II, da Resolução n° 77/96 - TCU).
Ementa: Denúncia formulada contra eventuais irregularidades
cometidas no âmbito do Ministério do Exército. Presentes os
requisitos de admissibilidade. Alegação de irregularidade na
contratação de militares da reserva ou reformados, sob o regime
trabalhista comum, sem concurso público; no licenciamento
compulsório dos militares ditos temporários, após dez anos de serviço
prestado ao Exército; e no pagamento de indenização aos referidos
militares em virtude de Decreto que exorbitou o poder regulamentar.
Ausência de elementos probatórios e demonstração do fundamento
legal, em resposta à diligência efetuada, revelam a inexistência das
irregularidades apontadas. Denúncia considerada improcedente.
Arquivamento do feito. Ciência aos interessados e ao responsável.
Retirada da chancela de sigiloso do processo, mantendo preservada a
identidade dos denunciantes. Arquivamento do processo.

•

ler

Trata o presente processo de denúncia contra eventuais ilegalidades cometidas no âmbito do
Ministério do Exército. Alegam os denunciantes, em síntese, que estaria havendo contratação de militares da
reserva ou reformados, sem concurso público, para o desempenho de diversas funções, sob o regime
trabalhista comum, com todos os encargos legais inerentes. Estariam percebendo "duas remunerações, uma
pelo serviço que já prestaram (justíssima), e outra pelos serviços que continuam aprestar (talvez nem tão
justa assim), mormente pelo fato que alguns (a maioria), vem para trabalhar nas mesmas funções que já
desempenhavam, recebendo portanto dobrado para fazer a mesma coisa".
2.
Demonstram, ainda, inconformismo com situação que entendem injusta, referente à obrigatoriedade
de, após dez anos de serviço, serem licenciados compulsoriamente do Exército. Afirmam que a Lei n°
7.963/89, que assegura direito à indenização aos oficiais temporários, quando de sua licença, padece de vários
vícios (fls. 9/10):
a) a prática da inconstitucionalidade é presente nesta norma jurídica, posto o fillgurante ataque
aos princípios intocáveis aos quais deve estar jungida a administração pública, inscritos no art. 37 caput
Lex Maxima;
b) em especial fere os princípios da moralidade e da finalidade, visto o fim diverso dado a lei; a
motivação juridicamente válida para o licenciamento dos oficiais e sargentos seria a extinção da vaga que
ocupavam, ou a formação de "carreiristas" suficientes para preenchê-las; perceberiam então por ocasião
de seu licenciamento, os que fossem dispensados, a indenização prevista na lei; ocorre que, dispensam a seu
DTA/98
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prazer os chefes militares, e sem qualquer base jurídico normativa, o que além de administrativamente
imoral, é finalisticamente irregular;
c) inconstitucional é a lei, pelo vicio que macula sua aplicação, gerando lesão ao patrimônio da
Nação de maneira desnecessária, malgrado o mal uso da boa lei; não é a lei que não serve, mas sua
aplicação travestida é que é ilegal".
Também, ainda segundo os denunciantes, o Decreto n° 99.425/90, que regulamentou a referida Lei,
3.
seria irregular, pois teria exorbitado o seu poder regulamentador, avançando em campo estranho à norma legal,
na medida em que teria delimitado o alcance da Lei e excluído pessoas de seu campo de aplicação, sem que
a norma regulamentada assim o permitisse.
Colocam, por fim, que os militares temporários contribuem tão-somente para o Fundo do Exército
4.
fio e que tais valores não são repassados a outros órgãos da administração pública. Ademais, os referidos militares
ao atingirem o tempo limite de permanência nos quadros castrenses são compulsoriamente licenciados, fazendo
jus à indenização prevista na Lei supracitada, a ser custeada pelo Instituto Nacional da Seguridade Social. Isso,
no entender dos denunciantes, acarretaria um rombo no sistema previdenciário.
Autuado o processo como denúncia pelo então Ministro-Relator, José Antonio Barreto de Macedo,
5.
foi encaminhado à 3' SECEX para análise.
Inicialmente, por meio do Oficio n° 194/97/3' SECEX (fl. 35), foi realizada diligência ao Sr. Diretor
6.
de Auditoria do Ministério do Exército, na forma proposta pelo Sr. Assessor, com anuência da Sra. Secretária
de Controle Externo, contendo as seguintes questões:
"a) quais as outras formas utilizadas para a contratação de tais servidores, inclusive CL T, se for
o caso, e quais os correspondentes regimes jurídicos e enquadramentos legais?
quais os critérios e as instruções, nos termos do que dispõe o caput do art. 32 do Regulamento
do Cotpo de Oficiais da Reserva, atualmente em vigor no âmbito do Ministério do Exército, para a definição
das prorrogações e dos licenciamentos de Oficiais Temporários?
quais as contribuições previdenciárias recolhidas pelos militares temporários, enquanto em
serviço ativo, que podem ser consideradas para viabilizar a contagem do tempo de serviço correspondente
para efeito de sua aposentadoria, quando de seu retorno à vida civil?"
Por meio do Of n° 162 SCR/DAud (fl. 36), são encaminhadas as respostas à diligência supra (fls.
7.
37/39). O Sr. Assessor, Mauro da Motta Aguiar, em percuciente trabalho de fls. 40/52, após a resposta da
diligência efetuada, analisa de forma precisa as supostas irregularidades apontadas pelos denunciantes,
pronunciando-se da seguinte forma:
"Por intermédio do ofício n° I62-SCR-DAud, de 12/09/97 (fis. 36), o Diretor de Auditoria do
Ministério do Exército encaminhou cópia do oficio n° 07 I-A2-DGP, de 03/09/97 (fls. 37/39), em que o ViceChefe do Departamento-Geral do Pessoal (DGP) presta as informações solicitadas, das quais passo agora
à análise.
Quanto à contratação de militares da reserva remunerada ou reformados:
Afirma o Vice-Chefe do DGP (às fls. 37) que:
a) o Ministério do Exército só contrata militares inativos da reserva remunerada
ou reformados por intermédio de designações para o serviço ativo e nomeações
para prestação de tarefa por tempo certo, amparado pelas letras "a", "b" e
do n°2 do art. 3° do Estatuto dos Militares;

