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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ATA N° 13, DE 22 DE ABRIL DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Homero dos Santos
Repr. do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Secretário-Geral das Sessões: Dr. Eugênio Lisboa Vilar de Melo
Com a presença dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin e Valmir Campelo, dos MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler, do Auditor Lincoln Magalhães da
Rocha, bem como do Representante do Ministério Público, Dr. Walton Alencar Rodrigues, o Presidente,
Ministro Homero dos Santos, declarou aberta a Sessão Ordinária do Plenário, às quatorze horas e trinta
minutos, havendo registrado a ausência do Ministro Humberto Guimarães Souto, 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 a e b e
II).
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
abril
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 12 da Sessão Ordinária realizada em 15 de
corrente, cujas cópias autenticadas haviam sido previamente distribuídas aos Ministros e ao Representante
do Ministério Público (Regimento Interno, artigos 31, inciso I, 37, 38 e 66)
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
O Presidente, Ministro Homero dos Santos, fez as seguintes comunicações em Plenário:
la) MANIFESTAÇÃO DE PESAR
"Senhores Ministros,
Senhor Subprocurador-Geral,
Os últimos dias foram particularmente tristes para o País. Num pequeno espaço de tempo,
a Nação assistiu — perplexa — ao desaparecimento de três dos seus mais destacados homens públicos: o
Senador Humberto Lucena, o Ministro Sérgio Motta e, ainda ontem, o Deputado Luis Eduardo
Magalhães. A biografia desses ilustres brasileiros revela a grandeza de seu caráter, sua compreensão dos
problemas nacionais e seu inconformismo com as mazelas que afligem nosso povo. Em vida, esses homens
souberam honrar as relevantes funções públicas que exerceram, portando-se com galhardia e dignidade na
condução dos negócios do Estado, o que lhes assegurava continuo respeito e simpatia do povo brasileiro.
O Brasil ficou menor. Restam-nos, contudo, exemplos marcantes de dedicação à causa
pública e legados de significativas realizações na construção de uma sociedade mais justa, democrática e
desenvolvida, o que certamente continuará a nos inspirar e animar em nossa caminhada.
A Presidência alia-se, neste momento, ao profundo sentimento de perda e à imensa tristeza
que se abatem sobre os familiares, os amigos e a legião de admiradores desses dignos brasileiros,
manifestando-me, ainda, no sentido de que se comunique ao Presidente da República, ao Congresso
Nacional e aos respectivos familiares nosso pesar pelo passamento desses insignes brasileiros."
Na oportunidade, os Ministros Iram Saraiva e Valmir Campelo, também se manifestaram
sobre a homenagem ora prestada nos seguintes termos:
- Fala do Ministro Iram Saraiva
"O senador Antonio Carlos Magalhães perde um filho, a nação acaba de perder um líder e
eu perdi um amigo O Deputado Luis Eduardo Magalhães sempre me foi uma pessoa muito cara. Convivi
com ele no Congresso Nacional e pude sentir nele um homem de palavra, de fé, de coragem e de atuação.
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Registro o meu testemunho de que o prejuízo será muito grande para todos nós. Quem sou eu para criticar
os desígnos Divinos. Na verdade, Deus sabe o que faz, mas produziu uma grande lacuna.
Quero nesta oportunidade, externar aos familiares do Deputado Luís Eduardo as minhas
condolências e dizer ao Brasil que é preciso ter fé, porque, quando um jovem de 43 anos, tribuno,
preparado, culto, deixa a nação no seu aspecto fisico, no seu aspecto corpóreo, dele, no entanto, fica uma
obra que deve ser seguida por todos os jovens e todos os brasileiros."
- Fala do Ministro Valmir Campelo
"Senhor Presidente
Senhores Ministros
Senhor Procurador-Geral
O Brasil está de luto! Em poucos dias, o País perdeu três dos seus mais destacados líderes
políticos: o Senador Humberto Lucena, o Ministro das Comunicações, Sérgio Motta, e o líder do Governo
na Câmara dos Deputados, o jovem e dinâmico Deputado baiano Luís Eduardo Magalhães.
Na semana passada, a Nação inteira lamentou o falecimento do Senador Humberto Lucena,
que foi presidente do Senado Federal em duas ocasiões e era um dos parlamentares mais antigos do
Parlamento. O Senador Lucena desfrutava de enorme prestígio em seu Estado natal, a Paraíba, e sempre
foi defensor intransigente da causa nordestina. Lucena teve participação destacada nos acontecimentos e
fatos marcantes dos últimos 40 anos da nossa história.
O Ministro Sérgio Motta, homem de inteligência brilhante e personalidade forte, que faleceu
no domingo passado, deixa um vácuo na Administração Pública brasileira dificil de ser preenchido. Ele
comandou, durante sua gestão no Ministério das Comunicações, o maior processo de privatização já
levado a efeito em todo o planeta: a transferência para a iniciativa privada do complexo da Telebrás.
Sérgio Mona, com quem tive a oportunidade de conviver, quando desempenhei as funções de líder
partidário no Senado Federal, era um homem cordial e franco, além de excelente administrador e exímio
articulador político.
O Deputado Luís Eduardo Magalhães, vitimado por um infarto nessa terça-feira, teve uma
carreira brilhante na vida política nacional. Aos 23 anos de idade já era deputado estadual, na sua Bahia de
Todos os Santos.
Eleito para a Câmara Federal em 1986, foi um dos grandes nomes da Assembléia Nacional
Constituinte. Foi nessa época que conheci e me tornei amigo do deputado Luís Eduardo Magalhães.
Foram inúmeras as 'boas lutas' que empreendemos juntos no então efervescente Parlamento brasileiro.
Guardo dele a recordação de um homem extremamente dinâmico, educadíssimo e de uma capacidade
política quase que inata.
Por todas essas razões, Senhor Presidente, eu não poderia deixar de registrar nos anais da
Casa a profunda perplexidade que se abateu sobre o País com a perda desses homens públicos de enorme
estatura.
Quero deixar consignados às famílias do Senador Humberto Lucena, do Ministro Sérgio
Motta e do Deputado Luís Eduardo Magalhães os meus mais profundos sentimentos de pêsames.
É impossível avaliar, nesta hora de dor e comoção, o impacto que a perda desses
destacados líderes provocará na vida política nacional.
Gostaria, portanto, de solidarizar-me com as famílias de Humberto Lucena, de Sérgio
Motta e de Luís Eduardo Magalhães. Confesso que estou muito triste com o desaparecimento, não apenas
do Senador, do Ministro de Estado e do Líder do Governo na Câmara, mas, sobretudo, de amigos
dedicados e efetivamente preocupados com o desenvolvimento do País."
2') ASSINATURA DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO COM AS ENTIDADES
FISCALIZADORAS SUPERIORES DA CHINA E DA ÍNDIA
- Relatório apresentado pelo Presidente, Ministro Homero dos Santos
O Presidente, Ministro Homero dos Santos apresentou, nesta data, Relatório sobre sua
participação, juntamente com o Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, na missão oficial para
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assinatura de Acordos de Cooperação com as Entidades Fiscalizadoras Superiores da China e da índia,
realizada no período de 26 de março a 13 de abril, na China e índia (v. inteiro teor em Anexo I a esta Ata).
3) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA PARA A POSSE DO NOVO PROCURADOR-GERAL
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral, em exercício,
Comunico ao Plenário que o Diário Oficial da União, Seção 2, edição de 10 de abril
corrente, publica Decreto de 31 de março de 1998, do Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Professor Fernando Henrique Cardoso, por meio do qual é nomeado o Doutor Walton Alencar Rodrigues,
para exercer o cargo de Procurador-Geral junto a este Tribunal.
De acordo com o art. 32, inciso III, do Regimento Interno, convoco Sessão Extraordinária
para dar posse ao Doutor Walton Alencar Rodrigues, a se realizar no próximo dia 29, às onze horas da
manhã, com o uso da veste talar.
Na oportunidade, designo o Exm° Sr. Ministro Adhemar Paladini Ghisi, para saudar, em
nome do Tribunal, seu novo Procurador-Geral."
4') RELATÓRIO DA AUDITORIA OPERACIONAL NOS CENTROS DE ATENDIMENTO
INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
(inclusão na publicação Auditorias Do Tribunal De Contas Da União)
"Senhores Ministros,
Senhor Subprocurador-Geral,
Submeto à apreciação dos eminentes Pares a proposição que me foi recentemente dirigida
pelo ilustre Ministro Iram Saraiva, na qualidade de Supervisor da Revista do TCU, no sentido de que se
delibere, nos termos do art. 4° da Resolução n° 81/97, sobre a inclusão do Relatório da Auditoria
Operacional, que avaliou o desempenho dos Centros de Atendimento Integral à Criança e ao Adolescente
CAICs (TC-016.305/96-5), na publicação Auditorias do Tribunal de Contas da União.
Consoante esclarecido, o Conselho Editorial da Revista deste Tribunal, em reunião
realizada em novembro do ano passado para apreciar as matérias a serem incluídas na Revista n° 73,
entendeu que o mencionado trabalho de auditoria, encaminhado pelo nobre Ministro Marcos Vilaça,
melhor se ajustaria àquela outra publicação.
Esclareço que o Relator do trabalho já se manifestou de acordo com a proposta.
Os Senhores Ministros também estão de acordo?"
5') ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO PLENÁRIO, NAS CÂMARAS E NAS COMISSÕES, COM A
APOSENTADORIA DO MINISTRO FERNANDO GONÇALVES
"Senhores Ministros,
Senhor Subprocurador-Geral,
Comunico ao Plenário que o Diário Oficial da União do último dia 16 de abril corrente,
publicou Decreto do dia anterior, pelo qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República aposentou o
Doutor FERNANDO GONÇALVES no cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União.
Oportunamente, convocarei Sessão Extraordinária para as homenagens à S. Exa.
Em decorrência da referida aposentadoria, ocorreram as seguintes alterações:
TRIBUNAL PLENO:
O Ministro Adhemar Paladini Ghisi passa a ser o Decano do Tribunal de Contas da União.
2 CÂMARA:
O Ministro Adhemar Paladini Ghisi passa a ser seu Presidente, nos termos do art. 15 do
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Regimento Interno.
COMISSÃO PERMANENTE DE REGIMENTO:
O Ministro Adhemar Paladini Ghisi passa a integrá-la e a ser seu Presidente, nos termos do
art. 23, § 1° e do art. 24 do Regimento Interno.
COMISSÃO PERMANENTE DE JURISPRUDÊNCIA:
Ministro Carlos Átila Álvares da Silva passa a ser seu Presidente, de acordo com o art.
24 do Regimento Interno.
COMISSÃO PERMANENTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO ACORDO DE
COOPERAÇÃO CIENTIFÍCA, TÉCNICA E CULTURAL COM O TRIBUNAL DE CONTAS DE
PORTUGAL:
O Ministro Valmir Campelo passa à qualidade de Titular.
Comunico, ainda, que em decorrência da renúncia do Ministro Paulo Affonso Marfins de
Oliveira, à função de Secretário-Executivo da COMISSÃO MISTA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA,
CIENTÍFICA E CULTURAL DAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES DOS ESTADOSPARTES DO MERCOSUL, passarei a acumular a referida função de Secretário-Executivo."
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A POLÍCIA FEDERAL SEM LICITAÇÃO
- Requerimento do Ministro Adhemar Paladini Ghisi
Tribunal Pleno deferiu, por unanimidade, ante as razões expostas e para os fins indicados
em todos os seus termos, o requerimento formulado pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi, no sentido de
que se determine à 4a SECEX a apuração dos fatos denunciados à opinião pública do pais, relativamente a
intenção do governo brasileiro de contratar empresa estatal francesa, sem licitação, para a aquisição de
equipamentos para a Policia Federal, sob a alegação de Segurança Nacional — TC 002.138/98-0 (v. inteiro
teor em Anexo II a esta Ata).
INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE CONSULTAS
Tribunal Pleno ao apreciar o TC-015.170/97-7, resolveu determinar à Secretaria-Geral de
Controle Externo-SEGECEX que, na instrução de processos de consultas em que não forem atendidos os
requisitos do Regimento Interno (arts. 216 e 217), as Secretarias de Controle Externo-SECEXs, os
instruam, sumariamente, propondo o não conhecimento, sem entrar no exame de mérito.
SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS
De acordo com o artigo 2° da Resolução n° 064/96, o Presidente, Ministro Homero dos
Santos, realizou, nesta data, sorteio eletrônico dos seguintes processos:
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-005.620/95-3
Interessado: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Decisão n° 081/98-TCU - Plenário, Sessão Ordinária: 11/03/98
Relator sorteado: Auditor José Antonio Barreto de Macedo
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Processo: TC-013.865/93-5
Interessado: Siderurgia Brasileira S.A. - SIDERBRÁS
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 027/98-TCU-Plenário, Sessão
Ordinária: 11/03/98
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Processo: TC-018.307/81-7
Interessado: Romeu de Araujo Abreu
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
Processo: TC-675.159/93-8
Interessado: Juarez Alves de Oliveira
Motivo do sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão n° 020/96 - TCU - 1aCâmara, Sessão
Ordinária: 13/02/96
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi.
SORTEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-001.802/98-4
Interessado: Tribunal de Contas da União
Motivo do sorteio: Processo Administrativo - Art. 13 da Res. 64/96
Relator sorteado: Auditor Lincoln Magalhães da Rocha.
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA ia CÂMARA
Processo: TC-015.260/95-0
Interessado: André Coutinho Dieguez
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Decisão n° 073/98 TCU - ia Câmara, Sessão Ordinária:
17/03/98
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processo: TC-375.021/96-5
Interessado: Paulo Eduardo Ferraz - EMATER-MG
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 043/98 - TCU 1' Câmara, Sessão
Ordinária: 03/03/98
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Processo: TC-700.209/97-2
Interessado: Conselho Regional de Medicina Veterinária - SP
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra a Deliberação na Relação n° 002/98 - TCU/
ia Câmara, Sessão Ordinária: 27/01/98
Relator sorteado: Ministro Humberto Guimarães Souto.
SORTEIO DE PROCESSO AOS MINISTROS INTEGRANTES DA

r CÂMARA

Processo: TC-001.595/90-3
Interessado: Augusto Barreira Pereira
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 024/98 - TCU - 2' Câmara, Sessão
Ordinária: 12/02/98
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Relator sorteado: Auditor Lincoln Magalhães da Rocha.
VOTO DE DESEMPATE DO PRESIDENTE
O Presidente, Ministro Homero dos Santos -- conforme ficara assente na Sessão Ordinária
realizada em 15 de abril corrente, quando, ao ser examinado o processo n° 225.032/97-0, relatado pelo
Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo, se verificou, no tocante ao item 8.4, a ocorrência de
empate entre a proposta de Decisão submetida à apreciação do Plenário pelo Relator, de acordo com a
qual votaram os Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva e Iram Saraiva, e a
submetida pelo Ministro Bento José Bugarin, a que aderiram o Ministro Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler - proferiu, nesta data, a teor do disposto no
parágrafo único do artigo 58 do Regimento Interno, o seu Voto de Desempate, de acordo com o voto
apresentado naquela oportunidade pelo Ministro Bento José Bugarin, havendo o Tribunal Pleno adotado,
por maioria, o Acórdão n° 051/98 (v. textos em Anexo III a esta Ata).
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA ANTE PEDIDO DE VISTA
Ao dar prosseguimento à votação, nos termos do § 3° do artigo do Regimento Interno, do
processo n° 004.860/95-0 (v. Ata n° 11/98), referente ao Relatório de Auditoria realizada na área de
licitações e contratos da TELEBRÁS (holding), o Presidente, Ministro Homero dos Santos, concedeu a
palavra ao Revisor, Ministro Benjamin Zymler, tendo o Plenário aprovado, por maioria, a Decisão n°
184/98, de acordo com a preliminar levantada pelo Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, tendo sido voto
vencido, os Ministros-Substitutos Benjamin Zymler e Lincoln Magalhães da Rocha (v. em Anexo IV a esta
Ata, a Decisão n° 184/98, bem como os inteiros teores do Relatório, Voto e Decisão não acolhida emitida
pelo Relator, Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, e do Voto e da Decisão não acolhida
proferida pelo Revisor, Ministro-Substituto Benjamin Zymler).
PROCESSOS INCUTIDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 12, organizada
em 16 de abril corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de n's 184 a 196, e aprovado
os Acórdãos n's 051 a 056, que se inserem no Anexo V desta Ata, acompanhadas dos correspondentes
Relatórios e Votos, bem como de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno, artigos 19, 20,
31, inciso W, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7° e 9°, 80, incisos V e VI, 84 a 87 e 89):
Procs. n's 275.080/95-1, 400.033/96-8 (com os apensos n's 007.198/96-5 e 013.858/971 e 600.058/96-4, relatados pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi;
Procs. n's 250.161/92-3 e 005.798/95-7, relatados pelo Ministro Carlos Átila Álvares da
Silva;
Procs. n's 279.070/93-4, 011.391/96-0 e 376.194/96-0, relatados pelo Ministro Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça;
Procs. n's 224.029/93-2 e 015.173/97-6, relatados pelo Ministro Bento José Bugarin;
Procs. n's 015.170/97-7 e 325.371/97-0, relatados pelo Ministro Valmir Campelo;
O Procs. n's 016.318/96-0 e 625.237/97-8, relatados pelo Ministro-Substituto José Antonio
Barreto de Macedo.
A requerimento dos respectivos Relatores, deferidos pela Presidência, ad referendum do
Plenário, foram incluídos na supracitada Pauta, nos termos do § 9° do artigo 77, do Regimento Interno, os
seguintes processos:
n° 008.430/97-7 (Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça);
n° 003.062/97-0 (Ministro Iram Saraiva); e
n° 014.929/96-1 (Ministro-Substituto Benjamin Zymler).
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PEDIDOS DE VISTA
Foi adiada a discussão e votação do processo n° 004.852/95-8, em face de pedido de vista
formulado pelo Ministro-Substituto Benjamin Zymler (Regimento Interno, artigo 50), após haver o
Relator, Ministro Valmir Campelo, apresentado seu Relatório.
Foi, ainda, adiada a discussão e votação do processo n° 016.235/96-7, em face de pedido
de vista formulado pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi (Regimento Interno, artigo 50), após haver o
Relator, Ministro-Substituto Benjamin Zymler, apresentado seu Relatório.
PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA
A requerimento dos respectivos Relatores, foram excluídos da Pauta n° 12/98 citada, nos
termos do artigo 78 do Regimento Interno, os seguintes processos:
n° 376.194/96-0 (Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça); e
n° 650.173/96-1 (Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo).
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Faz parte desta Ata, em seu Anexo VI, ante o disposto no parágrafo único do artigo 66 do
Regimento Interno, a Decisão n° 199 e as Decisões n° s 200 a 204, acompanhadas dos correspondentes
Relatórios e Votos, em que se fundamentaram, adotada nos processos n°s 013.389/95-5, 007.255/97-7,
005.879/97-3, 017.253/93-4, 009.551/97-2 e 275.088/97-9, respectivamente, relatados na Sessão
Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta data.
ENCERRAMENTO
O Presidente, Ministro Homero dos Santos -- ao convocar Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado para ser realizada a seguir -- deu por encerrada às dezesseis horas e quarenta
minutos, a Sessão Ordinária, e, para constar eu, Elenir Teodoro Gonçalves dos Santos, Secretária do
Plenário, lavrei e subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do
Tribunal.

CoLa G.

deN

ELENIR TEODORO CIONÇALVM~TOS
Secretária do Plenário

Aprovada em 29 de abril de. 1 )
,
*•,-____4:1!'
HOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO I DA ATA N° 13, DE 22-04-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
ASSINATURA DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO COM AS ENTIDADES FISCALIZADORAS
SUPERIORES DA CHINA E DA ÍNDIA
Inteiro teor do Relatório apresentado, nesta data, pelo Presidente, Ministro Homero dos
Santos, sobre sua participação, juntamente com o Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, na Missão
Oficial para assinatura de Acordos de Cooperação com as Entidades Fiscalizadoras Superiores da China e
da índia, realizada no período de 26 de março a 13 de abril, na China e índia.
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COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
RELATÓRIO SOBRE A MISSÃO OFICIAL PARA
ASSINATURA DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO COM AS
ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES DA CHINA E DA ÍNDIA

Senhores Ministros,
Senhor Subprocurador-Geral,
Conforme anunciei na sessão passada deste Plenário, apresento a vossas Excelências
relatório sobre as atividades desenvolvidas durante missão oficial na China e índia, no período de 26 de
março a 13 de abril, onde estive acompanhado do Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça.
Tendo em vista o elevado nível das instituições de controle governamental da China e da
Índia e a importância daqueles países, julguei do mais alto interesse do Tribunal estabelecer relações de
cooperação técnica mediante a assinatura de acordos específicos com suas Auditorias-Gerais e tive a
honra de aceitar os convites formulados por seus presidentes para assiná-los em Beijing e Nova Delhi.
Ao acertar os termos dos acordos com os Srs. Li Jinhua, Chefe do Escritório Nacional de
Auditoria da República Popular da China, e K. V. Shunglu, Controlador e Auditor-Geral da índia, fixei
como objetivos implementar ações de cooperação técnica entre nossas instituições que permitissem
aperfeiçoar os analistas do Tribunal em áreas consideradas prioritárias, bem como conhecer
procedimentos ou técnicas de auditoria que pudessem ser adaptadas ao TCU, aumentando a eficiência e a
eficácia dos trabalhos aqui realizados.
Todas as reuniões foram proveitosas. Fomos recebidos com as mais elevadas distinções por
dirigentes e representantes de órgãos da administração pública chinesa e indiana e pudemos, num período
limitado de tempo, graças à competência das assessorias das duas instituições, ter uma visão abrangente
das entidades fiscalizadoras superiores e de seus respectivos países. A meu pedido, visitamos as sedes das
instituições em Beijing e Nova Delhi e os escritórios regionais em Xangai e Mumbai, de modo a conhecer
também as atividades das unidades descentralizadas. Os Srs. Li Jinhua, Chefe do CNAO, e K.V. Shunglu,
Controlador e Auditor-Geral da índia, não pouparam esforços no sentido de apresentar o máximo possível
de informações e de facilitar as discussões com dirigentes e servidores.
A China, hoje Como Vossas Excelências sabem, a China tem 1,3 bilhão de habitantes,
mais de 60 nacionalidades e diversas línguas. Possui reservas cambiais enormes (140 bilhões de dólares
na China, 97 bilhões em Hong Kong), superávits comerciais impressionantes (apenas com os EUA, mais
de 48 bilhões de dólares por ano) e, desde 1978, seu PIB cresce à média de 9,4% ao ano resultando em
grandes beneficios para a população. Os investimentos estrangeiros cresceram de 2,3 bilhões de dólares
em 1987 para 38 bilhões em 1996. O turismo é importante fonte de divisas. Mais de 53 milhões de
pessoas visitaram Beijing em 1997.
Esse desenvolvimento vem sendo sustentado por maciços investimentos estrangeiros na
área industrial e de serviços, com grande conteúdo tecnológico. Mas o crescimento do setor industrial
privado e de serviços impôs severas restrições ao setor produtivo estatal. No final de 1997, havia cerca de
118.000 empresas industriais estatais de um total de 300.000 controladas pelo governo. Destas, menos de
1.000, consideradas estratégicas, permanecerão com o Estado. As demais serão vendidas, fundidas,
entregues aos empregados ou simplesmente extintas.
No Congresso do Partido Comunista Chinês realizado em Beijing em outubro de 1997, o
Presidente Jian Zemin anunciou que o Estado não mais cobriria os déficits financeiros de suas empresas.
Anuncia-se a demissão de mais de três milhões de servidores da administração direta e a extinção de um
terço dos 41 ministérios. Ainda não se sabe com precisão o que ocorrerá com esses servidores, que, de
-
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qualquer forma, terão de ser sustentados pelo Estado, seja mediante o pagamento de seguro-desemprego,
seja com aposentadorias e pensões. Aliás, o Escritório Nacional de Auditoria da China considera como
uma das áreas prioritárias para controle os gastos com previdência social, que, em razão do aumento da
expectativa de vida da população e do conseqüente aumento das despesas com assistência médica e social
aos cidadãos de terceira idade, consomem parcela significativa do orçamento estatal.
Xangai é . a cidade símbolo da abertura e das reformas promovidas na China nos anos
noventa. Nos últimos dez anos tornou-se um pólo industrial, financeiro e de comércio de primeira
grandeza. A criação de uma zona franca e de zonas de processamento de exportação transformaram a
cidade num dinâmico canteiro de obras atraindo investimentos de todas as partes do mundo.
Pudong, a área criada para instalar esses projetos de investimento cresce à taxa
impressionante de mais de 20% ao ano. Esse crescimento sem precedente no mundo moderno é possível
graças a investimentos maciços em infra-estrutura e a uma rede de ensino e pesquisa de alta qualidade.
Em Xangai há aproximadamente 50 instituições de nível superior com um total de 120.000 estudantes de
graduação e pós-graduação. A cidade possui 1.600 institutos de pesquisa e desenvolvimento em todas as
áreas do conhecimento empregando em torno de um milhão de cientistas e técnicos.
Durante nossa permanência em Beijing pudemos conhecer o trabalho realizado por
empresários brasileiros na China e tivemos a satisfação de verificar que o Brasil colabora para esse
desenvolvimento mediante a transferência de tecnologia de construção de grandes barragens em rocha,
técnica desenvolvida principalmente no canyon do Rio São Francisco, em usinas como Xingó.
Senhores Ministros e Senhor Subprocurador-Geral, a China é hoje um país no caminho do
desenvolvimento.
Escritório Nacional de Auditoria da República Popular da China A história do
Escritório Nacional de Auditoria da República Popular da China (CNAO) é recente. Foi criado em 1983,
inaugurando um novo estágio de auditoria no país determinado pela abertura e reforma política de 1978
que propiciou o estabelecimento de instituições de auditoria independentes, até então inexistentes.
Atualmente, o CNAO conta com 81.311 servidores dos quais 80% têm nível superior
(principalmente nas áreas de direito, contabilidade e auditoria) e dentro deste percentual, 5% têm
mestrado e 1% têm doutorado. Este quadro de servidores está dividido entre o Escritório de Auditoria
Nacional (central), os escritórios de auditoria nos Ministérios (41) e as repartições subordinadas ao
Conselho de Estado, além de representações nas administrações regionais (províncias, regiões autônomas
municipalidades). Outras instituições como o Centro de Treinamento, o Instituto de Pesquisas em
Auditoria, o Departamento de Imprensa de Auditoria e o Instituto de Auditoria em Nanjing, para educação
superior, integram a estrutura organizacional do CNAO.
CNAO dirige os trabalhos de auditoria em todo o país, fiscaliza a execução do
orçamento federal, elabora informes para o Conselho de Estado, controla a utilização de recursos extraorçamentários de ministérios, repartições subordinadas ao Conselho de Estado ou de governos
provinciais, de regiões autônomas e municipalidades (incluindo aqui as unidades subordinadas e
representações do CNAO). Compete também ao CNAO fiscalizar as receitas e despesas do Banco Central
das empresas e instituições estatais, bem como o patrimônio, as obrigações, os lucros e perdas das
instituições financeiras estatais, a execução do orçamento e as prestações de contas dos projetos de
construção estatais, as receitas e as despesas relacionadas a auxílios e empréstimos de instituições
financeiras internacionais e governos estrangeiros.
CNAO controla todas as áreas da administração: receita alfandegária, emissão de moeda
bancos oficiais, transporte, comércio, obras públicas, realiza auditoria financeira das principais funções
do governo (saúde, educação e previdência), agricultura e recursos naturais e investimento estrangeiro.
Atualmente, o CNAO tem concentrado seus esforços nas áreas de previdência social, orçamento
(execução e auditorias operacionais) e sistema bancário nacional.
No plano internacional, o CNAO ocupa papel de destaque no continente asiático: entre
1991 e 1994, foi Presidente da ASOSAI - Organização Asiática de Entidades Fiscalizadoras Superiores,
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no qual é, atualmente, membro do Conselho Diretor. Também participa da INTOSAI e mantém relações
de cooperação e intercâmbio com mais de 30 EFS de países diversos, entre as quais, a partir de agora, se
inclui o Tribunal de Contas da União. Como desdobramento da assinatura do acordo de cooperação
técnica, o Tribunal terá o privilégio de receber delegação chefiada pela Sr. Li Jinhua, no próximo mês de
novembro, quando espero poder retribuir todas as atenções com que fomos distinguidos durante nossa
permanência em Beijing e Xangai.
A índia Com 980 milhões de habitantes e grande diversidade de línguas e culturas, a
índia é o segundo país mais populoso do mundo. Mantidas as atuais taxas de crescimento (1,6% contra
0,9 % da China), sua população ultrapassará a da China nos próximos vinte anos. A índia é maior que a
União Européia, em área e em população. É uma república federativa e, sob todos os aspectos, uma firme
democracia. Possui um sistema político pluralista, economia de mercado, sociedade civil atuante, governo
desenvolvimentista e instituições de livre associação. Superada a crise do balanço de pagamentos de 1991,
e embora tenha iniciado tardiamente o processo de integração global e de reformas de mercado, o país tem
apresentado uma taxa anual de crescimento econômico da ordem de 6%, percentual esse que deverá ser
mantido nos próximos anos.
A índia possui enorme quantidade de mão-de-obra qualificada. A cada ano formam-se mais
engenheiros que na China e Coréia do Sul juntas. As indústrias farmacêutica, eletrônica e de computação
estão entre as mais avançadas do mundo. Apenas no entorno de Bangalore, no sul do país, há mais de
6.000 engenheiros trabalhando nas mais de 200 empresas de computação da região. Há também uma certa
identidade cultural com o Brasil. Em Goa, ex-colônia portuguesa, ainda se fala o português.
Embora as relações econômicas entre Brasil e India ainda sejam limitadas, estão crescendo,
favoravelmente ao Brasil. Países em desenvolvimento como a índia e o Brasil têm um papel muito
importante a desempenhar no mundo atual em termos de cooperação mútua, como forma de criar um
mundo mais igualitário, sem a predominância de qualquer superpotência.
A Auditoria Geral da índia O Controlador e Auditor Geral da índia (CAG), como
dirigente do Departamento de Auditoria e Contas do país, desempenha uma dupla função: atua como um
agente do Legislativo para assegurar que o Executivo observe as diversas leis do país e também como um
representante do Executivo verificando a obediência às suas normas e ordens por parte dos órgãos e
autoridades a esse Poder subordinados. O fato de atuar como auxiliar destes dois Poderes não significa,
entretanto, subordinação a qualquer um deles, pois sua independência é garantida pela Constituição.
Como exemplo, o Controlador e Auditor-Geral é indicado pelo presidente indiano e apenas poderá ser
destituído de suas funções em caso de incapacidade ou má conduta comprovados e após uma moção
aprovada por maioria qualificada dos representantes de ambas as Casas do Congresso.
Tendo a índia uma estrutura política federativa, a Constituição Política do país atribui ao
CAG a incumbência de fiscalizar tanto as contas da União quanto as dos governos estaduais. Cabe ainda
ao CAG estabelecer os princípios gerais de fiscalização e de auditorias das receitas e despesas
governamentais.
No desempenho de suas funções, o CAG conta com o auxílio de aproximadamente 65.000
servidores (de formação acadêmica variada) alocados em 104 repartições distribuídas pelo país e
especializadas em quatro áreas básicas: Auditorias da União (35 unidades) , Auditorias dos Estados (33),
Fiscalização dos Estados(26) e Treinamento(10).
O âmbito de atuação do CAG é bastante extenso, exercendo suas competências sobre todas
as repartições governamentais da União e dos estados, incluindo empresas comerciais estatais como a
Empresa Ferroviária Indiana e a Empresa Nacional de Correios e Telecomunicações, aproximadamente
1200 empresas comerciais controladas pela União e pelos governos estaduais, cerca de 400 instituições
autônomas pertencentes ou controladas pela União ou pelos estados, mais de 4400 instituições
subvencionadas pelas receitas da União ou dos estados.
O CAG tem participado ativamente como membro de organizações internacionais como a
ASOSAI, da qual é membro fundador e edita o Jornal Asiático de Auditoria Governamental, e da
-
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INTOSAI, onde desempenha, atualmente, a função de Presidente da Comissão de Normas de Auditoria
em Sistemas de Processamento Eletrônico de Dados. Além disto, em 1996 foi reeleito pela Assembléia
Geral da ONU para integrar o Conselho de Auditores das Nações Unidas, onde deverá permanecer até o
ano de 1999. Igualmente em função da assinatura do acordo de cooperação técnica, o Tribunal também
receberá este ano delegação chefiada pela Sr. Shunglu, em retribuição à calorosa recepção que tivemos em
Nova Delhi e Mumbai.
Além das missões oficiais na China e na índia, e aproveitando uma necessária escala em
Bangkok, tive o prazer de aceitar o convite do Auditor-Geral da Tailândia, Sr. Nontaphon Nimsomboon,
para discutir temas de interesse comum ao controle externo, durante encontro na Embaixada do Brasil. O
Sr. Nimsomboon, nos dará o prazer de sua visita ao Brasil no final deste ano.
O processo de internacionalização do Tribunal Com muito orgulho, coube a mim dar
prosseguimento ao trabalho de internacionalização do Tribunal iniciado pelo Ministro Adhemar Paladini
Ghisi em 1991, com a assinatura do primeiro acordo de cooperação técnica do TCU com o Tribunal de
Contas de Portugal e a criação da Comissão Permanente do Mercosul. Nestes sete últimos anos houve
uma grande evolução nas relações internacionais do Tribunal. Em sua gestão, o Ministro Carlos Átila
Álvares da Silva dinamizou o treinamento de pessoal com a participação de nossos servidores nos cursos
promovidos pela OLACEFS e foi o responsável pelo ingresso do Tribunal no Conselho Diretor da
INTOSAI, na honrosa condição de segundo Vice-Presidente, e na Comissão de Normas de Auditoria
daquela organização. A Ministra Élvia Lordello Castello Branco deu os primeiros passos no sentido de
assinar acordos de cooperação técnica com as EFSs dos Estados Partes do Mercosul. Mas foi sem dúvida
a partir de 1995, sob a presidência do Ministro Marcos Vinicios Vilaça, que o TCU assumiu papel de
liderança entre as entidades fiscalizadoras superiores.
Nestes últimos três anos institucionalizou-se a cooperação no âmbito dos países de língua
portuguesa e do Mercosul, desenvolveram-se projetos de avaliação de programas em conjunto com
instituições americanas, será assinado na próxima semana um projeto para aperfeiçoamento de técnicas de
auditoria operacional com o apoio de agências britânicas e hoje somos membros das Comissões de
Normas de Auditoria, de Auditoria de Sistemas de Processamento de Dados e de Auditoria do Meio
Ambiente da INTOSAI.
Nossos técnicos têm tido a oportunidade de discutir temas relacionados com a auditoria
pública com especialistas estrangeiros no Brasil e de realizar cursos e estágios na América Latina, Europa,
Estados Unidos, Japão, Rússia e Hungria, por exemplo, numa freqüência superior em termos
proporcionais à de qualquer instituição nacional ou estrangeira. Essa é uma obra de meus nobres
antecessores que muito me honra continuar e consolidar pois sei que tudo isso reverterá em beneficio do
controle externo.
Essa excelência alcançada pelo Tribunal nos deixa mais preparados para enfrentar com
sabedoria e serenidade as críticas dos que não querem ser controlados e daqueles que vêem - de forma
equivocada - na ação de um órgão de controle soberano ameaças à independência dos Poderes.
Nós que aqui servimos à Nação temos tido o cuidado permanente de orientar a ação do
TCU no sentido de avaliar com isenção a execução de políticas governamentais, engajados na promoção
de melhores práticas na administração pública federal, com papel fundamental no combate ao desperdício
do dinheiro público, na coibição de práticas de má gestão e no aumento da eficiência e eficácia
administrativas, orientando e apontando soluções e caminhos para o aperfeiçoamento da gestão pública,
pois sabemos que é isto o que a sociedade deseja.
Finalizando, quero deixar consignada a satisfação de ter contado com a companhia do
Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça e registrar meus agradècimentos aos Embaixadores Sergio de
Queiroz Duarte, em Beijing, Luiz Filipe de Macedo Soares Guimarães, em Nova Delhi, e Arnaldo
Carrilho, em Bangkok. Ao Embaixador Francisco de Lima e Silva, Cônsul-Geral em Xangai, ao Ministro
Ney do Pardo Dieguez, Cônsul-Geral em Frankfurt (pelas atenções dispensadas à nossa delegação durante
a conexão para Pequim), ao Encarregado de Negócios do Consulado-Geral em Hong Kong, Secretário
-
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Hervelter de Manos, aos Srs. Norton Antunes Santos e Manoel Santos, representantes do Banco do Brasil
em Beijing e Hong Kong, bem como a todos os membros de suas equipes. Mais uma vez, agradeço a
colaboração do Ministro Luiz Sergio Gama Figueira, Secretário de Controle Interno do Ministério das
Relações Exteriores. Anoto, igualmente com prazer, a eficiente assessoria prestada pelo Secretário Geral
de Controle Externo, Dr. José Nagel, pelo Chefe do Gabinete do Ministro Marcos Vinicios Vilaça, Dr.
Luiz Henrique Pochyly da Costa e pelo Assessor de Relações Internacionais, Dr. Sergio Freitas de
Almeida. A todos o meu agradecimento pela colaboração permanente durante as atividades
desenvolvidas.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 22 de abril de
1998.
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Presidente
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ANEXO II DA ATA N° 13, DE 22-04-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A POLÍCIA FEDERAL SEM LICITAÇÃO
Inteiro teor do Requerimento formulado, nesta data, no sentido de que se determine à 4'
SECEX a apuração dos fatos denunciados à opinião pública do pais, relativamente a intenção do Governo
brasileiro de contratar empresa estatal Francesa, sem licitação, para a aquisição de equipamentos para a
Policia Federal, sob a alegação de Segurança Nacional (TC n° 002.138/98-0).
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Srs. Ministros,
Srs. Ministros-Substitutos,
Sr. Procurador-Geral,

Desde meados da semana passada um singular assunto vem ganhando espaço
nos noticiários nacionais, em tons que variam da desconfiança à indignação. Refiro-me à
intenção do Governo Brasileiro de contratar empresa estatal francesa, sem licitação, para a
aquisição de equipamentos para a Polícia Federal, sob a alegação de "segurança nacional".
Tais equipamentos estariam sendo adquiridos sob o amparo de Acordos de
Cooperação celebrados entre os Governos do Brasil e da França. Ocorre que o Acordo
específico de reaparelhamento da Polícia Federal - segundo consta dos noticiários - foi
aprovado pelo Congresso Nacional fazendo menção explícita a outro Acordo, que ainda
continua a tramitar no Senado Federal, sendo, portanto, questionável sua auto-aplicabilidade.
Mais ainda: existe polêmica quanto à própria alegação de "segurança nacional"
que estaria a possibilitar a ausência de concorrência. Alguns parlamentares argumentam que
as aquisições referem-se a equipamentos comuns que não necessitariam ser adquiridos sob o
manto do sigilo.
Finalmente, há que serem consideradas as notícias de que, além dos
equipamentos, está sendo contratada também uma empresa para gerenciar a instalação dos
diversos materiais adquiridos - a empresa Atech, que seria formada por dirigentes da extinta
empresa ESCA, protagonista de fraudes contra a Previdência e excluída da implantação do
Projeto SIVAM.
Senhor Presidente, Senhores Ministros e Digno Representante do Ministério
Público: não tenho dúvidas de que o cumprimento das missões institucionais desta Corte
passa, necessariamente, pela,, apuração e pelo ajuizamento das polêmicas que envolvem os
atos de gestão das diversas autoridades de nosso país. Creio ser razoável admitir esperar-se
que esta Corte lance um pouco de luz sobre as questões ora suscitadas, razão que me leva a
propor a este Colegiado, com a compreensão do Exmo. Sr. Ministro Iram Saraiva, Relator da
Lista de Unidades Jurisdicionadas n° 4, que alcança, dentre outros órgãos, o Departamento
de Polícia Federal, que se determine à 4a SECEX a apuração dos fatos denunciados à opinião
pública do país.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 22 de
abril de 1998.