•
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tal contratação, quando de Oficiais Generais, é atribuição do Sr. Ministro do
Exército; para a contratação dos demais militares, essa atribuição é delegada ao
Chefe do Departamento-Geral do Pessoal; e
em ambos os casos (especificados na letra "a" supra), a contratação é
realizada por intermédio de portaria, que é publicada no Diário Oficial da
União.
A informação prestada acerca deste aspecto refere-se às formas de retorno à ativa, por tempo certo
e determinado, de militares da reserva remunerada ou reformados já anteriormente indicadas na instrução
inicial deste processo, em seus itens 8.5 e 8.6, às fls. 24/25, institutos devidamente amparados em dispositivos
legais, sendo que em nenhum dos dois casos o regime de vinculação de tais servidores é o da CLT. Dessa
forma, tendo em vista a afirmação do Departamento-Geral do Pessoal do Exército de que a "contrafação"
de militares da reserva remunerada ou reformados somente ocorre sob tais formas, não vejo como considerar
subsistente este aspecto da denúncia apresentada.
Ouanto à prorrogação do tempo de serviço e ao licenciamento do Oficial Temporário:
Esclarece o DGP (às fls. 38) que, quando o candidato satisfizer os requisitos da convocação e não
tiver atingido o limite de tempo de serviço permitido pela legislação vigente, é cumprido o seguinte processo
para concessão das prorrogações:
apresentação de requerimento do Oficial interessado ao Comandante da
Região Militar (RM);
encaminhamento de proposta de prorrogação pelos Comandantes de RIVI ao
Chefe do DGP; e
autorização do Chefe do DGP aos Comandantes de RM para que concedam
as prorrogações de tempo de serviço solicitadas.
Os períodos de prorrogação dos Oficiais Temporários, conforme os quadros a que se encontrem
vinculados, são regulados pelos seguintes dispositivos:
para aqueles das Armas, do OMB, do Serviço de Intendência e os egressos do
IME, pela Portaria Ministerial n° 651, de 10/10/96;
para os Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários, pela Portaria
Ministerial n°597, de 16/11/93;
para aqueles de área técnica, convocados com base no art. 31 do RCORE, pela
Portaria Ministerial n° 719, de 08/11/95.
Não será concedida prorrogação aos I° e 2° Tenentes Temporários, de acordo com os incisos I e Il
do § 1° do art. 32 do RCORE:
das Armas, do OMB e do Serviço de Intendência que atingirem 34 (trinta e
quatro) anos de idade;
dispensados de freqüentar OFOR (l/IFDV) que atingirem 39 (trinta e nove)
DTA/98
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anos de idade; e
c) aos que houverem gozado 60 (sessenta) dias de licença para tratamento de
saúde em até 2 (dois) anos consecutivos ou em 3 (três) anos não consecutivos.
O licenciamento dos Oficiais Temporários, segundo o art. 46 do RCORE, poderá ocorrer por:
solicitação do interessado, desde que tenha prestado serviço ativo durante 6
(seis) meses e não haja prejuízo para o serviço;
incapacidade física comprovada em inspeção de saúde; ou
motivo de ordem moral, disciplinar, criminal ou contrário à segurança
nacional.

•

Dessa forma, presentes as informações acerca das condições estabelecidas para a definição das
prorrogações e dos licenciamentos dos Oficiais Temporários e das instruções baixadas pelo Ministério do
Exército regulamentando a matéria, não vejo como concordar com a afirmativa dos denunciantes de que a
dispensa dos Temporários estaria ocorrendo ao "bel-prazer dos chefes militares, e sem qualquer base
jurídico normativa" (consoante fls. 09). Aliás, há que se ressaltar o fato de os chefes imediatos do militar
R/2 não participarem do processo decisório da prorrogação de seu estágio de serviço, já que o requerimento
do interessado é encaminhado diretamente ao Comandante da Região Militar (conforme item 11.1 - "a"
desta instrução). Ademais, nem mesmo é do Comandante da RIVI a decisão final acerca da permanência do
Militar Temporário nos quadros do Exército, competência do Chefe do Departamento-Geral do Pessoal
(consoante item 11.1 - "c" supra).
Ouanto às contribuições previdenciárias recolhidas pelos militares temporários, enquanto em serviço
ativo:
Informou o DGP que:
durante o período para o qual houverem sido convocados ou tiverem seu tempo
de serviço prorrogado, os Oficiais Temporários contribuem compulsoriamente
para a Pensão Militar, na forma do art. 1° da Lei n°3.765, de 04/05/60; e
caso venham a ser demitidos, licenciados ou excluídos, poderão os Oficiais
R12 continuar a contribuir, de forma voluntária, para a Pensão Militar, de
acordo com o art. 2° do mesmo diploma legal.
As informações prestadas pelo DGP permitiram o aprofundamento da pesquisa acerca dos aspectos
abordados pelos denunciantes e a revisão do posicionamento anteriormente adotado, de concordar
parcialmente com o alegado "impacto sobre a Previdência Oficial" (mencionado no item 7.5 desta
instrução), conforme passo a expor.
Em primeiro lugar, há que se deixar clara a distinção entre os "Encargos Previdenciários da União"
e o INSS, aspecto obscuro na argumentação dos reclamantes. Isso porque nem o recolhimento, a título de
contribuição previdenciária, dos servidores públicos beneficia o INSS, nem este último é responsável pelo
pagamento de aposentadorias e pensões daqueles. Dispõe o sS 6° do art. 40 da Constituição Federal, ao
tratar dos Servidores Públicos Civis Federais, que o custeio de suas aposentadorias e pensões correrá à
DTA/98
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conta de recursos provenientes "da União e das contribuições dos servidores". Tal dispositivo é também
estendido aos servidores públicos militares federais, dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal pelo
§ 10 do art. 42 da CF. Assim, as contribuições previdenciárias dos referidos servidores civis e militares
constituirão receita da União, a serem somadas aos demais recursos por ela consignados no Orçamento para
custeio de seus Encargos Previdenciários.
Dessa forma, perde sustentação o afirmado pelos reclamantes, no item 16 - "b" de seu documento
(às fls. 11), de que o Instituto Nacional de Seguridade Social sofreria um rombo pelo pagamento da
indenização ao militar temporário licenciado, já que o art. 5° da Lei n° 7.963/89 dispõe que tais despesas
correrão à conta dos "Encargos Previdenciários da União, do Orçamento Fiscal da União", os quais,
conforme registrado no item anterior, não se confundem com o mencionado INSS.
Carece também de firndamento a afirmativa, constante da denúncia, de que os militares temporários
contribuiriam "para com o Fundo do Exército". Primeiramente, os dispositivos constitucionais acima
indicados explicitam o caráter de recursos da União dos recolhimentos previdenciários dos servidores
públicos. Ademais, como poderia o Fundo do Exército ser beneficiado com tais recolhimentos, se não lhe
cabe o custeio das correspondentes pensões e aposentadorias? Por fim, há que se ressaltar, também, que,
dentre as fontes de receitas legalmente previstas para o Fundo do Exército (vide Lei n° 4.617, de 15/04/65,
e alterações posteriores), não constam os recolhimentos efetuados a título de pensão militar.
No que se refere ao eventual impacto sobre o INSS da aceitação do tempo de serviço prestado pelos
militares temporários ao Exército sem a contrapartida das correspondentes contribuições previdenciárias,
parece-me que o Legislador, ao autorizar a contagem recíproca de tempo de serviço (junto ao INSS ou ao
serviço público) sem, no entanto, unificar os respectivos caixas, pressupôs, com relação aos beneficiários
que viessem a transitar de uma área para a outra, a compensação entre os dois sistemas previdenciários.
Em socorro a tal entendimento, cite-se que caso semelhante ao apontado pelos denunciantes também ocorre
tanto quando da passagem de um servidor público de carreira (seja ele civil ou militar) para o sistema do
INSS, quanto da mudança de um trabalhador anteriormente vinculado a este último sistema para o serviço
público, já que, na forma da legislação vigente, os tempos de serviço serão reciprocamente contados, sem
que o sistema previdenciário sob o qual a pessoa se aposente haja recebido as contribuições referentes a
todo o período necessário para se adquirir tal direito.
Os fatos apontados na presente denúncia ou deixaram de confirmar-se, em função de informações
aduzidas pelo Departamento-Geral do Pessoal do Exército, ou tornaram-se sem fundamento, em face da
Legislação e Regulamentos pertinentes, conforme segue:
a alegada praxe de o Ministério do Exército estar contratando, sem concurso
público, sob o regime da CLT, militares da reserva ou reformados perdeu
sustentação, tendo em vista a informação do DGP de que o retorno à atividade,
junto àquele Ministério, de tais servidores somente ocorre por intermédio de
designações para o serviço ativo e nomeações para prestação de tarefa por
tempo certo, dispositivos amparados pelo Estatuto dos Militares ora vigente
(consoante analisado nos itens 5.1 a 5.4 e 10.1 a 10.2 desta instrução);
no que se refere ao dito "licenciamento forçado" dos militares temporários,
a legislação e os regulamentos referentes ao tema explicitam claramente os
limites temporais de permanência dos referidos servidores no Exército, de acordo
com o quadro a que pertencem, bem como quanto aos procedimentos relativos
às suas prorrogações de estágio de serviço, havendo já o Supremo Tribunal
Federal se manifestado, em mais de uma ocasião, pela compatibilidade da
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distinção entre os militares temporários e os de carreira com a Constituição
Federal ora vigente (conforme itens 6 e desdobramentos e 11.1 a 11.2 desta
instrução);
c) quanto à questão levantada acerca de prejuízos que viriam sendo causados à
Previdência e aos cofres públicos pela indenização paga ao militar temporário
quando de seu licenciamento, bem como do alegado caráter discriminatório do
estabelecimento de limite temporal, a partir do qual o beneficio passou a ser
concedido, cabe esclarecer (conforme discutido nos itens 7.2, 7.4 e 12.1 a 12.2.4
desta instrução):
c. I) a distinção entre o Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS) e os Encargos Previdenciários da União, estes responsáveis pelo
pagamento da indenização prevista na Lei n° 7.963/89, dos quais as
contribuições a título de Pensão Militar constituem fonte; e
c.2) o fato de o Decreto n°99.425, de 30/07/90, haver respeitado
seu limite regulamentar, ao determinar que seus efeitos retroagiriam a
22/12/89, data de início de vigência da Lei que regulamentou, já que
nesta última em momento algum o Legislador autorizou a retroatividade
de sua aplicação.
Diante do exposto, proponho, com fulcro no § 3° do art. 53 c/c o § I° do art. 55 da Lei n°8.443/92
e no § I° do art. 212 c/c o § I° do art. 215 do Regimento Interno, o arquivamento da presente Denúncia,
tendo em vista a sua não procedência, mediante ciência da Decisão que vier a ser proferida aos interessados
e ao Departamento-Geral do Pessoal do Ministério do Exército, levantando-se a chancela de sigiloso quanto
ao objeto da Denúncia e mantendo-se o sigilo no que se refere à sua autoria".
8.
Dada a relevância do tema, solicitei, excepcionalmente, o pronunciamento do MP/TCU a respeito da
matéria. Concorda o Parquet especializado com as conclusões da 3' SECEX, conforme parecer de fl. 54.
É o Relatório.

VOTO

Como bem colocado pelo Sr. Assessor, a denúncia de que estaria havendo contratação irregular de
oficiais da reserva remunerada ou reformados, sob o regime trabalhista comum, foi genérica, sem indicar
especificamente quais atos de nomeação estariam viciados. Ademais, a resposta à diligência efetuada
demonstrou a inexistência de contratação de oficiais da reserva ou reformados pelo regime previsto pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
É de mencionar, ainda, que o ordenamento jurídico positivo permite a contratação de militares da
2.
reserva remunerada ou reformado, para prestação de serviços, em determinadas situações específicas. Neste
ponto, peço licença para transcrever a instrução do Sr. Assessor, por esgotar a matéria:
"8.5. Os militares integrantes da reserva remunerada (R/1) poderão retornar transitoriamente à
ativa, mediante convocação, reinclusão, designação ou mobilização, consoante se pode verificar pelo
disposto no inciso III da alínea "a" c/c o inciso Ida alínea "b" do § I° do art. 3° e no § 1° do art. 12 do
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Estatuto dos Militares atual, situação em que suspender-se-á temporariamente o direito do militar à
percepção da remuneração na Inatividade, tornando a caber-lhe a remuneração da Ativa, enquanto perdurar
a prestação de serviços, conforme arts. 61 e 65 da Lei n° 8.237, de 30/09/91 (Lei de Remuneração dos
Militares - LRAIÍ - em vigor).
8.5.1. Nesse caso, no entanto, não se configura a contratação do militar da reserva sob o regime da CLT,
com seus conseqüentes benefícios (PIS, FGTS), pois a remuneração se dará com base na Lei de
Remuneração dos Militares (Lei n° 8.237/91). Além disso, tal forma de prestação de serviços não se aplica
aos Reformados, a não ser que possuam condições de voltar a integrar a Reserva Remunerada, observados
os limites de idade.
8.6. O art. 86 da LRM (Lei n° 8.237/91, com a redação dada ao artigo pelo art. 6° da Lei n° 9.442/97)
apresenta uma outra possibilidade de o militar da reserva remunerada e, excepcionalmente, o reformado
poderem vir a prestar tarefa por tempo certo a qualquer das Forças Armadas, circunstância em que sua
remuneração da inatividade será mantida e ser-lhe-á conferido um adicional pro labore (30%, segundo
tabela VII da LRM) calculado sobre os proventos que efetivamente estiver percebendo.
8.6.1. Também nesse caso, todavia, não se configura o regime da CL T, correndo a nomeação ao amparo
da Lei n°8.237/91 (LRM). A título de exemplo de tal instituto, veja-se cópia da publicação de Portarias do
Departamento-Geral do Pessoal do Exército, constantes da Seção II do DOU de 23/06/97 (às fls. 16/17)."
Fácil é perceber, portanto, que as normas legais pertinentes aos militares permitem o retorno de oficiais
da reserva remunerada ou reformados à ativa, para desempenho de serviços determinados ou por tempo certo.
Importa ressaltar, ainda, que, em nenhuma das situações possíveis de retorno dos referidos militares ao serviço
haverá acúmulo dos proventos com a remuneração percebida pelas novas funções. Isso, porque ou receberão
pro labore, quando retornarem nos termos do art. 86 da Lei n° 8.237/91, alterada pela Lei n° 9.442/97, ou
ficará suspenso o pagamento dos proventos, nas situações de retorno previstas no art. 61 da Lei n° 8.237/91.
Impende mencionar, ainda, que a forma de investidura dos servidores públicos militares é diversa dos
servidores públicos civis. Os militares federais das Forças Armadas ingressam na carreira mediante
recrutamento ou ingresso nos cursos de formação de oficiais, não se lhes aplicando a regra constitucional do
concurso público. Nesse sentido é a lição do eminente constitucionalista José Afonso da Silva (in Direito
Constitucional Positivo, 14 ed., Malheiros, São Paulo, p. 640):
"Entende-se por servidores públicos militares federais, nos termos do art. 42, os integrantes das
Forças Armadas e servidores militares dos Estados, Territórios e Distrito Federal os integrantes de suas
polícias militares e de seus corpos de bombeiros militares.
Sua organização e seu regime jurídico, desde a forma de investidura até as formas de inatividades,
diferem fundamentalmente do regime dos servidores civis. Diferem até mesmo entre si. Por exemplo, os
servidores militares das Forças Armadas ou ingressam no serviço por via do recrutamento, que é forma de
convocação para prestar o serviço militar, ou por via de exame de ingresso nos cursos de formação de
oficiais. A obrigatoriedade do serviço militar (art. 143) não deixa margem à realização de concurso público
à semelhança do que ocorre para os servidores civis."(grifo nosso).
Por conseguinte, entendo, acompanhando o Ministério Público e a Unidade Técnica, improcedente as
irregularidades apontadas no primeiro ponto da denúncia - contratação irregular de oficiais da reserva
remunerada ou reformados pelo regime da CLT.
Também não há falar em ofensa ao principio constitucional da isonomia na situação dos oficiais
temporários, compulsoriamente licenciados após completarem dez anos de serviço militar, nos termos do art.
34 do Regulamento para o Corpo de Oficiais da Reserva do Exército - RCORE, aprovado pelo Decreto n°
90.600/84. Isonomia significa tratar de maneira igual aos que estejam em situações, se não idêntica, ao menos
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semelhantes e de forma desigual os desiguais, na medida de sua desigualdade. Afronta ao princípio da isonomia
existirá sempre que se equiparar o que não pode ser equiparado. Enfim, sempre que se tratar de forma igual
os desiguais.
Os militares ditos temporários exercem funções distintas dos militares permanentes, têm atribuições
diversas, possuem carreira separada, ou seja, são regulamentados por institutos diversos. Parece evidente a
distinção entre ambos. O art. 3° da Lei n° 6.391/76 prevê como militar de carreira aquele que, no desempenho
voluntário e permanente do serviço militar tem vitaliciedade assegurada ou presumida. Militar temporário, ao
contrário, presta serviço por prazo determinado e destina-se a completar as Armas e os Quadros de Oficiais
e as diversas Qualificações Militares de Praças.
Por se tratar de hipóteses distintas, lógico será que os direitos, garantias e obrigações também sejam
• diversos. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em julgamento do Recurso em Mandado de
Segurança n°21.614-3 (in DJ de 16.4.93, p. 6432), não terem tais militares direito à permanência no cargo,
após esgotado o período previsto para o licenciamento, in verbis:

*.

"EMENTA: ADMINISTRATIVO. MILITARES DO QUADRO TEMPORÁRIO DO EXÉRCITO.
ACÓRDÃO DENEGA TÓRIO DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO QUE OS
LICENCIOU, APÓS O CUMPRIMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO PREVISTO EM LEI. ALEGADA
VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO ASSEGURADO NOS ARTS. 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988 E 29 DO RESPECTIVO DO RESPECTIVO ADCT.
Cuidando-se de militares do quadro de temporários, isto é, admitidos por prazo limitado, como
previsto no art. 2°, § 2°, b, da Lei n° 7.150, de 1.12.83, não há reconhecer-lhes direito à permanência em
atividade, após cumprido o prazo de incorporação.
Inaplicabilidade, a tais servidores, da norma do art. 19, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, de 1988, restrita a servidores civis..
Decisão insuscetível de reparo.
Recurso desprovido."
Também o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n° 40.607-2/R.1(in DJ de 7.8.95,
p. 23096) decidiu pela regularidade no licenciamento compulsório dos militares temporários:
"EMENTA
ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO DO EXÉRCITO NACIONAL (CAPITÃO).
INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE PERMANÊNCIA NO SERVIÇO ATIVO APÓS VENCIDO O PRAZO DE
LICENCIAMENTO. INTELIGÊNCIA DA ALÍNEA "A' DO INCISO IV DO ART. 50 DO ESTATUTO DOS
MILITARES E DO ART. 34 DO DECRETO N° 90.600/84. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1- Os recorridos, capitães do Exército Nacional pela porta do CPOR, quando estavam próximos
da dispensa, após mais de 9 anos de bons serviços castrenses, ajuizaram uma ação cautelar e obtiveram
liminar para não serem, vencido o prazo, licenciados. Perderam a causa em primeiro grau, apelaram, e
ganharam em segundo. Insatisfeita, a União Federal recorreu de especial, alegando violação dos arts. 3°,
§ 1°, III e 50, IV, 'a', do Estatuto dos Militares (Lei n° 6.880/80) e art. 3°, I e II, da Lei n° 6.391/76.
- O Estatuto dos Militares, em seu art. 3°, faz distinção entre o 'militar de carreira' (§ 1°, I, 'a')
e o 'militar não-de-carreira' (§ 1°, alínea 'a', incisos II, III, IV, V e alínea 'b', incisos I e II). Distinção já
feita pela Lei n°6.398/76, art. 3° O militar 'não-de-carreira', vale dizer, 'temporário', como o próprio nome
já denuncia, fica nas fileiras da ativa, enquanto for da conveniência e oportunidade do administrador. Sua
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admissão tem por fim 'completar as armas e os quadros de oficiais e diversas qualificações militares de
praças, conforme for regulamentado pelo Poder Executivo' (Lei n° 6.931/76, art. 3°, II). Essa permanência,
de natureza contingencial, não pode passar de 10 anos, salvo para os praças (Decreto n°90.600/84, art. 34
e Lei n°6.880/80, art. 50, IV, `a). Precedentes do STI.
III — Recurso ordinário conhecido e provido."
Os denunciantes alegam, ainda, a existência de irregularidades no licenciamento compulsório. Os
comandantes estariam dispensando os oficiais temporários, sem qualquer critério. Entretanto, não indicam
sequer um caso concreto para se comprovar o alegado ou ao menos indícios de que isso efetivamente estaria
ocorrendo.
Diligenciado a respeito de como é o procedimento de prorrogação de tempo de serviço ou de
concessão de licença, o Ministério do Exército informou que tudo é feito em estrita obediência aos comandos
normativos. Efetivamente o já mencionado RCORE permite a convocação de oficiais temporários, a
prorrogação de seu tempo de serviço (arts. 30 e 31) e estabelece as condições para convocação e prorrogação
(art. 32). O art. 46 trata do licenciamento dos oficiais temporários e o art. 47 delimita o momento e situações
que podem ocorrer adiamentos. Enfim, as licenças, prorrogações, adiamentos, estão previstos nas normas que
regem a matéria, que, presume-se, são obedecidas pelo Ministério do Exército.
Também não restou comprovada a alegada percepção cumulativa de remuneração pelos oficiais da
reserva ou reformados quando do seu retorno à ativa. Ao contrário, como já demonstrado no item 3 supra,
sempre que tais militares retornam ao exercício de funções no Exército percebem um adicional de pro labore
ou seus proventos são temporariamente suspensos.
Quanto ao Decreto n° 99.425/90, não vislumbro a existência de normas que excedem o poder
regulamentar do referido instrumento normativo. O art. 6° da Lei n° 7.963/89, que instituiu a compensação
pecuniária, a título de beneficio ao militar temporário, por força de seu licenciamento, determina que o Poder
Executivo baixará os atos necessários à execução da Lei. Dessa forma, editou-se o referido Decreto, que
simplesmente estabeleceu critérios de concessão do referido beneficio, esclarecendo que determinadas parcelas
não integram a indenização. Isso, porque a Lei determina como valor do peciánio uma remuneração mensal
por ano de efetivo serviço militar. Assim, o Decreto apenas estabelece que determinadas parcelas, de natureza
modal ou específica, não integram a remuneração e, conseqüentemente, também não integram o pecúlio.
Por fim, em relação à repercussão do pagamento das indenizações aos oficiais temporários, quando
do licenciamento compulsório, em relação ao INSS, entendo pertinentes as considerações exaradas na
instrução da 3' SECEX, abaixo:
No que se refere ao eventual impacto sobre o INSS da aceitação do tempo de serviço
"12.2.4.
/restado pelos militares temporários ao Exército sem a contrapartida das correspondentes contribuições
previdenciárias, parece-me que o Legislador, ao autorizar a contagem recíproca de tempo de serviço (junto
ao INSS ou ao serviço público) sem, no entanto, unificar os respectivos caixas, pressupôs, com relação aos
beneficiários que viessem a transitar de uma área para a outra, a compensação entre os dois sistemas
previdenciários. Em socorro a tal entendimento, cite-se que caso semelhante ao apontado pelos denunciantes
também ocorre tanto quando da passagem de um servidor público de carreira (seja ele civil ou militar) para
o sistema do INSS, quanto da mudança de um trabalhador anteriormente vinculado a este último sistema
para o serviço público, já que, na forma da legislação vigente, os tempos de serviço serão reciprocamente
contados, sem que o sistema previdenciário sob o qual a pessoa se aposente haja recebido as contribuições
referentes a todo o período necessário para se adquirir tal direito."
DTA/98