AR PALADINI GHISI
Ministro

ffilin-ag_423 \trabalho\fala2204.doc

o

—1 6 —

A anos
br(v'''á
•

TIL
Plenállo
Secretária do

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ANEXO III DA ATA N° 13, DE 22-04-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
VOTO DE DESEMPATE DO PRESIDENTE
Inteiros teores do Relatório, Voto e Decisão não acolhida emitidos pelo Relator, MinistroSubstituto José Antonio Barreto de Macedo, da Declaração de Voto apresentada pelo Ministro Bento José
Bugarin, na Sessão Ordinária do Plenário de 15 de abril corrente, bem como do Voto de Desempate
proferido nesta data pelo Presidente, Ministro Homero dos Santos (Parágrafo Único do artigo 58 do
Regimento Interno), acompanhados do Acórdão n° 051/98, adotado nesta data, quanto ao processo n°
225.032/97-0, versando sobre Tomada de Contas Especial instaurada pela extinta Fundação Legião
Brasileira de Assistência - LBA.
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GRUPO II- CLASSE VI- Plenário
TC-225.032/97-0
Natureza: Tomada de Contas Especial.
Entidade Jurisdicionada: Fundação Legião Brasileira de Assistência LBA (extinta).
Responsável: Benedito Magalhães de Oliveira.
EMENTA: Tomada de Contas Especial. Não resgate da divida
relativa a Acordo de Cooperação. Citação. Pedido de parcelamento da
divida. Contas irregulares com débito. Deferimento do pedido.
Arquivamento dos autos por economia processual (art. 93 da Lei n.
8.443/92).

RELATÓRIO

Trata o presente processo da Tomada de Contas Especial instaurada pela extinta Fundação
Legião Brasileira de Assistência - LBA, tendo como responsável o Senhor Benedito Magalhães de
Oliveira, em decorrência do não resgate da quantia total de Cz$ 62.000,00, que lhe foi repassada pela
referida Entidade em 09/10/87, por força do Acordo de Cooperação Técnica e Financeira firmado em
17/09/87, objetivando criar condições para o funcionamento de uma microempresa social em processo de
legitimação, voltada para a agricultura.
A Secretaria Federal de Controle - SFC/MF certificou a irregularidade das presentes contas
(fls. 58), e a autoridade ministerial competente pronunciou-se de acordo (fls. 62).
Citado (fls. 68), o responsável, sem apresentar alegações de defesa, limitou-se a solicitar o
parcelamento da dívida (fls. 69).
A SECEXJAM, reinstruindo o feito às fls. 70/71, propõe:
4.1 - sejam as presentes contas julgadas irregulares e em débito o Senhor Benedito Magalhães
de Oliveira pela quantia de Cz$ 62.000,00, acrescida dos encargos legais, calculados a partir de 09/10/87
até a data do seu efetivo recolhimento, sendo-lhe fixado o prazo de quinze dias a contar da notificação,
para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da divida ao Tesouro Nacional, nos termos dos arts. 1°,
inciso I; 16, inciso III, alínea a; 19 e 23, inciso III, da Lei n. 8.443/92, c/c o art. 165, inciso III, alínea a, do
Regimento Interno;
4.2 - seja autorizado o parcelamento do aludido débito em 24 parcelas mensais, fixando-se o
vencimento da primeira em quinze dias a contar da notificação e o das demais a cada trinta dias, a partir da
primeira, cientificando o responsável de que a falta de recolhimento de qualquer das prestações importará
no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei n. 8.443/92, c/c o art. 168 do
Regimento Interno;
4.3 - seja autorizada, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n. 8.443/92, a
cobrança judicial da divida, caso não atendida a notificação.
A douta Procuradoria, por cota singela, manifesta-se de acordo (fls. 72v.).
Em face da proposta formulada pelo eminente Ministro Bento José Bugarin, acolhida pela 2'
Câmara na Sessão de 12 de fevereiro passado, no sentido de que fossem estes autos submetidos à
apreciação do Tribunal Pleno, nos termos do art. 21, parágrafo único, do Regimento Interno, foi este
processo retirado da Pauta da referida Sessão.
É o relatório.
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Importa considerar que o débito apurado nestes autos, acrescido dos encargos legais até
01/04/97, corresponde a 1.684,4544 UFlRs, de acordo com o demonstrativo às fls. 63/64.
Conforme é sabido, em Sessão Extraordinária de caráter reservado realizada em 06/09/95, este
E. Plenário decidiu "fixar o valor correspondente a 1.500 (um mil e quinhentas) Unidades Fiscais de
Referência como limite mínimo para determinar o prosseguimento da cobrança judicial de débitos,
arquivando-se os processos nos quais a dívida seja inferior àquela quantia, observados os termos do art. 93
da Lei n. 8.443/92 e do art. 248 do Regimento Interno do TCU" (Decisão n. 466/95 — TCU — Plenário).
Tanto o dispositivo legal quanto o regimental, a que fazem referência a supramencionada
decisão, assim prescrevem:
"A título de racionalização administrativa e economia processual, e com o objetivo de evitar que
o custo da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento, o Tribunal poderá determinar, desde
logo, o arquivamento do processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará
obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada quitação" (grifei).
Louvando-se nos mesmos princípios da racionalização administrativa e da economia processual
invocados no preceito acima transcrito, este Tribunal:
4.1 - Na Sessão de 04/12/96-Plenário, baixou a Instrução Normativa n. 13/96, a qual
estabelece nos arts. 5° e 6° e seu § 1°, in verbis:
"Art. 5°. A tomada de contas especial prevista no art. 1° desta Instrução Normativa será, desde
logo, encaminhada ao Tribunal para julgamento, se o valor do dano atualizado monetariamente,
acrescido dos encargos legais, for superior à quantia para esse efeito fixada anualmente, por Instrução
Normativa, para viger no ano civil seguinte." (pela IN/TCU n. 20/98, a expressão "Instrução
Normativa" foi substituída por "Decisão Normativa").
"Art. 6°. Se o dano for de valor inferior à quantia a que alude o artigo anterior, a tomada de
contas especial será elaborada de forma simplificada, por meio de demonstrativo, e anexada ao
processo da respectiva tomada ou prestação de contas anual do ordenador de despesa ou do
administrador, para julgamento em conjunto.
§ 1° O Tribunal poderá determinar o arquivamento do processo de tomada de contas
especial a que se refere o caput deste artigo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento
continuará obrigado o devedor." (grifei)
4.2 - Na Sessão Extraordinária de caráter reservado realizada em 12/12/96, decidiu, entre
outras medidas (Decisão n. 845/96-Plenário):
"8.1 - autorizar a Secretaria Geral de Controle Externo-SEGECEX a instituir, em caráter
excepcional, procedimentos simplificados a serem observados pelas Unidades Técnicas da Secretaria
do Tribunal para a instrução de processos constituídos anteriormente ao exercício de 1995 e nos quais
se caracterizem:" (pela Decisão n. 714/97-TCU-Plenário foi suprimida a expressão "constituídos
anteriormente ao exercício de 1995")
8.1.1 "8.1.2 - indício ou ocorrência de dano ao Erário em valor inferior ao limite anualmente fixado
pelo Tribunal em consonância com o previsto nos arts. 248 do Regimento Interno do TCU e 5° da
Instrução Normativa TCU n. 13/96;"
8.2 -

aos processos de prestação de contas e tomada de contas, inclusive tomada de contas
especial já instaurada, em que houver indícios ou ocorrência de dano cujo valor seja inferior ao limite
referido no item 8.1.2 desta Decisão, poderá ser aplicado o disposto no art. 6°, e seus parágrafos, da
Instrução Normativa TCU n. 13/96."
É fácil inferir que — por força do art. 5°, c/c o art. 6° e seu § 1° da IN n. 13/96 e com o subitem
8.3 da Decisão n. 845/96, acima trancritos — o valor a ser levado em consideração pelo TCU para
determinar o arquivamento do processo de tomada de contas especial, obstaculizando, assim, a cobrança
"8.3 -
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judicial de débitos, é o mesmo fixado, anualmente, para que, a partir dele, a TCE seja, desde logo,
encaminhada ao Tribunal para julgamento.
Em observância ao disposto no aludido art. 5° da IN/TCU n. 13/96, foram aprovadas:
6.
a IN/TCU n. 14, de 13/12/96, que fixou em 1.500 UFIRs, para o exercício de 1997, o
valor a que alude a parte final do item anterior; e
a IN/TCU n. 18, de 11/12/97, que fixou em 3.000 UFlRs, para o exercício de 1998, o
valor acima referido.
Consoante se pode verificar, há flagrante incompatibilidade entre os comandos que emanam
7.
das IN/TCU ns. 13/96 e 18/97, c/c a Decisão n. 845/96, e os que resultam da Decisão n. 466/95, ambas do
Plenário.
Com efeito, basta atentar para que, de acordo com a Decisão n. 466/95, o Tribunal deverá
8.
"determinar o prosseguimento da cobrança judicial de débitos" de valor igual ou superior a 1.500 UFlRs,
"arquivando-se os processos nos quais a dívida seja inferior àquela quantia". Entretanto, de conformidade
com a Resolução n. 18/97, c/c os arts. 5° e 6° e seu § 1° da IN/TCU n. 13/96 e com o subitem 8.3 da
Decisão n. 845/96-Plenário, o "Tribunal poderá determinar o arquivamento do processo de tomada de
contas especial" quando o dano nele apurado for inferior à quantia correspondente a 3.000 UFIRs.
Neste passo, importa consignar que, a meu ver, é irrelevante, por não surtir efeito normativo, o
9.
fato de a IN/TCU n. 14/96 conter "Considerando" no qual se assevera que "o valor das tomadas de contas
especiais a serem encaminhadas a julgamento do Tribunal deve corresponder ao mesmo valor fixado para a
instauração de processo especial de cobrança executiva".
A propósito, no meu entender, a IN/TCU n. 18/97 não revogou a IN/TCU n. 14/96; nem a
10.
exclusão do supramencionado "Considerando" buscou acabar com a exigência de vinculação entre "o
valor a partir do qual a tomada de contas especial (...) será imediatamente encaminhada ao Tribunal de
Contas da União para julgamento", e o "valor fixado para a instauração de processo especial de cobrança
executiva".
Não revogou a IN/TCU n. 14/96, em face do caráter nitidamente temporário dessa norma,
11.
eis que, desde a sua origem, estava fadada a vigorar, apenas, durante o exercício de 1997. Por essa razão,
com o término desse exercício, automaticamente, cessou a vigência da referida Instrução Normativa.
De outra parte, o fato de a Instrução Normativa n. 18/97 não conter o aludido "Considerando"
12.
não tem o condão de suprimir a exigência de vinculação acima referida, haja vista que essa vinculação
encontra o seu suporte normativo, conforme tantas vezes já se disse, nos arts. 5° e 6° e seu § 1°, da
IN/TCU n. 13/96, c/c o subitem 8.3 da Decisão n. 845/96-Plenário.
De acrescentar: ainda que a Advocacia-Geral da União esteja obrigada a propor as ações
13.
judiciais cabíveis quando o valor devido ao Erário for igual ou superior a R$ 1.000,00, e proibida de
requerer a extinção das ações em curso a partir desse limite, nada impede que o Tribunal de Contas da
União, com fulcro no art. 93 de sua Lei Orgânica, fixe limite superior àquele — conforme, aliás, já o fez
desde 06/09/95 (Decisão n. 466/95) — para efeito de determinar o arquivamento do processo, obstando,
assim, a instauração da cobrança executiva.
Sobreleva acentuar, a propósito, que o Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda, por meio da
14.
Portaria n. 289, de 31/10/97 (in D.O.U. de 04/11/97), além de autorizar a não inscrição, como Dívida
Ativa da União, de débitos de valor igual ou inferior a R$ 1.000,00, autorizou, também, "o não
ajuizamento das execuções fiscais de débitos para com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou
inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)". Dispensou, portanto, a cobrança judicial das dívidas cujo valor
atinja 5.202,37 UFIRs.
Ademais, conforme visto, a SECEX/AM aponta como fundamento legal para a decisão que
15.
propõe, entre outros, o art. 16, inciso III, alínea a, da Lei n. 8.443/92, aplicável quando ocorrer "omissão
no dever de prestar contas".
Acontece que, consoante assinala o Relatório supra, a presente TCE foi instaurada em
16.
decorrência do não resgate da quantia que a extinta LBA repassou ao Senhor Benedito Magalhães
de Oliveira. Essa irregularidade, inclusive, foi a indicada, quando da citação, como sendo a proveniência
do débito imputado a esse responsável — diferentemente de casos análogos nos quais os responsáveis
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foram chamados a defender-se em virtude da ausência da devida prestação de contas (cf. Acórdãos ns.
23/97, 25/97, 26/97, 27/97 e 28/97 — Ata n. 03/97 — i a Câmara).
Desse modo, tenho para mim que ficaria caracterizada ofensa ao direito de defesa, neste caso,
se fosse invocada a alínea a do art. 16 da Lei Orgânica do TCU como fundamento para a condenação do
responsável, uma vez que este não foi chamado a defender-se da irregularidade ali prevista.
Conseqüentemente, entendo que o julgamento das presentes contas deve fundamentar-se na
alínea c do aludido dispositivo legal — dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou
antieconômico.
Por derradeiro, é certo que, verificada qualquer das ocorrências de que tratam as alíneas c e d
0
do inciso III do aludido artigo, cabe, regra geral, determinar a medida prevista no § 3 do art. 16 da Lei n.
8.443/92, qual seja, a remessa da documentação pertinente ao Ministério Público da União.
Todavia, entendo dispensável a adoção daquela providência nos casos como o da espécie em
que, de acordo com os normativos acima invocados, a decisão a ser proferida é no sentido do
arquivamento dos autos por economia processual em face da modicidade do valor do débito.
Nestas condições, divergindo, em parte, dos pareceres, voto por que seja adotada a decisão,
sob a forma de acórdão, que ora submeto à apreciação deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em

JOSÉ
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ACÓRDÃO N. /98 - TCU - Plenário
Processo TC n. 225.032/97-0.
Classe de Assunto: W - Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência do não resgate de
dívida relativa a acordo de cooperação.
Responsável: Benedito Magalhães de Oliveira.
Entidade Jurisdicionada: Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA (extinta).
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues.
Unidade Técnica: SECEX/AM.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, tendo como
responsável o Senhor Benedito Magalhães de Oliveira.
Considerando que, no processo devidamente organizado, se apurou contra o aludido
responsável o débito no valor de Cz$ 62.000,00, proveniente do não resgate dessa quantia, recebida em
09/10/87 da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA, por força do Acordo de
Cooperação Técnica e Financeira firmado em 17/09/87;
Considerando que a Secretaria Federal de Controle - SFC/MF certificou a irregularidade das
presentes contas, tendo a autoridade ministerial se pronunciado de acordo;
Considerando que, devidamente citado, o responsável limitou-se a solicitar o parcelamento da
dívida em 24 parcelas;
Considerando que os pareceres da SECEX/AM e do Ministério Público são uniformes no
sentido de serem as presentes contas julgadas irregulares, nos termos dos arts. 1°, I; 16, III, alínea a, e em
débito o responsável, autorizando-se, desde logo, o parcelamento da dívida, conforme solicitadó, e a
cobrança judicial da dívida;
Considerando, entretanto, que a presente Tomada de Contas Especial foi instaurada ein face
do não resgate da quantia que a extinta LBA repassou ao Senhor Benedito Magalhães de Oliveira, tendo
sido, inclusive, essa a irregularidade indicada quando da citação, estando, pois, caracterizado dano ao
Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
Considerando, ainda, que o débito atualizado é inferior a 3.000 UFIR's, limite fixado na
IN/TCU n. 18/97 para que a tomada de contas especial seja imediatamente encaminhada a este Tribunal
para julgamento, de conformidade com o art. 5° da IN/TCU n. 13/96;
Considerando, finalmente, que, de acordo com o § 1° do art. 6° da IN/TCU n. 13/96, c/c o
subitem 8.3 da Decisão n. 845/96 - Plenário, em casos como o de que trata o presente processo, o
Tribunal poderá, desde logo, determinar, com fundamento no art. 93 da Lei n. 8.443/92, o arquivamento
desta tomada de contas especial, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o
devedor, para que lhe possa ser dada quitação:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em:
8.1 - com fundamento nos arts. 1°, inciso I, e 16, inciso III, alínea c, da Lei n. 8.443/92, c/c os arts.
19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar as presentes contas irregulares e condenar o Senhor
Benedito Magalhães de Oliveira ao pagamento do débito de Cz$ 62.000,00 (sessenta e dois mil cruzados),
devendo a supramencionada quantia ser atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora devidos,
calculados a partir de 09/10/87 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;
8.2 - com fundamento no art. 26 da Lei n. 8.443/92, c/c o art. 168 do Regimento Interno/TCU,
deferir o pedido de parcelamento formulado pelo supramencionado responsável, autorizando-o a recolher,
ao Tesouro Nacional, o débito mencionado no subitem anterior, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e
sucessivas, sobre as quais incidirão os acréscimos legais correspondentes, fixando o vencimento da
primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar da notificação e o das demais, a cada 30 (trinta) dias
subseqüentes;
8.3 - alertar o responsável de que a falta do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento
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antecipado do saldo devedor, nos termos do parágrafo único do art. 26 da Lei n. 8.443/92;
8.4 - determinar, com fulcro no art. 93 da Lei n. 8.443/92, c/c o art. 248 do Regimento Interno/TCU,
o arquivamento do presente processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado
o devedor para que lhe possa ser dada quitação.
Ata n. 12/98 - Plenário.
Data da Sessão: 15/ 0 Í11998 - Ordinária.
Especificação do quorum:

$

C1/4.

Ge-

JOSÉ TOMO B. DE MACEDO
Relator
Fui presente:

1
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Quando da apresentação do presente processo à apreciação da Segunda Câmara, levantei
questão quanto à proposta do ilustre Relator no que se refere ao limite para autorização da cobrança
judicial da dívida, o que motivou a remessa dos autos a este Plenário, para discussão.
Reproduzo, assim, trechos do Voto por mim proferido naquela oportunidade, acrescido de
novas considerações:
"De fato, a IN/TCU n° 18/97 fixou em 3.000 Ufir o limite a partir do qual a TCE deve,
desde logo, ser encaminhada ao TCU.
Por outro lado, a Decisão n° 466/95-Plenário fixou em 1.500 Ufir o limite mínimo para
autorizar a cobrança judicial da dívida.
Vê-se que são coisas distintas.
O primeiro limite (3.000 Ufir) busca a economia processual e a racionalização
administrativa no que concerne à fase de apuração do débito, pois tenta evitar a constituição das TCEs e,
conseqüentemente, os demais atos de instrução como citação, diligências, instrução do Analista, pareceres
do Diretor e também do Secretário, além do parecer do MPTCU.
O segundo limite, por sua vez, (1.500 Ufir) visa à racionalização administrativa e à
economia processual na fase de cobrança e não mais na fase de apuração.
Aliás, a fase de apuração destes autos já ocorreu e, hoje, está sendo finalizada com este
julgamento. Portanto, já incorreu o TCU nos custos de apuração, restando apenas que se efetue a
cobrança.
Desse modo, justamente pelo fato de o TCU já ter incorrido nos custos de apuração é que
entendo melhor manter em 1.500 Ufir o limite para cobrança judicial.
Note-se, ainda, que o limite para inscrição em dívida ativa é de R$ 1.000,00."
É também de R$ 1.000,00 o limite a partir do qual a Advocacia Geral da União é obrigada
a propor as ações judiciais cabíveis e proibida de requerer a extinção das ações em curso.
A Decisão n° 466/95 já elevou, no âmbito desta Corte, para 1.500 Ufir o limite para
cobrança judicial. Agora, pretende-se elevá-lo ainda mais, fixando-o em 3.000 Ufir, o que corresponde a
mais de 300% do limite fixado para a AGU promover a cobrança judicial dos créditos da União.
"Lembre-se de que o limite para encaminhamento das TCEs diz respeito às atividades do
TCU, e, portanto, o Tribunal pode fixá-lo como bem entender. Mas o limite para cobrança judicial tem
reflexos nos trabalhos desenvolvidos pela AGU e pela UNIÃO, que é a credora da dívida, o que, pareceme, recomendaria maior cautela na fixação deste limite."
A rigor, entendo que o Tribunal deveria encaminhar à AGU todos os documentos
necessários à cobrança judicial de débitos superiores a R$ 1.000,00, cabendo àquele órgão decidir acerca
das providências cabíveis.
"Além disso, observo que a decisão proposta somente poderá ser aplicada caso seja
promovida a alteração da Decisão n° 466/95-P por outra que discipline também em caráter geral a matéria,
pois a Decisão apresentada pelo Relator diz respeito ao caso concreto e é de Segunda Câmara, o que
impossibilita a alteração da citada Decisão n° 466/95, porquanto exige decisão plenária e de caráter
normativo.
Ademais, a IN/TCU n° 18/97, pelos motivos já expostos no início deste Voto, não se
aplica à cobrança judicial, pois trata de matéria distinta."
Em decorrência da discussão travada na Sessão de Segunda Câmara, faço ainda as
seguintes considerações sobre o tema.
O nobre Relator da matéria, na oportunidade, invocou a IN/TCU n° 14/96 (que fixou, para
o exercício de 1997, o valor a partir do qual a tomada de contas especial deveria ser imediatamente
encaminhada ao TCU para julgamento), afirmando que a mesma contém o seguinte considerando:
"Considerando que o valor das tomadas de contas especiais a serem encaminhadas a
julgamento do Tribunal devem corresponder ao mesmo valor fixado para a instauração de processo
especial de cobrança executiva"
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Ocorre que o teor do citado considerando significa que o limite fixado para cobrança
judicial é determinante do valor para remessa das TCEs ao TCU e não o contrário, como afirmara o
Relator, tanto que a IN/TCU n° 14/96 fixou referido valor observando o limite para cobrança judicial, ou
seja, fixou igualmente em 1.500 Ufir.
É de se observar, no entanto, que a IN/TCU n° 14/96 NÃO MAIS ESTÁ EM VIGOR em
razão da edição da IN/TCU n° 18/97, que fixou, para o exercício de 1998, o limite para citada remessa em
3.000 Ufir. Nesta última norma não consta o supratranscrito considerando e o motivo parace-me claro. Se
constasse a exigência de vinculação do valor da remessa das TCEs ao TCU em relação ao limite para
cobrança judicial, a IN/TCU n° 18/97 não poderia ter fixado em 3.000 Ufir o citado valor, eis que estaria
atrelada ao limite de 1.500 Ufir, relativo à cobrança judicial.
Portanto, a exclusão do mencionado considerando da IN/TCU n° 18/97 buscou acabar com
a exigência de vinculação entre os dois valores, lembrando sempre que o limite para a cobrança judicial é
que determinava o valor para remessa das TCEs ao TCU.
Sendo assim, não merecem prosperar alegações tendentes a aplicar a IN/TCU n° 18/97 ao
limite para cobrança judicial da dívida, pois não se há que confundir fase de apuração com fase de
execução, eis que para a primeira o limite fixado pela IN/TCU n° 18/97 passou a ser de 3.000 Ufir, ao
passo que para a segunda prevalece o limite de 1.500 Ufir fixado pela Decisão n° 466/95-P.
Lembro que na fase de apuração, o Tribunal pode fixar o valor que bem entender, pois
busca economizar atos que serão por ele praticados, como diligência, citação, audiência, inspeção, etc. Por
outro lado, na fase de execução, o máximo que faz o Tribunal é constituir um processo de
acompanhamento, denominado de cobrança executiva, pois quem realmente atua nesta fase não é o TCU
mas sim a AGU, motivo pelo qual reitero que nem o limite de 1.500 Ufir deveria, a rigor, prevalecer, mas
sim aquele fixado pela própria AGU, no valor de R$ 1.000,00, porquanto compete àquele órgão decidir
sobre as providências cabíveis.
Não obstante, em respeito à jurisprudência desta Corte, fixada pela Decisão n° 466/95-P,
entendo que poderia ser mantido o limite fixado pela citada Decisão.
Não vejo sentido em o Tribunal, após realizar todos os atos de instrução (fase de apuração diligência, audiência, citação, inspeção, etc), e, portanto, incorrer nos custos de apuração, decidir pelo
arquivamento do processo, por economia processual. Ora, a tão-desejada economia processual, na fase de
apuração, deixou de existir quando o Tribunal praticou todos os atos de instrução. Arquivar o processo,
por se tratar de débito inferior a 3.000 Ufir, após o processo estar pronto para julgamento, não faz sentido.
Aliás, é antieconômico.
Evitar que um processo seja constituído, quando o indício de débito é inferior a 3.000 Ufir,
realmente propicia economia processual. Mas, após a prática de todos os atos de instrução, não cabe
aplicar o mesmo critério nem o mesmo valor, seja por significar antieconomicidade (pois o trabalho de
apuração já realizado não teria qualquer resultado prático, e, portanto, teria sido inútil), seja por se tratar
de matéria afeta à AGU e não a esta Corte.
Admitiria ainda uma outra hipótese, que, a meu ver, melhor preservaria as prerrogativas
tanto do TCU quanto da AGU, sem invasão de uma na outra, que seria um acordo entre os dois órgãos
acerca do limite a partir do qual o TCU encaminharia à AGU os processos para cobrança judicial. Evitarse-ia, assim, que o Tribunal decidisse unilateralmente acerca de matéria do interesse da AGU.
Sem embargo de todo o exposto até aqui, faço ainda as seguintes considerações quanto à
fundamentação utilizada pelo eminente Relator em sua proposta de mérito.
Observo que, em reiteradas decisões, o Tribunal, ao examinar casos análogos descumprimento pelo responsável do dever de ressarcir os valores recebidos da LBA por meio de Acordo
de Cooperação Técnica e Financeira -, tem invocado o art. 16, inciso III, alínea "a", da Lei n° 8.443/92
para fundamentar o julgamento pela irregularidade das contas. Isto porque tem considerado esta Corte que
a inadimplemento do responsável em recolher as parcelas do empréstimo contraído com aquela extinta
Fundação representa omissão no dever de prestar contas de que fala o mencionado dispositivo legal.
O próprio Ministro Barreto de Macedo, que ora sugere fundamentar o julgamento pela
irregularidade das contas com base no art. 16, inciso III, alínea "c", da referida Lei (dano ao erário
decorrente de ato de gestão ilegítimo e antieconômico), foi o Relator de inúmeros processos tratando da
mesma matéria (Acordos de Cooperação firmados com a extinta LBA), nos quais, entretanto, sugeriu, no
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que foi acatado pelo Tribunal, fundamentar a decisão com base na alínea "a" do dispositivo legal
mencionado (cf. Acórdãos nos 23/97, 25/97, 26/97, 27/97 e 28/97 - Ata n° 03/97; 1' Câmara).
Assim, entendo, em consonância com as inúmeras decisões do Tribunal em casos
13.
semelhantes, que a irregularidade das presentes contas deva ser fundamentada no art. 16, inciso III, alínea
"a", da Lei n° 8.443/92. No entanto, se o Tribunal acolher a proposta do eminente Ministro-Relator,
lembro que deve ser incluída no Acórdão a determinação de remessa da "documentação pertinente" ao
Ministério Público da União, conforme previsto no § 3 0 do art. 16 da Lei Orgânica desta Casa.
Ante o exposto, VOTO por que:
seja mantido o limite de 1.500 Ufir para a cobrança judicial da dívida, em respeito à
jurisprudência desta Corte, fixada pela Decisão n° 466/95, não obstante entenda que o ideal é o TCU
encaminhar à AGU todos os processos acima de R$ 1.000,00, pois não cabe ao Tribunal decidir acerca
das providências que deva adotar a AGU, competindo àquele órgão jurídico avaliar a adoção das medidas
cabíveis e convenientes dentro de sua esfera de competência, mormente por se tratar de dívida cujo credor
não é o TCU mas sim a União;
a fundamentação para o julgamento pela irregularidade seja a alínea a do inciso III do
art. 16 da Lei Orgânica, em consonância com pacífica jurisprudência desta Corte.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 15 de abril de 1998.
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Grupo II — Classe VI — Plenário
TC-225.032/97-0
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade Jurisdicionada: Fundação Legião Brasileira
de Assistência (extinta)
Responsável: Benedito Magalhães de Oliveira
Ementa: Voto de Desempate do Presidente (art. 58,
parágrafo único, do Regimento Interno) quanto ao
arquivamento dos autos ou à autorização para
cobrança executiva. Valor do débito superior a 1.500
UFIR. Consoante com o item 8.1 da Decisão n'.
466/95-Plenário, ratificado na Sessão Ordinária de
15.04.98, é autorizada a cobrança judicial do débito
se não atendida a notificação ou ocorrer
inadimplência em seu parcelamento.
VOTO DE DESEMPATE
Na Sessão Ordinária realizada na última quarta-feira, dia 15 de abril corrente, ao ser
apreciado o presente processo, restou empatada a proposta contida no item 8.4 do Acórdão.
Propôs o Relator, Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo, no que foi
acompanhado pelos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva e Iram Saraiva: "8.4
— determinar, com fulcro no art. 93 da Lei d. 8.443/92 c/c o art. 248 do Regimento Interno/TCU, o
arquivamento do presente processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o
devedor para que lhe possa ser dada quitação".
O Ministro Bento José Bugarin, no que foi acompanhado pelo Ministro Valmir Campeio e
pelo Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler, propôs que fosse autorizada,
desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n°. 8.443/92, a cobrança judicial da divida, acrescida
dos encargos legais, caso não atendida a notificação, na forma da legislação em vigor.
Recordo que na referida Sessão o Tribunal Pleno ratificou o limite de 1.500 UFIR para o
valor a partir do qual deve-se dar prosseguimento ao feito por meio da cobrança judicial, estabelecida
pela Decisão n°. 466/95-TCU-Plenário, proferida na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado de
06.09.95 (TC-010.308/95-4 — Ata n°. 30/95-Plenário), sem embargo de também ter determinado à
Secretaria-Geral de Controle Externo — SEGECEX, que promova estudos sobre a matéria, levando em
consideração os limites estabelecidos pelo Ministério da Fazenda por meio de sua Portaria n'.289, de
31.10.97 (In D.°.U. de 04.11.97), ouvida a Advocacia-Geral da União — AGU.
Assim, considerando que no presente processo, o valor do débito supera o limite de 1.500
UFIR, voto, com fundamento no parágrafo único do art. 58 do Regimento Interno, por que seja
autorizada, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n°. 8.443/92, a cobrança judicial da divida,
acrescida dos encargos legais, a partir de 09 de março de 1988, caso não atendida a notificação, ou haja
inadimplemento em seu parcelamento, na forma da legislação em vigor.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 22 de abril de
1998.

HOMERO SANTOS
Presidente
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ACÓRDÃO N°051 /98 - TCU - Plenário
Processo n° 225.032/97-0
Classe de Assunto: VI - Tomada de Contas Especial.
Responsável: Benedito Magalhães de Oliveira.
Entidade: Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA (extinta).
Relator: Ministro José Antônio Barreto de Macedo.
Redator do item 8.4: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Walton de Alencar Rodrigues.
Unidade Técnica: SECEX/AM.
Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, tendo como
responsável o Sr. Benedito Magalhães de Oliveira;
Considerando que, no processo devidamente organizado, apurou-se contra o aludido
responsável o débito no valor de Cz$ 62.000,00, proveniente do não resgate dessa quantia, recebida em
09/10/87 da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA, por força do Acordo de
Cooperação Técnica e Financeira firmado em 17/09/87;
Considerando que a Secretaria Federal de Controle - SFC/MF certificou a irregularidade
das presentes contas, tendo a autoridade ministerial se pronunciado de acordo;
Considerando que, devidamente citado, o responsável limitou-se a solicitar o recolhimento
da dívida em 24 parcelas;
Considerando que os pareceres da SECEX/AM e do Ministério Público são uniformes no
sentido de serem as presentes contas julgadas irregulares, nos termos dos arts. 1°, I, 16, III, alínea a, da Lei
n° 8.443/92, e em débito o responsável, autorizando-se, desde logo, o parcelamento da dívida, conforme
solicitado, e a sua cobrança judicial;
Considerando, entretanto, que a presente Tomada de Contas Especial foi instaurada em
face do não resgate da quantia que a extinta LBA repassou ao Senhor Benedito Magalhães de Oliveira,
tendo sido, inclusive, essa a irregularidade indicada quando da citação, estando, pois, caracterizado dano
ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
Considerando que o débito atualizado é superior ao limite fixado pela Decisão n° 466/95Plenário para a remessa à cobrança judicial da dívida (1.500 Ufir);
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
por Voto de desempate de seu Presidente, quanto ao item 8.4, em:
8.1. com fundamento nos arts. 1°, inciso I, e 16, inciso III, alínea c, da Lei n°8.443/92, c/c os arts. 19,
caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar as presentes contas irregulares e condenar o Sr. Benedito
Magalhães de Oliveira ao pagamento do débito de Cz$ 62.000,00 (sessenta e dois mil cruzados), devendo
a supramencionada quantia ser atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora devidos,
calculados a partir de 09/10/87 até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor;
8.2. com fundamento no art. 26 da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 168 do Regimento Interno do TCU,
deferir o pedido de parcelamento formulado pelo supramencionado responsável, autorizando-o a recolher,
ao Tesouro Nacional, o débito mencionado no subitem anterior, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e
sucessivas, sobre as quais incidirão os acréscimos legais correspondentes, fixando o vencimento da
primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar da notificação e o das demais, a cada 30 (trinta) dias
subseqüentes;
8.3. alertar o responsável de que a falta do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento
antecipado do saldo devedor, nos termos do parágrafo único do art. 26 da Lei n° 8.443/92;
8.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n° 8.443/92, a cobrança judicial da
dívida, caso não atendida a notificação ou haja inadimplemento em seu parcelamento, na forma da
legislação em vigor;
8.5. manter o limite de 1.500 Ufir para a cobrança judicial da dívida, em respeito à jurisprudência
desta Corte, fixada pela Decisão n° 466/95;
8.6. determinar à SEGECEX que promova estudos acerca do limite para cobrança judicial da dívida,
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nos termos expostos nos Votos do Relator e do Redator, levando em consideração os limites estabelecidos
pelo Ministério da Fazenda por meio de sua Portaria n° 289, de 31/10/97 (in DOU de 04/11/97), ouvida a
Advocacia-Geral da União.
Ata n° 13/98 Plenário.
-

Data da Sessão: 22/04/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Catnpelo
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator) e Benjamin Zymler.
11.2. Ministros com voto vencido quanto ao item 8.4: Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Iram Saraiva e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo (Relator).
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ANEXO IV DA ATA N° 13, DE 22-04-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA ANTE PEDIDO DE VISTA
Inteiros teores do Relatório, Voto e Decisão não acolhida emitida pelo Relator, MinistroSubstituto Lincoln Magalhães da Rocha e do Voto e da Decisão não acolhida proferida pelo Revisor,
Ministro-Substituto Benjamin Zyrnler, e, ainda, da Decisão n° 184/98 proferida, por maioria, referente ao
Relatório de Auditoria realizada na área de licitações e contratos da TELEBRÁS - holding (TC n°
004.860/95-0).
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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 TELEBRAS
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 TELEBRAS, 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, holding 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 TELEBRÁS, 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 ã
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:
C \ WPWINSOCOCMIC01 \RELATOR110048.6095.WPD-mnb-RCMLO
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contrato n2 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 n2 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 n2 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 n2 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 n2 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;
1500/069/94-TB foram induzidos
no contrato n2
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 n2 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 (fls. 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 \WPWIN601DOCMIC01 \RELATOR1\00486095 WPO-mnb-RCMLO
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a inexigibilidade (Lei ng 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 ng 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 qua 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".
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 ng
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 TELEBRAS, o encaminhamento a este
Tribunal de informações que viabilizem ã 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 ng
8.443/92, c/c § 2c2 do art. 25 da Lei ng 8.666/93.
C \WPWIN601DOCMIC011RELATORRO0486095 WPD-mnb-RCMLO
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3.1.5 Relativamente aos contratos referidos no item 3.1 "b" e
"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 ng 8.666/93 (que exige, em regra,
prévia licitação em todas as contratações da Administração Pública) e a
disposto no § 39 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 (fl. 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
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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 (§. 3g 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 § 1g do art. 8g 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 (f 1. 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
à
levando
8.4.1.2.4),
e
8.4.1
6.3.2,
5.2,
(itens
técnicas
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 (fls. 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' H ( 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 § 3g 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
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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,
... 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 9@ 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
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 .5 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 n2 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 ã 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 TELEBRAS 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, § 22,
incisos II e III, 89 e 14 da Lei n2 8.666/93, principalmente quando se
tratar de contratação de grande expressão econômica„ procedendo 'a
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 ã "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 ã 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 específica 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, § 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 adeauabilidade 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):
a) 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);
h) 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
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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
n2 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
n2 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 § 22 do art. 25 da Lei n2
8.666/93; e
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e) seja fixado ã 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.
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 juizes federais processar e julgar "os crimes políticos e as
infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas
da
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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.

411,

T.C.U., Sala das Sessões, em 01 de Mo 1 de 1998.

LINC9LN MGAL S DA RbCHA.
MinitrdRélator

•
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ACÓRDÃON2 /98-TCU - Plenário

Processo n2 TC 004.860/95-0, com 02 volumes
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
Paulo
Responsáveis: Adyr da Silva, Roberto Nunes de Miranda,
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 - TELEBRÁS, 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 ng 8.666/93;
celebração, em 25.08.94, do contrato com a MACROPAPER
INFORMÁTICA LTDA (contrato ng 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 ng 1.500/034/94-TB) por inexigibilidade de licitação;
da Macropaper Informática Ltda (contrato ng 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 ng 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 ng 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 TELEBRÁS 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 TELEBRAS 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. 7g,
§. 2g, incisos II e III, 8g e 14 da Lei ng 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
o inciso IV do art. 43 do referido diploma legal, no que tange ã
"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 'a prestação dos serviços, seja
oferecida garantia por parte do contratado, nos termos do art. 56 - caput
e seu .5 3g - 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
e 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, § 3g, 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. 3g da Lei ng 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
C WNPWIN60\DOCMIC01 \RELATORR00486095 WPD-rnnb-RCMLO
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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 5 22 do art. 25 da Lei n2 8.666/93;
8.4 seja fixado 'a 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 5 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, ã 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 TELEBRÃS,
exercício de 1994 e, por cópia, às contas do exercício de 1995, para
exame em conjunto e confronto.
Ata n911/98 - Plenário
Data da Sessão:1/3/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 - Ministros presentes:

\

) I
LINCOLT MAdALHAES DA ROCHA
Mi4stro-Re1ator
Fui presente:

s‘

v
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Grupo II - Classe - V — Plenário
TC- 004.860/95-0 c/ 2 volumes
Natureza: Relatório de Auditoria
Entidade: Telecomunicações Brasileiras S/A — TELEBRÁS
Responsáveis: Adyr da Silva (Presidente de 1.1 a 19.12.94), Jorge
Morais Jardim Filho (Presidente de 20.12.94 a 16.2.95), Lélio Viana
Lobo (Presidente de 17.2 a 20.3.95) e outros arrolados às fls. 16/17.

VOTO REVISOR

40

Preliminarmente, cumpre ressaltar a qualidade do voto do eminente Ministro-Substituto Lincoln
Magalhães da Rocha, Relator do feito, que efetuou minudente análise acerca dos fatos tratados nos autos, os
quais abrangem questões complexas e diversificadas, todas enfrentadas de maneira judiciosa pelo eminente
Relator.
Entendo pertinente, apenas, tecer algumas considerações a respeito de dois pontos específicos
tratados neste processo: a) contratação direta do Sistema Brasileiro de Televisão — SBT para adquirir cota de
participação da Copa do Mundo de 1994, realizada nos Estados Unidos da América; b) rescisão amigável do
contrato firmado com a empresa Coral Empresa de Segurança Ltda. para prestação de serviços de vigilância,
sem caracterização da conveniência para a Administração, e nova contratação da mesma empresa, com preços
bem acima dos estabelecidos no contrato anterior.
Quanto ao primeiro ponto, entendeu o eminente Ministro-Relator, acolhendo pareceres uniformes
da Unidade Técnica e do Ministério Público, que o ajuste firmado com a referida emissora de televisão pode
ser considerado como uma dentre várias formas que assumem os serviços de publicidade e divulgação. Desse
modo, estaria sujeito à prévia licitação, nos termos do art. 25, II, in fine, da Lei n° 8.666/93. Em
conseqüência, propõe a aplicação de multa aos responsáveis, nos termos do art. 58, inciso II, da Lei n°
8.443/92.
Data maxima venha, parece lícito inferir que a vedação contida no dispositivo legal citado acima,
referente à obrigatoriedade de licitação para a contratação de serviços de publicidade, não se aplica ao caso
concreto. Dispõe o referido normativo, in verbis:
" Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição em especial:
(..omissis...)
II — para a contrafação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular,
com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de
publicidade e divulgação". (grifo nosso).
Duas situações devem ser examinadas à luz do disposto no artigo supra. A primeira diz respeito à
contratação de empresas especializadas em serviços de publicidade, que tenha por objeto a realização de
campanhas publicitárias, a montagem de estratégia de veiculação dos produtos, bens, serviços e da imagem
da instituição. Está-se, aqui, a tratar dos ajustes a serem pactuados com firmas que prestam serviços de
marketing e propaganda - as chamadas agências de propaganda e publicidade. Nesta hipótese, não resta
dúvida que a licitação é imperiosa. A viabilidade de competição é evidente, uma vez que inúmeras são as
agências de publicidade e propaganda aptas a prestarem serviços nesta área à Administração Pública. A este
tipo de serviço entendo estar direcionada a vedação contida no inciso II, in fine, do art. 25 do Estatuto das
Licitações e Contratos, acima transcrito.
A segunda situação diz respeito à veiculação nos meios de comunicação, para fins de divulgação,
de serviços de publicidade já realizados - diretamente pela Administração Pública ou indiretamente pelas
agências contratadas. Esta é a hipótese impugnada pelo eminente Ministro-Relator referente ao contrato n°
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1500/034/95-TB firmado entre a TELEBRÁS S.A. e o SBT, que teve por objeto a aquisição de cotas de
inserção na programação da referida emissora, relativa à Copa do Mundo de Futebol de 1994. Neste caso
específico, a nosso ver, o certame licitatório se mostra inviável, face à natureza do objeto do ajuste. A
inserção de propaganda em determinado meio de comunicação ou em determinado programa deve fazer parte
da estratégia de marketing da instituição. Isso, com o objetivo de atingir um específico público-alvo. Fácil
é inferir o conteúdo marcadamente discricionário das decisões que definem a forma de veiculação de
propaganda das empresas. Mais ainda, os aspectos de conveniência e oportunidade, nestes casos, adquirem
contornos tão peculiares - porque dependentes de parâmetros singulares, como faixa de público e tipo de
produto - que torna praticamente impossível a definição precisa do objeto a ser licitado ou mesmo a
enumeração dos critérios de julgamento das propostas.
Nessa mesma linha, cumpre destacar a lição do douto Professor Adjunto da Pontificia Universidade
Católica de Minas Gerais, Carlos Pinto Coelho Motta que, ao analisar consulta da Empresa de Correios e
Telegráfos a respeito da exigibilidade de licitação para a veiculação da imagem de um produto da referida
empresa, defende a tese de que a interpretação a ser dada ao art. 25, inciso II, da Lei n° 8.666/93 deve ser
compatível com o caput do mesmo artigo, in verbis:
"A vedação de que trata o inc. II do art. 25, com relação a serviços de publicidade, deve, por
conseguinte, ser interpretada, não de forma arbitrária ou isolada, mas dentro do seu contexto próprio. E que
contexto é esse? O próprio inc. II remete especificamente ao art. 13 com seu elenco de 'serviços técnicos
profissionais especializados', a saber: estudos técnicos, planejamentos, projetos, pareceres, perícias,
avaliações, assessorias ou consultorias técnicas, auditorias financeiras, fiscalização, supervisão,
gerenciamento, patrocínio ou defesa de causas, treinamento ou aperfeiçoamento, restauração de obras de
arte...
Bem se vê que o objeto, ou seja, a divulgação almejada pela C'onsulente não se enquadra em
qualquer destas hipóteses. E claro está, igualmente, que não há como licitar esse objeto, definidamente
singular, exclusivo e especifico.
A conclusão a que forçosamente há de se chegar é a da pertinência da hipótese da inexigibilidade
ao caso específico da Consulente. Não se enquadram no rol de serviços técnicos a aquisição de espaço de
propaganda no boné do atleta da seleção de futebol, vôlei ou natação; ou ainda, do espaço nos 'outdoors'
do Maracanã ou do Morumbi...Estes se revelam como objetos de singularidade, para os quais, tecnicamente,
a licitação é inviável."
Mais adiante, o autor continua sua explanação sobre o tema:
"A essência da questão é saber se a vedação da inexigibilidade, inserida no inc. II, in fine,
tornaria o eaput do art. 25 peremptoriamente inaplicável a qualquer serviço de publicidade ou propaganda.
Tendo em vista as abalizadas manifestações doutrinárias e jurisprudenciais aqui expostas, não
me parece ser esta a interpretação correta. Caso subsistisse a vedação do art. 25, II, como absoluta, ter-se-ia
uma aberração tanto jurídica quanto fálica.
(..omissis...)
Portanto, não poderia persistir a interpretação que culminasse em uma incongruência jurídica
- como a afirmativa de que a inexigibilidade seja globalmente inaplicável à área da publicidade.
E se, por absurdo, tal interpretação se sustentasse, o 'mundo dos fatos', por sua vez, haveria de
rebelar-se. As organizações públicas altamente institucionalizadas que já não necessitam de peças
publicitárias sofisticadas, ou de consultorias, assessorias ou estudos técnicos para sua divulgação - ver-seiam diante da impossibilidade de realizar a propaganda simples, direta, em veículo próprio e singular,
compatível com sua imagem institucional." (in Boletim de Licitações e Contratos - Fevereiro/94, pp. 55/60).
9. Fato digno de nota e que, provavelmente, originou o presente debate é a parca argumentação
trazida pelos responsáveis a respeito da contratação sob exame. Entretanto, em nome do princípio da verdade
material, que norteia o processo administrativo, entendo que o Tribunal não está adstrito aos argumentos
trazidos pelos responsáveis, na análise dos fatos. Assim sendo e tendo em vista as razões acima expostas,
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creio que pode ser considerada regular a contratação de cotas referentes à Copa do Mundo de Futebol de 1994
firmada com o Sistema Brasileiro de Televisão. Por conseguinte, é de reduzir o valor da multa a ser aplicada
aos responsáveis.
Outrossim, entendo que se mostra pertinente a determinação contida no subitem 8.3.13 da proposta
de Acórdão, no sentido de que sejam prestados esclarecimentos a respeito da economicidade do ajuste sob
comento. Entretanto, parece-me mais apropriado requisitar informações que possam atestar, mediante análise
comparativa, que o preço pago pela estatal para veiculação de seu nome era compatível com os valores
praticados pelo mercado. Assim, proponho nova redação ao referido subitem do Acórdão.
Quanto ao segundo aspecto que ensejou o presente pedido de vista, relativo à rescisão amigável do
contrato firmado com a Coral Empresa de Segurança Ltda. e sua posterior contratação, análise mais
aprofundada da questão leva-me a concordar com o posicionamento adotado pelo eminente Relator.
Em primeiro lugar, restou demonstrado nos autos que os preços relativos aos serviços de vigilância
na TELEBRÁS, nos valores constantes do contrato assumido pela referida empresa, em abril de 1994,
estavam bem aquém da realidade do mercado à época. Em que pese o aumento de 165% no valor do ajuste,
a nova contratação da firma Coral, deve ser tida como lícita Verifica-se - pela Tabela de fl. 85 (Vol. II) em
que foram comparados preços de serviços de vigilância em outros seis órgãos públicos - que o preço pago
estava condizente com o praticado pelo mercado. Registre-se, outrossim, que a comparação efetuada
constatou a modicidade do valor do contrato celebrado pela TELEBRÁS, uma vez que alcançou o menor
custo relativo (homem/hora trabalhada), tanto para o serviço noturno quanto para o serviço diurno.
Em segundo lugar, a liceidade da contratação justifica-se pelo fato de que, após a rescisão do ajuste
inicial, foi realizado novo procedimento licitatório para a contratação de serviços de vigilância, em que a
empresa Coral apresentou o menor preço. Portanto, o novo contrato foi firmado dentro das normas legais,
ou seja, mediante prévio certame licitatório.
Reconheça-se que a Coral Empresa de Segurança Ltda., ao tomar para si a prestação dos referidos
serviços, em abril de 1994, já era, ou deveria ser, sabedora do valor do ajuste. Assim é que, ao concordar com
os termos contratuais assumiu os riscos inerentes à atividade empresarial. No contexto do Direito Civil e
Comercial, onde o contrato se caracteriza pela nítida oposição de interesses das partes, eventual desequilíbrio
no ajuste, plenamente previsível quando de sua assinatura, não é motivo suficiente para legitimar eventual
inadimplemento contratual. Nada obsta, portanto, que o contratante exija o cumprimento da avença, mesmo
sob pena de colocar em risco a sobrevivência da contratada, que, no limite, poderia ser alcançada por um
processo falimentar ou de concurso de credores.
Diversa é a solução da matéria no âmbito do Direito Público. Aqui, mesmo em relação aos
contratos, fácil é identificar certa congruência de interesses entre as partes. Há mesmo os que defendem a
inexistência de um contrato administrativo stricto sensu. Em verdade, o contratado pode ser tido como um
colaborador da Administração para o atingimento de uma finalidade pública. Por esse motivo, verificada a
impossibilidade de a contratada arcar com os custos do ajuste administrativo, nos termos em que foram
firmados, sob pena de inviabilizar-se economicamente, deve a Administração Pública buscar alternativas,
dentro dos limites permitidos pelo ordenamento jurídico, para que a prestação de serviços públicos não sofra
solução de continuidade.
In casu, apesar de entender que a empresa assumiu, voluntariamente, os riscos do contrato, solução
mais extremada — a exigência do adimplemento contratual com base nos preços acordados - poderia acarretar
a interrupção da prestação dos serviços de vigilância, colocando em risco a integridade do patrimônio da
TELEBRÁS. Ademais, impende realçar que a empresa Coral demonstrou preocupação com a possível nãoprestação dos serviços, durante o período de negociação que levou à rescisão amigável (setembro a
dezembro/94). Adimpliu a contento o contrato durante este interregno, apesar de os preços pagos estarem
abaixo do praticado no mercado, como já alhures demonstrado.
Assim sendo, por entender que a ausência de justificativa para a rescisão contratual consubstancia
falha meramente formal e já saneada pela Entidade, concordo com a solução preconizada pelo eminente

DTA/98

e'

— 48 —

° anua

Cenir fr. (9'plo náito
Secretária do

Tribunal de Contas da União

Relator, que entendeu regular o procedimento.
Por fim, reputo necessário tecer rápidas considerações a respeito da contratação direta da empresa
Macropaper Informática Ltda., que teve por objeto a aquisição de trezentas mil cartilhas "Histórias da nossa
Bandeira e dos Símbolos Nacionais", tendo em vista a intervenção oral produzida em Plenário, na Sessão
Ordinária de 1° de abril de 1998, pelo douto representante do Ministério Público junto ao TCU, Dr. Walton
Alencar Rodrigues. Entendeu o ilustre Membro do Parquet especializado, divergindo do eminente Relator,
que a ausência de licitação estaria plenamente justificada, ante a impossibilidade de competição, tendo em vista
a exclusividade da contratada para a confecção das referidas cartilhas.
Data maxima venha, discordo do parecer oral sustentado pelo douto Suprocurador-Geral.
Entendo, acompanhando o eminente Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha e a instrução a cargo
da 9 ' SECEX, que o tema escolhido para veicular a imagem da TELEBRÁS não traz maiores complexidades,
podendo facilmente ser desenvolvido por outras empresas do ramo, como pode ser constatado a partir da
leitura do exemplar da cartilha constante dos autos (fls. 45/62 do Vol. I), cuja simplicidade é patente. Restou
comprovada, na hipótese, a plena viabilidade de competição, devendo, por conseguinte, ser aplicada multa
aos responsáveis, consoante sugerido pelo eminente Relator.
Importa ressaltar que vários foram os pontos tratados pelo eminente Ministro-Substituto Lincoln
Magalhães da Rocha. Analisando o processo com acuidade, registro minha concordância, em sua maior parte,
com a proposta de Acórdão submetida ao Plenário. A divergência resume-se em dois pontos. Em relação ao
subitem 8.1, a proposta é de reduzir a multa, de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para R$ 1.000,00
(um mil reais), valor inferior ao limite estabelecido para autorização de cobrança judicial, razão pela qual é
proposta a exclusão do subitem 8.2, com a conseqüente renumeração dos demais. Quanto ao subitem 8.3.13,
renumerado para 8.2.1.3, é sugerida a inclusão de encaminhamento ao Tribunal da comprovação de que os
valores pagos pelas cotas de inserção da propaganda da TELEBRÁS durante a programação do SBT, no
período da Copa do Mundo de 1994, foi compatível com o praticado por outras empresas. Assim, peço licença
ao eminente Relator para, nos demais itens, repetir a proposta de Acórdão já encaminhada à deliberação do
Plenário.
Ante o exposto, VOTO por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste
Plenário.

TCU, Sala das Sessões, em 22 de abril de 1998.
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"DECISÃO NÃO ACOLHIDA"
ACÓRDÃO N° /98-TCU - Plenário

1. Processo n° TC 004.860/95-0, com 02 volumes
2.Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
3.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 Maninho Quadros do Nascimento.
4.Entidade: Telecomunicações Brasileiras S/A - TELEBRÁS
5.Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha
Revisor: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
6.Representante do Ministério Público: Dra. Cristina Machado da Costa e Silva
Unidade Técnica: 9a SECEX
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria realizada na Telecomunicações
Brasileiras S/A - TELEBRÁS, na área de licitações e contratos.
Considerando que foram constatadas as seguintes irregularidades:
celebração, em 25.08.94, do contrato com a MACROPAPER INFORMÁTICA LTDA (contrato n°
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 n°
1.500/077/94-TB), em face da infringência ao inciso II, in fine, do art. 25 da Lei n° 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 Maninho Quadros do Nascimento, em decorrência da
contratação da Macropaper Informática Ltda (contrato n° 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 n° 1.5001077/94-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 n° 8.443/92, no valor de R$ 1.000,00 (hum
mil 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 determinar à TELEBRÁS que:
8.2.1 proceda à orientação de todas as suas unidades responsáveis pela execução de procedimentos
licitatórios para a necessidade de rigorosa observância da restrição contida no § 3 0 do art. 43 da Lei n°
8.666/93, no tocante à proibição de inclusão posterior de informação nas propostas apresentadas pelos
licitantes;
8.2.2 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;
8.2.3 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.
3° da Lei de Licitações;
8.2.4 principalmente quando se tratar de contratação de grande expressão econômica, seja dado efetivo
cumprimento aos arts. 7 0 , § 2°, incisos II e III, 8° e 14 da Lei n° 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 o inciso IV do art. 43 do referido diploma legal, no que tange à "verificação da
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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";
8.2.5 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 e seu § 3 0 - da Lei de Licitações;
8.2.6 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);
8.2.7 verifique 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;
8.2.8 verifique a compatibilidade entre o objeto contratado e aquele efetivamente prestado na execução
dos contratos, principalmente considerando a utilidade específica visada com a contratação;
8.2.9 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, § 3°, da Lei de Licitações;
8.2.10 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. 3° da Lei n° 8.666/93);
8.2.11 adote providências no sentido da observância de prévia e 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;
8.2.12 nas licitações para o fornecimento de vales refeição e 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
8.2.13 encaminhe ao TCU informações que viabilizem a verificação da economicidade da contratação do
SBT, em especial as atinentes ao detalhamento dos serviços prestados, aos pagamentos efetuados e aos
critérios de definição do valor contratado - buscando comprovar que o montante gasto pela TELEBRÁS foi
compatível com o praticado no mercado, mediante comparação com o preço pago por outras empresas -, com
vistas a decidir-se quanto ao cabimento ou não das medidas preconizadas no art. 8° da Lei n° 8.443/92 e no
§ 2° do art. 25 da Lei n° 8.666/93;
8.3 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 n°
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 § 1° do art. 8° da Lei n°
8.443/92;
8.4 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;
8.5 encaminhar cópia integral dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ante o
disposto nos arts. 89, 100 e 102 da Lei n° 8.666/93 e na Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça; e
8.6 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.
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Ata n° /98 - Plenário
Data da Sessão: / /1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
1 1. 1 - Ministros presentes:

BENJAMIN ZYMLER
Ministro-Revisor
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DECISÃO N° 1 84 /98-TCU - Plenário
1. Processo n° TC 004.860/95-0, com 02 volumes
2.Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
3.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.
4.Entidade: Telecomunicações Brasileiras S/A - TELEBRÁS
5.Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha
Revisor: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Redator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
6.Representante do Ministério Público: Dra. Cristina Machado da Costa e Silva
Unidade Técnica: 9a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno ao acolher as conclusões do Ministro-Redador decide determinar à
TELEBRÁS que encaminhe ao TCU informações que viabilizem a verificação da economicidade da
contratação do SBT, em especial as atinentes ao detalhamento dos serviços prestados, aos pagamentos
efetuados e aos critérios de definição do valor contratado - buscando comprovar que o montante gasto pela
TELEBRÁS foi compatível com o praticado no mercado, mediante comparação com o preço pago por outras
empresas -, com vistas a decidir-se quanto ao cabimento ou não das medidas preconizadas no art. 8° da Lei
n° 8.443/92 e no § 2° do art. 25 da Lei n° 8.666/93;
Ata n° 13/98 — Plenário.
Data da Sessão: 22/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva (Redator), Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler (Revisor).
11.2. Ministros com voto vencido: Benjamin Zymler (Revisor) e o Auditor Lincoln Magalhães da Rocha
(Relator).
11.3. Ministro que alegou impedimento: José Antonio Barreto de Macedo.

•
HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS ÃTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Redator
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ANEXO V DA ATA N° 13, DE 22-04-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 184 a
196, proferidas pelo Tribunal Pleno em 22 de abril de 1998, e Acórdãos n's 051 a 056, aprovados
nesta data, acompanhados de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno, artigos 19, 20, 31,
inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 10 a 7 0 e 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 86).
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1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe I - Plenário
TC-275.080/95-1
Natureza: Recurso de Revisão
Interessado: José Hildo Fernandes de Morais, ex-Prefeito do
Município de Caririaçu/CE
Ementa: Recurso de Revisão interposto contra o Acórdão n°
120/96-TCU-2a Câmara, o qual julgou irregulares as contas e em
débito o responsável por omissão do dever de prestar contas dos
recursos relativos ao Fundo Especial de que trata a Lei n° 7525/86.
Apresentação das contas. Conhecimento do recurso para no mérito
dar-lhe provimento. Insubsistência do Acórdão recorrido.
Julgamento pela regularidade, com ressalvas, das contas. Ciência ao
interessado.

Cuidam os autos de Recurso de Revisão interposto pelo Sr José Hildo Fernandes de
Morais, ex-Prefeito do Município de Caririaçu/CE, contra o Acórdão n° 120/96-TCU-2 3 Câmara, o qual
julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e multa, em razão da omissão do dever de prestar
contas dos recursos recebidos a título de "royalties" do petróleo (Lei n° 7.525/86), relativas ao exercício
de 1993
Devidamente notificado do referido decisum, o interessado, alegando desconhecimento e
2
não recebimento de qualquer notificação por parte deste Tribunal, remeteu as contas inquinadas.
A Unidade Técnica, em primeira instrução, destaca, preliminarmente, que o oficio de
citação do responsável foi devidamente recebido pelo próprio, consoante assinatura aposta no AR-MP
anexado aos autos. Relativamente ao mérito dos documentos, ressalta que a prestação de contas atende a
Resolução/TCU n° 229/87, ressalvando apenas que os recursos recebidos não foram aplicados no exercício
de recebimento. Em conclusão, propõe o conhecimento da documentação apresentada como Recurso de
Revisão para no mérito ser-lhe dado provimento parcial, e tornado insubsistente o item "a" do Acórdão
recorrido, julgando-se regulares com ressalvas as contas, mantendo-se a multa aplicada.
A Sra. Diretora propõe, preliminarmente, diligência à Prefeitura com vistas a solicitar a
remessa dos extratos bancários concernentes à conta específica, o que foi acolhido pelo Sr. Secretário.
Foram remetidos Os extratos solicitados, tendo a Unidade Técnica, em nova instrução,
,
retificado as propostas anteriormente efetuadas. O Sr. Diretor acorda com as propostas alvitradas exceto
quanto à insubsistência do Acórdão recorrido, em virtude de julgado desta Corte que recepcionou o
entendimento de que o novo julgamento substitui a sentença ou decisão recorrida, nos termos do disposto
no art. 512 do Código de Processo Civil, aplicado analógica e subsidiariamente, no que couber, .a este
Tribunal.

•

6

O Sr. Secretário manifesta-se de acordo com a proposta do Sr. Diretor.

7

O Ministério Público acompanha o posicionamento esboçado pela Unidade Técnica.
É O Relatório.
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II - VOTO

Inicialmente, cabe ressaltar que não procede a argumentação de desconhecimento e não
recebimento de "notificação" deste Tribunal, consoante se comprova ao examinar o AR-MP anexado aos
autos, no qual consta a ciência pessoal do responsável.
No que concerne ao mérito, mesmo a destempo, o responsável apresentou a prestação de
contas simplificada que logrou demonstrar a regular aplicação dos recursos recebidos, nas finalidades
previstas no art 7° da Lei n° 7.525/87, descaracterizando o débito inicialmente imputado e a razão que
ensejou a irregularidade de suas contas. Nesse sentido, acolho as propostas alvitradas nos autos no sentido
do julgamento pela regularidade com ressalvas das contas.
Resta tecer algumas considerações, contudo, relativamente à proposta de se manter a multa
aplicada ao gestor municipal. Observo quanto à matéria, que o fundamento da aplicação da multa foi a
omissão do dever de prestar contas. Uma vez acolhida a documentação remetida como prestação de
contas, está saneada a causa da irregularidade das contas e, por conseguinte, descaracterizada a falta que
ensejou a aplicação da multa. A gravidade do ato já não existe mais, tanto isso é verdade que se propugna
neste momento o julgamento pela regularidade com ressalvas das contas. Nessa linha de raciocínio,
defendo que a desconstituição do fundamento da multa, impossibilita sua manutenção.
Relativamente ao fato de tornar ou não insubsistente o Acórdão recorrido, não obstante já
ter acolhido em outra oportunidade o posicionamento o Parquet especializado, inclino-me agora a seguir
a jurisprudência predominante desta Corte, e tornar insubsistente a deliberação recorrida, conforme já me
pronunciei por ocasião da apreciação do TC-349.060/94-0, Acórdão n° 05 I/98-TCU-2a Câmara, Sessão
de 02.03 98, Ata n° 05/98, 2 Câmara.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto a
sua elevada consideração.
T C.0 Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

•

22 de abril

de 1998.

HEMAR PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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ACÓRDÃO N° 0 5 2 /98-TCU - Plenário
1. Processo TC n°275.080/95-1
2. Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão
3. Interessado: José Hildo Fernandes
4. Entidade: Prefeitura Municipal de Caiiriaçu/CE
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: Dra. Maria Alzira Ferreira
7. Unidade Técnica: Secex/CE
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam nesta fase de Recurso de Revisão
interposto pelo Sr. José Hildo Fernandes, ex-Prefeito Municipal de Caririaçu/CE, contra o Acórdão n°
120/96-TCU-2a Câmara, o qual julgou irregulares suas contas em razão da omissão do dever de prestar
contas dos recursos de que trata a Lei n° 7.525/86, concernentes ao exercício de 1993.
Considerando que devidamente notificado do referido decisum, o responsável apresentou
as contas inquinadas, nos termos da legislação pertinente;
Considerando que os recursos transferidos foram aplicados nos fins especificados;
Considerando os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público no sentido do
provimento do Recurso e do julgamento pela regularidade, com ressalvas, das contas;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
em:
com fulcro nos arts. 32 e 35, inciso III, da Lei n°8.443/92, conhecer da documentação
apresentada como Recurso de Revisão, para no mérito, dar-lhe provimento e tornar insubsistente o
Acórdão n° 120/96-TCU-2a Câmara; e
com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n° 8.443/92,
julgar regulares, com ressalvas, as presentes contas, dando-se quitação ao responsável; e
dar ciência da presente deliberação ao interessado.
9. Ata n° 13/98 — Plenário.

•

10. Data da Sessão: 22/04/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

ADHEMAR PALADINI G ISI
Ministro-Relator

;AI
Fui presente: WALTON ALENCAR R DRIGUES
Rep. do Ministério Público

—

57

c5antee

—

(P.
Milão
.eleStleicrtetáda do

Tribunal de Contas da União
GRUPO 1- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC-250.161/92-3

NATUREZA: Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial)
UNIDADE: Prefeitura Municipal de Barrocas/BA
INTERESSADO: João Olegário de Queiroz, ex-Prefeito.
EMENTA: Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial). Inexatidão
material verificada na deliberação do Tribunal (Acórdão n 2 231/97-TCUPlenário). Correção, com fundamento na Súmula n 2 145 da jurisprudência
predominante do TCU.