-151-

g

uij'
f;iu (Sant"
pi ents • cfmentlic■
seev'taaa

Tribunal de Contas da União

Dessa forma, entendo que a denúncia deva ser conhecida, por preencher os requisitos de
15
admissibilidade, devendo, entretanto, ser julgada improcedente, uma vez que não restaram comprovadas as
irregularidades apontadas pelos denunciantes.
Ante o exposto, em concordância com os pareceres uniformes da 3a SECEX, VOTO por que o
Tribunal adote a decisão que ora submeto à apreciação deste Egrégio Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 10 de abril de 1998.
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DECISÃO N 2 1 6 7/98-TCU- Plenário
Processo n2 TC-004.014/97-9.
Classe de Assunto: VII- Denúncia Sigilosa.
Interessados: Identidade Preservada (art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da
Resolução n° 77/96).
Órgão: Ministério do Exército.
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin.
Unidade Técnica: 3a SECEX.
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da denúncia apresentada, por atender aos requisitos de admissibilidade do art. 213 do
Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, julgá-la improcedente, ante a ausência de elementos
suficientes a comprovar a ocorrência das irregularidades apontadas;
8.2 - levantar a chancela de sigiloso do presente processo, mantendo, no entanto, preservadas as
identidades dos denunciantes, nos termos do § 1° do art. 212 c/c o caput e o § 1° do art. 215 do
Regimento Interno deste Tribunal;
8.3 - arquivar o presente processo.
8.4. - dar ciência desta Decisão aos interessados e ao Exmo. Sr. Zenildo Gonzaga Zoroastro de
Lucena, Ministro do Exército.
Ata n° 13/98 - Plenário.
Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos
Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).
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Grupo II- Classe VII- PLENÁRIO
TC-000.402/98-2
Natureza: Denúncia
Órgão: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios TJDF
Interessado: identidade preservada, nos termos do art. 55, §1°, da Lei
n° 8.443/92 c/c o art. 35, §4°, inciso II, da Resolução n 2 77/96-TCU.
Ementa: Denúncia a respeito de possíveis irregularidades no Edital do
Concurso Público para provimento de cargos de Analista Judiciário,
área administrativa, do TJDF. Restrição a determinados cursos
superiores sem regulamentação legalmente exigida. Audiência prévia
do responsável. Ilegalidade do ato. Determinação para a adoção de
providências necessárias ao exato cumprimento do art. 37, I, da
Constituição da República e do art. 6° da Lei n° 9.421/96.