Na Sessão de 15/10/1997, ao apreciar o presente processo, este Tribunal adotou o Acórdão
231/97-TCU-Plenário
(fls. 73/74), pelo qual conheceu do Recurso de Revisão interposto pelo interessado,
112
dando-lhe provimento parcial, o que resultou em diminuição do débito atribuído ao ex-Prefeito acima
epigrafado.
Naquela assentada, em face das diferentes formas de grafia constantes do processo
relativamente ao nome do recorrente, constou do citado Acórdão if 231/97 a forma "João Olegário Queiroz"
quando, de acordo com a assinatura do próprio interessado, seu nome correto é "João Olegário de Queiroz".
A Secex/BA (fl. 76) e o Ministério Público (fl. 78) sugerem que seja efetuada a competente
retificação no mencionado Acórdão, com base na Súmula n 2 145 da jurisprudência predominante do TCU.
É o Relatório.
VOTO
Verificada inexatidão material em suas deliberações, pode o Tribunal, nos termos propostos
nestes autos, proceder às correções necessárias.
Dessa forma, acolho os pareceres e VOTO por que o Tribunal de Contas da União adote o
Acórdão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 22 de abril de 1998

Carlos, Atila Álvares da Silva
Ministro Relator

•
1
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ACÓRDÃO NQ 05 3/98-TCU - Plenário
Processo ri° TC-250.161/92-3
Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial). Correção de erro material.
Interessado: João Olegário de Queiroz, ex-Prefeito.
Unidade: Prefeitura Municipal de Barrocas/BA.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas, Procurador.
Unidade Técnica: Secex/BA.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão em processo de Tomada
de Contas Especial de responsabilidade de João Olegário de Queiroz.
Considerando que foi verificada inexatidão material quanto à grafia do nome do
interessado; e
Considerando a proposta dos pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público junto a
esta Corte, no sentido de ser corrigida, no Acórdão n 2 231/97-TCU-Plenário, de 15/10/1997, a grafia do nome
do interessado;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante
as razões expostas pelo Relator e com fundamento na Súmula n 2 145 da jurisprudência predominante do TCU,
em alterar o Acórdão n 2 231/97-TCU-Plenário, de 15/10/1997, da seguinte forma: onde se lê: "João Olegário
Queiroz" leia-se "João Olegário de Queiroz".
Ata n° 13/98 — Plenário.
Data da Sessão: 22/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator

OCOu g-D
Fui presente: WAL i ON ENCAR DIUUES
Rep. do Ministério Público
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GRUPO 1— CLASSE 1— Plenário
TC-279.070/93-4
Natureza: Recurso de Revisão
Entidade: Cooperativa Agrícola Mista de Serra Dourada
Recorrente: Valdina Lopes Fagundes Frota
Ementa: Recurso de Revisão do Acórdão n° 537/94 — 1' Câmara, de
01.12.94, que julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a
ao ressarcimento de recursos repassados à entidade por meio de
convênio com a extinta Fundação Educar, e autorizando a cobrança
judicial da dívida, caso não atendida a notificação. Conhecimento do
recurso por meio da Decisão n° 477/96-Plenário, de 07.08.96, que
determinou a realização de diligências junto à CISET/MEC e à
recorrente. Apresentação dos elementos requeridos. Provimento do
recurso. Anulação do Acórdão recorrido. Autorização para o
cancelamento do processo de cobrança executiva. Encaminhamento
dos autos à CISET/MEC para a substituição do nome da recorrente
pelo do Sr. Antônio Novais Frota como responsável pela gestão dos
recursos, e emissão de novo parecer. Envio de cópia dos autos à
Procuradoria da União no Estado da Bahia, conforme solicitação.
Comunicação à recorrente.
RELATÓRIO
Cuida o presente: krocesso, de tomada de contas especial instaurada pela Delegacia do Tesouro
Nacional no Distrito Federal, ante a omissão da prestação de contas dos recursos federais
descentralizados, mediante convênio celebrado entre a Cooperativa Agrícola Mista de Serra Dourada-BA
e a extinta Fundação Educar, em que ora se analisa Recurso de Revisão de Acórdão exarado pela Primeira
Câmara do Tribunal.
A TCE foi inicialmente instaurada contra o Sr. José Setembrino Fagundes, mas a
responsabilidade pela gestão dos recursos do convênio, no montante de NCz$ 5.214,24 (cinco mil,
duzentos e quatorze cruzados novos e vinte e quatro centavos), foi posteriormente transferida para a Sra.
Valdina Lopes Fagundes Frota, que ora se apresenta como recorrente.
Em Sessão de 08.11.89, a Primeira Câmara do Tribunal, por meio do Acórdão n° 537/94,
julgou irregulares as contas da responsável, com base no inciso III, alínea "a", da Lei n° 8.443/92, em
virtude da omissão do dever de prestar contas, condenando-a à restituição do valor total do convênio,
atualizado monetariamente e acrescidos dos encargos legais, na forma da legislação em vigor,
autorizando, ato contínuo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação.
Devidamente notificada (fl. 75), a responsável deixou escoar o prazo fixado pelo Tribunal
sem promover o recolhimento do débito a que foi condenada ou interpor recurso de reconsideração, razão
pela qual foi o processo encaminhado à Secretaria de Contas do Governo e Transferências
Constitucionais — SECON para as providências necessárias ao ajuizamento da ação de cobrança
executiva.
Em 17.08.95, a responsável protocolizou na SECEX/BA o expediente de fl. 80, acompanhado
dos elementos do fls. 81/86, à guisa de recurso de reconsideração, pleiteando a retirada de seu nome do
processo, alegando ter sido, tão-somente, procuradora do verdadeiro responsável pela gestão dos recursos,
o então Presidente da Cooperativa, Sr. Antônio Novais Frota.
Em Sessão de 07.08.96, com base nos pareceres na unidade técnica (fls. 88/91) e do
Ministério Público (fls. 92/93), e a partir de Relatório e Voto do Ministro Homero Santos, designado
Relator ad quem para o recurso (conforme sorteio de fl. 94-A), o Tribunal expediu a Decisão n° 477/96 —
Plenário, com o seguinte conteúdo (verbis):
Word8 \ptdo \ C: \ Votosk279070-93-4.doc
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8.1. conhecer da documentação encaminhada pela Sra. Valdina Lopes Fagundes
Frota como Recurso de Revisão, com fundamento no art. 35, inciso III, da Lei n° 8.443/92,
ante a superveniência de fatos novos;
8.2. remeter os autos à CISET do Ministério da Educação e do Desporto,
determinando-lhe a promoção das diligências necessárias com vistas a:
8.2.1. verificar se o Termo Aditivo firmado em 31/08/89 pela Sra. Valdina Lopes
Fagundes Frota refere-se efetivamente ao Termo de Convênio celebrado entre a
Cooperativa Agrícola Mista de Serra Dourada - BA, representada no ato pelo Sr. José
Setembrino Fagundes, e a Fundação Educar;
8.2.2. confirmar se os recursos financeiros sob exame, no valor de NCz$ 5.214,24,
foram repassados à Cooperativa Agrícola Mista de Serra Dourada em cumprimento ao
referido Termo Aditivo;
8.2.3. obter o nome do presidente da mencionada Cooperativa por ocasião da
celebração e da execução do convênio objeto desta Tomada de Contas Especial;
8.2.4. emitir, se for o caso, novos pareceres e pronunciamento sobre as contas;
8.3. determinar à SECEX/BA que diligencie junto à Sra. Valdina Lopes Fagundes
Frota, solicitando-lhe cópia da procuração que utilizou para representar o presidente
da Cooperativa Agrícola Mista de Serra Dourada - BA na celebração do Termo Aditivo
firmado em 31/08/89
PP

Efetuadas as diligências, a CISET/MEC encaminhou ao Tribunal os elementos de fls.
101/106, e a recorrente apresentou os documentos de fls. 107/126, os quais foram analisados pela
SECEX/BA, que emitiu parecer de fls. 127/128.
Parecer da Unidade Técnica
A Analista designada pela SECEX/BA para o exame da matéria informa, em seu parecer, que
o Secretário de Controle Interno-Substituto do MEC, em sua resposta, afirma ser impossível a análise da
TCE por não haver sido encontrada a prestação de contas da citada cooperativa, fato decorrente da grande
massa documental da extinta Fundação Educar, constituída de cerca de 15 milhões de documentos, dos
quais apenas 5% foram examinados.
Com relação às informações e elementos encaminhados pela recorrente, a Analista informa
9.
que esta, além de reafirmar que assinara o termo aditivo do referido convênio como procuradora do Sr.
Antônio Novais Frota, anexou cópia autenticada dos cheques por ele assinados, correspondentes à
movimentação dos recursos do convênio (fls. 119/120); de extrato bancário da conta-corrente credora da
ordem bancária que transferiu os recursos à entidade; de instrumento particular de procuração, datada de
22.09.89, transferindo poderes à recorrente para tratar de interesses da cooperativa (fl. 126); e de um
oficio dirigido à Fundação Educar encaminhando uma prestação de contas, sem identificar, entretanto, o
convênio correspondente.
Ao examinar os documentos juntados aos autos, a informante verificou que, apesar do não
10.
recebimento das informações solicitadas à CISET/MEC, não restaram dúvidas quanto à identificação do
Sr. Antônio Novais Frota como presidente da mencionada cooperativa e gestor dos recursos em foco,
tendo em vista os cheques e a procuração assinados pelo indigitado, a declaração de fl. 109, de expresidente da mesma cooperativa, de que lhe teria transmitido o cargo em maio de 1988, e ainda as
constatações de que:

•

na Ordem Bancária de fl. 04, há uma anotação, feita a mão, referindo-se a 'Reajuste
do TC. 509/88', que cremos seja Termo de Convênio 509/88, conforme Demonstrativo
Financeiro de fl. 03;
na Ficha de Controle Financeiro de Convênios (fl. 05), também há referência ao
reajuste do Convênio n°509/88, citando, inclusive, a Ordem Bancária n° 10992, de 08.11.89,
Word8 \ptdo \C: \ Votos \279070-93-4.doc
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no valor de NCz$ 5.214,24, cujo valor coincide com o do extrato bancário apresentado pela
Sra. Valdina à fl. 122, tendo sido creditado em 09.11.89.
PP

Conclui a Analista propondo ao Tribunal, com a anuência do Secretário de Controle Externo11.
Substituto (verbis):
tf

que o Acórdão n° 537/94 — TCU — 1° Câmara seja anulado, tendo em vista não ter
sido a Sra. Valdina Lopes Fagundes Frota a gestora dos recursos sob exame;
seja autorizado o cancelamento do processo especial de Cobrança Executiva contra
a mesma (TC-007.079/95-8);
sejam os autos encaminhados à CISET/MEC no intuito de excluir a responsabilidade
da Sra. Valdina Lopes Fagundes Frota e incluir a do Sr. Antônio Novais Frota, com a
emissão de novos pareceres e pronunciamentos;
seja autorizada a citação do Sr. Antônio Novais Frota."

•

Parecer do Ministério Público
O representante do Ministério Público Marinus Eduardo De Vries Marsico, Procurador,
12.
manifestou-se favorável ao provimento do Recurso de Revisão sob exame, ante a caracterização do
alheamento da recorrente à execução do convênio de que tratam os autos, ratificando, também, as demais
medidas alvitradas pela SECEX/BA.
É o Relatório.
VOTO
Os elementos constantes dos autos são, em meu entendimento, suficientes para demonstrar a
inexistência de responsabilidade da Sra. Valdina Lopes Fagundes Frota em relação à omissão de
prestação de contas do convênio de que trata os autos, fazendo-se, portanto, forçoso, por questão de
direito e de justiça, o provimento do recurso por ela impetrado.
De outro lado, em se anulando o Acórdão recorrido, volta a presente TCE a seu ponto de
partida, fazendo-se necessária nova emissão de parecer por parte da CISET/MEC.
Recebi o Oficio n° 0287, datado de 13.03.98, proveniente da Procuradora da União no Estado
da Bahia, unidade da Advocacia-Geral da União, contendo solicitação de cópias do presente processo,
com vistas à instrução de Embargos à Execução n° 97.327-3, opostos pela Sra. Valdina Lopes Fagundes
Frota, em curso na 3a Vara Federal-BA.
Tendo em vista o fato de que o processo já foi objeto de decisão definitiva do Tribunal,
4.
encontrando-se, no momento, em fase de exame de Recurso de Revisão, na forma do art. 35 da Lei n°
8.443/92, o qual não tem efeito suspensivo sobre a execução da decisão, entendo que deva o TCU,
prontamente, prestar as informações solicitadas, o que poderia ser autorizado pela Presidência do
Tribunal, com fulcro no inciso II do art. 1° da Resolução-TCU n° 105/98, c/c art. 2° da mesma norma,
mas que, por racionalidade processual, proponho seja autorizado por este Plenário, com fundamento no §
2° do art. 4° da retrocitada Resolução.
Ante o exposto, acolhendo os pareceres precedentes, com as ressalvas supra, Voto por que o
Tribunal adote o Acórdão que ora submeto ao Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 22 de abril de.1-9 8.
Marcos Vinicios ilaça
Ministro-Re tor

•
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Proc. TC-279.070/93-4
Tomada de Contas Especial (Recurso de Revisão)
PARECER
Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada originalmente contra o Sr. José
Setembrino Fagundes, ex-Presidente da Cooperativa Agrícola Mista de Serra Dourada/BA, em virtude de
omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por força do convênio n° 509/88, celebrado
com a Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos - Educar.
No desenvolvimento do processo, foi proferido o Acórdão n° 537/94 - P Câmara (fl. 70)
julgando irregulares as contas da Sra. Valdina Lopes Fagundes Torres, a quem houvera sido atribuída
responsabilidade pelo débito.
Em razão de Recurso de Revisão conhecido pela Decisão n° 477/96 - Plenário, foram
promovidas diversas diligências, cujos atendimentos foram examinados pela SECEX/BA, tendo a
Unidade Técnica concluído por sugerir a anulação do Acórdão n° 537/94, o cancelamento do processo de
Cobrança Executiva (TC-007.079/95-8) formalizado contra a responsável e a inscrição da
responsabilidade do Sr. Antonio Novais Frota, Presidente da Cooperativa à época, bem como a sua
citação.
Colocando-nos em linha de concordância com as proposições alvitradas, manifestamo-nos
pelo provimento do Recurso de Revisão interposto pela Sra. Valdina Lopes Fagundes Frota, uma vez que
devidamente caracterizado o seu alheamento à execução do convênio, e pela adoção das demais medidas
sugeridas pela SECEX/BA.
Ministério Público, em 4 de Março de 1998.

/

Marinus Euardo‘e V "es Marsico
Procurador
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ACÓRDÃO N° 0 5 4/98 — TCU — Plenário
Processo n° TC-279.070/93-4
Classe de Assunto: I — Recurso de Revisão.
Recorrente: Valdina Lopes Fagundes Torres.
Unidade: Cooperativa Agrícola Mista de Serra Dourada - BA
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Marinus Eduardo De Vries Marsico.
Unidade Técnica: SECEX/BA.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela
Delegacia do Tesouro Nacional no Distrito Federal, ante a omissão da prestação de contas dos recursos
federais descentralizados, mediante convênio celebrado entre a Cooperativa Agrícola Mista de Serra
Dourada-BA e a extinta Fundação Educar, em que ora se analisa Recurso de Revisão interposto pela Sra.
Valdina Lopes Fagundes Torres contra Acórdão exarado pela Primeira Câmara do Tribunal.
Considerando que em Sessão de 06.12.94, a Primeira Câmara do TCU prolatou o Acórdão
4t n° 537/94, que julgou irregulares as contas da responsável em epígrafe, condenando-a ao ressarcimento da
totalidade dos valores repassados à entidade, mediante convênio, no montante originário de NCz$
5.214,24 (cinco mil, duzentos e quatorze cruzados novos e vinte e quatro centavos), corrigido
monetariamente e acrescido dos encargos legais, autorizando, ainda, a cobrança judicial da dívida, caso
não atendida a notificação;
Considerando que, devidamente notificada, a responsável apresentou novos elementos
conhecidos pelo Plenário do Tribunal como Recurso de Revisão, mediante a Decisão n° 477/96, de
07.08.96, que determinou a realização de diligências para posterior exame do mérito do recurso;
Considerando que, efetuadas as diligências, a responsável, mediante a apresentação de
documentação suplementar logrou demonstrar, conforme pareceres uniformes da SECEX/BA e do
Ministério Público, seu alheamento à execução do convênio em foco, o que subtrai sua responsabilidade
pela omissão de prestação de contas ensejadora do Acórdão condenatório;
Considerando que as informações constantes dos autos indicam o Sr. Antônio Novais Frota
como verdadeiro responsável pela gestão dos recursos em tela, fazendo-se, portanto, necessária nova
instrução do feito por parte da CISET/MEC;
Considerando a solicitação formulada por representante da Procuradora da União no
Estado da Bahia, unidade integrante da Advocacia-Geral da União;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator e, com fulcro no art. 35, parágrafo único, da Lei n° 8.443/92, em:
8.1. dar provimento ao Recurso de Revisão interposto por Valdina Lopes Fagundes Torres, tomando
insubsistente o Acórdão n° 537/94 — TCU — Primeira Câmara;
8.2. autorizar o cancelamento do processo especial de cobrança executiva contra a recorrente;
8.3. determinar a remessa dos autos à CISET/MEC para a adoção das providências de sua alçada
consistentes na baixa de responsabilidade da Sra. Valdina Lopes Fagundes Frota, na inclusão de
responsabilidade do Sr. Antônio Novais Frota e na emissão de pareceres sobre as contas deste último
responsável para nova apreciação pelo Tribunal;
8.5. determinar à SECEX/BA a remessa de cópia integral dos autos à Procuradora da União no
Estado da Bahia, com fundamento no § 2° do art. 4° da Resolução-TCU n° 105/98;
8.6. determinar o envio de cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o
fundamentam à recorrente, para ciência.
Ata n° 13/98 — Plenário.
Data da Sessão: 22/04/1998 — Ordinária.
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11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.

MARCOS V ICIOS VILAÇA
Ministro-Relator

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:' W
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GRUPO 1- CLASSE II- PLENÁRIO
TC-015.173/97-6
NATUREZA: Solicitação relacionada com a instauração de
Tomada de Contas Especial relativa a gastos efetuados pelo
governo federal nas áreas de publicidade e propaganda.
UNIDADES: Órgãos e entidades da administração pública direta,
indireta ou fundacional do Poder Executivo federal.
INTERESSADA: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
da Câmara dos Deputados.
Solicitação formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara dos Deputados no sentido de ser instaurada
Tomada de Contas Especial visando a apurar os gastos do governo
federal com publicidade e propaganda Não caracterização dos
requisitos necessários à constituição das respectivas TCEs Questão
que já vem sendo objeto de acompanhamento pelo Tribunal.
Comunicações à citada Comissão

•

Trata-se da solicitação, à vista de requerimento de autoria do Deputado José Mauricio,
formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados no sentido de ser
instaurada Tomada de Contas Especial sobre os gastos com publicidade do governo federal, incluindo as
empresas estatais, desde a posse do atual governo (fls. 01).
2.
Referido requerimento teve origem em matéria publicada na edição n.° 1519 da revista Veja
sobre os gastos do governo federal em publicidade. Detalha o assunto, afirmando que os gastos em
publicidade dão-se em contrapartida do detrimento do valor das despesas empregadas nas áreas de saúde e
educação. Solicita adicionalmente informações sobre critérios, normas e avaliação quantitativa e de mérito
das aplicações de recursos em propaganda realizadas pelas estatais, bem como avaliação de mérito sobre os
gastos gerais do governo federal em propaganda e publicidade parametrizada por alguns itens de caráter
social tomados isoladamente.
Destaca o Analista que o procedimento relativo à instauração de Tomada de Contas Especial
restringe-se, nos termos do art. 148 do RI/TCU, aos casos de omissão no dever de prestar contas, de nãocomprovação de aplicação de recursos repassados pela União, de ocorrência de desfalque ou desvio de
dinheiros, bens ou valores públicos ou, ainda, de prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico
de que resulte dano ao erário, o que não se caracterizou nos presentes autos.
Ressalta que a questão sobre a distribuição de recursos nas áreas de educação e saúde é da
esfera política de alocação de recursos definida entre os Poderes Executivo e Legislativo e que o destino dos
recursos públicos federais por áreas de aplicação é avaliado e determinado pelo Congresso Nacional
mediante a Lei Orçamentária Anual da União. Ao TCU cabe zelar pela regular aplicação dos recursos em
conformidade com a legislação vigente.
Informa que não é rica a legislação em oferecer normas condutoras da ação publicitária
governamental. Destaca que o Decreto n° 2.004, de 11/09/96, centralizou a coordenação e supervisão do
Sistema Integrado de Comunicação Social da Administração Pública Federal na Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da República.
Particularmente com relação a este tema, no TCU, a fiscalização na área de publicidade e
propaganda tem sido tratada em processos recentes (TCs rfs. 009.243/97-6 e 013.750/96-8). Este último
visa, inclusive, ao atendimento de outra solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados.
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Desses processos, foram geradas duas Decisões: n° 849/96 — TCU — Plenário, que determinou
à Secretaria do Tesouro Nacional a adoção de conta específica para registro dos gastos em publicidade e
propaganda das unidades vinculadas ao SIAFI, permitindo maior transparência dos gastos e melhoria dos
controles na área; n° 645/97 — TCU — Plenário, que determinou a realização de auditorias para apuração de
eventuais irregularidades nas áreas de publicidade e propaganda em algumas das principais entidades da
administração indireta do governo federal.
Ressalta que as auditorias determinadas pela referida Decisão n ° 645/97 abrangem o Banco
do Brasil, BNDES, Telebrás, Embratel, Petrobrás, CEF e Banco Central, sendo realizadas pelas unidades
técnicas correspondentes a cada entidade, devendo, após avaliação dos Relatores e apreciação do Plenário,
ser reunidos os resultados para informação dos interessados.
Diante disso, o Analista da SAUDI propõe (fls. 09) que o Tribunal informe à Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que a Tomada de Contas Especial, objeto do
requerimento, não é aplicável ao caso, pois, consoante o art. 148 do Regimento Interno deste Tribunal, é
adotada nos casos de omissão no dever de prestar contas, de não-comprovação de aplicação de recursos
repassados pela União, de ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos ou,
ainda, de prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário.
Propõe, ainda, que se informe à citada Comissão que tramitam neste Tribunal processos que
.
tratam de fiscalização nas áreas de publicidade e propaganda do governo federal, tendo sido adotadas, até o
momento, determinações com fito de dar transparência a esses tipos de gastos e controlá-los (Decisão n°
849/96 — TCU — Plenário) e de realizar auditorias em órgãos da administração indireta do governo federal
(Decisão n° 645/97 — TCU — Plenário).
É o Relatório.
VOTO
Destaco, preliminarmente, que a presente solicitação deve ser acolhida por este Tribunal, nos
termos do disposto no art. 184 do Regimento Interno.
Com efeito, referido dispositivo preconiza que é requisito essencial para o acolhimento, nos
termos dos incisos IV e VII do art. 71 e § 1° do art. 72 da Constituição Federal, que o pedido de informação
ou a solicitação tenha sido endereçado ao Tribunal pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, por
suas Comissões técnicas ou de inquérito ou pela Comissão mista permanente a que se refere o § 1° do art.
166 da Carta Magna.
Quanto ao pedido formulado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara
dos Deputados, isto é, instauração de Tomada de Contas Especial relativa a gastos publicitários do governo
federal, faz-se necessário tecer as seguintes considerações.
Nos termos do disposto no art. 84 do Decreto-lei n° 200/67, no art. 8° da Lei n° 8.443/92, c/c
os arts. 148 e 197 do Regimento Interno/TCU, a instauração da TCE está condicionada à ocorrência de um
dos seguintes requisitos: omissão no dever de prestar contas, não comprovação de aplicação de recursos,
desfalque ou desvio de dinheiros, bens e valores públicos, prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou
antieconômico de que resulte dano ao erário.
Na presente solicitação não foi apontada nenhuma dessas ocorrências.
Por outro lado, a fiscalização na área de publicidade e propaganda tem merecido desta Corte a
devida atenção. Nesse sentido, destaco que já tramitam nesta Casa dois processos (TCs !fs. 009.243/97-6 e
013 .750/96-8).
O primeiro deles, de minha relatoria, foi apreciado na Sessão Plenária de 24/09/97. Na
oportunidade, foi examinada denúncia acerca de possíveis irregularidades cometidas pelo Banco do Brasil,
BNDES, Telebrás, Embratel, Petrobrás, CEF e Banco Central, no que se refere a gastos com publicidade e
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propaganda, tendo a Corte determinado, por meio da Decisão n° 645/97, a juntada dos autos ao TC n°
013.750/96-8, a fim de que os fatos fossem apurados juntamente com a realização da auditoria de que trata a
Decisão n° 849/96 - Plenário.
8.
Esta última Decisão, proferida no citado TC n° 013.750/96-8, que trata de solicitação
formulada pela própria Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados sobre o
assunto aqui enfocado, foi no sentido de determinar, dentre outras medidas, a elaboração de Plano Especial
de Auditoria com vistas a comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, de
eventuais despesas com propaganda e publicidade realizadas por órgãos e entidades da administração
pública direta e indireta da União. Os trabalhos de auditoria encontram-se, nesta data, em andamento.
Diante do exposto, acolho a proposta da SAUDI, com as alterações cabíveis, e VOTO no
sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões Luciano Brandão Alves de Souza, 22 de abril de 1998.

BENTO JOSE J ARIN
Ministro-ror
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DECISÃO N° 18 5 /98 - TCU - Plenário
1. Processo n°015.173/97-6
2. Classe de Assunto: II - Solicitação.
3. Interessada: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.
4. Entidades: Órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional do Poder
Executivo federal.
5. Relator: Ministro Bento José Bugarin.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: SAUDI.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. acolher a presente solicitação, por preencher o requisito de admissibilidade previsto no art. 184
do Regimento Interno deste Tribunal;
8.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que:
a instauração de Tomada de Contas Especial, objeto da solicitação constante do OF-P n° 344/97, de
04 de dezembro de 1997, não é aplicável ao caso, pois, consoante o disposto no art. 84 do Decreto-lei n°
200/67, art. 8° da Lei n° 8.443/92 c/c os arts. 148 e 197 do RI/TCU, somente é adotada nos casos de
omissão no dever de prestar contas, de não comprovação de aplicação de recursos repassados pela União,
de ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens e valores públicos ou, ainda, de prática de ato
ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
tramitam neste Tribunal os TCs n's 009.243/97-6 e 013.750/96-8, que tratam de fiscalização nas
áreas de publicidade e propaganda do governo federal, cujos trabalhos de auditoria encontram-se em
andamento e que, tão-logo sejam concluídos e apreciados por esta Corte de Contas, ser-lhe-ão
encaminhados os respectivos resultados.
8.3. enviar cópia desta Decisão e respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, bem como cópias
das Decisões n's 849/96 e 645/97, ambas do Plenário, à referida Comissão; e
8.4. determinar a juntada destes autos ao TC-013.750/96-8, com vistas a subsidiar os correspondentes
trabalhos de auditoria.
9. Ata n° 13/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 22/04/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin (Relator), Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

BENTO JOSr B GARIN
Minis
elator
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GRUPO II- CLASSE III - PLENÁRIO
TC-005.798/95-7
NATUREZA: Consulta
ÓRGÃO: Tribunal Regional do Trabalho da 9' Região
INTERESSADO: Ricardo Sampaio, Juiz-Presidente
EMENTA: Contagem em dobro de licença-prêmio por assiduidade na
aposentadoria de Juiz do Trabalho, relativa a períodos adquiridos como
servidor público antes do ingresso na magistratura. Conhecimento. Resposta
negativa à falta de autorização legal.
O Exm° Sr. Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9' região consulta este
Tribunal sobre a possibilidade de ser computável em dobro, para efeito de concessão de aposentadoria a Juiz
do Trabalho, a licença-prêmio por assiduidade adquirida ao tempo em que o magistrado era servidor público
regido pela Lei n° 8.112/90.
A consulta vem instruída de considerações sobre o tema expendidas pelo ilustre consulente,
salientando que, em consulta anterior dirigida a esta Corte de Contas (TC-013.328/91-3) sobre a concessão
de vantagens instituídas pelo Regime Jurídico Único — Lei n° 8.112/90 — a magistrado da Justiça do Trabalho,
decidiu-se que carece de respaldo legal a contagem em dobro, para efeito de aposentadoria a magistrado, de
licença-prêmio referente a período implementado após a vigência da Lei Complementar n° 35/79, por não estar
ela compreendida entre as espécies reconhecidas aos magistrados pela supracitada Lei Orgânica da
Magistratura; que idêntica diretriz já existia no Supremo Tribunal Federal: "os vencimentos e vantagens de
juizes obedecem às normas estabelecidas para os membros desse Poder, como consectário lógico de sua
independência, que é o principio básico da Constituição" (MS 20.593 8/DF, Relator Min Carlos Madeira,
in D.J. de 17/06/88, pág. 15.251); e que também a Resolução n° 134/92 do TRT da 9' Região segue igual
entendimento.
Todavia justifica a consulta dada a dúvida suscitada na hipótese de o direito a licença-prêmio
por assiduidade ter sido adquirido como servidor público, antes do ingresso na magistratura, haja vista ser a
Lei Complementar n° 35/79 omissa a esse respeito e considerando a possibilidade de restar configurado, nesse
caso, o direito adquirido.
Na Secex/PR o Analista, com a concordância do Diretor da Divisão Técnica, ressalta a
hierarquia superior da Lei Complementar n° 35/79 em relação a Lei Ordinária n° 8.112/90 e propõe que este
Tribunal conheça da consulta e responda ao consulente que "ao Magistrado não é dado o direito de contar,
para efeito de aposentadoria, o tempo em dobro relativo a licença-prêmio por assiduidade não gozada na
condição de servidor público, cujo interstício foi implementado após a vigência da LOMAN, por carecer de
amparo legal" .
Já o Secretário de Controle Externo, embora concorde com as razões de mérito, ante os
precedentes já apreciados neste Tribunal sobre essa matéria, pondera que o consulente não se inclui entre as
autoridades relacionadas no art. 216 do Regimento Interno deste Tribunal. Opina, assim, por que não se
conheça da consulta.
O Ministério Público, entretanto, diverge da Unidade Técnica e se manifesta pelo conhecimento
da consulta para, no mérito, ser admitida como legítima a contagem em dobro do tempo de licença-prêmio
por assiduidade nos termos consultados, por entender que a matéria aqui tratada diverge dos precedentes
examinados por este Tribunal, restringindo-se ao exercício de um direito que se adquiriu antes de ser juiz,
independentemente de se ter ou não o direito à aquisição de licença-prêmio por assiduidade como juiz; e que
o não exercício do direito à licença, por si só, não o modifica nem o extingue sem regra jurídica que o autorize.
É o Relatório.
-

•

Min-ca_132-C:Irelatorios100579895

1V

TC-005.7 9/ 5-7

Tribunal de Contas da União

(

santo

.eleSneicrietála do Plenáit*

VOTO
A Lei n° 5.010, de 30/05/1966, que organizou a Justiça Federal de i a Instância, ao tratar dos
Juízes Federais, nas disposições gerais, previu no artigo 52:
"Art. 52. Aos juizes e servidores da Justiça Federal aplicam-se, no que couber, as disposições
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União".
Referido estatuto, consubstanciado pela Lei n° 1.711/52 assim dispunha:
"Art. 116. Após cada decênio de efetivo exercício, ao funcionário que a requerer, concederse-á licença especial de seis meses com todos os direitos e vantagens do seu cargo efetivo".
Veio a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, Lei Complementar n° 35/79, que não elencou
a licença especial entre as vantagens previstas aos magistrados, quer para fruição quer para a contagem em
dobro na aposentadoria.
Já a Lei n° 8.112/90, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da
União e revogou a Lei n° 1.711/52, estabeleceu em seu art. 87:
"Art. 87 -Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 3 (três) meses
de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo".
Este Tribunal, em sede de consultas, (Decisão n° 453/93-Plenário, Sessão de 13/10/1993 e
Decisão n° 476/94-Plenário, Sessão de 27/07/1994, entre outras) tem reiterado sua jurisprudência, fundada
na orientação emanada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de carecer de amparo legal a contagem em
dobro, para fins de aposentadoria de Magistrado, de licença-prêmio referente a períodos implementados antes
do ingresso do interessado na magistratura, porém após a vigência da Lei Complementar n° 35/79.
De rememorar, a propósito, o voto proferido pelo Exm° Sr. Ministro Luiz Otávio Gallotti, em
1983, quando dignificava esta Casa como Ministro, ao relatar, em Sessão de 24/05/1983, o processo
administrativo n° 9/83, que cuidava de solicitação do Sr. Ministro João Batista de Miranda, objetivando o
• reconhecimento de seu direito ao gozo de licença especial adquirida enquanto servidor do Ministério da
Educação, antes de seu ingresso na magistratura. Naquela assentada, foi reconhecido ao requerente o direito
à licença especial adquirida quando no exercício de cargo do Poder Executivo, eis que implementados os
períodos na vigência da Lei n° 1.711/52, em data anterior à Lei Complementar n° 35/79. Para maior
esclarecimento, transcrevo parte desse voto:
"A licença especial prevista no art. 116 do Estatuto dos Funcionários Públicos não se
compreende entre as espécies reconhecidas pela Lei Complementar n°35, alterada pela de n° 37, ambas
de 1979.
Quanto aos períodos inteirados antes da vigência da citada Lei Orgânica da Magistratura
Nacional, já decidiu todavia esta Corte, não estarem sujeitos à restrição posta na legislação
superveniente."
Dado que a atual consulta se refere a licença prêmio por assiduidade, seu implemento, infere-se,
ocorreu já na vigência da Lei n° 8.112/90; por conseguinte, muito depois da vigência da LOMAN.
Com referência à tese do direito adquirido, há que ser observado o firme entendimento adotado
por este Tribunal em circunstâncias análogas, ao apreciar aposentadorias de servidores antes regidos pela
CLT, cujos empregos foram transformados em cargos públicos na forma da Lei n° 8.112/90. Assentou-se
que as vantagens trabalhistas, concedidas aos servidores ao tempo em que regidos pela CLT, não foram
transplantadas para o Regime Jurídico Único (Lei n° 8.112/90), por serem situações jurídicas
Min-ccr_132-C:Irelatorios100579895
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fundamentalmente diferenciadas, não se podendo transpor para um dos regimes os direitos a ele impertinentes.
Com minhas escusas ao Ministério Público, acolho as conclusões da Unidade Técnica contidas na
instrução, eis que a consulta poderá ser conhecida, porquanto protocolizada neste Tribunal em data anterior
à alteração do art. 216 do Regimento Interno, mas para ser respondida negativamente, ante as razões
expendidas
VOTO, pois, por que o Tribunal adote a DECISÃO que submeto à apreciação este Plenário.
Sala das Sessões, em 22 de abril de 1998.

Carlos Âtila Álvares da Silva
Ministro Relator

*
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PARECER
Honra-nos solicitação do eminente Ministro-Relator BENTO JOSÉ BUGARIN, para
manifestarmos sobre Consulta formulada pelo Exmo. Sr. Juiz-Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 9° Região, ora em tramitação nesta Corte de Contas, na qual busca "uma decisão que
venha elucidar a matéria enfocada", qual seja, se "é computável a licença-prêmio para contagem em
dobro do juiz do trabalho, para efeito de aposentadoria, em se tratando de licença adquirida não na
Magistratura, mas ao tempo em que o juiz era servidor público federal?"
Este E. Tribunal, no Processo TC n° 013.328/91-3, através da Decisão n° 453/93 Plenário, em sessão de 13.10.93, assim dispôs:
"8.1.2- carece de respaldo legal a contagem em
dobro, para fins de aposentadoria de Magistrado, de licençaprêmio • referente a período implementado após a data de
14.05.79, por não estar ela compreendida entre as espécies
reconhecidas aos Magistrados pela Lei Orgânica da
Magistratura".
Tal decisão originou-se de consulta a este Tribunal pelo Exmo. Sr. Presidente do
TRT/9° Região, solicitando esclarecimentos sobre a "Contagem em dobro da licença-prêmio,
adquirida posteriormente à vigência da Lei Orgânica, para fins de aposentadoria".
Posteriormente, S. Exa. renovou a consulta, sob argumento de que a matéria é de
interesse de toda a magistratura e, especificamente, em decorrência da edição das Leis
Complementares 73, de 10.02.93, e 75, de 20.05.93, respectivamente, nos artigos 26 e 222, § 3°,
alínea "d", contemplando os membros da Advocacia-Geral da União e do Ministério Público da
União com o direito a licença-prêmio, assegurado também aos funcionários públicos pela Lei n°
8.112/90.
Decisão n° 476/94, TC 008.644/94-2, Ata n° 35, em sessão ordinária de 27.07.94,
novamente decidiu-se nos seguintes termos:
"8.1- responder negativamente à pretensão, ou
seja, carece de respaldo legal a contagem em dobro, para fins
de aposentadoria de Magistrado, de licença-prêmio referente
a período implementado após a data de 14.05.79, por não
estar ela compreendida entre as espécies reconhecidas aos
Magistrados pela Lei Orgânica da Magistratura (item 8.1.2 da
Decisão n° 453/93 - TCU - Plenário)".(grifamos)
Em sedes desses processos, verificou-se riquíssimos argumentos jurídicos da lavra
dos eminentes ministros HOMERO SANTOS e LUCIANO BRANDÃO, respectivamente, relator
e revisor, no TC-013.328/91-3, do eminente Ministro-Relator no TC-008.644/94-2, nos quais
oficiaram, respectivamente, os ilustres representantes do Ministério Público, Dr. Francisco de Salles
Mourão Branco e Dr. Jatir Batista da Cunha.
Entendemos que a matéria objeto do presente processo diverge das discutidas nos
processos citados, porque neste refere-se ao direito adquirido quando o juiz era funcionário público
federal.
-
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A nova questão, portanto, restringe-se ao exercício de um direito que se adquiriu antes
de ser jui7, independentemente de se ter ou não o direito à aquisição de licença assiduidade como
juiz.
Sobre este último ponto, com as citadas decisões do Tribunal, não restam dúvidas: o
juiz não adquire tal licença por impossibilidade legal.
Entretanto, quanto à licença adquirida anteriormente, como servidor público federal,
exsurgem algumas indagações.
De conseguinte, vem a tona a perda do direito adquirido. Por não ter exercido esse
direito, quando era funcionário, inova a relação jurídica, fazendo com que perca o direito
.
_
decorrente? Poderá, ao se transpor para outra carreira de servidor - de agente administrativo para
agente político- restabelecer a possibilidade do exercício do direito à licença? Se não fosse juiz, mas
um outro tipo de servidor, poderia exercer o direito adquirido em comento?
Essas questões escapam da esfera do Direito Administrativo, ao fundamentarem-se
nos próprios cânones da estrutura do Estado, porque de foro constitucional, que se alicerçam as
normas fundamentais dos direitos humanos.
A perda de direito é matéria de ordem pública e há de estar consignado em lei. Não
pode ser convencional.
Quando se diz que a "lei não prejudicará o direito adquirido", deve-se buscar
princípios não somente explícitos, mas os implícitos, para a segurança do próprio ordenamento
jurídico.
Se a norma positiva, salvo a constitucional, não pode prejudicar o direito, cuja
aquisição se acabou de operar, não se pode conceber que aspectos fálicos o elimine".
Elevado à categoria de norma constitucional, o direito adquirido só dessa forma pode
ser ressalvado, sob pena de se cometer grave dano ao ordenamento jurídico.
Outra razão (princípio) não teve a norma do atual artigo 87, § 2°, da Lei n°
8. 112/90:"Os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor que vier a
falecer serão convertidos em pecúnia, em favor de seus beneficiários da pensão".
Com igual razão, há de ser observado o direito, no caso do funcionário que se ascende
à magistratura, porquanto não deixou de servir ao povo, como agente público ou servidor lato
sensu.
Cabe interpretação lógica, sob pena de implicar injustiças e desarmonias.
Não há lei dispondo que o funcionário decai do direito à licença-prêmio por assumir
a função jurisdicional.
Assim, o não exercício desse direito, pelo funcionário, enquanto nessa condição, não
o leva à preclusão dele, porque não quis o legislador.
O não exercício do direito não tem o condão de inovar a relação jurídica geradora,
fazendo com que perca o direito, porque inexiste norma juridicizante.
Se tal direito é preservado no caso de falecimento do funcionário, transferindo-se a
beneficiários, com maior razão há de se tê-lo na hipótese de continuação no serviço público,
. . dado
que não houve renúncia.
"É preciso a causa para se restringir e perder o direito:/ure quaesuo nemo pnvatur
sine causa".
O fato humano - o não exercício do direito à licença - por si só, não o modifica nem
extingue, sem regra jurídica que autorize.
Poder-se-ia entender que no caso de o funcionário demitir-se do serviço público, tendo
adquirido licença-prêmio, sem qualquer outro vínculo dessa natureza, há renúncia tácita. Porém,
até nesta hipótese, há dúvidas no campo legal. Há, sim, preclusão por impossibilidade de exercício.
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O Estatuto dos Funcionários Públicos, vigente até 11.12.90, disciplinava a contagem
em dobro do tempo de licença não gozado, para efeito de aposentadoria (art. 117), sem qualquer
outra restrição, que vale dizer independentemente da categoria do servidor.
O juiz não pode ser penalizado por ter ascendido do cargo de funcionário para aquele,
uma vez que não cessou de prestar serviço público.
Da lavra do perlustrado mestre em Direito Constitucional CELSO RIBEIRO
BASTOS:
"Em síntese, o direito adquirido no campo publicístico surge toda vez que o legislador
isola um tal fato (gesto de bravura, tempo de serviço, etc.) e o considera, de per si, apto para ser a
fonte geradora de um direito. Nestas hipóteses, o direito não pode ser senão da natureza dos
adquiridos. Seria um contra-senso lógico inadmitir-se tal postulação (Curso de Direito
Constitucional, 14a edição, São Paulo, Ed. Saraiva, 1992, pág. 201).
Entendemos que não há norma impeditiva da contagem em dobro do tempo de licença
para aposentadoria, adquirido e não gozado pelo funcionário, referente ao tempo anterior à sua
entrada no exercício da judicatura, desde que se respeite o estatuído no artigo 93, VI, in fine, da
Constituição Federal.
Opina este Órgão do Ministério Público, portanto, pelo conhecimento da presente
Consulta e, no mérito, admitir como legítima a contagem do tempo de licença, nos termos
solicitados.
Ministério Público, em 10 de julho de 1995

o lve Caldas
Procurador
i!`
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DECISÃO N° 1 86/98 TCU - PLENÁRIO
-

1

Processo n° TC-005.798/95-7
Classe de Assunto: Consulta — contagem em dobro de licença prêmio a Magistrado.
Interessado: Ricardo Sampaio, Juiz-Presidente.
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Ubaldo Alves Caldas.
Unidade Técnica: Secex/PR.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator decide conhecer da consulta para:
8.1. responder que carece de amparo legal a contagem em dobro, na aposentadoria de magistrado, de
licença-prêmio por assiduidade referente a exercício de cargo público em período anterior ao ingresso do
servidor na magistratura, porém posterior à vigência da Lei Complementar n° 35/79, por falta de autorização
dessa última lei.
8.2. dar conhecimento desta Decisão, com Relatório e Voto ao interessado; e
8.3. arquivar o presente processo.
Ata n° 13/98 — Plenário.
Data da Sessão: 22/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Vahnir Campeio
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.
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HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS TILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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Grupo H - Classe In - Plenário
TC-015.170/97-7
(c/ 01 volume)
Natureza: Consulta
Entidade: Universidade Federal da Bahia - UFBA
Interessado: Reitor da Universidade Federal da Bahia
Ementa: Consulta formulada pelo Reitor da Universidade Federal da
Bahia sobre cobrança de multas por atraso no pagamento de tarifas
às concessionária de serviços públicos. Não conhecer da presente
consulta, ante a ausência dos requisitos legais e regulamentares para
sua admissibilidade (art. 1 2, XVII, Lei n2 8.443/92 e arts. 216 e 217
do RI/TCU). Dar ciência ao consulente do inteiro teor da Decisão a
ser adotada pelo Tribunal, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam. Arquivar o presente processo.
Examina-se no presente processo consulta formulada pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal
da Bahia, Sr. Luiz Felipe Perret Serpa, relativa à cobrança de multas por atraso no pagamento de tarifas às
concessionárias de serviços públicos, no caso para fornecimento de energia elétrica.
A SECEX/BA, instruindo o feito, esclarece que:
"... a autoridade consulente, ameaçada pela Companhia de Eletricidade da Bahia - COELBA, de
corte de energia elétrica nas unidades administrativas da Universidade, por débitos decorrentes de acréscimos
moratórios por atraso de pagamento (fl. 5), solicita desta Corte de Contas parecer a respeito, pois entende 'ser
absolutamente incabível tal cobrança, por juridicamente desassistida'.
A UFBA, inclusive, ingressou em juízo com Ação Cautelar contra a COELBA, no intuito de impedir
a suspensão do fornecimento de energia, tendo sido deferido seu pedido, como demonstrado pela
documentação anexa às fls. 63/75.
Parece-nos, entretanto, que a consulta não atenda aos requisitos de admissibilidade estabelecidos
pelo Regimento Interno, pois a autoridade consulente não se inclui entre aquelas previstas nos incisos I a IV
do art. 216 da citada legislação, e versa sobre caso concreto, em desacordo com o art. 217 do mesmo
Regimento, devendo o processo ser arquivado após comunicação ao Sr. Luiz Felipe Perret Serpa.
Porém, se a Egrégia Corte entender que esta preliminar posa ser superada, submetemos o assunto
à consideração superior propondo que se responda ao Magnífico Reitor da Universidade Federal da Bahia que
a orientação predominante do TCU é pelo não cabimento do recolhimento de multas por atraso no pagamento
de tarifas das concessionárias de serviços públicos, por falta de norma legal que autorize tal procedimento, a
exemplo das Decisões proferidas nos TC's 275.394/88-3, 015.644/90-1, 005.791/91-0, 007.087/93-4 e
004.142/94-2".
O Sr Secretário de Controle Externo da SECEX/BA manifestou-se de acordo com as conclusões
da instrução.
É o Relatório.
VOTO
Como se observa do Relatório que acabo de apresentar, a autoridade consulente não se inclui entre
Min-VC_170\\C: \Trabalho\votos\ 15 17097.doc
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aquelas previstas nos incisos I a IV do art. 216 do Regimento Interno e a consulta versa sobre caso concreto.
Nesse sentido, ante o disposto no art. 217 da referida norma regimental, entendo que o Tribunal está
impedido de conhecer da consulta, devendo, portanto, o processo ser arquivado após comunicação ao
consulente.
Entretanto, considerando que o Tribunal já se manifestou sobre a matéria em várias oportunidades,
sou de opinião, ainda, que, a titulo de colaboração com o Magnifico Reitor, deva-se encaminhar-lhe cópia
da Deliberação a ser adotada, bem como de seus fundamentos.
Ante todo o exposto, Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este
Colendo Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 22 de abril de 1998.

VALMIR C
LO
Ministro-Relator
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DECISÃO Ng 187/98-TCU- Plenário
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Processo n 2 TC- 015.170/97-7
Classe de Assunto: OTO- Consulta formulada pelo Reitor da Universidade Federal da Bahia sobre cobrança
de multas por atraso no pagamento de tarifas às concessionária de serviços públicos.
Interessado: Reitor da Universidade Federal da Bahia
4.Entidade: Universidade Federal da Bahia - UFBA
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/BA
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - não conhecer da presente consulta, ante a ausência dos requisitos legais e regulamentares previstos
para sua admissibilidade (art. 1 2, inciso XVII, da Lei n 2 8.443/92 e arts. 216 e 217 do Regimento Interno do
TCU);
8.2 - levar ao conhecimento do interessado o inteiro teor desta Decisão, bem como do Relatório e Voto
que a fundamentam;
8.3 - arquivar o presente processo.
Ata n° 13/98 — Plenário.

Data da Sessão: 22/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo (Relator)
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro com voto vencido: Bento José Bugarin.
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HOMERO SANTOS
Presidente

VAL IR C MPELO
Ministro-Relator
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GRUPO II- CLASSE IV — Plenário
TC-376.194/96-0 (c/2 volumes)
Natureza: Prestação de Contas, exercício de 1995
Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto
Responsável: Renato Godinho Navarro (ex-reitor) — C.P.F.
n° 118.646.726-68 e demais enumerados à fl. 2.
Ementa: Prestação de Contas, exercício de 1995.
Irregularidades e impropriedades diversas. Audiência do
ex-reitor. Não caracterização da responsabilidade
individual do Sr. Renato Godinho Navarro, com relação as
impropriedades não elididas. Atos, cujo início da prática
remonta a exercícios anteriores. Falhas formais, no
presente exercício. Contas regulares, com ressalva, com
quitação aos responsáveis. Determinações à entidade e à
C I SET/MEC

RELATÓRIO
Versa o presente processo sobre Prestação de Contas da Fundação Universidade Federal
de Ouro Preto — MG, referente ao exercício de 1995.
PARECER DO CONTROLE INTERNO
A CISET/MEC certificou a irregularidade das contas (Certificado de Auditoria n° 99/96
— fl. 107), ante as impropriedades apontadas nos itens 4, 16 a 22, 29 a 30, 37 a 40, 42 a 44, 46 e 47; e as
irregularidades tratadas nos itens 26 a 28 e 58 do Relatório de Auditoria de Gestão n° 27/96 (fls. 94/106).
As ocorrências relacionadas no item 58 do Relatório de Auditoria de Gestão
supramencionado referem-se à Auditoria Operacional, realizada pela CISET/MEC, na área de recursos
humanos da entidade, a qual gerou o relatório de auditoria n° 18/95, Processo n° 23000.011429á5-90,
tendo sido cópia (fls. 119/243) deste último encaminhada ao Tribunal por intermédio do Oficio ir 043
SFC/CONOR/GAB, de 30.1.96 (fl. 118).
PARECER DA UNIDADE TÉCNICA
Após análise inicial do processo, a SECEX/MG propôs a audiência do Senhor Renato
Godinho Navarro, ex-reitor daquela instituição de ensino superior, em razão das inúmeras impropriedades
e irregularidades detectadas (fls. 247/57).
Em despacho de fl. 259, determinei a realização da medida alvitrada, sendo o
responsável notificado em 12.9.97, conforme demonstra o Oficio Reitoria n° 180/97, de 9.9.97 (fl. 264).
Em 30.9.97, apresentou o indigitado, tempestivamente, as razões de justificativa
solicitadas (fls. 272/94), rebatendo ponto por ponto as irregularidades verificadas na sua gestão.
Em fundamentado exame das informações encaminhadas, o AFCE/CE Cláudio Marcelo
Spalla Fajardo entendeu que os seguintes pontos não restaram suficientemente justificados, propondo, ao
final, o julgamento pela irregularidade das contas, sem prejuízo da realização de várias determinações à
instituição e à CISET/MEC, além de aplicação de multa ao responsável (fls. 300/20):
"4. REJEIÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS
Rejeitamos as justificativas apresentadas abaixo pelos respectivos motivos:
4.1 Item 6, fl. 66 - servidores ocupantes da categoria de engenheiros receberam complementação do
piso de engenheiro a título de vencimento complementar.
4.1.1 Normas Infringidas - Ato sem amparo legal.
4.1.2 Justificativa Apresentada (fi273) - O responsável informa, primeiramente, que tais pagamentos já
foram devidamente suspensos, em atendimento ao disposto no Oficio-Circular/SRH n° 18, de 10 de maio
de 1996 e anexa à sua defesa fichas financeiras anuais que comprovam que a rubrica questionada (405 —
Min-mv_121 CAVotosk37619496.doc
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sem sentido, uma vez que não se contesta a jornada do odontólogo; acrescentamos que desconhecemos o
diploma legal que confere o mesmo regime de horário aos atendentes.
4.2.8 Percebemos que os quatro servidores citados, mais um quinto servidor, de prenome Núncio, a que
se refere o item 13 seguinte, não obtiveram suas incorporações concedidas por decisões judiciais, mas
por decisão administrativa da própria UFOP, posto que são remanescentes de dezessete servidores
detectados em 1989 pelo Relatório de Auditoria da CISET/MEC. Sobre isso argumentamos que, de
acordo com o Decreto 73.529/74, art. 1°, "é vedado a extensão administrativa dos efeitos de decisões
judiciais contrárias à orientação estabelecida, para administração direta e autárquica, em atos de
caráter normativo e ordinatório".
4.2.9 Em que pese a decisão do Tribunal a respeito das contas de 1988, nunca poderia haver ressalva
nesse sentido, primeiro porque ainda não havia sido estabelecido o Regime Jurídico Único, que motivou
a orientação de rejeitar vantagens trazidas do regime da CLT; segundo porque a auditoria da
CISET/MEC, sendo realizada em 1989, não pôde constar no exame das contas de 1988. A propósito, é de
se estranhar que contratos com termo aditivo em 1988, acrescentando-lhes duas horas a mais na jornada
de trabalho, tenha levado à incorporações, ainda em 1988, como nos induz a defesa do responsável.
4.2.10 Quanto aos princípios doutrinários invocados, dizemos que não pode haver invocação de direitos
adquiridos diante de ordem constitucional, pois esta deriva de Poder Constituinte Originário. A
instituição do Regime Jurídico Único foi ordenada pelo art. 39, caput, da Carta Magna. Também não se
trata de retroatividade das leis, mas da impossibilidade de levar garantias restritas a um regime jurídico
para outro, pois não haveria justiça na acumulação das vantagens de ambos regimes: por exemplo, a
aposentação integral com horas extras incorporadas ou a estabilidade com direito ao Fundo de
Garantia, a nosso ver, seriam situações sem o menor resquício de igualdade com o trabalhador comum
ou isonomia com os demais servidores. Diga-se de passagem que os atuais servidores não eram
obrigados a aceitar a mudança de regime, quando da instituição do RIU: os empregos foram
transformados em cargos, conforme § 1°., do art. 243, mas os empregados passaram a ser submetidos ao
regime ( art 243, caput), obviamente se quisessem continuar em suas ocupações.
4.2.11 Encerramos nossa tese invocando a Decisão n°. 249/94 - la. Câmara (Ata n°. 32/94), em que o
Tribunal resolve suspender pagamento de jornada de trabalho suplementar habitual, garantido por
decisão judicial, prolatada pelo Tribunal Federal de Recursos em 1986. Nas palavras do representante
do Ministério Público junto ao TCU, a decisão "visando a garantir-lhe direitos inerentes à sua antiga
condição de servidora celetista, temos que os limites daquele aresto se exaurem no momento em que se
deu, por força de lei, transposição da servidora para o novo RIU da Lei 8.112.90, em que a situação
funcional é inteiramente nova, onde não se admite a vantagem de horas extras, sob a forma de
incorporação aos proventos".
4.2.12 Por todo o exposto neste item e por desconhecermos o exato quantitativo dos servidores, ativos e
inativos, agraciados com a controvertida decisão administrativa, propomos que o Tribunal determine à
entidade que providencie o ressarcimento junto aos beneficiados das quantias recebidas indevidamente e
CISET/MEC que faça constar, nas próximas contas da entidade, o efetivo cumprimento desta
determinação.
4.3 Item 13, fL67 - percepção de horas extras cumulativamente com função comissionada.
4.3.1 Normas Infringidas - Lei n°8.112/90, art. 19, §1°. e Lei n° 8. 168/91, art. 1% §5°.
4.3.2 Justificativa Apresentada (f1.277/8) - O responsável alega que o pagamento cumulativo de horas
extras e gratificação por desempenho de função de confiança a três servidores, de prenomes Alair,
Adriano e Nilson, foi um erro operacional da Área de Pagamentos e Benefícios da Coordenadoria de
Recursos Humanos que foi imediatamente suspenso a partir da emissão do relatório de auditoria. O
quarto servidor supostamente beneficiado, detectado pela equipe de auditoria (f1.67), foi Núncio Araújo
Sol; sobre ele o responsável alega que não se trata de pagamento cumulativo de horas extras, mas de
horas suplementares, paga ao cargo de médico e tratado no item anterior. Também esse too de
pagamento, como os demais justificados no item 4.2 desta instrução, foi devidamente suspenso.
4.3.3 Análise/fundamentação - O responsável admite que tal situação comportou uma irregularidade,
mas não faz qualquer referência de que os valores indevidamente pagos foram recolhidos na forma da
lei. Sugerimos que o Tribunal determine à entidade o recolhimento dos valores pagos como horas extras
Min-mv_121C:Wotos\37619496.doc
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aos servidores mencionados e à CISET/MEC que, também, faça constar o efetivo cumprimento desta
determinação na próxima prestação de contas da IFE.
4.4 Itens 17 e 18, fls. 67/8 - servidores com cargos comissionados, mas sem cargo efetivo, recebendo
Gratificação de Atividade Executiva - GAE.
4.4.1 Normas Infringidas - Lei Delegada n°. 13/92, art. 10.
4.4.2 Justfficativa Apresentada (fls. 278/81) - O responsável discorda do entendimento dominante no
TCU, que interpreta, sobre a Lei Delegada n° 13/92, a impossibilidade de percepção cumulativa da
Gratcaçã o de Atividade Executiva (GAE) com a Gratificação de Atividade pelo Desempenho de
Função (GADF), pelos ocupantes de cargos comissionados, sem vínculo efetivo com a administração,
pelos seguintes motivos:
a lei não dispõe expressamente;
o servidor investido em cargo comissionado também é servidor e percebe vencimento básico (sic).
4.4.3 Em seu arrazoado, o responsável recorre ao art. 30 da Lei n°. 8112/90, para provar que servidor
em cargo de comissão também é servidor - sobre o qual não comentaremos, por ser pacifico seu
entendimento - e ao art. 40, para provar que o servidor comissionado também recebe vencimento básico.
Sua redação é a seguinte:
"Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em
lei."
4.4.4 O argumento apresentado pelo responsável em defesa dessa tese é que "posteriormente, através do
art. 1°, inciso I, da Lei n°8.852, de 04/02/94, ficou definido que a retribuição prevista no art. 40 da Lei
n° 8.112/90 era vencimento básico".
4.4.5 Argumenta, ainda, que a Lei n° 8.911/94, ao fixar a remuneração dos cargos em comissão, definiu,
em seu anexo, a estrutura para retribuição dos cargos públicos de direção, contendo vencimento,
representação e GADF.
4.4.6 Prossegue o gestor, dizendo que a Carta Magna garante, no art. 39, § 1°, a isonomia de critérios
para os cargos de atribuições iguais ou assemelhadas e que lhe é defeso, como administrador, "acrescer
palavras à lei, devendo ser sua interpretação sistêmica, além da literal"; e encerra acrescentando que,
após o relatório de auditoria, a UFOP suprimiu o pagamento da GAE dos servidores mencionados,
"sanando a irregularidade apontada", e apresentando os documentos res. 32 a 51 (fls. 32/51, vol. II).
4.4.7 Análise/fundamentação - Comete um falso silogismo o responsável, ao tentar justificar o
pagamento da GAE a servidores em cargo comissionado que não possuem cargo efetivo. A questão
principal é a afirmação de que tais servidores também percebem vencimento básico, a qual contestamos.
A chave dessa afirmação é a Lei n°. 8.852/94 que, segundo o autor, definiu que o "vencimento" a que se
refere o art. 40 da Lei n°. 8.112/90 era "vencimento básico". In verbis:
"art. 1°. Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na Administração pública direta,
indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
1- como vencimento básico:
a) a retribuição a que se refere o artigo 40 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, devida pelo
efetivo exercício do cargo, para os servidores civis por ela regidos; (grifo nosso)
4.4.8 Percebe-se que o artigo mencionado delimita a aplicação dos conceitos que traz: a própria lei.
Assim, a mesma não tem a faculdade de modificar a Lei n°. 8.112/90, primeiro porque não lhe é
contrária e, depois, porque assim não expressa. Ou seja, continuamos, nosso ordenamento jurídico com a
definição de vencimento dada pelo art. 40 da Lei n°. 8.112/90, pois a igualdade com o termo vencimento
básico só existiu para os efeitos da Lei n°. 8.852/94.
4.4.9 Quanto à retribuição dos servidores comissionados, a própria Lei n°. 8.911/94 estabeleceu as
parcelas que a compõem: vencimento, representação e GADF. Somente estas são previstas na lei, que
regulamenta o §5°. Do art. 62 da Lei n°. 8.112/90, não cabendo ao administrador incluir outras não
previstas nessa lei (n°. 8.911/94), exceto as de caráter pessoal.
4.4.10 A parcela "vencimento", mencionada na Lei n°. 8.911/94, por sua vez, guarda conformidade com o
art. 40 da Lei n°. 8.112/90, que denomina a retribuição do cargo público, efetivo ou comissionado,
enquanto o servidor efetivo recebe, como parte de seus vencimentos, a parcela "vencimento básico". Se
Min-mv_121 C: \ Votos \ 37619496. doc
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prevalecesse o entendimento do responsável, na Lei n°. 8.911/94 deveria constar
não "vencimento" e incluir, entre as parcelas, a GAE.
4.4.11 Por esse motivo, permanecemos com o entendimento do Tribunal e, mais uma vez, fazemos nossas
as palavras do representante do Ministério Público junto ao TCU, no processo que culminou a Decisão
n°. 46/95 — 2' Câmara (Ata 08/95): "Os não detentores de cargo efetivo não fazem jus a GAE, por não
existirem para eles a base de cálculo daquela gratificação: o vencimento básico".
4.4.12 Apesar da suspensão dos pagamentos, aludida pelo responsável, não podemos considerar
elididas as irregularidades, pois não foram ressarcidos os valores indevidamente pagos. Por intermédio
dos documentos apresentados (lis. 32/51, vol. II), percebemos que alguns desses servidores tiveram seus
pagamentos suspensos, indicando destituição do cargo comissionado; disso resultará uma maior
dificuldade na gestão da IFE para reparar a falha, mas, obviamente, não justificará a inépcia.
4.4.13 Por todo o exposto nesse item, sugerimos que o Tribunal determine, à entidade, que providencie
ressarcimento dos valores pagos indevidamente. Cabe-nos observar que, quanto a servidores que não
mais têm vínculo com a administração, a entidade deve fazer gestões administrativas para reaver essas
quantias e, se necessário, a instauração de Tomada de Contas Especial.
4.5 Item 31, ft 69 - pagamento cumulativo de vantagens a servidores aposentados - art 192 da Lei n°
8.112/90 e art. 184 da Lei n° 1.711/52, cumulativamente com a Vantagem Pessoal do art 2° da Medida
Provisória n°831/95.
4.5.1 Norma Infringida - Lei 8.112/90 - art. 192; Lei 1.711/52 - art. 184; MP 831/95 - art. 2°.
4.5.2 Justificativa Apresentada (lis. 283/4) - o responsável alegou que o posicionamento da Universidade
foi pautado em estudos jurídicos de sua Procuradoria. Aduziu, ainda, que este foi o entendimento do
Poder Judiciário que quando acionado por servidores de outras Instituições Federais, manteve a posição
anteriormente adotada pela UFOP. Acrescentou, finalmente, que em cumprimento às imposições do
MARE passou a efetuar o pagamento de apenas uma vantagem, deixando, desta forma, de proceder ao
pagamento de forma cumulativa.
4.5.3 Análise/fundamentação - As vantagens do art. 192 da Lei n° 8.112/90 e do art. 184 da Lei n°
1.711/52, são inacumuláveis, pois tratam-se da mesma vantagem, apenas regidas por regimes jurídicos
diferentes. De acordo com o seu art. 1°, a Medida Provisória n. 831/95 (DOU 19.01.95) extinguiu as
vantagens tratadas nos §§ 2°a 5° do art. 62 e no art. 193 da Lei n°8.112/90, bem como os arts. 3°a 11
da Lei n°8.911/94.
4.5.4 Dita a MP, em seu art. 2°, que as referidas vantagens, bem como aquela prevista na Lei n°
6.732/79, foram transformadas em vantagem pessoal nominalmente identificada, desde que preenchido
o interstício necessário para concessão na vigência da mencionada Medida Provisória.
4.5.5 Por via de conseqüência, é inacumulável a vantagem pessoal de que trata o art. 2° da MP 831/95
com as vantagens a que se referem os arts. 192 da Lei n° 8. 112/90 e 184 da Lei n° 1.711/52, por serem
similares (por analogia v. Decisão n° 316 - Plenária - Ata 22/96; Dec. 368 - Plenária - Ata n° 35/95
etc.).
4.5.6 Isto posto, entendemos que a entidade deva a regularizar esta ocorrência, e providenciar o
ressarcimento das quantias pagas indevidamente junto aos servidores inativos que porventura tenham
sido beneficiados.
4.6 Itens 34, 38, 39 e 40, fls. 70/1 - pagamento de adicional de insalubridade a servidora aposentada e
continuidade do pagamento a servidor que deixou de exercer atividade em local insalubre, além da
ausência de documentos que atestem a realização de exames médicos semestrais em servidores que
operem Raio X
4.6.1 Normas Infringidas - Lei n.° 8.112/90, art.68, §2°e art.72, Parágrafo único.
4.6.2 Justificativa Apresentada (lis. 284/5) - O responsável apresentou as seguintes justificativas:
item 34 - o pagamento de adicional de insalubridade a servidora aposentada Sônia Maria da S.
Oliveira corresponde aos dias de efetivo trabalho no mês da concessão da aposentadoria. São anexados
à sua defesa os documentos res. 94 a 99 (lis. 94/9, vol. II) que comprovam tal fato que se deu em outubro
de 1995.
item 38 - aponta incoerência da equipe de auditoria, pois a própria afirma que as concessões foram
feitas com base em laudo pericial de 15 de fevereiro de 1989, estando os pagamentos de acordo com os
Min-mv_121 C:\Votos\37619496.doc
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parâmetros legais da Portaria/MT n°. 3214/88, "sendo que, posteriormente, os adicionais foram
concedidos através de laudo do Médico do Trabalho da UFOP", de acordo com os ditames legais.
item 39 - a situação do Professor Dirceu do Nascimento, que permanece recebendo o adicional de
insalubridade cumulativamente com o exercício do cargo de Vice-Reitor (CD-2), é justificada pelo fato
de que o servidor não se ausentou da sala de aula, continuando a lecionar em local que autoriza a
percepção do adicional.
item 40 - a ausência de exames médicos na pasta funcional da servidora Maria Cristina de M
Castilho, é justificada pela transferência, em 1992, do médico do trabalho que realizava as avaliações,
desestruturando o setor responsável. Acrescenta que não logrou êxito a tentativa de ocupar o cargo, por
não ter havido aprovação em dois concursos públicos realizados.
4.6.2 Análise/fundamentação - Entendemos que o Tribunal pode acatar as justificativas para os itens 34 e
39 como suficientes para esclarecer a questão.
4.6.3 Quanto ao item 38 parece haver um equívoco, pois não foram questionados os atos de concessão,
mas sim o controle das concessões, que requer avaliação periódica para saber se cessaram as condições
que deram causa à concessão, para atendimento do disposto no §2°, ar!. 68 da Lei n° 8.112/90. O
Professor Dirceu do Nascimento foi o exemplo citado para o caso de servidores que não trabalham mais
em locais insalubres, mas foi devidamente justificado acima.
4.6.4 Por último, a respeito do item 40, entendemos que o responsável não elidiu a irregularidade, pois
apenas oferece razões para o descumprimento da disposição de exame médico semestral a cada seis
meses (ar!. 72, Parágrafo único, da Lei n° 8.112/90), sem assumir a proposição de alternativa, como o
encaminhamento a outro órgão/entidade para exame. Observa-se que o item 43 do Relatório de
Auditoria (1171) refere-se a indicação, em julho de 1995, de um médico com especialização em Medicina
do Trabalho para reestruturação do Setor de Saúde Ocupacional, mas, ao que parece, não ocorreu.
4.6.5 Sugerimos que o Tribunal determine à entidade que proceda o exame médico semestral aos
servidores que operam com Raio X conforme preconiza o art.72, Parágrafo único da Lei n°. 8.112/90 e
que faça o controle dos servidores que percebem adicional de insalubridade, para verificar se os mesmos
ainda exercem atividade em local que justifique a percepção.
4.7 Item 45, fl. 71 - ressarcimento de despesas mediante ajuda de custo em desacordo com o art. 53 da
Lei n°8.112/90.
4.7.1 Normas Infringidas - Lei n.° 8.112/90, art.53.
4.7.2 Justificativa Apresentada (fls. 285) - O responsável confirma o pagamento, como ajuda de custo, a
servidores que realizaram cursos "visando o aperfeiçoamento profissional". Justifica-se dizendo que foi
feito de acordo com Normas para Capacitação dos Servidores Técnicos Administrativos da UFOP,
aprovadas pela Resolução/CUNI n°.143, de 11 de maio de 1992, com base no art. 44 do PUCRCE.
4.7.3 Prossegue o responsável, em sua justificativa, dizendo que, após o posicionamento da Comissão de
Auditoria, 'foi determinada a imediata revisão do processo administrativo concessivo da ajuda de custo,
para reavaliação do posicionamento frente a legislação em vigor". E encerra dizendo que a atual direção
deve dar andamento às conclusões.
4.7.4 Análise/fundamentação - Primeiramente afirmamos que o procedimento da Universidade carece de
um mínimo de embasamento legal. O instituto da ajuda de custo, como preconiza o art. 53 da Lei n°.
8.112/90, deve atender a necessidade de instalação do servidor, quando em mudança de sede, o que se
verifica que não ocorreu.
4.7.5 Não se questiona a competência da IFE na realização de despesas dessa espécie, posto que o art.
44 do PUCRCE assim prevê. Porém o próprio PUCRCE define que esse programa (de aperfeiçoamento
do pessoal técnico-administrativo) deverá constituir-se a partir de um orçamento específico. A UFOP, no
afã de implementar tal programa, parece ter se esquecido de observar a própria origem.
4.7.6 Além do mais, qualquer programa, antes de ser implementado, requer provisão de recursos
orçamentários e, depois, o correto enquadramento de suas despesas.
4.7.7 Face ao exposto, principalmente pela impossibilidade de se pagar cursos como ajuda de custo,
sugerimos que o Tribunal determine o ressarcimento dos valores pagos a NEIDE APARECIDA GOMES,
pelos cursos de especialização em língua inglesa na PUC/MG e com professor particular, no valor de
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R$1.404,89, e aos servidores MARIA do SOCORRO S. ARAÚJO e RAFAEL MAGDALENA pelo o curso
de Psicopedagogia na EPEIVIG, nos valores de R$568,00, na forma do art. 46 da Lei n°. 8.112/90.
4.8 item 51 e 52,11 72- ausência de pastas funcionais que espelhem a vida funcional de cada servidor,
dificultando a aç ão fiscalizatória.
4.8.1 Justificativa Apresentada (fls. 285/6) - A I.F.E. utilizava fichas, modelo-padrão da CLT, de
denominação "Pasta Registro de Empregados", que foram alteradas quando da implantação do RIU,
para que contivessem anotações pessoais e a vida funcional dos funcionários até a aposentadoria. Para
'facilidade de registro" possui ficha de controle de freqüência onde são lançadas faltas, licenças, férias
e penalidades. Os documentos, origem dos lançamentos, são arquivados cronologicamente, por
racionalidade de espaço.
4.8.2 Quanto à falta de juntada, nos respectivos processos, das portarias relativas à concessão de
quintos aos servidores, o responsável esclarece que na área de pessoal esse dado encontra-se
informatizado, sendo emitidos relatórios discriminados com base nas portarias e estas arquivadas em
pasta próprias na Área de Registro e Cadastro da Coordenadoria de Recursos Humanos.
4.8.3 Análise/fundamentação - De antemão, percebemos a incongruência do modelo adotado, pois era
para conter todas as anotações pessoais, mas os dados relativos a freqüência e penalidades recebem
registro em separado.
4.8.4 Depreendemos da defesa apresentada que a J.F.E. rejeita a orientação administrativa da
CISET/MEC, no sentido de instituir uma Pasta de Assentamento Funcional para cada servidor, como
forma de controle. No entanto, esta tem sido também a orientação do Tribunal, emanada por intermédio
das Decisões n. °s 475/95 (Ata 42/95 - Plenário) e 28/95 (Ata 05/95-1.°Câmara).
4.8.5 Por oportuno, defendemos que, num "Sistema de Pessoal", a "chave de entrada" não pode ser outra
que não a identificação do pessoal (nome e matrícula do servidor); não faz sentido, portanto, a pesquisa
através de datas diferenciadas de eventos aleatórios, como pressupõe a defesa do responsável.
4.8.6 No caso específico dos processos de conversão de Quintos incorporados, ainda que os dados
estejam devidamente informatizados e que seja emitido relatório com base em cada portaria de
concessão, como alega o responsável, a atividade de controle, quer efetuada pela CISET ou TCU, quer
efetuada pela própria I.F.E., impõe a imprescindível facilidade de acesso. De nada adianta, para o
controle, se a portaria de concessão, bem como todos os dados relevantes da vida funcional do servidor,
estiver arquivada em local disperso, ao invés de uma Pasta de Assentamentos.
4.8.7 Trata-se, portanto, de falha de caráter formal que requer a determinação desta Corte de Contas
para que mantenha pastas individuais organizadas dos servidores que permitam identificação de sua
situação funcional, contendo a documentação legal exigida.
4.9 Itens 59 e 61, fls. 73/74 - nomeação de servidor, originário de concurso público, para cargos em
níveis diferentes do inicial, em desacordo com a Lei 8.460/92 (art. 29 e orientações da SAF.
4.9.1 Normas Infringidas - Lei n.° 8.460/92, art. 2°, Portaria/SRH/SAF n°2.343, de 20 de julho de 1994 e
Ofício-Circular/SRH/SAF n.° 50, de 26 de outubro de 1994.
4.9.2 Justificativa Apresentada (fls. 287/90) - O responsável considera que a estruturação dos servidores
obedece a distribuição por grupos e subgrupos atribuída pelo Decreto 94.664/87 (Plano Único de
Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos - PUCRCE), com a redação atualizada pelo art. 3° da
Lei n.° 8.216/91 e Portaria/MEC n.° 1.527, de 21 de agosto de 1991, sendo que em "nada determinando
o provimento no nível inicial da carreira". Alega, ainda, que a Portaria SRH/SAF n.° 2.343, de 20/07/94
e o Oficio-Circular SRH/SAF n.° 50, de 26/10/94 foi equívoco da SAF por desconhecimento das normas
do PUCRCE, pois "implicaria violenta alteração no sistema hierárquico implantado pelo PUCRCE, uma
vez que desconsidera as exigências de escolaridade e de complexidade das atribuições inerentes às
categorias funcionais que compõem o Plano Único".
4.9.3 Segundo o responsável, na antiga prática de obediência à hierarquização dos cargos, nem sempre
o provimento se dava no nível inicial.
4.9.4 A matéria foi objeto de análise da Procuradoria da UFOP (fi289) que concluiu que a
determinação da SAF (emanada pelo Oficio-Circular citado) somente pode vigorar a partir de sua
edição em 26/10/94, "não tendo o poder de alterar situações anteriores constituídas sob a égide da lei,
ou alterar regras constantes de editais já publicados, cujos concursos estavam em fase de realização...".
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4.9.5 Análise/fundamentação - A Portaria n.° 2.343/94 em questão estabelece:
"Art. 1°A nomeação de candidato, habilitado em concurso público, com vistas ao provimento do cargo
público, far-se-á, sempre, na inicial de Classe e Padrão de cada nível, de acordo com os anexos II, III e
IV, da Lei n°8.460/92. (grifo nosso)
Parágrafo Único. Os atos de nomeação, baixados na vigência do citado ordenamento jurídico, em
desacordo com as determinações constantes desta Portaria, deverão ser revistos e retificados,
imediatamente."
4.9.6 Percebe-se, então, que a I.F.E. resolveu descumprir a determinação emanada pela portaria retro,
em particular do seu parágrafo único, por discordar de seu texto.
4.9.7 Porém, toda argumentação do responsável, no sentido de contestar a validade da Portaria
SRH/SAF n.° 2.343/94 e do Oficio-Circular n.°50/94 sobre as categorias funcionais que compõem o
PUCRCE, torna-se inócua diante do artigo 22 do próprio Decreto 94.664/87. In verbis:
"Art. 22. O provimento de emprego técnico-administrativo e técnico-marítimo no Quadro da IFE far-se-á
no nível inicial, mediante habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
Portanto, s.m.j., o próprio PUCRCE já encerrava determinação para ingresso de seus componentes nos
níveis iniciais".
4.9.8 Torna-se essencial dizer que a portaria e o oficio-circular citados são meramente instrumentos
utilizados para padronizar procedimentos que devem ser adotados a partir da vigência da Lei 8.460/92.
O próprio responsável, conforme defesa apresentada à folha 287, admite que a Lei trouxe nova
classificação para os servidores públicos civis. Entendemos não ser razoável, portanto, questionar e
descumprir a portaria que apenas orienta a aplicação da Lei n° 8.460/92, sob a escusa de que sua
adoção representaria uma violenta alteração no sistema hierárquico implantado pelo PUCRCE, pois a
alteração foi efetivada através do art. 2° da Lei n°8.460/92, com elaboração de novas tabelas.
4.9.9 No nosso entendimento, foge à razão, ainda, restringir o cumprimento da lei aos fatos ocorridos
após a edição do Oficio-Circular n° 50, posto que este não cria nova situação jurídica, apenas reafirma o
entendimento da situação estabelecida pela lei. Consoante com a doutrina de Direito Administrativo, o
art. 114 do RIU dispõe que a Administração deve rever, a qualquer tempo, atos eivados de ilegalidade.
Ora, ou os atos de nomeação em níveis diferentes do inicial eram ilegais e devem ser revistos desde sua
origem - a lei que o autorizou (8.460/90) -, ou eles eram legais e, então, não precisam ser revistos. Só
que a interpretação disso não pode ser de competência da LEE, pois a SAF já avocou para si e
determinou a correção, restando-lhe apenas o cumprimento. Ainda que os concursos estivessem em
andamento, eles têm que se subordinar à lei, e não ao contrário.
4.9.10 Concluímos que permanece a ilegalidade deste ato de gestão, agravado pelo descumprimento de
pontual determinação setorial. O Relatório de Auditoria n° 18 (fls. 73/4), menciona que os servidores
foram colhidos por amostragem, parecendo que tal ato era prática generalizada nesta gestão. Propomos
que o Tribunal determine à entidade o imediato enquadramento dos servidores nomeados nos níveis
iniciais da carreira, de acordo com a orientação da extinta SAF, bem como a restituição ao Erário do
que foi indevidamente pago, nos termos do art46 da Lei n° 8.112/90 e da Súmula/TCU n° 235 e que
determine, por desconhecermos a repercussão financeira, à CISET/MEC que faça constar nas próximas
contas da entidade o efetivo cumprimento desta determinação.
4.10 Itens 65 e 66, fls. 74/5 - concessão de progressão funcional por titulação em desacordo com a
Portaria/MEC n° 475/8Z
4.10.1 Normas Infringidas - Portaria/MEC n° 475/87, art. 23, incisos I e II, de 26 de agosto de 1987.
4.10.2 Justificativa Apresentada (fls. 290/1) - O responsável alega que o ato foi praticado com base na
decisão do Conselho Universitário da UFOP, Resolução/CUNI n° 144, de 31 de julho de 1992.
4.10.3 Segundo o responsável, após a edição do Decreto 94.664/87, normas complementares foram
baixadas pelos órgão superiores visando, entre outros objetivos, estabelecer o procedimento de
concessão de progressão funcional por titulação.
4.10.4 O antigo Conselho Federal de Educação, porém, restringiu em sua legislação os cursos válidos
para a progressão por titulação àqueles realizados pela carreira de magistério (mestrado, doutorado,
especialização, aperfeiçoamento), ignorando cursos realizados pelo pessoal técnico-administrativo,
também pertencente ao PUCRCE.
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4.10.5 O Conselho Universitário procurou normatizar a matéria, abrangendo também o pessoal técnicoadministrativo, adotando forma utilizada por "outras instituições", dentro de uma "política de
valorização do servidor público e do princípio da isonomia". Alega, ainda, que "as progressões estavam
relacionadas com as atividades dos cargos exercidos, utilizando, para tanto, a soma das cargas horárias
dos cursos realizados" e que "aplicação do PUCRCE aos técnicos-administrativos exigiu uma
interpretação da lei com base nos costumes".
4.10.6 O responsável afirma que, segundo a Coordenadoria de Recursos Humanos da UFOP, hoje já
está procedendo de acordo com os ditames da Portaria/MEC n°475/87.
4.10.7 Análise/fundamentação - Não temos a indicação do responsável de qual legislação do antigo
Conselho Federal de Educação que, segundo o próprio, restringiu a aplicação da progressão funcional
por titulação à carreira dos docentes do PUCRCE, mas entendemos que "normas complementares
editadas por órgãos superiores" compreende a Portaria/MEC n° 475/87. Essa portaria, datada de 26 de
agosto de 1987, vem a completar o PUCRCE, em atenção ao seu art.64, e autoriza a progressão
funcional por titulação, tanto para o pessoal docente quanto para os técnicos.
4.10.8 Em seu artigo 23 c/c Anexo III, a portaria impõe regras para a concessão desse tipo de
progressão ao pessoal técnico que, em resumo, estabelece que cursos sem relação direta com o cargo
dão direito a progressão de um nível e, os que tenham relação direta com o cargo, dão direito a
progressão de um a três níveis, conforme a carga horária, obedecida uma carga horária mínima para o
curso.
4.10.9 O responsável confirma que não obedecia o estabelecido como carga horária mínima, somando a
carga de mais de um curso. Quanto a concessão de mais de um nível, quando somente um seria de
direito, e a concessão sem relação direta com o cargo - irregularidades citadas pelo controle interno -, o
reitor não faz menção especifica, levando-nos ao entendimento de que inclui-se na deliberação do
Conselho Universitário citada.
4.10.10 O Conselho Universitário, ao seu alvedrio, resolveu adotar regras distintas para a concessão
dessa progressão. Desconhecemos competência do conselho de editar normas contrárias às editadas por
órgãos superiores, mas não pode servir de escusa ao responsável para o não cumprimento das mesmas,
pela óbvia razão de serem superiores, resolvendo-se o conflito de competência dessa forma e não ao
contrário.
4. 10. II Observa-se que não há indicação, em sua defesa, de que foram ressarcidos os cofres público das
diferenças resultantes de progressões indevidas, e nem que tais progressões foram revistas, apenas que
atualmente a UFOP obedece os ditames da Portaria/MEC n° 475/87, ao conceder progressão por
titulação.
4.10.12 Finalizamos afirmando nosso desconhecimento de interpretação da lei com base nos costumes.
Se o responsável queria citar os costumes como fonte de Direito, invocamos o princípio doutrinário de
Direito Público Administrativo que estabelece que ao administrador só é dado executar o que houver
previsão legal, sendo que, no caso em tela, há e foi descumprida. O Tribunal, sob nossa ótica, deverá
determinar a entidade que identifique os indevidamente beneficiados, suspenda as progressões efetivadas
e restitua aos cofres públicos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/90 e da Súmula/TCU n° 235, o valor
indevidamente pago, e à CISET/MEC que ateste, por ocasião do próxima prestação de contas da
entidade, o efetivo cumprimento dessa determinação.
4.11 Itens 69 e 70,11 75- enquadramento ( mudança de cargo) de servidores sem amparo legal e em
desacordo com parecer de órgão competente superior - SAF/PR
4.11.1 No Relatório de Auditoria Operacional n° 18/95, consta, à folha 75 (item 71), que a IFE ratificou,
pela Resolução/CUNI n° 252/94, a revisão de enquadramento de Secretárias-Executivas com data
retroativa a janeiro de 1994, e em desacordo com parecer de órgão de competência superior.
4.11.2 Normas Infringidas - Decreto n°94.993/87
4.11.3 Justificativa Apresentada 01. 291) - O enquadramento no cargo de Secretário-Executivo ocorreu
com base nas determinações contidas na Lei n° 7.377/85 e no Decreto n° 94.664/87. O responsável alega
que a Lei n° 9.261/96 estabeleceu nova situação, mais benéfica no sentido de reconhecer direitos ao
exercício da profissão, "tendo a Administração entendido que os critérios adotados quando da
implantação do PUCRCE estavam prejudicados". A nova lei, segundo o responsável, abriu possibilidade
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para uma nova reavaliação dos casos apontados, "concluindo por um novo reposicionamento dos
servidores interessados nos cargos de secretário executivo e técnico em secretariado".
4.11.4 Análise/fundamentação - Não consideramos concebível que o administrador possa praticar atos
de gestão com fulcro em lei ainda não vigente, uma vez que a edição da nova lei (9.261/96) se deu em 10
de janeiro de 1996 e sua prestação de contas refere-se aos atos do exercício de 1995. Discordamos,
ainda, do responsável, em sua afirmativa de que a nova lei possibilita um novo reposionamento de
cargos, posto que ela confere direito aos que quiserem exercer a profissão de Secretário e, os que hoje
integram o RIU, exercem a profissão de servidor público civil, não mais existindo diversas profissões
para os cargos da administração; diferentemente da situação do serviço público, quando da
promulgação da Lei n° 7.377/85.
4.11.5A Lei n°7.377/85 dispõe:
"Art. 2°. Para os efeitos desta Lei, é considerado:
I - Secretário-Executivo o profissional diplomado no Brasil por curso superior de Secretariado,
reconhecido na forma da lei (.);
II - Técnico em secretariado o profissional portador de certificado de conclusão de curso de
Secretariado, em nível de 2.° Grau.
"Art. 3°. Fica assegurado o direito ao exercício da profissão aos que, embora não habilitados nos termos
do artigo anterior, contem, pelo menos, 5 (cinco) anos ininterruptos, ou 10 (dez) intercalados, de
exercício em atividades próprias de secretaria, na data de início da vigência desta Lei, e sejam
portadores de diplomas ou certificados de alguma graduação de nível superior ou de nível médio."
4.11.6 Segundo nosso entendimento, há clareza de correspondência, no texto da lei, entre o profissional
Secretário-Executivo com a diplomação de nível superior, e o Técnico em Secretariado com a
graduação de nível médio. Esse também é o entendimento da SAF, conforme documento aposto às
folhasI93/4.
4.11.7 Propomos que o Tribunal determine à entidade que reveja o enquadramento de todos os
servidores indevidamente beneficiados pela Resolução/CUNI n° 252/94 (fi.196/7), restituindo-os a
cargo/classe/padrão original, de dezembro de 1993, incluindo os inativos, conforme documento da folha
83 deste processo. Propomos, ainda, a restituição ao Erário, nos termos do art. 46 da Lei n° 8.112/90 e
da Súmula/TCU n°235, do que foi indevidamente pago, com base no ato indigitado, e à CISET/MEC que
ateste, por ocasião do próxima prestação de contas da entidade, o efetivo cumprimento dessa
determinação.
4.12 Item 77, fl. 76- aposentadoria de servidores em desacordo com a legislação aplicável, artigo 186,
inciso IH, letra "b", da Lei n°8.112/90 e IN/PR/SAF/GM n° 08, de 07.07.93.
4. 12. 1 Normas Infringidas - Lei n° 8.112/90, artigo 186, inciso III, alínea b) e IN/PR/SAF/GM n° 08/93,
item 15.
4.12.2 Justificativa Apresentada (f7.292/3) - A Universidade Federal de Ouro Preto concedia
aposentadoria especial a professores, prevista no diploma legal retro citado, considerando, para efeito
do cômputo do tempo de serviço, período de trabalho realizado fora da atividade de magistério. A
justificativa apresentada para tal procedimento foi que o mesmo encontrou amparo no Parecer da
Procuradoria Jurídica da UFOP (f7s. 210/6), que defende que o tempo de serviço prestado no magistério
deve contar proporcionalmente para, somado com o tempo fora do magistério, fazer jus ao beneficio da
aposentadoria aos 25 anos, para professoras, e 30 anos, para professores.
4.12.3 O responsável exibe acatamento das disposições legais, ao dispor que todos os atos "encontram-se
em processo de revisão", registrando que, dos trinta professores aposentados com base no indigitado
parecer (/7.209), alguns já voltaram à atividade, como os professores Carlos Roberto C. Chaves e Marco
Antônio R. Drummond e que a atual Direção da UFOP já está providenciando o retorno dos demais. Os
documentos es. 100 a 104 (fis. 100/3, vol. II) mostram a publicação no DOU de portarias do Reitor da
UFOP, tornando sem efeito as portarias de concessão de aposentadorias de oito professores dos citados
no item 77 (/1 76/7) do Relatório de Auditoria.
4.12.4 Análise/fundamentação - O texto legal citado expressa:
"Art. 186. O servidor será aposentado:
(.)
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III - voluntariamente:
(-)
b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 (vinte e cinco)
se professora, com proventos integrais;" (grifo nosso)
4.12.5 Apesar da clareza do texto legal, a UFOP arrogou-se o direito de descumpri-lo, sugerindo sua
inconstitucionalidade (v. Parecer PJU n°. 001, de 06/01/94 -fls. 211/6). À luz das decisões es. 378/92
(Ata 32/92 - 1° Câmara), 420/93 (Ata 46/93 - Plenário) e outras, que culminaram no Enunciado de
Decisão n°. 233, o Tribunal já considerou inválido esse entendimento, mas, ainda que fosse válido, como
ente administrativo só lhe caberia executar a lei, deixando a argüição de constitucionalidade aos que
tiverem "interesse de agir" no fórum judicial.
4.12.6 A despeito de a Procuradoria da UFOP se "curvar às orientações dos órgãos superiores",
conforme Oficio RT.PJU n°. 71/95 (/7.210), desde 06 de novembro de 1995, somente oito das trinta
aposentadorias concedidas irregularmente foram suspensos, sendo que todas pela atual Administração.
Em suma não há qualquer evidência de que, durante toda a gestão do responsável, que encerrou-se em
20 de dezembro de 1996, a UFOP tenha se esmerado por corrigir essa falha apontada pelo Relatório de
Auditoria (e foi suscitada, inclusive, internamente pelo oficio CRH.DAD n° 156/95, de 16/10/95 -fi. 210),
resultando que já se passam cerca de três anos em que subsistem, no mundo jurídico, atos de flagrante
imperfeição na concessão de aposentadorias, em prejuízo da Universidade e da legalidade dos atos.
4.12.7 Por esses motivos propomos que o Tribunal, apesar da ciência da irregularidade pela IFE,
determine a imediata revisão dos atos de concessão de aposentadoria a professores em que usufruiu-se
de tempo de serviço estranho ao magistério, fixando prazo para o retorno à atividade dos indevidamente
beneficiados; e à CISET/MEC que ateste, por ocasião do próxima prestação de contas da entidade, o
efetivo cumprimento dessa determinação.
4.13 Item 44, 11 100 - cobrança de taxa de ocupação de imóveis residenciais em desacordo com a
legislação pertinente.
4. 13. 1 Normas Infringidas - Decreto n° 980/93, art. 14.
4.13.2 Justificativa Apresentada (17.296) - O responsável confirma que a UFOP possui três imóveis
funcionais que têm sido ocupados ao longo dos anos pelos servidores de prenomes Alírio, Márcio, Wilson
e que as taxas de ocupação estão defasadas. Sobre tais imóveis, segundo o informante, a Universidade já
decidiu, através das Resoluções/CUNI n's 165, de 31/05/93 e 181, de 01/10/93, que seriam desocupados
"para atendimento de outras finalidades prioritárias". Com isso e diante da resistência à devolução do
imóvel pelos beneficiados, a UFOP teve que ajuizar ações de despejo contra os servidores Alírio e
Márcio (documentos 120 a 123, fls. 120/3 do volume II); o servidor Wilson já entregou o imóvel que
dispunha.
4.13.3 Quanto a defasada taxa de ocupação, o responsável alega que a "Universidade vem há anos
tentando atualizá-la, sempre esbarrando na resistência dos servidores, motivo também das ações de
despejo em curso".
4.13.4 Na análise/fundamentação - Não vislumbramos que resistência possa impedir a implantação de
desconto em folha de servidor beneficiado, com exceção de ação judicial, que não é o caso, e ausência de
vontade do administrador. Entendemos que o Tribunal deve determinar a Entidade a promover o
imediato desconto em folha dos servidores ocupantes de imóvel funcional, pelo valor mensal previsto no
Decreto n°980/93, que corresponde a dois milésimos do valor do imóvel.
4.14 Item 52, f1.102 - extrapolação da cota de combustível estipulada pela CSG/MEC
4.14.1 Justificativa Apresentada (fl. 297/8): O responsável confirma a extrapolação no consumo de
3.867,7 litros de combustível, além da cota estabelecido em 74.000 litros. Os motivos apresentados para
tal ocorrência foram os seguintes:
I) aquisição de três novos veículos, propiciando aumento do gasto com combustível;
Programa "Compromisso da Pró-Reitoria de Extensão", envolvendo alunos e professores em projetos
desenvolvidos na região de Ouro Preto e Maricma, aumentando a atuação da frota;
promoção do "Festival de Inverno de Ouro Preto", em parceria com a UFMG, levando a utilização
dos veículos no transporte de professores convidados, equipamentos e materiais, no trajeto entre Ouro
Preto e Belo Horizonte, sede da UFMG;
Min-mv_121 CWotos\37619496.doc