•

Versa a espécie sobre denúncia formulada contra o Presidente do TJDF, com fundamento no fato
de que aquela autoridade teria restringido, sem amparo legal, no edital do concurso público para provimento
de cargos de analista judiciário, área administrativa, do TJDF, a inscrição aos bacharéis em ciências contábeis,
administração e economia.
Segundo afirmação da denunciante, o art. 6° da Lei n° 9.421/96 não admitiria exigência de formação
especializada, para ingresso na carreira de analista judiciário, área administrativa, sem que houvesse a definição
dessa exigência em regulamento previamente editado.
Instruindo, inicialmente, o feito, a 3' SECEX entendeu necessário que se realizasse inspeção no
TJDF, com vistas a verificar a existência do prefalado regulamento. Nessa linha, expediu a Portaria n° 002/98
(fl. 19), determinando a inspeção.
Em nova instrução (fls. 29/34), a Unidade Técnica, após afirmar a comprovação da ausência do
regulamento a que se refere o dispositivo legal sobredito, propôs a realização de audiência prévia do Sr.
Presidente do TJDF, para que apresentasse razões de justificativa quanto à exigência de formação superior
em administração, economia ou contabilidade, para a investidura no cargo de Analista Judiciário — área
administrativa, sem que houvesse sido editado tal regulamento. Propôs, ainda, a adoção de medida cautelar
para suspender a validade do edital do concurso público em questão, até a apreciação da defesa que viesse a
ser apresentada pelo responsável.
O Ministério Público, em judicioso parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral Walton Alencar
Rodrigues, pugnou por que este Tribunal determinasse:
cautelarmente, afim de assegurar a eficácia do controle, com fulcro no art. 45 da Lei n°8.443/92, a
suspensão da realização das provas para o concurso público para o cargo de Analista Judiciário — área
judiciária administrativa.., e, nos termos do art. 43, II, da mesma Lei, a audiência do Senhor Carlos Augusto
Machado Faria".
Antecipando-se à comunicação deste Tribunal, para que apresentasse razões de justificativa, o MIM.
Presidente do TJDF trouxe aos autos a peça de fls. 35/38, acompanhada dos documentos de fls. 39/41,
afirmando, em síntese, que:
determinou a limitação àquelas três especialidades, por entender que, em se tratando de concurso para
provimento de cargos na área administrativa, a inscrição de profissionais de outras áreas poderia trazer
conseqüências indesejáveis para a Administração;
a admissão de profissionais de outras áreas também poderia conduzir ao desvio de função, eis que criaria
para a Administração perspectiva de aproveitá-los em outras áreas;
seguiu as disposições do Manual de Descrição de Cargos, que, a respeito do cargo em comento, dispõe
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nos termos postos no edital;
o ato limitativo foi praticado em defesa do interesse público, sendo mantido, até mesmo, quando o
Conselho Federal de Administração veio a sustentar que somente os profissionais de sua área de representação
deveriam ter acesso ao concurso (fls. 39/41);
não vê ilegalidade no edital, uma vez que não há lei que imponha à Administração o dever de abrir o
certame a todos os portadores de diploma de nível superior.
Na Sessão Plenária de 11.2.98, o Colegiado, acolhendo nossa Declaração de Voto, reconheceu a
competência do TCU para processar e julgar o presente feito e, por meio da Decisão Plenária n 2 044/98,
resolveu:
"8.1 - conhecer da presente denúncia, eis que preenchidos os requisitos do art. 213 do RI/TCU e
procedentes, em princípio, os indícios de ilegalidade que a fundamentam;
8.2 - determinar à 3 2 SECEX que, na forma do art. 43, II, da Lei n 2 8.443/92, proceda à audiência do
Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com vistas a que aquela
autoridade apresente razões de justificativa para o fato de ter restringido, sem supedâneo em regulamento
exigido pelo art. 6 2 da Lei n 2 9.421/96, o Concurso Público para provimento de cargos de Analista
Judiciário - Área Administrativa do TJDF aos bacharéis em ciências contábeis, economia e
administração."
À fl. 56, a 3' SECEX deu cumprimento à Decisão.
Às fls. 58/59 do volume II dos autos, o Presidente do TJDF apresentou suas razões de justificativa,
reportando-se aos elementos trazidos às fls. 35/38, acrescentando que o TJDF utilizou o mencionado Manual
de Cargos, em virtude de estar pendente de apreciação o regulamento exigido pelo art. 6° da lei n° 9.421/96.
Analisando as razões de justificativa, a 3 2 SECEX (fls. 60/64) posicionou-se por sua rejeição e por
que fosse determinado ao Presidente do TJDF que anulasse os dispositivos editalícios que restringem o
provimento do cargo aos portadores de diplomas de determinados cursos superiores, bem como que passasse
a observar a legislação aplicável à espécie. Preliminarmente, entretanto, com base no poder de cautela
conferido ao Tribunal pelo ordenamento jurídico, a zelosa Unidade Técnica propôs que fosse determinado ao
Presidente do TJDF a suspensão da realização do concurso para analista judiciário - área administrativa, até
que o Plenário venha a deliberar sobre o mérito do feito.
Voltando-me os autos conclusos, submeti ao Colegiado Voto no sentido de que o Egrégio Plenário,
com base no art. 45 da lei n° 8.443/92 c/c o art. 21 da Resolução TCU 36/95, adotasse medida cautelar para
prevenir a ocorrência de dano eminente ao Erário, haja vista que patente o fumus boni iuris, em relação aos
argumentos trazidos pelo denunciante, pelo Ministério Público e pela Unidade Técnica, bem como o
periculum in mora, pois faltavam apenas nove dias para a realização das provas.
Acolhendo nosso Voto, decidiu o Colegiado por:
"determinar, cautelarmente, com fukro no art. 45 da lei n°8.443/92 c/c o art. 21 da Resolução TCU n°
36/95, que o Exmo. Sr. Presidente do TJDF adote, com a urgência que o caso requer, providências com
vistas a suspender a realização do concurso público para provimento de cargos de analista judiciário,
área administrativa, do TJDF, a que se refere o Edital n° 3/97, de 4.12.97, até que este Tribunal delibere,
em definitivo, sobre a matéria."
Mediante despacho exarado à fl. 69, solicitei, com fulcro no art. 11 c/c o art. 81, II, todos da lei n°
8.443/92, a oitiva do Ministério Público.
Em seu parecer (fls. 70/72), o Parquet ratificou sua manifestação anteriormente expendida e
acrescentou proposta para que seja determinado ao Presidente do TJDF a reabertura das inscrições para o
cargo em questão, facultando a inscrição de todos os portadores de diploma de curso superior, licenciatura
plena incluída, em conformidade com o art. 6°, III, da Lei n° 9.421/96.
Quanto a eventual punição ao responsável, posicionou-se o Ministério Público por sua exclusão, uma
vez que entende estar inequivocamente afastada a culpa na conduta do administrador, pois demonstrada a boafé.
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De fato, o Edital n° 3, de 4 de dezembro de 1997, do TJDF estabeleceu como requisito, para a
investidura no cargo de analista judiciário - área administrativa -, diploma de curso superior em administração,
economia ou contabilidade e registro no órgão fiscalizador do exercício profissional.
No que diz respeito às exigências para o cargo em questão, assim estabelece o art. 6° da Lei n°
2.
9.421/96:
"art. 6° - São requisitos de escolaridade para ingresso nas carreiras judiciárias, atendidas, quando for
o caso, formação especializada e experiência profissional, a serem definidas em regulamento e
especificadas nos editais de concurso:
I - omissis;
II - omissis;
III — para a Carreira de Analista Judiciário, curso de terceiro grau, inclusive licenciatura plena,
correlacionado com as áreas previstas no Anexo I."
Posto que o responsável reconheceu a inexistência do regulamento a que alude o mencionado
3
dispositivo legal (fl. 59), restou incontroversa sua ausência.
Considerando que não há fatos outros a serem provados, a matéria deste feito é eminentemente de
direito, cabendo ao julgador verificar tão-somente se o procedimento adotado pelo Presidente do TJDF é
consentâneo ao ordenamento jurídico.
Nesse sentir, não há como reconhecer legalidade no ato inquinado. A Lei n° 9.421/96 até permite
exigência de formação especializada, entretanto é cogente quanto à necessidade de regulamentação, para que
se possa implementar tal requisito.
A alegação do responsável, no sentido de que limitou a inscrição àquelas três especialidades, por
entender que, em se tratando de concurso para provimento de cargos na área administrativa, a inscrição de
profissionais de outras áreas poderia trazer conseqüências indesejáveis para a Administração, bem como
poderia conduzir ao desvio de função, eis que criaria para a Administração perspectiva de aproveitá-los em
outras áreas, não merece ser acolhida. Data maxima venha, em se tratando de provimento de cargos públicos,
não se insere no poder discricionário do Administrador criar restrição além das estabelecidas pela legislação
aplicável à espécie.
Quanto à afirmação de que seguiu as disposições do Manual de Descrição de Cargos, que, a respeito
do cargo em comento, disporia nos termos postos no edital, duas são as razões que se põem contra o
responsável.
Antes de comentá-las, impende esclarecer, com vistas a evitar controvérsias, que aquele ato
normativo refere-se ao atual cargo de analista judiciário, como técnico judiciário (fl. 20), uma vez que anterior
à Lei que renomeou os cargos dos serventuários do Poder Judiciário da União e do Distrito Federal e
Territórios.
Voltando às razões que fundamentam a rejeição da ponderação do responsável, temos em primeiro
lugar o fato de que aquele Manual, por ser anterior à edição da Lei n° 9.421/96, não trata de sua
regulamentação. Ainda que por hipótese se admitisse a validade de tal Manual, outra razão impediria a
aceitação da argumentação do recorrente. É que, como bem asseverou o Sr. Analista da 3' SECEX (fl. 62),
o próprio Manual de Descrição de Cargos (fl. 20) admite, para a área meio - administrativa -, formação
superior em qualquer curso com duração plena.
No que se refere à alegação de que o ato limitativo foi praticado em defesa do interesse público,
entendo que realmente assim pensava estar agindo o responsável, uma vez que, embora patente a ilegalidade,
não se vislumbra, em sua conduta, dolo ou culpa. Todavia, não se pode ter ato administrativo ilegal por
consentâneo ao interesse público, pois não observa os preceitos estabelecidos por quem detém a competência
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para legislar.
Quanto à afirmação no sentido de que não vê ilegalidade no edital, uma vez que não há lei que
imponha à Administração o dever de abrir o certame a todos os portadores de diploma de nível superior, mais
uma vez não assiste razão ao responsável. Cabe lembrar que, na forma do art. 37, inciso I, da Constituição da
República, "os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei". Dessa forma, somente a lei pode estabelecer requisitos que limitem a
investidura em cargos públicos e, por via de conseqüência, restrinjam a inscrição em concursos públicos. O
que procurou fazer o Presidente do TJDF é, em verdade, uma interpretação a contrariu sensu, incabível no
presente caso, de que o Administrador não estaria obrigado, por inexistir lei específica, a aceitar inscrições de
todos os portadores de diploma de curso superior, quando a correta interpretação acena no sentido de que ao
Administrador somente é licito fazer o que a lei permite. Logo, se a lei não permitiu, sem a edição do
regulamento, a implementação da exigência feita pelo Edital n° 3/97 do TJDF, é flagrante sua ilegalidade.
Mesmo porque, repita-se, a regra geral estampada no art. 37, inciso I, da Constituição da República garante
o provimento de cargos públicos a todos os brasileiros.
Considerando, portanto, que não há amparo legal para a restrição imposta pelo Sr. Presidente do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio do Edital n° 3/97, em relação à inscrição
de candidatos que possuam graduação em curso superior em áreas distintas das que especifica, cabe ao
Tribunal de Contas da União, na forma do art. 45 da Lei n° 8.443/92, determinar a adoção de providências,
com vistas a trazer à legalidade o procedimento administrativo inquinado.
Como último aspecto a ser enfrentado, releva analisar a possibilidade de aplicação de multa ao
Presidente do TJDF.
Consoante bem registrou o douto Subprocurador-Geral Walton Alencar Rodrigues (fl. 72), não
obstante esteja devidamente caracterizada a prática de ato ilegal, não há culpa na conduta do responsável. Os
elementos dos autos demonstram que, de fato, a autoridade buscou, em todos os atos, atender àquilo que
acreditava coadunar-se com o interesse público. Sua decisão de restringir a inscrição, conquanto seja ilegal,
demonstra preocupação no sentido de obter aquilo que, no seu entender, seria melhor para o desempenho das
atribuições do Tribunal que preside. Não se vislumbra má-fé ou mesmo culpa em sentido estrito.
Ademais, deixou o responsável assente, desde sua primeira manifestação nos autos, a intenção de
aquiescer às decisões emanadas desta Casa. Atendeu às determinações do TCU com presteza maior até mesmo
do que a legalmente exigida. Antes mesmo de ser formalmente comunicado da audiência prévia, apresentou
esclarecimentos, que visavam a informar ao TCU as razões que determinaram a restrição posta no edital. Por
fim, afirmou que, embora entenda não haver ilegalidade, desconforto maior seria preservá-la.
Por estas razões, entendo não ser medida de justiça aplicar multa ao responsável.
Assim, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à consideração deste Plenário.

TCU, Sala das Sessões, em 1° de abril de 1998.

B NJAMIN Z,JYMLER
Ministro-Relator
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Processo n° TC-000.402/98-2
Denúncia

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator

Na presente denúncia, apura-se irregularidades cometidas pelo Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios - TJDF, no edital do concurso público para o provimento de cargos de
Analista Judiciário, Área Administrativa, componentes das carreiras judiciárias, instituídas pela Lei
n° 9.421, de 24.12.96, objeto de anterior manifestação nossa fls. 43/6.
O eminente Ministro BENJAMIN ZYMLER determinou, à fl. 69, o retorno dos autos ao
Ministério Público para exame das razões de justificativa oferecidas pelo Presidente do TJDF (fls.
58/9), em razão de sua oitiva em audiência, determinada pela Decisão 44/98-TCU-Plenário, de
11.2.98 (f1.55) .
4.'eu arrazoado, a autoridade máxima do TJDF ratifica sua anterior intervenção nos
autos (fls. 35/41), reafirmando seu entendimento de não haver ilegalidade na permissão de acesso aos
cargos de Analista Judiciário, Área Administrativa, apenas aos titulares de graduação em
Administração, Economia e Contabilidade, uma vez que "retratam o objetivo da Administração do
Tribunal de Justiça em orientar suas decisões segundo critérios de conveniência" (fl. 58, grifos
nossos).
Vislumbra, o eminente magistrado, que "a Administração ver-se-á desfalcada de
servidores para a área meio, de tarefas tipicamente administrativas, se admitir ao concurso
profissionais cujas atividades estão ligadas a setores específicos da Administração" e admite que
o TJDF, "à falta do regulamento de que trata o artigo 6° da Lei 9.421/96, tem orientado a definição
de atribuições dos cargos na forma do manual de cargos" (fls. 58/9).
II
Nas justificativas do Presidente do TJDF há duas ordens de argumentos a animar sua
convicção pessoal de correção da restrição imposta no edital do concurso. A primeira diz respeito à
legalidade do ato, uma vez que, segundo afirma, não existe lei que imponha à Administração "o dever
de abrir o certame a todos os portadores de diploma superior"(fls. 37). A segunda concerne à
conveniência da restrição de acesso para a administração, que evitaria a aprovação de candidatos com
formação em áreas para as quais o TJDF já conta com cargos específicos e providos.
Em nossa manifestação anterior, demonstramos a insubsistência dessas duas linhas de
argumentação, restando evidenciada a ilegalidade e inconstitucionalidade da restrição inquinada em
razão deste argumentos, sinteticamente expostos:
,