11

—9U—

C061..
elenir

cY •

&num

Secretária do Plookle

Tribunal de Contas da União

crescimento da área fisica da UFOP, com a edificação de obras, exigindo maior movimentação dos
veículos;
diversas atividades extras realizadas, utilizando os veículos.
4.14.2 Análise/fundamentação - Os motivos apresentados mostram que a Universidade sofreu um
acréscimo de atividades, não nos sendo permitido dizer sobre sua real necessidade. Porém para
execução das mesmas é mister que se faça um levantamento de recursos com antecedência, levando à
participação superior as novas necessidades, com vistas a satisfazê-las. Levando em consideração que, a
cada abastecimento, as viaturas são completadas de cerca de 100 litros de diesel ou 50 de
gasolina/álcool, a administração não pode se julgar surpreendida pela extrapolação da cota. Antes,
podemos interpretar que houve relaxamento no controle do consumo de combustível por parte da
administração.
4.14.3 Deixemos claro que, s.m.j., a conseqüência desse descontrole não ultrapassa o mero
descumprimento de formalidade administrativa, uma vez que todo o consumo, presumimos, foi em prol de
atividades da Universidade. Não temos informação no presente processo a respeito de consumo
excessivo de combustível, que poderia indicar desperdício; entretanto, seria conveniente que a
Universidade apurasse o consumo médio por veículos, afim de evitar desperdício e/ou coibir desvios.
4.14.4 Por esse motivo sugerimos que Tribunal determine à Universidade Federal de Ouro Preto que
observe a cota estipulada pelo CSG/MEC e proceda o controle dos gastos de combustível por veículo, se
ainda não o faz.
5. CONCLUSÃO
Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo que:
5.1 as presentes contas sejam julgadas irregulares, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea
"h" e 19, parágrafo único, da Lei n° 8443/92, considerando as ocorrências relatadas nos subitens 4.1 a
4.14 desta instrução, com aplicação de multa ao responsável, Sr. RENATO GODINHO NAVARRO,
fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal,
o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, com base nos arts. 58, inciso I, e 23,
inciso III, alínea "a" da citada Lei c/c o art. 165, inciso III, alínea 'a", do Regimento Interno/TCU;
5.2 seja autorizada, desde logo, a cobrança judicial da dívida nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n°
8443/92, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir do dia seguinte
ao término do prazo ora estabelecido, até a data do recolhimento, caso não atendida a notificação, na
forma da legislação em vigor; e
5.3 seja determinada ao atual responsável pela Universidade Federal de Ouro Preto a adoção das
seguintes medidas:
Área de Pessoal
5.3.1 identificar os beneficiados (ativos e inativos), quantificar valores pagos, suspender os pagamentos
ainda em vigor e promover o ressarcimento aos cofres da Universidade, nos termos da Súmula de
Jurisprudência n° 235 do Tribunal de Contas da União, e na forma do art. 46 da Lei n° 8.112/90, dos
pagamentos indevidamente feitos relativamente a:
da parcela de adicional por tempo de serviço paga a maior a Jairo Luiz de Mello, desde a origem do
erro, tendo em vista que este servidor estava recebendo o adicional no percentual de 15%, quando o
correto era 14% (subitem 3.6);
vencimento complementar aos engenheiros e arquitetos sem embasamento legal, em desacordo com
entendimento deste Tribunal (Decisão 359/94 - 1° Câmara - Ata 43/94 - DOU de 21/12/94; subitem 4.1);
horas extras incorporadas no antigo regime celetista a servidores após o advento da Lei n° 8. 112/90,
em desacordo com os arts. 73 e 74 da citada Lei (Decisão 249/94 - 1 ' Câmara - Ata 32/94 - DOU de
27/09/94; subitem 4.2);
horas extras cumulativamente com função comissionada em desacordo com a Lei n° 8. 112/90, art. 19,
§1°. e Lei n°8.168/91, art. 1°, §5° (subitem 4.3);
Gratificação de Atividade Executiva - GAE a servidores com cargos comissionados, mas sem cargo
efetivo, recebendo em desacordo com o art. 1° da Lei Delegada n°. 13/92 (Dec. 46/95 - 2° Câmara - Ata
08/95 - DOU de 21/03/95; subitem 4.4);
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fi pagamento cumulativo de vantagens a servidores aposentados - art. 192 da Lei n° 8.112/90 e art. 184
da Lei n°1.711/52, cumulativamente com a Vantagem Pessoal do art. 2° da Medida Provisória n° 831/95
(v. Decisão 316/96 - Plenário - Ata 22/96 - DOU de 28/06/96; Dec. 368/95 - Plenário - Ata 35/95 - DOU
de 28/08/95; Dec. 423/93 - Plenário - Ata 46/93 - DOU de 20/09/93; Dec. 486/92 - Ia Câmara - Ata
43/92 - DOU de 16/09/92; subitem 4.5).
cursos de especialização em língua inglesa na PUC/MG e com professor particular, no valor de
R$1.404,89, a NEIDE APARECIDA GOMES, e aos servidores MARIA do SOCORRO S. ARAÚJO e
RAFAEL M4GDALENA pelo curso de Psicopedagogia na EPEMG, nos valores de R$568,00, bem como
a outros servidores que tenham recebido beneficios semelhantes, tendo em vista estar em desacordo com
o art.53 da Lei n.° 8.112/90 (subitem 4.7);
a nomeação de servidor, originário de concurso público, para cargos em níveis diferentes do inicial,
em desacordo com a Lei 8.460/92 (art. 2°), orientações da SAF mediante Portaria/SRH/SAF n°2.343, de
20 de julho de 1994 e Oficio-Circular/SRH/SAF n.° 50, de 26 de outubro de 1994. Providenciar, ainda, o
reenquadramento dos beneficiados, adotando-se, de acordo com a legislação aplicável, o nível inicial
das respectivas carreiras para a nomeação (subitem 4.9);
progressão funcional por titulação em desacordo com a Portaria/MEC n° 475/87, art. 23, incisos I e
II, de 26 de agosto de 1987 (subitem 4.10);
enquadramento (mudança de cargo) de servidores para o cargo de Secretário-Executivo, sem amparo
legal e em desacordo com parecer de órgão competente superior - SAF/PR. Providenciar, ainda, o
reenquadramento dos beneficiados, restituindo-os ao cargo/classe/padrão original, de dezembro de 1993
(subitem 4.11);
5.3.2 proceder a exames médicos semestrais dos servidores que operam com Raio X conforme preconiza
o art.72, Parágrafo único da Lei n°. 8.112/90, bem como fazer o controle dos servidores que percebem
adicional de insalubridade, para verificar se os mesmos ainda exercem atividades em locais que
justifiquem a percepção desta gratificação (subitem 4.6);
5.3.3 providenciar e manter, na repartição de pessoal da entidade, pastas individuais dos servidores,
contendo a documentação legal exigida, de modo que permitam identificação de sua situação funcional
pelos órgãos de controle (subitem 4.8);
5.3.4 revisar os atos de concessão de aposentadoria a professores em que usufruiu-se de tempo de
serviço estranho ao magistério, fixando prazo para o retorno à atividade dos indevidamente beneficiados
(subitem 4.12);
Área Financeira
5.3.5 evitar a realização de despesas sem prévio empenho e sem recursos orçamentários que as
comportem, conforme art. 60 da Lei n. 4.320/64 (subitem 3.7);
5.3.6 cumprir o previsto no art. 61, Parágrafo único da Lei n° 8.666/93, quando da assinatura de novos
convênios, no sentido de evitar o ocorrido com o Termo de Contrato n°. 18/95 (subitem 3.8);
5.3.7 providenciar o desconto em folha, pelo valor mensal previsto no art. 14 do Decreto n°. 980/93, dos
servidores ocupantes de imóvel funcional (subitem 4.13);
5.3.8 proceder o controle dos gastos de combustível por veículos, de modo a respeitar a cota estipulada
pelo CGS/MEC (subitem 4.14).
5.4 seja determinado à CISET/MEC que faça constar, em título especifico, no próximo Relatório de
Auditoria sobre as contas da Entidade, a respeito:
de efetivas providências da FUFOP visando dar cumprimento às determinações acima alvitradas;
da aprovação, pelo concedente, das contas relativas aos convênios PI/CAPES/MEC n°. 183/95, INAN
n°. 08/95 e INDESP n°. 120/95 (subitem 3.8);
da existência, ainda, de outras falhas no controle de inventário e armazenamento de material no
almoxarifado da I.F.E (subitem 3.9); e
5.4.1 que reexamine os atos de concessão das aposentadorias de Osmar Alves de O. Júnior e outros
citados às folhas 76/7 do presente processo, à luz da Resolução/TCU n° 255/91, de 26 de setembro de
1991."
Discordando quanto à proposta de mérito do Analista, o Diretor da 2 Divisão Técnica
8.
da SECEX/MG, com anuência do Secretário de Controle Externo (fls. 321/2), propugnou que "as
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ocorrências verificadas no exercício deveriam ser analisadas não só quantoSceloc'etaspecto
(quantitativo), mas também as circunstâncias que levaram a esses acontecimentos, de modo que se possa
estabelecer, dentro de um contexto mais amplo uma adequada proporção - princípio da
proporcionalidade - entre os fatos e atos praticados pelo Sr. Renato Godinho Navarro no exercício de
1995 e o julgamento de suas contas".
Para defender o julgamento pela regularidade, com ressalvas, das presentes contas e
quitação ao gestor principal, o referido Diretor utilizou-se dos seguintes argumentos:
"3.1 as contas referentes ao exercício de 1993 (TC-399.047/94-8) foram julgadas regulares, com
ressalva, e quitação ao Sr. Renato Godinho Navarro, com 7 (sete) determinações à Entidade, sem que
nenhuma delas coincidisse com as aqui examinadas. Portanto, o titular da Universidade não é
reincidente em falhas se comparado com a gestão/93 (Ata 09/96, Sessão de 14/02/1996, 2 a Câmara).
3.2 as contas referentes ao exercício de 1994 (TC-375.183/95-7) foram julgadas regulares, com ressalva,
e quitação ao Sr. Renato Godinho Navarro, com 6 (seis) determinações à Entidade, sem que nenhuma
delas coincidisse com as aqui examinadas. Portanto, o titular da Universidade não é reincidente em
falhas se comparado com a gestão/94 (Ata 06/97, Sessão de 11/03/1997 Câmara).
3.3 as falhas/irregularidades consideradas injustificadas ocorreram, preponderantemente, na área de
pessoal, em que a legislação aplicável, muito dinâmica, vezes difusa, gera conflitos - e demandas - entre
a direção da Universidade e seu corpo docente, proporcionando interpretações controversas. Por
exemplo, a questão do pagamento do piso a engenheiros a título de vencimento complementar, só ficou
definida a sua proibição após a interveniência deste Tribunal (v. itens 4.1 e 4.1.3, fl. 305).
3.3.1 Em razão da complexidade da matéria, o gestor se vê obrigado a adotar um posicionamento com
respaldo em orientações do seu Conselho Universitário (fl. 313, item 4.10.2), em pareceres da sua
Assessoria Jurídica (ff 306, item 4.2.4), ou em Pareceres da SAF/MARE, alguns até questionados pelo
próprio TCU (v.g. Ac. 159 - Ata 26/95 - 1"; Dec. 572 - Ata 54/92-P). Portanto, nem sempre o gestor
deve receber a carga da responsabilidade isoladamente, posto que suas decisões não foram praticadas
por atos solitários, mas, não raras vezes, sofrendo influências exógenas, quer de forma contenciosa, quer
espontaneamente.
3.4 Não percebo, ainda, nos autos, que o responsável tenha praticado alguns dos atos questionados em
benefício próprio, com indícios de má-fé ou malversação dos recursos geridos no exercício de 1995. As
irregularidades verificadas são reparáveis, bastando que a Administração da Universidade adote as
medidas necessárias ao cumprimento das determinações que porventura o Tribunal decidir fazê-las.
Nesse contexto, entendo que, no mérito, devemos relevar as questões em tela, de forma favorável ao
responsável".
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Em parecer de lavra do Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico, o Ministério
Público/TCU manifestou-se no seguinte sentido (fl. 329):
"Em face dos elementos contidos nos autos, e tendo em vista que o elevado número de
irregularidades e impropriedades detectadas pelo Controle Interno macularam a gestão no período sob
exame, manifestamo-nos, data vênia do entendimento professado pelo Sr. Diretor da Divisão (f7. 321 e
322), de acordo com as propostas de irregularidade destas contas e de determinações formuladas no
item 5 de fls. 318 a 320, bem como a proposta de imputação de multa ao responsável, aduzindo a
conveniência de ser inserido, entre os fundamentos elencados no subitem 5.1 de fls. 318, o inciso I do art.
220 do Regimento Interno do TCU'
É o relatório.
VOTO
Examina-se processo de Prestação de Contas da Fundação Universidade Federal de
Ouro Preto - MG, relativa ao exercício de 1995.
Inúmeras impropriedades/irregularidades foram levantadas pela CISET/MEC no
Relatório de Gestão n° 27/96 (fls. 94/106), decorrentes, em sua maioria, de achados de auditoria
operacional, realizada na área de recursos humanos, consubstanciados no Relatório n° 18/95 (fls. 65/81).
Após audiência do Senhor Renato Godinho Navarro, ex-reitor, concluiu o Sr. Analista
não estarem devidamente justificadas as falhas transcritas no item 7 do Relatório, supra, propondo, ao
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final, o julgamento pela irregularidade das contas, com cominação de sanção pecuniária ao responsável,
sem prejuízo de serem realizadas várias determinações à entidade.
Dissentindo da proposta do informante, o Diretor da 2' Divisão Técnica, com anuência
do Titular da SECEX/MG, propugnou o julgamento pela regularidade, com ressalvas, tendo em vista que
as irregularidades consideradas injustificadas ocorreram, preponderantemente, na área de pessoal, em que
a legislação aplicável, muito dinâmica, vezes difusa, gera conflitos — e demandas — entre a direção da
Universidade e seu corpo docente, proporcionando interpretações controversas.
O Ministério Público junto ao TCU opinou pela irregularidade das contas, na forma
alvitrada pelo informante.
Com as devidas vênias, entendo que assiste razão ao Sr. Diretor da 2' Divisão Técnica,
quando defende o julgamento pela regularidade, com ressalvas, das presentes contas, conforme pretendo
demonstrar a seguir.
Examinando detidamente a instrução final do Analista (fls. 300/20), verifico que as
justificativas rejeitadas referem-se, precipuamente, a questões relacionadas à área de pessoal, cujas
irregularidades foram detectadas durante a realização da auditoria operacional no setor de recursos
humanos da instituição, sem que ficasse, no entanto, devidamente caracterizada a responsabilidade
individual do ex-reitor pela prática de qualquer dos atos inquinados de ilegalidade, havendo, inclusive,
indícios de que o início de tais práticas remonta a exercícios anteriores. Senão, vejamos.
A percepção de parcela remuneratória adicional por engenheiros, a título de
complementação do piso salarial da categoria, com base no art. 40 do Decreto n° 94.664/87 (item 6, fl.
66); o pagamento de adicional por serviços extraordinários (item 11 — fl. 66/7), desde 1° de setembro de
1987 (item 11 - fl. 66); a percepção de horas extras cumulativamente com função comissionada (item 13,
fl. 67); o recebimento da Gratificação de Atividade Executiva — GAE por servidores com cargos
comissionados, sem cargo efetivo (itens 17 e 18, fls. 67/8); o pagamento de vantagens a servidores
aposentados — art. 192 da Lei n° 8.112/90 e art. 184 da Lei n° 1.711/52, cumulativamente com a
Vantagem Pessoal do art. 2° da Medida Provisória n° 831/95 (item 31, fl. 69), pelos elementos constantes
do processo, certamente não se restringiram ao exercício ora sob exame. Ademais, importante reforçar
que não restou caracterizada a responsabilidade do ex-reitor no sentido de ordenar ou realizar os referidos
pagamentos.
Quanto aos valores, acima referidos, percebidos de boa-fé pelos servidores e inativos,
em virtude de equivocadas interpretações que a instituição deu aos dispositivos legais que
regulamentavam as matérias, penso que no presente caso, excepcionalmente, deve-se dar prevalência ao
princípio da segurança jurídica em detrimento do princípio da legalidade.
Necessário observar que este entendimento tem sido adotado pelo Tribunal em situações
análogas, ante a presunção de legalidade dos atos administrativos que ensejaram tais pagamentos, aliada à
boa — fé dos servidores e ao caráter alimentar das parcelas salariais (Decisão n° 046/96 — Plenário - Ata n°
06/96; Decisão n° 101/96 — 2 Câmara - Ata n° 14/96; Decisão n° 316/96 - Plenário - Ata 22/96; Decisão
412/97 - Plenário - Ata 27/97).
Mais evidente se mostra a boa-fé e a incidência do equívoco, quando se verifica que os
referidos pagamentos já foram suspensos pela entidade.
Relativamente à não-realização semestral de exames nos servidores que operam com
raio X (item 40 — fl. 71); à ausência de acompanhamento das condições ou dos riscos que deram causa à
concessão do adicional de insalubridade (item 38 — fl. 70); à ausência de pastas funcionais que espelhem a
vida funcional de cada servidor (item 51 e 52, fl. 72); à cobrança de taxa de ocupação de imóveis
residenciais em desacordo com a legislação pertinente (item 44, fl. 100), além de, mais uma vez, não estar
caracterizada a responsabilidade do ex-reitor, entendo tratarem-se de meras impropriedades formais,
perfeitamente sanáveis mediante determinação deste Tribunal.
Quanto ao ressarcimento de despesas mediante ajuda de custo em desacordo com o art.
53 da Lei n° 8.112/90 (item 45, fl. 71), acolho a proposta da unidade técnica, corroborada pelo MP/TCU,
no sentido de que seja determinado o ressarcimento dos valores pagos indevidamente, haja vista sua
patente ilegalidade. No entanto, ante o princípio da proporcionalidade, entendo que tal irregularidade não
seja suficiente, por si só, para macular as presentes contas.
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No que concerne à nomeação de servidor, originário de concurso público, para cargos
em níveis diferentes do inicial, em desacordo com a Lei n° 8.460/92 (art. 2°) e orientações da SAF (itens
59/61 — fls. 73/4), observo que as referidos atos foram praticados fora da gestão ora examinada— item 59,
fl. 73, o que não exclui a oportunidade de reparação da irregularidade.
Com referência à concessão de progressões funcionais por titulação em desacordo com
a Portaria/MEC n° 475/87 (item 65 e 66 — fls. 74/5), percebo que tais atos foram executados com base na
Resolução/Conselho Universitário n° 144, de 31 de junho de 1992, não se restringindo, certamente, ao
exercício ora sob exame.
Relativamente às mudanças de cargo de servidores sem amparo legal e em desacordo
com parecer de órgão competente superior — SAF/PR (item 69 e 70 — fls. 75), verifico que foram
realizadas anteriormente ao exercício ora sob julgamento, pois ratificadas pela Resolução n° 252, de
2/12/94 (item 71 — fl. 75).
Quanto aos valores percebidos indevidamente em razão das irregularidades acima
referidas (itens 16, 17 e 18), julgo aplicável o disposto no itens 9 e 10, supra, sem prejuízo da realização
de determinação à instituição no sentido de retificar os atos irregularmente praticados.
No que se refere, especificamente, ao indevido reenquadramento de servidores no cargo
de Secretário Executivo, a devolução dos valores indevidos poderia caracterizar-se como locupletamento
por parte da instituição, na medida em que as funções inerentes aos cargos foram efetivamente exercidas,
durante todo o período.
Por derradeiro, quanto à aposentadoria de servidores em afronta à legislação aplicável,
18.
artigo 186, inciso IR, letra "b", da Lei n° 8.112/90 e IN/PR/SAF/GM n° 8, de 7.7.93, nada obstante a
entidade já haver se curvado às orientações dos órgão superiores, necessária se faz determinação visando
ao imediato exame dos atos ainda não retificados, na forma sugerida pela unidade técnica.
Ante as ponderações supra, deixo de acolher, em sua íntegra, as conclusões da Unidade Técnica e
do Ministério Público e, com as vênias de praxe, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação
que ora submeto a este Colegiado.
TCU, Sala da Sessões,.p 22 de abril de 1998.

Marcos Vinicios ilaça
Ministro-Re ator

•
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ACÓRDÃO N° 055 /98 - TCU - Plenário

11‘

Processo TC n° 376.194/96-0
Classe de Assunto : IV — Prestação de Contas, exercício de 1995
Responsáveis : Renato Godinho Navarro, Reitor — C.P.F. n° 118.646.762-68 (período 1°.1.95 a 31.12.95);
Dirceu do Nascimento, Vice-Reitor — C.P.F. n° 309.091397-68 (período 1 0 .1.95 a 31.12.95);
Maria de Jesus Versiani Elias, Diretora de Orçamento e Finanças — C.P.F. n°
165.341156-20 (período 1°.1.95 a 5.7.95);
Ricardo Pinheiro Domingues, Diretor de Orçamento e Finanças — C.P.F. n°
154.527.276-04 (período 5.7.95 a 31.12.95);
José Raimundo de Souza Alves, Chefe da área financeira — C.P.F. n° 130.001.286-20
(período 1°.1.95 a 31.12.95);
Luiz Geraldo da Silva, Chefe do serviço de liquidação — C.P.F. n° 327.197.606-68
(período 1°.1.95 a 14.7.95);
Ronaldo José Alves, Chefe dos serviço de liquidação — C.P.F. n° 390.330.666-53
(período 14.7.95 a 31.12.95);
Rogério Luiz Rosa, Almoxarife — C.P.F. n°465.662.016-53 (período 1°.1.95 a 11.1.95);
Antônio Júlio Sales, Chefe divisão de almoxarifado — C.P.F. n° 390.320.606-78
(período 7.7.95 a 31.12.95)
Entidade : Fundação Universidade Federal de Ouro Preto — MG
Vinculação : Ministério da Educação e do Desporto
Relator : Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público : Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
Unidade Técnica : SECEX/MG
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas da Fundação
Universidade Federal de Ouro Preto — MG, referente ao exercício de 1995;
Considerando que o Controle Interno certificou a irregularidade das contas, em face das
impropriedades e irregularidades constatadas;
Considerando que, ouvido em audiência, o Sr. Renato Godinho Navarro, ex-Reitor da
Fundação Universidade Federal de Ouro Preto — MG, logrou elidir apenas parte das irregularidades
levantadas;
Considerando, no entanto, que a maioria das falhas, levantadas pela CISET/MEC no
Relatório de Gestão n° 27/96 (fls. 94/106), resultaram de achados de auditoria operacional, realizada na
área de recursos humanos, consubstanciados no Relatório n° 18/95 (fls. 65/81);
Considerando que não restou devidamente caracterizada a responsabilidade do ex-reitor
pela prática de qualquer dos atos inquinados de ilegalidade, havendo indícios e evidências de que o início
de tais práticas remonta a exercícios anteriores.
Considerando que o pagamento de parcelas remuneratórias indevidas, bem como as
nomeações, reenquadramentos e progressões funcionais irregulares de vários servidores, decorreu de atos
administrativos dotados da presunção de legitimidade;
Considerando a presunção de boa-fé dos beneficiados, não afastada no presente processo;
Considerando a existência de precedentes no âmbito deste Tribunal, em casos análogos ao
ora sob exame, no sentido de dispensar o ressarcimento dos valores percebidos;
Considerando a necessidade de retificação dos atos eivados de ilegalidade;
Considerando que as demais impropriedades se revestem de caráter eminentemente formal;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
8.1. com fundamento nos arts 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/92, julgar as presentes
contas regulares, com ressalva, dando quitação aos responsáveis indicados no item 3 supra;
8.2. determinar ao atual reitor da Fundação Universidade Federal de Ouro Preto — MG, que:
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8.2.1 identifique os beneficiários (ativos e inativos), quantifique os valores, suspenda os pagamentos
ainda em vigor e promova o ressarcimento aos cofres da instituição, nos termos da Súmula de
Jurisprudência n° 235 do Tribunal de Contas da União, e na forma do art. 46 da Lei n° 8.112/90, dos
ressarcimentos de despesas com cursos de aperfeiçoamento profissional, a título da ajuda de custo em
desacordo com o art. 53 do acima mencionado Diploma Legal;
8.2.2 adote as medidas necessárias para efetuar o ressarcimento dos valores pagos, sem amparo legal,
a NEIDE APARECIDA GOMES, pelos cursos de especialização em língua inglesa na PUC/MG e com
professor particular, no valor de R$ 1.404,89 (um mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e nove
centavos), e aos servidores MARIA DO SOCORRO S. ARAÚJO e RAFAEL MAGDALENA pelo curso
de Psicopedagogia na EPEMG, nos valores de R$ 568,00, na forma do art. 46 da Lei n° 8.112/90;
8.2.3 proceda ao levantamento e retificação dos seguintes atos :
8.2.3.1 nomeação de servidores, selecionados mediante concurso público, para cargos em níveis
diferentes do inicial, em desacordo com a Lei 8.460/92 (art. 2°), orientações da SAF mediante
Portaria/SRH/SAF n°2.343, de 20 de julho de 1994 e Oficio-Circular/SRH/SAF n.° 50, de 26 de outubro
de 1994;
8.2.3.2 progressão funcional por titulação, em desacordo com a Portaria/MEC n° 475/87, art. 23,
incisos I e II, de 26 de agosto de 1987;
8.2.3.3 enquadramento (mudança de cargo) de servidores para o cargo de Secretário-Executivo, sem
amparo legal e em desacordo com parecer de órgão competente - SAF/PR;
8.2.4 realize exames médicos semestrais nos servidores que operam com Raio X, conforme preconiza
o art.72, Parágrafo único da Lei n°. 8.112/90, bem como faça, periodicamente, o controle dos locais que
ensejam a percepção de adicional de insalubridade pelos servidores ali lotados, visando a verificar se
ainda persistem as condições que justificam o pagamento do aludido adicional;
8.2.5 providencie e mantenha, no setor de recursos humanos da entidade, pastas individuais dos
servidores, contendo a documentação legal exigida, de modo a permitir a identificação de sua situação
funcional pelos órgãos de controle;
8.2.6 finalize a revisão dos atos de concessão de aposentadoria a professores em que foi computado
tempo de serviço estranho ao magistério, fixando prazo para o retorno à atividade dos indevidamente
beneficiados, observadas a faculdade prevista na Súmula 74/TCU e a Súmula 106/TCU;
8.2.7 abstenha-se de realizar despesas sem prévio empenho e sem recursos orçamentários que as
comportem, conforme art. 60 da Lei n. 4.320/64;
8.2.8 observe o previsto no art. 61, Parágrafo único da Lei n° 8.666/93, quando da assinatura de novos
convênios, no sentido de evitar o ocorrido com o Termo de Contrato n°. 18/95;
8.2.9 providencie o desconto em folha do valor mensal, previsto no art.14 do Decreto n°. 980/93,
devido pelos servidores ocupantes de imóvel funcional;
8.2.10 proceda ao efetivo controle do gasto de combustível por veículos, de modo a respeitar a cota
estipulada pelo CGS/MEC;
8.3 determinar à CISET/MEC que faça constar, em título específico, no próximo Relatório de
Auditoria sobre as contas da Entidade:
8.3.1 as efetivas providências adotadas pela Fundação Universidade Federal de Ouro Preto, visando
dar cumprimento às determinações acima;
8.3.2 a aprovação, pelo concedente, das contas relativas aos convênios PI/CAPES/MEC n°. 183/95,
INAN n°. 08/95 e INDESP n°. 120/95;
8.3.3 a existência de outras falhas, além das especificadas no Relatório de Auditoria da Gestão n°
27/96 da CISET/MEC, com relação ao controle de inventário e armazenamento de material no
almoxarifado da instituição.
Ata n° 13/98 — Plenário.

•

Data da Sessão: 22/04/1998 — Ordinária.
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11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
GABINETE DO MINISTRO BENTO JOSÉ BUGARIN

GRUPO: II- CLASSE IV- PLENÁRIO
TC-224.029/93-2
NATUREZA: Tomada de Contas Especial.
ENTIDADE: Associação Comunitária Nossa Senhora das Dores do
Município de Palmeira dos índios/AL.
RESPONSÁVEIS: Valter Simplício do Nascimento e José Amerino
da Silva, ex-Presidentes.
Tomada de Contas Especial. Omissão no dever de prestar contas de
recursos repassados mediante convênio. Rejeição das alegações de
defesa por meio da Decisão n° 288/97-Plenário. Fixação de prazo
para recolhimento da dívida. Não pagamento. Irregularidade das
contas de um dos responsáveis. Exclusão da responsabilidade do
outro, ante a ausência de indícios e de documentos comprobatórios
quanto ao seu envolvimento nas obrigações decorrentes do convênio
firmado. Encaminhamento de cópia do Acórdão, bem como do
Relatório e Voto que o fundamentam.

RELATÓRIO

Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Coordenação Estadual da
Fundação EDUCAR/AL, sob a responsabilidade, inicialmente, do Sr. Valter Simplício do Nascimento, exPresidente da Associação Comunitária Nossa Senhora das Dores, em decorrência de omissão no dever de
prestar contas dos recursos relativos ao Convênio n° 155/88, firmado pela citada Associação e a Fundação
EDUCAR, em 29/04/88, para o desenvolvimento de ações educativas (fls. 05/06).
Na Sessão de 21/05/97, por intermédio da Decisão n° 288/97, o Tribunal decidiu:
"8.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Valter Simplício do Nascimento,
ante a ausência de documentos que comprovem o alegado, no que se refere ao Convênio n° 155/88,
firmado entre a Associação supramencionada e a Fundação EDUCAR, em 29/04/88, para o
desenvolvimento de ações educativas;
8.2. comunicar esta decisão aos Srs. Valter Simplício do Nascimento e José Amerino da
Silva, este último em razão de sua revelia, tendo em vista a responsabilidade solidária, fixando-lhes novo e
improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Decisão, para que efetuem,
solidariamente, e comprovem perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das
quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, a partir das datas
indicadas até a data de seu efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor: ..."
Notificados da Decisão, os responsáveis não providenciaram o recolhimento da dívida.
PARECERES DA SECEX/AL (fls. 146/149): pondera que:
tanto na Decisão n° 288/97-Plenário quanto nos Oficios de notificação da referida
Decisão o valor de NCz$ 534,24 está grafado em cruzados (Cz$) em vez de cruzados novos. Apesar
disso, entende que possa ser relegada essa inexatidão material porque na data de 29.11.89 (grafada
corretamente) não mais vigorava o cruzado e sim o cruzado novo;
o valor do débito atualizado até 16/02/98 corresponde a 1.220,95 Ufir, abaixo, portanto,
do valor mínimo necessário à organização de processo de cobrança executiva;
não constam dos autos a ciência do Sr. José Amerino da Silva nos oficios citatórios de
G.
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fls. 95v e 97v nem a ciência do Sr. Valter Simplicio do Nascimento nos oficios de citação de fls. 94 e 96,
cabendo, desse modo, a insubsistência dos itens 8.1 e 8.2 da Decisão n° 288/97-Plenário e a conseqüente
renovação das citações;
- não obstante, considerando que o valor do débito é inferior a 1.500 Ufir, atualmente
1.220,95 Ufir, o presente processo pode, por economia processual, ser arquivado sem cancelamento do
débito, promovendo ainda a inscrição do devedor no cadastro específico do Tribunal, nos termos do item
8.2 da Decisão n° 845/96-Plenário, dispensada a citação dos responsáveis.
Conseqüentemente, propõe, em pareceres uniformes, o seguinte:
5.
"a) o arquivamento do presente processo de tomada de contas especial, sem cancelamento
do débito, a cujo pagamento continuarão solidariamente obrigados os devedores, para que lhes possa ser
dada a quitação;
a inscrição dos devedores no cadastro especifico deste Tribunal, pelo valor do débito
acima mencionado (parágrafo inicial); e
sejam tornados insubsistentes os itens 8.1 e 8.2 da Decisão n° 288/97-TCU-Plenário,
por não estar efetivamente comprovado o recebimento das citações pelos responsáveis."
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCU (fls. 150): manifesta-se de
6.
acordo com a proposta da Unidade Técnica.
É o Relatório.

VOTO
Preliminarmente, esclareço que se trata de processo cujo julgamento compete,
originalmente, à 2' Câmara.
Entretanto, na Sessão de 10/04/97, ao submeter este processo à apreciação da Segunda
Câmara, apresentei diversas considerações acerca do procedimento estabelecido pela IN/TCU n° 13/96,
pela Decisão n° 845/96-P e pela Decisão n° 121/97-P, no que concerne ao arquivamento, sem a realização
de citação nem de julgamento, de processos que envolvam valores em apuração inferiores a 3.000 Ufir
(conforme limite fixado pela IN/TCU n° 18/97 para o imediato encaminhamento ao TCU das Tomadas de
Contas Especiais previstas no art. 10 da IN/TCU n° 13/96).
Tendo em vista a relevância da matéria, a Segunda Câmara, acolhendo Voto deste Relator,
prolatou a Decisão n° 70/97, remetendo o presente processo à deliberação do Plenário, com fundamento
no art. 21, parágrafo único, do Regimento Interno.
Este Colegiado, por sua vez, após longos debates, prolatou a Decisão n° 288/97, que, além
de decidir (item 8.3) a questão por mim levantada, rejeitou defesa apresentada pelo responsável e fixou
novo prazo para que os responsáveis solidários recolhessem os valores ali indicados.
Vê-se, portanto, que a proposta de modificação parcial da Decisão n° 288/97-Plenário, que
apresento a seguir, somente pode ser apreciada por este Colegiado, motivo pelo qual submeto este
processo à sua apreciação.
No que concerne à alegada nulidade da citação dos responsáveis, observo que o Sr. Valter
Simplício do Nascimento de fato não tomou ciência dos oficios citatórios de fls. 94 e 96. No entanto,
referida citação era de todo dispensada, porquanto o responsável já havia sido citado pelo Oficio n° 487GS, da SECEXJAL, às fls. 74, tanto que, em decorrência, apresentou as alegações de defesa de fls. 76.
Ressalto que, quanto ao mencionado oficio de citação de fls. 74, não ocorreu o equivoco
apontado pela própria Unidade Técnica em relação ao valor de NCz$ 534,24, que foi corretamente
grafado. No entanto, registro que a data correspondente ao citado valor constou como sendo 29/11/88, ao
passo que deveria constar como 29/11/89.
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Entendo que somente este fato não justifica a renovação da citação, mormente se
considerarmos que a defesa não contestou os valores nem suas datas, limitando-se a afirmar que o
responsável não mais era Presidente da Associação quando da assinatura do Termo de Convênio.
Portanto, o equívoco nenhum prejuízo trouxe para o responsável.
Noto, também, que na Decisão n° 288/97-P constou o valor original de Cz$ 534,24 em
vez de NCz$ 534,24, o que, conforme bem observado pela Unidade Técnica, não representou prejuízo
para o responsável, pois a data foi corretamente grafada (29/11/89), possibilitando desse modo identificar
a unidade monetária em vigor à época.
Quanto ao Sr. José Amerino da Silva, entendo que não cabe renovar a citação a ele
encaminhada, pois sequer deveria ter sido citado, tendo em vista que não foi ele quem assinou o Termo de
Convênio, e sua citação foi motivada por mera alegação do Sr. Valter Simplício do Nascimento
desacompanhada de qualquer prova ou indício que emprestasse credibilidade à sua assertiva.
Desse modo, não me parece razoável imputar responsabilidade solidária ao Sr. José
Amerino da Silva em decorrência apenas de alegações apresentadas perante esta Corte por quem busca
eximir-se de qualquer responsabilidade. Lembro que, conforme consta do Termo de Convênio, às fls.
05/06, o Sr. Valter Simplício do Nascimento foi qualificado como representante legal da Associação
Comunitária Nossa Senhora das Dores e assinou mencionado instrumento.
Por outro lado, em sua defesa, alega que neste período não mais era Presidente da referida
Associação. No entanto, deixou de juntar elementos que provassem o alegado. Não consta dos autos
sequer uma Ata da citada Associação.
Portanto, carece de motivação a citação do Sr. José Amerino da Silva, razão pela qual
deve ser excluída a sua responsabilidade do item 8.2 da Decisão n° 288/97-Plenário.
No tocante ao item 8.1, pelas considerações aqui expendidas, entendo que não merece
reparo.
Registro, ainda, que o débito atualizado até 01/04/98 corresponde a 1.244,80 Ufir.
Deixo de acolher, todavia, a proposta de arquivamento do processo, sem citação nem
julgamento, tendo em vista que o responsável já foi citado e, em conseqüência, já apresentou defesa, o que
desautoriza a aplicação do item 8.6 da Decisão n° 845/96-P, com a redação dada pelo item 8.3 da própria
Decisão n° 288/97-P.
Ante o exposto, com as vênias de estilo por divergir dos pareceres dos autos, VOTO por
que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 22 de abril de 1998.

BENTO JOSÉ
Ministro-
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ACÓRDÃO N° 056 /98 - TCU - Plenário
Processo n° 224.029/93-2
Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial.
Responsáveis: Valter Simplício do Nascimento e José Amerino da Silva, ex-Presidentes.
Entidade: Associação Comunitária Nossa Senhora das Dores do Município de Palmeira dos Indios/AL.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
Unidade Técnica: SECEX/AL.
Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela
Coordenação Estadual da Fundação EDUCAR/AL, sob a responsabilidade, inicialmente, do Sr. Valter
Simplício do Nascimento, ex-Presidente da Associação Comunitária Nossa Senhora das Dores, em
decorrência de omissão no dever de prestar contas dos recursos relativos ao Convênio n° 155/88, firmado
pela citada Associação e a Fundação EDUCAR, em 29/04/88, para o desenvolvimento de ações
educativas;
Considerando que por intermédio da Decisão n° 288/97-Plenário este Tribunal rejeitou as
alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Valter Simplício do Nascimento, fixando a ele e ao Sr. José
Amerino da Silva, na qualidade de responsável solidário, novo e improrrogável prazo para o recolhimento
do débito;
Considerando que transcorrido o prazo acima referido, os responsáveis não recolheram o
débito;
Considerando que o Sr. José Amerino da Silva foi incluído como responsável solidário
em decorrência apenas das alegações apresentadas pelo Sr. Valter Simplício do Nascimento, sem qualquer
indício ou documento comprobatório que justifique citada inclusão;
Considerando que no Termo do Convênio supramencionado constou como representante
legal da Associação Comunitária Nossa Senhora das Dores do Município de Palmeira dos índios/AL o Sr.
Valter Simplício do Nascimento, tendo sido o mesmo por ele assinado;
Considerando que o débito atualizado até 01/04/98 corresponde a 1.244,80 Ufir, inferior,
portanto, ao limite fixado para cobrança judicial da dívida (1.500 Ufir);
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
a) com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea a, 19 e 23, inciso III, da Lei n°
8.443/92, julgar irregulares as contas do Sr. Valter Simplício do Nascimento, condenando-o ao pagamento
das quantias abaixo discriminadas, acrescidas de atualização monetária e dos juros de mora devidos, a
partir das datas indicadas até a data do efetivo pagamento:
valor original
data
Cz$ 40.000,00
16/06/88
Cz$ 40.550,00
04/08/88
Cz$ 81.100,80
20/09/88
Cz$ 41.100,80
25/11/88
NCz$
534,24
29/11/89
fixar ao Sr. Valter Simplício do Nascimento o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação,
para que comprove perante este Tribunal (art. 165, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU) o
recolhimento da dívida a que se refere a alínea anterior;
tornar insubsistente o item 8.2 da Decisão n° 288/97-TCU-Plenário, no que concerne ao Sr. José
Amerino da Silva, isentando-o de responsabilidade, tendo em vista a ausência de indícios e de
documentos comprobatórios quanto ao seu envolvimento nas obrigações decorrentes do Convênio n°
155/88, firmado pela citada Associação e a Fundação EDUCAR, em 29/04/88, para o desenvolvimento de
ações educativas;
com fundamento no art. 93 da Lei n° 8.443/92, autorizar, caso não atendida a notificação, o
arquivamento destes autos, por economia processual, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento
continuará obrigado o responsável, para que lhe possa ser dada quitação, tendo em vista se tratar de débito
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que, atualizado até 01/04/98, é inferior a 1.500 Ufir;
e) dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, aos Srs. Valter
Simplicio do Nascimento e José Amerino da Silva.
Ata n° 13/98 — Plenário.
Data da Sessão: 22/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin (Relator), Valmir
Campeio e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.
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Presidente
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Ministro1 elator
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I - RELATÓRIO
GRUPO II - Classe V - Plenário
TC-400.033/96-8 (Apensos: TC-007.198/96-5 e TC-013.858/97-1).
Natureza: Relatório de Auditoria
Responsáveis: Renato Katayama, Eduardo Landgraf e Lutfi Wady
Tanus (ex-Diretores-Gerais)
Órgão: Departamento de Obras Públicas do Estado de Mato
Grosso do Sul / Obras do Hospital Regional de Campo Grande
Ementa: Auditoria. Obras paralisadas do Hospital Regional de
Campo Grande - MS. Solicitação formulada pelo Senado Federal.
Reajustamento de preços e firmatura de Termos Aditivos.
Alterações de projeto. Alegações de defesa acolhidas. Envio do
processo à SEGECEX para consolidação das informações a serem
encaminhadas ao Senado Federal e posterior arquivamento.
Cuidam os autos de auditoria realizada a partir de solicitação da Comissão Temporária do
Senado Federal, criada por intermédio do Requerimento n° 651/95, destinada a inventariar as obras não
concluídas, custeadas pela União. Os trabalhos desenvolvidos pela SECEX-MS, constantes deste
processo, relacionam-se com as obras do Hospital Regional de Campo Grande - MS.
Consoante relatado, o empreendimento foi iniciado em 21.08.91, com a contratação de
projetos arquitetônico, de estrutura e de instalações e respectivos memoriais descritivos, que
resumidamente continham as especificações de capacidade operacional para 350 leitos, setores de
diagnóstico, tratamento, recuperação, reabilitação e apoio logístico, resultando em um edificio com
26.000m2 de área construída. O pagamento dos aludidos projetos totalizou importância equivalente a US$
828,362.83, dos quais 68,80% constituíam recursos da União.
Em 31.10.91, O Departamento de Obras Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul DOP/MS, arrimado em convênio firmado com a Secretaria do Estado de Saúde (SES/MS), realizou
licitação, na modalidade de Concorrência Pública, cujo objeto era a "Obra do Hospital Regional de Campo
Grande - MS", com área construída de 26.000m 2 . O preço-base então orçado para a execução da obra foi
de Cr$ 15.022.222.000,00 (quinze bilhões, vinte e dois milhões, duzentos e vinte e dois mil cruzeiros), a
preços de setembro de 1991.
Sagrou-se venceddia do certame a empresa Cobel - Construtora de Obras de Engenharia
Ltda, que apresentou proposta com preço de Cr$ 13.519.999.800,00 (treze bilhões, quinhentos e dezenove
milhões, novecentos e noventa e nove mil e oitocentos cruzeiros), equivalente a US$ 29,045,286.16, tendo
o contrato sido assinado em 18.11.91.
Em 19.04.94, o valor do contrato foi alterado para CR$ 17.758.595.248,22 (dezessete
bilhões, setecentos e cinqüenta e oito milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, duzentos e quarenta e
oito cruzeiros reais e vinte e dois centavos), equivalente a US$ 38.719,274.50, e o regime de execução, até
então de preço global, passoU para preço unitário. O acréscimo se deu em virtude das várias alterações
ocorridas no período de execução, que ocasionou um acréscimo de 7.000m 2 na área construída. Além
dessa alteração, o contrato foi ainda aditado em dezembro de 1994, alterando o valor contratual para R$
43.636.448,77 (quarenta e três milhões, seiscentos e trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e
setenta e sete centavos), e novamente reajustado em abril de 1995, passando seu valor para R$
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45.614.155,56 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e quatorze mil, cento e cinqüenta e cinco reais e
cinqüenta e seis centavos), equivalente a US$ 45,614,155.56.
6.
A paralisação da obra deu-se em 16.10 95, sob a alegação de conveniência ao interesse
público Sua execução financeira encontra-se na seguinte situação:
Total do Contrato
Vir. União
Vir. Estado
Total Pago
Saldo do Contrato

•

•

US$ 45 614,155.56

100%

US$ 29,236,367.77
US$ 16,377,790.79

64,09%
35,91%

US$ 396,691.86
US$ 28,839,675.91

Consoante se observa, apenas 0,86% do total dos recursos aplicados na execução da obra
7.
são federais, sendo os demais 99 14% aportes Estaduais.

,

8.
A equipe de auditoria da SECEX-MS destacou as seguintes impropriedades no
empreendimento, que ensejaram a promoção de audiência prévia, por mim autorizada, sendo a primeira
atribuída ao Sr. Renato Katayama, e as demais ao Sr. Eduardo Landgraf, ambos ex-Diretores-Gerais do
DOP/MS:
"o projeto básico utilizado na concorrência pública não apresentava o conjunto de elementos
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar a obra, como laudos de
sondagem do terreno e orçamentos detalhados em planilhas, em desacordo com o art. 5 0 , inciso VII, do
então vigente Decreto-lei n° 2.300/86, resultando em várias alterações contratuais que elevaram o preço
original do contrato";
"ausência de justificativas técnicas, discriminadas em planilhas de custos, contendo os serviços e
quantitativos executados até abril de 1994, juntamente com os serviços e quantitativos a realizar relativos a
planilha originária do contrato, a fim de que se pudesse comprovar a inaplicabilidade dos termos
contratuais originários com a empresa Cobel Construtora de Obras de Engenharia, quando da modificação
do regime de execução, de preço global para unitário, em desacordo com o art. 55, inciso II, alínea 'b' do
Decreto-lei n° 2.300.86";
c) "acréscimo no valor inicial atualizado do aludido contrato, através da alteração ocorrida em 21.12.94,
na ordem de 16,14%, além dos 27,35% aditivados anteriormente, acima do limite de 25% estabelecido no
art. 65, §§ 1° e 2° da Lei n° 8.666/93 c/c art. 121, capzit, da mesma Lei";
"ausência de justificativas técnicas, detalhadas em planilhas de custos, discriminando os serviços e
quantitativos que foram alterados, a fim de que se pudesse comprovar o acréscimo de CR$
13.944.529.270,00 para 17.758.595.248,22 (27,35%), formalizado através do Quarto Termo de
Aditamento, em 19.04.94, contrariando o art. 45, inciso I, do Decreto-lei n° 2.300/86"; e
"sobrepreço no valor do item 'infra-estrutura' do contrato, na ordem de 82,65%, se comparado com o
total calculado a partir das composições de serviços da Tabela de Composição de Preços e Orçamentos TCP0, editado pela PINI e preços dos insumos de materiais, mão-de-obra do mês de janeiro de 1994,
além do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) de 46,20% informados pelo DOP/MS, pois totalizou-se
CR$ 260.183.908,86 quando a alteração contratual de janeiro de 1994 previa CR$ 475.125.754,49, com
sérios indícios de que tal irregularidade tenha ocorrido em outros itens do contrato, haja vista que as
comparações dos custos por metro quadrado de área construída da obra em questão estão cerca de 70% a
91%, respectivamente, acima dos preços do SINDUSCON/MS e da Tabela de Custo de Construção de
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde - CCEAS".
Em atendimento, o Sr. Renato Katayama alegou, em síntese, que o projeto básico, nos
9.
termos do art. 5 0 , VII, do então vigente Decreto-lei n° 2.300/86, deveria possibilitar a estimativa do custo
2
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final e prazo de construção da obra. Destacou que estimativa não é um valor definitivo e imutável, e que
nenhum dos licitantes solicitou informações e dados complementares sobre os elementos que compunham
o projeto, "evidenciando que não possuíam dúvidas ou questionamentos a respeito dos elementos
fornecidos"
Considerando o "alto grau de subjetividade contido nas entrelinhas do inciso VII, do art. 50 ,
do então vigente Decreto-lei n° 2.300.86, sobretudo no tocante ao conceito de 'estimativa", a SECEXMS considerou aceitáveis as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Katayama.
Quanto ao Sr. Eduardo Landgraf, apresentou, no essencial, as justificativas que a seguir
apresento em resumo, seguidas das respectivas análises efetuadas pela SECEX-MS:
a) a modificação do regime de execução, de preço global para unitário, se deu em virtude de alterações
ocorridas no projeto, que levaram à ampliação da área a ser construída, de 26.000m 2 para 33.000m2 . Tais
alterações levaram o DPO/MS a modificar o regime de execução do contrato, "uma vez que o regime
anterior se mostrou inadequado e ineficaz em face da alteração do projeto e de suas especificações".
a 1) A SECEX-MS entende que a inviabilidade financeira do contrato, que ensejaria a alteração permitida
pelo art. 55, II, "b", da Lei n° 8.666/93, deveria ser rigorosamente demonstrada, não bastando "uma
decisão do Conselho de Administração daquele órgão, aprovando parecer do Diretor de Engenharia" para
caracterizá-la;
b) o acréscimo no valor do contrato, ocorrido em janeiro de 1994, no percentual de 27%, se deu com
arrimo no art. 55, § 4°, do Decreto-lei n° 2.300/86, vigente à época em que foi assinado o contrato, que
previa que no caso de acréscimo de obras, serviços ou compras, os aditamentos contratuais poderiam
ultrapassar o limite de 25% previstos no § 10 do mesmo artigo, desde que não houvesse alteração do
objeto do contrato. "No caso em análise, (...) o objeto da licitação permaneceu imutável, ou seja, era
hospital e continuou sendo, alterou-se apenas seu quantitativo e especificações". Quanto ao aditamento de
2112.94, no percentual de 16%, está dentro do limite permitido pela Lei n° 8.666/93, "haja vista que fora
efetuada a recomposição de preços do valor contratual, em função da alteração dos quantitativos, bem
como da modificação das especificações do objeto contratado". Discorre o alegante que não se pode
confundir reajuste com recomposição de preços, que ocorre quando "a atividade de execução do contrato
sujeita-se a uma excepcional e anômala elevação de preços ou quando os encargos contratualmente
previstos são ampliados ou tornados mais onerosos".
Os pareceres da SECEX-MS consideram improcedentes as alegações, por entender que após a edição da
Lei n° 8.883/94, o contrato não poderia mais ser aditado, "haja vista o acréscimo concedido anteriormente
na ordem de 27,35%, ou seja, naquela ocasião já se teria ultrapassado o limite de 25% fixado nos §§ 1° e
2° do art. 65 da Lei n° 8.666/93";
c) as justificativas técnicas que ampararam a alteração contratual de 27%, ocorrida em dezembro de 1994,
foram juntadas ao processo que originou o contrato de execução. Anexou o parecer técnico e a Decisão
do Conselho Administrativo do DOP-MS. Em síntese, o parecer justifica a necessidade de "ser
restabelecida uma justa remuneração da obra, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico e
financeiro do contrato" em função de remanejamentos e alterações fisicas no projeto, que resultaram na
ampliação do Hospital, acrescendo em 90 o número de leitos, "com alteração na sua estrutura básica para
atendimento dimensionado anteriormente". Foram as seguintes as modificações: fundações, inicialmente
previstas em estacas pré-moldadas, para tubulões a céu aberto, em decorrência de dificuldades pelo nível
do lençol freático; deslocamento da Casa de Máquinas, do pavimento inferior do bloco I, para o bloco IV;
e criação de um pavimento adicional, destinado às instalações de equipamentos localizados sobre o Centro
Cirúrgico
A análise da SECEX-MS destacou que a inexistência de uma "planilha sintética de serviços" impedia que
se aferisse, "com precisão, todos os serviços e seus respectivos quantitativos executados na obra" Assim,
em seu entender, "não há como se identificar quais os serviços ou quantitativos que foram incluídos ou
alterados". Assim, conclui no sentido de que "não foram observados os elementos característicos do objeto
3
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quando da formalização do Quarto Termo de Aditamento, pois como bem dispõe o art. 45, inciso I, do
Decreto-lei n° 2.300, 'são cláusulas necessárias em todo o contrato as que estabeleçam: I - o objeto e seus
elementos característicos";
d) Quanto ao custo da obra, alegou que as análises efetuadas pela equipe de auditoria utilizaram como
parâmetros de comparação a tabela de preços publicados pelo SINDUSCON / MS e com os preços da
Tabela de Custo da Construção em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde - CCEAS, publicados pelo
Ministério da Saúde. Quanto à primeira tabela (SINDUSCON), aduziu ser aplicável apenas para Projetos
Habitacionais, não devendo ser utilizada quando se fala de construções hospitalares, dadas as diferenças de
construção. Sobre a CCEAS, assinalou, in verbis:
"...embora pertinente, deve ser usada, observando-se cuidadosamente os esclarecimentos
constantes do seu rodapé e fazendo-se as correções necessárias, de forma a que se possa manuseá-la
adequadamente. Trata-se de tabela destinada a construções novas de estabelecimentos assistenciais de
saúde, com internação e sem internação. A sua cesta básica é formada por hospitais públicos de 150 a
250 leitos e centros de saúde, com materiais de acabamentos de nível intermediário. As notas constantes
do seu rodapé alertam, dentre outras coisas, que:
estabelecimentos especializados ou simplificados devem ter custo de construção calculados
especificamente;
o custo de urbanização não está incluído, exceto calçadas de acesso e calçadas que circundam o
estabelecimento; no caso específico do Hospital Regional, situado em um terreno com 89.790m 2, o
custo de urbanização foi bastante significativo, por abranger uma área de 80 194,79m 2, equivalente a
89,32% da área total disponível;
o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas não está incluído.
Trata-se, portanto de Tabela de custo de construção de hospitais de porte mediano.
Cabe esclarecer que o Hospital Regional de Campo Grande é um estabelecimento de maior porte,
com capacidade para 440 leitos, com um bom nível de acabamento, dispondo de instalações que
permitirão o funcionamento de aparelhos e equipamentos especiais, para exames do tipo ressonância
magnética, tomografia computadorizada, radiodiagnósticos, raios X e litotricia extracorpórea, bem
como outros diagnósticos. Portanto, é um hospital de porte e grau de complexidade bem superior aos
hospitais que formam a cesta básica da tabela do CCEAS."
Aduziu, outrossim, que excluindo do custo do Hospital Regional de Campo Grande todos
os valores relativos aos itens (que discriminou) não incluídos na tabela do CCEAS, chega-se aos seguintes
valores, que denominou de "Tabela de custos de construção do Hospital homogenizada":
Área construída do Hospital: 33.022 m 2
R$ 45 614.155,56
Valor global atualizado
R$ 3.091.738,05
Custo total de urbanização
R$ 8.528.487,77
Custo total de outros itens
R$ 11.620.225,82
Total de descontos
R$ 33.993.929,74
Valor Homogenizado
1.065,15
R$
Valor por metro quadrado
Acrescenta que pela Tabela do CCEAS para o Estado de Mato Grosso do Sul chega-se ao
seguinte valor, apenas 3,60% inferior ao custo do referido Hospital, conforme calculado acima:
R$ 703,24
Valor por metro quadrado
R$
1.028,13
Valor com BDI (adotando-se o BDI de 46,20% utilizado no contrato)
A análise a cargo da SECEX-MS destacou:
"Primeiramente, convém ressaltar que os comparativos de custos unitários efetuados em confronto com as
tabelas do SINDUSCON/MS e CCEAS serviram apenas para se ter uma idéia 'macro' do custo por metro
quadrado daquele empreendimento.
Quando se comparou com os preços do SINDUSCON/MS, foram excluídos todos os itens da planilha de
preços que não estavam considerados naquela tabela e que, juntos, somaram 36,97% do valor total. Os
itens restantes referem-se a construção convencional, similar até mesmo a projetiibitacionais. Quanto a
4
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comparação com os custos da Tabela do CCEAS, observou-se os esclarecimentos constantes do seu
rodapé e homogenizou-se o valor da obra, descontando-se o item 'urbanização' (fls. 06/07). Os resultados
desses estudos (fls. 07) motivaram uma análise mais profunda e, dada a exigüidade de tempo, a auditoria
limitou-se aos cálculos do item 'infra-estrutura', que sofreu um acréscimo de 192,58% quando da
modificação do regime contratual.
Para efeito destes cálculos (fls. 81/84), a equipe de auditoria utilizou as composições de serviços da Tabela
de Composição de Preços e Orçamentos - TCPO, editado pela PINI e a planilha de preços dos insumos de
materiais e mão-de-obra do mês de janeiro/94, fornecido pelo próprio DOP/MS. Chegou-se, então, ao
custo total, incluindo o BDI, de CR$ 260.183.908,86, ou seja, 82,61% abaixo do valor da planilha, que
totalizava CR$ 475.125.754,49. O valor do serviço de Tubulão ia categoria sem água totalizou CR$
7.418,60/m3 , cerca de 320% inferior àquele exibido às fls. 124/5. O serviço de Concretagem de Tubulão
13,5 Mpa totalizou CR$ 30.135,53/m 3 , cerca de 278% aquém daquele demonstrado às fls. 125/127, e o
serviço Concreto 18 Mpa. Usinado, com custo de CR$ 28.884,26, ou seja, 265% abaixo do orçado às fls.
127.
Observam-se nestes demonstrativos a inclusão de itens como 'Produtividade e Horas Extras', 'Leis Sociais
de 162,06%', 'carga e transporte de material escavado', 'Engenheiro Consultor', 'equipamentos utilizados
para concretagem', etc. Entendemos que esses itens não são adequados à essas composições, uma vez que
os serviços foram orçados com base no TCPO, conforme orientação do próprio DOP/MS (fls. 68/69).
Além disso, caracterizou-se O consentimento daquele ex-diretor com o fato de que tais serviços já haviam
sido executados quando da elaboração de planilha de preços unitários (fls. 17/67), haja vista haverem
custos como Produtividade e Horas Extras, itens que, teoricamente, somente poderiam ser quantificados
após a realização daqueles serviços".
EM conclusão, a SECEX-MS propôs:
"a) remessa da cópia do presente processo ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul, bem como da cópia do Relatório-Voto do Ministro-Relator e a posterior Decisão proferida por
esta Egrégia Corte de Contas à CISET do Ministério da Saúde e Assembléia Legislativa do Estado de
Mato Grosso do Sul, para as providências que julgarem necessárias;
com base no parágrafo único do art. 43 da Lei n° 8.443/92 c/c § 2° do art. 194 do Regimento
Interno, aplicação de multa ao Sr. Eduardo Landgraf, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias a contar da data da comunicação da Decisão, por não ter elidido o fundamento da impugnação e
praticado ato de gestão ilegítimo ou antieconômico resultando injustificado dano ao Erário;
seja autorizada, desde .. já, a cobrança judicial da dívida por intermédio do Ministério Público
junto ao Tribunal, de acordo com o inciso II do art. 28 da Lei n° 8.443/92 c/c inciso II do art. 170 do
Regimento Interno, caso não atendida a notificação;
encaminhar o processo à SEGECEX para consolidação da matéria sub judice com as demais de
mesma natureza e posterior comunicação ao Senado Federal".