a) ser objetivo e princípio da Constituição conferiraos cargos públicos a mais ampla possibilidade
de acesso, ressalvados apenas requisitos estabelecidos por lei para a investidura.
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imperar na Administração Pública o princípio da legalidade, segundo o qual os atos praticados
pelos administradores públicos devem fundar-se em prévia norma autorizativa;
estabelecer a Lei 9.421/96, em seu artigo 6°, caput e inciso III, o requisito de curso superior,
incluída licenciatura plena, para provimento dos cargos de Analista Judiciário, remetendo para
regulamento ainda não editado eventual exigência de formação especializada e experiência
profissional; e
rezar o vigente Manual de Cargos do TJDF, expressamente, que os cargos em questão poderão ser
providos por detentores de qualquer curso superior.
Demonstrou-se, ainda, no parecer fls. 43/6, a falta de razoabilidade e inconsistência dos
fundamentos de conveniência administrativa arrolados pelo responsável, fundamentalmente, pelos
seguintes argumentos:
o recrutamento de profissionais de variadas formações acadêmicas, por si só, não traz prejuízo para
as atividades do órgão, assim como a mera seleção de candidatos com formação específica não
constitui garantia de bom desempenho das funções do cargo. A adequação do programa do concurso
e de suas provas aos conhecimentos que a prática diária requer dos servidores, privilegiando os
conhecimentos necessários para o bom desempenho das atividades cotidianas da instituição, é que
permite inferir a seleção dos mais aptos concretamente para o exercício do cargo.
segundo a conformação dada ao quadro de servidores do TJDF, não serão os conhecimentos
avançados de Administração, Contabilidade e Economia que serão exigidos no dia a dia das
atividades do órgão, uma vez que os cargos que efetivamente requerem tal formação estão
especificamente definidos no quadro de pessoal, área Apoio Especializado (cargo de Administrador
e de Contador).
não causa dificuldades ou transtornos à administração que alguns candidatos aprovados em
concurso público tenham pretensões individuais de exercer uma ou outra atividade de sua predileção,
dado que tais pretensões, rotineiras aliás, não podem e não devem prevalecer sobre as reais
necessidades do órgão, em nada sendo afetada a ordinária condução dos trabalhos administrativos.
não constitui motivo de perplexidade nem de prejuízos à Administração o fato de um ou outro
candidato recusar a posse no cargo, por razões pessoais, visto haver sempre outros candidatos
aprovados com interesse em assumir os cargos públicos.
a recusa à posse, por qualquer candidato, configura apenas o exercício regular de sua liberdade,
abrindo oportunidade para que outro candidato classificado seja nomeado.
diversos órgãos da Administração Pública, com quadros técnicos de reconhecida qualificação, têm
adotado a regra da permitir o mais amplo acesso aos cargos e obtido, em razão disso, sucesso na
seleção dos candidatos mais aptos para seu exercício, a exemplo do próprio Tribunal de Contas da
União (Analista de Finanças de Controle Externo), Secretaria da Receita Federal (Auditor Fiscal do
Tesouro Nacional) e INSS (Fiscal de Contribuições Previdenciárias).

•

Não obstante esteja também configurada a inconveniência de restrição do acesso aos
cargos, a ilegalidade e inconstitucionalidade do ato restritivo, da lavra do Presidente do TJDF, impõe
sua retificação, para preservação e restauração da ordem jurídica.
Como já afirmamos, se os normativos em vigor estabelecem que os referidos cargos podem
ser providos por candidatos que ostentem graduação em qualquer curso superior, incluída a
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licenciatura plena, e se o regulamento facultado pela legislação atual não foi editado, violou a lei e
agiu fora de suas competências o Presidente do TJDF ao estabelecer critérios restritivos de acesso
ao cargo, com prejuízo para milhares de possíveis candidatos e para a Administração Pública, privada
de universo de seleção mais amplo para recrutamento de seu pessoal.
Ratificando In totum anterior pronunciamento (fls 43/6) e colocando-nos de acordo com
as propostas da 3' SECEX (fl. 64), manifestamo-nos no sentido de que, adicionalmente, seja
determinado ao Presidente do TJDF a reabertura das inscrições para o cargo de Analista Judiciário,
Área Administrativa, facultando a inscrição de todos os portadores de diploma de curso superior,
licenciatura plena incluída, em conformidade com o art. 6°, III, da Lei 9.421/96 e com o atual Manual
de Cargos do TJDF.
No tocante à eventual apenação do responsável, nos termos do parágrafo único do artigo
43 da Lei 8.443/92, entende o Ministério Público não lhe deva ser aplicada sanção nenhuma. A
aplicação de pena pressupõe a formação de juízo de culpabilidade acerca da conduta do agente. In
casu, verifica-se estar inequivocamente afastada a atribuição de culpa ao Sr. Carlos Augusto
Machado Faria, em virtude de os elementos constantes dos autos evidenciarem que, embora tenha
praticando ato com infringência à norma legal e constitucional, agiu o responsável de boa-fé,
imaginando beneficiar o órgão que dirige, boa-fé esta confirmada pela diligência com que atendeu
a seu chamamento aos autos e implementou as medidas determinadas pela Decisão 62/98-TCUPlenário (fl. 67), colaborando atentamente com o TCU no mister de resguardar a Administração
Pública e milhares de candidatos de grave e iminente dano.
Brasília-DF, 23 de março de 1998.

Kaafax.
eo
Walton Alencar RodrIg
Subprocurador-Geral
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DECISÃO Ng- 168/98-TCU- Plenário
Processo if TC-000.402/98-2 - Sigiloso
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: identidade preservada (art. 55, §1°, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 35, §4°, II, da Resolução n 2
77/96-TCU)
Órgão: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDF
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Unidade Técnica: 3 2 SECEX
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 com base no art. 45 da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 135, caput, do RI/TCU, assinar prazo de 15 dias
para que o Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios adote as
providências necessárias ao exato cumprimento do art. 37, I, da Constituição da República e do art. 6° da
Lei n° 9.421/96, tendo em vista que o Edital n° 3/97 do TJDF, em ofensa aos aludidos comandos
constitucional e legal, instituiu exigência de diploma de curso superior em administração, economia ou
contabilidade, para inscrição no concurso público para provimento de cargos de analista judiciário, área
administrativa, do TJDF;
8.2 dar ciência ao denunciante do inteiro teor desta Decisão;
8.3 levantar a chancela de sigilo aposta aos autos.
Ata e 13/98 - Plenário.
Data da Sessão: 01/04/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos
Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).
11.2. Ministro que votou com ressalva: Lincoln Magalhães da Rocha.
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