12.

•

É o Relatório
VOTO
As justificativas apresentadas pelo responsável me parecem satisfatórias De fato, não há
como se pretender que seja executada, pelo preço global inicialmente pactuado, obra significativamente
maior, em decorrência das alterações efetuadas nos projetos. Parece-me razoável supor que o acréscimo
na área construída tenha impossibilitado a execução da obra pelo preço global inicialmente acordado,
motivo que levou o Departamento de Obras Públicas do Estado de Mato Grosso do Sul - DOP/MS a
modificar o regime de empreitada, de preço global para preço unitário.
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As alterações de projetos foram sobejamente destacadas pelos responsáveis quando do
2.
atendimento das audiências prévias realizadas, e ao final resultaram em um acréscimo de 7.000 m 2 na área
construída, resultando em um aumento no número de leitos, que passou de 350 (trezentos e cinqüenta)
para 440 (quatrocentos e quarenta), com indubitável ganho para a população. Permito-me destacar
algumas das características do Hospital que demonstram a magnitude do empreendimento:
- Central geradora . de oxigênio, que embora tenha custo inicial elevado proporcionará
grande economia operacional por permitir a dispensa da compra rotineira do gás;
Anfiteatro com capacidade para 400 pessoas, destinado a palestras e congressos;
Estação de Tratamento de Esgoto, destinada a fazer o tratamento especifico do esgoto
hospitalar;
"brise metálico" para proteção contra a incidência direta dos raios solares, propiciando
uma diminuição de calor no interior da edificação;
revestimentos e esquadrias especiais, protetores de raios nocivos à saúde, no bloco onde
serão instalados os equipamentos que emitem essas radiações, de modo a permitir seu manuseio de forma
segura,
- todas as dem. ais.esquadrias em material especial, caracterizado pela sua durabilidade e por
evitar a proliferação de flingos e outros microorganismos causadores de doenças ("alumínio anodizado e
revestimento melaminico"); •
colocação de piso especial, formando juntas sem sulcos e rodapés sem interrupção, nas
áreas sujeitas a infecção, dificultando a proliferação de microorganismos.
Em que pese a excelência do Centro Hospitalar que se pretende construir, o custo do metro
3.
quadrado da obra, após procedidos os expurgos necessários (R$ 1.065,15), encontra-se compatível com o
previsto pela tabela de Custo da Construção em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde - CCEAS,
publicada pelo Ministério da Saúde (R$ 1.028,13). Mais ainda, o custo bruto do metro quadrado do
Hospital Regional de Campo Grande (US$ 1,215.05) assemelha-se, também, ao custo bruto do-metro
quadrado de outras obras já apreciadas por este Colegiado, quando a questão preço foi minudentemenie
discutida, admitindo-se como justos os valores apresentados (vide TC-004.846/96-6, Auditoria realizada
no Hospital do Paranoá, em que o custo do metro quadrado situou-se em torno de US$ 1,160.00).
Superada a questão do preço, entendo que os aspectos destacados pela SECEX-MS podem
4.
ser relevados por este Tribunal como falhas de natureza formal, mormente se rememorarmos que a obra de
que se trata foi quase que totalmente edificada com recursos estaduais, tendo a União contribuído com
parcos 1,36% do total pago e menos de 0,9% do valor total do contrato.
Não obstante, e considerando que a presente auditoria emanou de solicitação do Senado
5.
Federal, compete esclarecer que 81,33% da obra já se encontrava concluída à época em que a mesma foi
realizada (06.02.96), informação que deve ser oportunamente transmitida ao Senado Federal.
Ante o exposto, com as vênias por dissentir da SECEX-MS, 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

22 de abril

de 1998.

PALADINI GHI SI
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 188 /98-TCU - Plenário

or,

Processo TC n°400.033/96-8 (Apensos: TC-007.198/96-5 e TC-013.858/97-1)
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
Responsáveis: Renato Katayama, Eduardo Landgraf e Lutfi Wady Tanus (ex-Diretores-Gerais)
Órgão: Secretaria de Saúde do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX-MS
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1° e 45, II, da
Lei n° 8.443/92 c/c art. 194, § 1°, do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Renato Katayama e Eduardo Landgraf e
considerar legais os procedimentos adotados pela Secretaria de Saúde do Governo do Estado de Mato
Grosso do Sul, relativos à obra de construção do Hospital Regional de Campo Grande - MS, até a data de
conclusão dos trabalhos de auditoria (06.02.96);
8.2. remeter os autos à SEGECEX para consolidação dos resultados a serem enviados ao Senado
Federal, e posterior arquivamento.
Ata n° 13/98 — Plenário.
Data da Sessão: 22/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

ADH R PA ADINI GHISI
Minist‘Relator
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1- RELATÓRIO

•

GRUPO 1- Classe V - Plenário
TC-600.058/96-4
Natureza: Relatório de Auditoria
Responsáveis: Pedro Ferreira de Melo Filho, Luiz Gonzaga
Bulhões, Nilma Rodrigues da Silva Praxedes e Ivis Alberto
Lourenço Bezerra de Andrade (ex-Secretários de Saúde).
Órgão: Secretária de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do
Norte
Ementa: Relatório de Auditoria acerca de obras inacabadas.
Paralisação decorrente de insuficiência de recursos. Falhais formais
detectadas na documentação. Cobrança de taxa de administração.
Audiência do responsável. Fixação de prazo à Secretaria de Saúde e
de Obras públicas do Estado e ao Governo do Estado.
Acompanhamento pela Secretaria de Controle Interno do Ministério
da Saúde. Consolidação da matéria para encaminhamento das
informações ao Senado Federal. Arquivamento do processo.
Cuidam os autos de relatório de auditoria realizada em atendimento à Decisão Plenária n°
674/95-TCU-Plenário, concernente às obras inacabadas prioritárias para o exercício em curso no Estado
do Rio Grande do Norte, especificamente a construção da Unidade Mista de Saúde, com 50 (cinqüenta)
leitos, no Município de Assú/RN
Segundo apurado pela equipe de auditores, a obra foi custeada com recursos de 4 (quatro)
2.
convênios celebrados com a União (Convênio SUS 01/88, de 22.08.88; Convênio SUS 01/91, de
08.08.91; Convênio 21/92-MS, de 23.01.92; e Convênio 800/93-FNS/MS, de 31.12.93) e mais recursos
do próprio Estado, por meio do FUSERN- Fundo de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte.

‘11

O estágio da obra, por ocasião da auditoria realizada, correspondia a aproximadamente
3.
55% do total previsto, assim distribuídos:
serviços preliminares (instalação do canteiro de obra e locação, movimento de terra, infraestrutura, cobertura, caixa d'água, cisterna) : 100%
- supra-estrutura: 96%
paredes e painéis: 99%
esquadrias e . ferragens: 70%
revestimentos: 80%
pinturas: i%
- pisos, soleiras e rodapés: 10%
impermeabilização: 40%
instalações elétricas: 13%
instalações hidro-sanitárias: 35%
- instalações de incêndio: 12%
vidros, forros (gesso e luxalon), urbanização, limpeza geral e serviços por administração
(instalações telefônicas, de som, alarme, substação, instalação de gás GLP, centrais de oxigênio, de vácuo
e ar condicionado, equipamentos para cozinha e laboratórios e equipamentos para lavanderia, ar
comprimido, câmaras frigoríficas, fossa, e sumidouro): 0%.
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A empresa contratada para a execução dos serviços foi a Construtora Ecocil, tendo a
4.
equipe constatado, quanto à documentação apresentada, as seguintes ocorrências:
quanto ao edital de licitação n° 033/89-SOE: não publicação no Diário Oficial da União
em detrimento do principio da publicidade (art. 3°, c/c § 2° do art. 32 do Decreto-Lei n° 2.300/86; e não
menção, no preâmbulo de que o edital seria regido pelo Decreto-Lei 2.300/86, fazendo referência apenas
aos dispositivos da Lei Estadual;
não houve adjudicação do objeto da licitação, contrariando o art. 31, IV, do DL 2.300/86;
- o contrato n° 009/89-SOE/AJ foi publicado somente no Diário Oficial do Estado,
infringindo o art. 51, § 1° do DL 2.300/86;
as contas do convênio 800/93 - FNS/MS foram prestadas após o prazo estipulado,
caracterizando desobediência ao § 4° do art. 20 da IN n° 02/93 e item 2.12 do Termo de Convênio;
com relação ao Convênio n° 021/92-MS o Estado não efetuou sua contrapartida financeira
como exigido no item 31 da IN 03/90 e a cláusula segunda, parágrafo único, letra "g" do Termo de
Convênio.
Foi observado, relativamente aos recursos financeiros, que embora existisse previsão
orçamentária, o contrato foi firmado sem que houvesse uma garantia firme dos recursos para a completa
execução da obra, sendo essa justamente a causa da paralisação da obra.
Além disso, a equipe registrou que até a paralisação da obra foram executadas 27 medições,
e do cotejo entre ,os quantitativos previstos nos itens da planilha orçamentária básica com os efetivamente
pagos até a 27 medição, observou-se que muitos dos itens ali orçados superaram as estimativas por dois
fatores: primeiramente pela inexistência, por ocasião da elaboração da planilha, dos laudos de sondagem
do terreno, projetos estruturais e levantamento topográficos, o que explica os altos percentuais gastos nos
itens movimento de terra (238% a mais do que o orçado) e infra-estrutura ( 111% a mais do orçado),
contrariando aos arts. 5 0 , inciso VII, e 6° do DL 2.300/86. E, em segundo lugar, por várias modificações
autorizadas durante o andamento do projeto executivo (paredes e painéis; madeiramento e cobertura;
impermeabilização e revestimento), as quais, segundo a equipe, estão dentro dos limites legais.
Quanto aos custos contratados para a execução das obras, a equipe aponta
7
superfaturamento utilizando como parâmetro os custos do mercado imobiliário de um apartamento de luxo
em Manaus e os custos unitários PINI de Edificações da Revista Construção Norte/Nordeste.
Por fim, propõe a comunicação das irregularidades ao Secretário de Saúde do Estado e à
8
Secretaria de Controle Interno .; audiência do Secretário de Saúde pela não realização dá contrapartida
financeira e à ausência no projeto básico de elementos necessários e suficientes para caracterização da obra
- laudos de sondagem, projetos estruturais e de instalações e levantamento topográfico, e conversão dos
autos em Tomada de Contas Especial para que fosse apurado o valor real da obras e a responsabilização
dos envolvidos.
O Sr. Diretor, ao analisar o feito, detectou a cobrança de taxa de administração na razão de
9.
três por cento de cada fatura apresentada para atestação, além de ter constatado pagamento antecipado,
contrariando o art. 62 da Lei n° 4.320/64 e art. 38 do Decreto n° 93.872/86. Quanto à taxa de
administração, ressalta o Sr. Diretor que o procedimento era vedado pelo art. 6° da IN/STN n° 12/88 e que
sendo recursos federais, devem ser aplicados de acordos com as normas federais e que não vê sentido que
os esforços do Governo Federal para ajudar os Estados seja taxado, caracterizando claro desvio da
aplicação do recurso do objeto do convênio para a estruturação das Secretarias do Rio Grande do Norte.
Aponta que para casos semelhantes o TCU vem instaurando Tomada de Contas Especial, com intuito de
reaver os recursos federais (Decisão n° 235/95-Plenário, Ata 28/95 e Acórdão n° 080/92-Plenário, Ata
49/2).
2
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o.
No que toca ao .,superfaturamento apontado pela equipe, observa o Sr. Diretor que o
Ministério da Saúde gerou para a Secretaria de Assistência à Saúde a obrigação de publicar mensalmente
no DOU padrões de qualidade e parâmetros de custos de obras e estabelecimentos Assistênciais de Saúde CCEAS - Custo de Construção de Secretaria de Assistência de Saúde, tendo a Portaria n° 46/96, para o
mês de março de 1996, o valor do metro quadrado para obras e estabelecimentos assistenciais de saúde no
Rio Grande do Norte de R$813,38 que corresponde a U$799,71, valor abaixo do praticado na obra em
análise, descaracterizando o superfaturamento inicialmente apontado
Em conclusão, acompanha o relatório da equipe com exceção do item III, ao qual propõe
determinação ao Ministério da Saúde para que instaurasse Tomada de Contas Especial relativamente à
cobrança irregular de taxa de administração e acresce sugestão no sentido de ser determinado à Secex/RN
que realize levantamento de todos os procedimentos licitatórios e contratos firmados pela Secretaria de
Obras do Estado no intuito de reaver todo recurso federal desviado mediante cobrança de taxa de
administração; e recomendação aos Governos Federal e Estadual que registrem em seus orçamentos
plurianuais de investimentos previsão de recursos necessários à execução total da obra, conforme preceitua
o art 6°, parágrafo 2° do Decreto-lei n° 2300/86, disciplinado pelo art. 7 0 , parágrafo 2°, IV, da Lei n°
8.666/93, com intuito de resguardar a continuidade da obra e os valores já investidos.
O Sr. Secretário acompanha as medidas alvitradas pelo Sr. Diretor.
Por Despacho singular, determinei que fosse primeiramente realizada a audiência proposta
nos pareceres

•

O Sr. Pedro Ferreira de Melo Filho, apresentou justificativas quanto aos fatos questionados,
sintetizadas nos seguintes argumentos:
- a inexistência de contrapartida financeira do Estado, relativamente ao Convênio n°
021/921MS, decorreu do enfrentamento de longo período de estiagem, nos anos de 1992 e 1993, o que
exigiu tratamento excepcional e direcionamento de recursos para áreas específicas do Estado;
quanto à ausência no edital de todos os elementos necessários e suficientes para
concretização das obras, esclareceu aquela autoridade que o edital previu que os projetos eventualmente
não constantes da documentação da licitação e necessários à perfeita execução das obras seriam
elaborados às expensas da licitante contratada e submetidos à aprovação da Secretaria de Obras (cláusula
n° 2.1 do edital);
todo processo licitatório e execução da obra foi realizada pelo Secretaria de Obras e não
pela Secretaria de Saúde;
relativamente aos procedimentos licitatórios ( ausência de publicação no DOU, falta de
adjudicação) entende que seriam procedimentos que não afetaram a execução da obra;
no que concerne às cláusulas de adiantamento de recursos, o responsável alega que a
possibilidade é admitida pela Lei if 4.320/64, em seu art. 68.
A Secex/RN ao examinar as justificativas entende que foram suficientes para elidir as causas
15
que pudessem ensejar a responsabilização do ex-gestor, ou sujeitá-lo à cominação de multa, mas
ressaltando os fatos relativos à cobrança de taxa de administração, reafirma as propostas efetuadas pelo Sr
Diretor.
16.

O Sr. Diretor e o. Sr. Secretário manifestam-se de acordo com as propostas alvitradas.
É o Relatório.
3
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II - VOTO
A paralisação da obra em comento deveu-se, fundamentalmente, à falta de recursos
financeiros de contrapartida e à elevação de custos decorrentes de alterações do projeto, em razão da
inexistência de alguns elementos técnicos que, por conseqüência, deixaram de ser levados em conta no
orçamento original, relativamente à infra-estrutura, o que extrapolou de forma significativa os custos
inicialmente previstos. Não restou caracterizada irregularidade grave ou proveito pessoal na aplicação dos
recursos.
Quanto à questão do superfaturamento, como bem ressaltou o Sr. Diretor, os custos
2
incorridos estão compatíveis com os valores divulgados pelo próprio Ministério da Saúde para o setor.
Resta pendente, porém, a cobrança de taxa de administração sobre recursos federais, ato
3.
vedado pelo Governo Central na utilização de seus recursos. A irregularidade dessa prática é de
entendimento pacífico neste Tribunal. Pondero, entretanto, acerca da conveniência de se determinar a
instauração da mencionada Tomada de Contas Especial. Como já foi observado por esta Corte em mais de
uma oportunidade, a cobrança indevida de taxa de administração, a par de se caracterizai como prática
danosa à União, não consubstancia ato que tenha aproveitado ao agente público, mas ao próprio Governo
de Estado. Nesses casos, este Tribunal tem se inclinado por determinar a alteração da cláusula contratual
que prevê tal encargo (Decisão n° 422/96-Plenário, Ata n° 28/96; Decisão n° 799/96-Plenário, Ata n°
50/96; Decisão n° 829/96-Plenário, Ata n° 51/96).

•

Especificamente quanto ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, esta Corte, ao
4.
apreciar processo de Tomada de Contas Especial de responsabilidade do Secretário de Segurança Pública
do Estado, em decorrência da cobrança de taxa de administração (TC-600.172/95-3), corroborou o
entendimento supra alinhado e jufgou regulares, com ressalvas, as referidas contas, tendo determinado ao
Governo Estadual que orientasse e cobrasse de suas Secretarias de Estado a proibição de cobrança de taxa
de administração, nos termos dispostos na IN/STN n° 12/88, 03/90 e 02/93, além de ter determinado a
exclusão da cláusula contratual do caso específico em exame (Acórdão n° 077/96-Plenário-Ata n° 22/96)
Considerando que os fatos apurados nestes autos são anteriores às providências
5
determinadas naquela ocasião, entendo que deva ser seguida a mesma linha decisória já perfilhada por esta
Corte, excluindo-se as medidas já determinadas naquela ocasião
Quanto aos valores já recolhidos à Secretaria de Obras, entendo que devam ser restituídos
6
ao Sistema SUS de Saúde, pois é inconcebível que uma área já tão carente de recursos seja apenada com a
instituição de taxas, com Conseqüências diretas sobre a população necessitada dos serviços, e com claro
desvio de finalidade na aplicação da verba repassada pela União.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto
ao E. Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

e abril

de 1998.

•

ADI4EMAR '1 ADINI GHISI
Ministro-Relator
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e Secreta&
DECISÃO N° 1 8 9/98-TCU - Plenário

Processo TC n°600.058/96-4
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
Responsáveis: Pedro Ferreira de Melo Filho (Secretário de Saúde, período 15.03.87 a 14.03.91); Luiz
Gonzaga Bulhões (Secretário de Saúde, período de 15.03.91 a 30.03.94); Nilma Rodrigues da Silva
Praxedes (Secretária de Saúde, período de 31.03.94 a 31.12.94); e Ivis Alberto Lourenço Bezerra de
Andrade (Secretário de Saúde, a partir de 01.01.95).
4.Órgão: Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: SecexJRN
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no art. 1°, inciso II, da
Lei n° 8.443/92, DECIDE:
com base no art. 71, IX, da Constituição Federal c/c art. 45 da Lei n° 8.443/92, assinar o
prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência, para que o Secretário de Saúde e o Secretário de Obras do
Estado do Rio Grande do Norte, excluam, caso ainda não efetuado, a Cláusula "C" do Anexo I do
Contrato n° 009/89-SOE/AJ, a qual prevê o recolhimento aos cofres da Superintendência de Obras do
Estado do percentual de 3% sobre o valor de cada fatura apresentada, por infringir o disposto no item 6 da
IN/STN n° 12/88, vigente à época, e consubstanciado atualmente no art. 8° da IN/STN n°01/97, alertando
acerca do reflexo da referida medida na Cláusula Terceira concernente ao preço, a qual deve retratar o
expurgo do valor concernente ao mencionado percentual, dando notícias ao Tribunal das medidas
adotadas;
com fundamento no art. 71, IX, da Constituição Federal c/c art. 45 da Lei n° 8.443/92,
assinar o prazo de 30 (trinta) dias para que o Governo do Estado do Rio Grande do Norte adote as
providências necessárias com vistas a apurar, e reverter ao Sistema Única de Saúde - SUS do Estado, os
valores concernentes à cobrança de taxa de administração, na razão de 3% de cada fatura apresentada,
cobrada no Contrato n° 009/89-SOE/AJ, por contrariar o disposto no item 6 da IN/STN n° 12/88, vigente
à época dos fatos, e caracterizar desvio de finalidade, dando ciência ao Tribunal, findo o prazo adotado,
das medidas adotadas;
dar ciência do presente Relatório, do Voto e da Decisão ora proferida à Secretaria de
Controle Interno do Ministério da Saúde para que acompanhe a matéria por ocasião do exame das contas
dos convênios relativos ao Estado do Rio Grande do Norte;
determinar à SEGECEX que consolide a matéria com as demais da mesma natureza,
para posterior comunicação ao Senado Federal.; e
arquivar os presentes autos.
9. Ata n° 13/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 22/04/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

HEMAR PALAD \ I GHISI
Ministro-Relatof.
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GRUPO I - CLASSE V - Plenário
TC-011.391/96-0
Ementa: Relatório de Auditoria realizada com o objetivo de verificar e
avaliar a arrecadação das custas judiciais a cargo dos órgãos relacionados.
Ocorrência de impropriedades na fase de transição da sistemática prevista na
antiga legislação para a da Lei n° 9.289/96. Órgãos vêm adotando medidas
corretivas. Recomendação ao Conselho da Justiça Federal. Determinações.
Anexação de cópias do Relatório, Voto e Decisão às contas de 1997 dos
órgãos envolvidos. Comunicação aos órgãos auditados, à Secretaria do
Tesouro Nacional e ao Departamento Penitenciário Nacional.

•

1-Natureza: Relatório de Auditoria
2-Órgãos: Tribunais Regionais Federais das r e 3' Regiões, Sedes das Seções Judiciárias do Distrito
Federal, Rio de Janeiro e São Paulo.
3-Responsáveis: Ney Valadares (Presidente do TRF — 2 Região), Sebastião de Oliveira Lima (Presidente
do TRF — 3' Região), Américo Luz (Presidente do Conselho da Justiça Federal), Selene Maria de
Almeida, Sérgio Feltrin Corrêa e Sérgio do Nascimento (Juízes Federais Diretores dos Foros das Seções
Judiciárias do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente).
4-Ocorrência: Auditoria realizada, no período de 15/07 a 25/10/96, nos Tribunais Regionais Federais das
2' e 3a Regiões e nas Sedes das Seções Judiciárias do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, com o
objetivo de verificar e avaliar a arrecadação das custas judiciais a cargo desses órgãos.
Devido à complexidade e à abrangência do objetivo, os trabalhos foram estendidos, em
caráter suplementar, ao Conselho da Justiça Federal, à Corregedoria do TRF da 1' Região e à Secretaria
da Receita Federal, com a finalidade de colher dados e informações sobre a nova sistemática de
arrecadação da receita de custas judiciais implantada com a aprovação da Lei n° 9.289/96.
O analista que realizou a auditoria dividiu o relatório em partes que tratam das custas
judiciais, da lei que dispunha sobre o Regimento de Custas da Justiça Federal (Lei n° 6.032/74), da lei que
dispõe sobre as custas devidas à União, na Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus (Lei n° 9.289/96),
da supervisão administrativa da Justiça Federal a cargo do Conselho da Justiça Federal, das rotinas
reguladas pelas Leis ri% 6.032/74 e 9.289/96 (subdivididas em Custas para Reembolso de Despesas com
Diligências, Custas por Expedição de Certidões e Custas Judiciais Arrecadadas Perante os Tribunais) e da
receita de custas judiciais destinada ao Fundo Penitenciário Nacional — FUNPEN (f 02/91).
Em razão das falhas apontadas no relatório, a 5' SECEX, em resumo, propôs que o
Tribunal (f 91/97 e 102):
formulasse determinações ao Conselho da Justiça Federal, aos Tribunais Regionais
Federais da 2a. e da 3' Regiões, à Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 3a. Região, aos Juízes
Federais Diretores dos Foros das Seções Judiciárias do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e de São Paulo
e à Secretaria da Receita Federal;
encaminhasse oficio à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Departamento
Penitenciário do Ministério da Justiça,
aprovasse a realização de auditoria junto ao Superior Tribunal de Justiça;
anexasse cópias do Relatório, Voto e da Decisão que fossem proferidos nestes autos
aos processos de prestação de contas, referentes ao exercício de 1997, do Conselho da Justiça Federal, dos
Tribunais Regionais Federais das r e 3' Regiões, das Seções Judiciárias do Distrito Federal, do Rio de
Janeiro e de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça, para análise em conjunto e em confronto;
desse conhecimento do teor do Relatório, do Voto e da Decisão que fossem proferidos
ao Conselho da Justiça Federal, às Corregedorias dos Tribunais Regionais Federais das 1a., 2a. e 3a.
Regiões, Presidências dos Tribunais Regionais Federais das 2a. e 3a. Regiões, aos Juízes Federais
Diretores dos Foros das Seções Judiciárias do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e de São Paulo, à
Secretaria da Receita Federal, à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Departamento Penitenciário do
Ministério da Justiça e ao Ministério Público Federal.
Min-mv_117\C: Wotos\011391960A.dot
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Por sua vez, o Ministério Público discordou da Unidade Técnica e propôs que fossem
adotadas as seguintes medidas de caráter preliminar, as quais decidi acolher (f 104/107):
quanto à determinação aos Tribunais Regionais Federais da 2a. e da 3' Regiões para
que prestem esclarecimentos sobre a não cobrança de custas judiciais nos processos de suas competências
originárias e recursais, cabe à 5' SECEX indicar os casos em que a falha teria ocorrido;
realização de diligência para que os respectivos responsáveis ofereçam
esclarecimentos sobre as questões indicadas:
órgãos da Justiça Federal: "observância da inacumulatividade da indenização de
transporte prevista na Lei 8.112/90 com o valores percebidos a título de despesas com diligência então
recolhidos sob a vigência da Lei 6.032/74";
Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro:
b.2.1) "débito de R$ 21.471,81 lançado na conta "Despesas com Diligência" (c/c n°
012-1, PAB Justiça Federal, da CEF) em 03-07-95 e bem assim, quando e para quem foi creditado, com a
comprovação do respectivo expediente liberatório e demais documentos pertinentes à movimentação
desses recursos";
b.2.2) "valores de custas judiciais e respectivos quantitativos repassados para a Caixa
de Assistência da OAB e à conta "Despesas com Diligência" após a edição da Lei n° 9.289/96 com a
comprovação da restituição ao Tesouro Nacional";
Tribunal Regional Federal da 3a. Região: "não fixação, pelo Provimento 22/96, de
valores de custas judiciais incidentes sobre os recursos, inclusive aqueles que não se processam nos
próprios autos, tais como o agravo de instrumento (art. 8°, parágrafo único, da Lei n° 9.289/96) e,
também, para efeito de incidência de custas, da não inclusão do mandado de segurança na alínea a, da
Tabela I ("Das ações cíveis em geral"), nos termos em que editado o referido Provimento";
Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo: "valores e
respectivos quantitativos eventualmente repassados à Caixa de Assistência da OAB e para reembolso dos
Oficiais de Justiça com despesas de diligências, a partir da vigência da Lei n° 9.289/96 e sua oportuna e
comprovada restituição ao Tesouro Nacional";
Juíza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal: "valores e
respectivos quantitativos eventualmente repassados à Caixa de Assistência da OAB e para reembolso dos
Oficiais de Justiça com despesas de diligências, a partir da vigência da Lei n° 9.289/96 e sua oportuna e
comprovada restituição ao Tesouro Nacional";
b.6) Secretaria do Tesouro Nacional: "ocorrência de repasses para o Fundo
Penitenciário Nacional — FUNPEN de metade da receita de custas judiciais efetuados diretamente pelos
órgãos judiciários em cumprimento aos Oficios-Circulares MJ/SCDJ/DEPEN nos 11/94 e 14/94 e o
possível ajuste entre os valores que deveriam ter sido repassados e aqueles efetivamente transferidos
pelos órgãos judiciários da União ou através da própria STN para o referido Fundo, informando-se,
posteriormente, se for o caso, os valores apurados e ajustados";
b.7) Departamento Penitenciário do Ministério da Justiça: "fundamentos legais que
ensejaram a determinação aos órgãos da Justiça Federal de repassar diretamente ao FUNPEN metade da
arrecadação das custas judiciais, sem a intervenção da Secretaria do Tesouro Nacional, informando,
ainda, os valores recebidos nessa condição, mês-a-mês e por órgão repassador";
Cumprida essa etapa, a 5' SECEX, em síntese, assim se manifestou (f 189/221):
em 03/01/97, o Conselho da Justiça Federal publicou a Resolução n° 184, que dispõe
sobre os procedimentos para o recolhimento das custas devidas à União no âmbito da Justiça Federal e
aprova as Tabelas de Custas e as Diretrizes Gerais e Normas Gerais sobre Cálculos de Custas;
a referida norma não fixou ou atribuiu valores para os casos de interposição de
recursos judiciais perante os Tribunais Regionais Federais, o que causa perda de receita para o Tesouro
Nacional;
com a edição da Resolução n° 184/97, com a qual se afirma o Conselho da Justiça
Federal como supervisor administrativo da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, particularmente
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na questão das custas judiciais arrecadadas por esses órgãos, vê-se a procedência daPtsenaprirOoposições
apresentadas no Relatório (item I das Proposições e suas alíneas);
a proposta de encaminhamento de projeto de lei pelo Conselho da Justiça Federal, com
fundamento no art. 5°, alínea c, da Lei n° 8.472/92, tem por finalidade corrigir situações antieconômicas e
ajustar à realidade os valores das custas estabelecidas na Lei n° 9.289/96;
não é razoável a alegação de não competir ao TCU determinar o encaminhamento de
anteprojeto de lei, ante os seguintes precedentes: Decisão n° 266/97 - Plenário (TC-012.844/96-9, Ata
17/97) e Decisão n° 345/95 - Plenário (TC-010.659/94-3, Ata n° 31/95);
que sejam mantidas as proposições constantes dos itens I e II e suas alíneas, pois, além
de editar, regulamentar ou disciplinar normas gerais, o referido Conselho precisa acompanhar, fiscalizar e
fazer cumprir essas normas;
quanto ao posicionamento n° 7 do Ministério Público, o relatório demonstra a perda de
receita decorrente do entendimento acolhido pelos Juízos das Execuções Fiscais em São Paulo-SP, no
sentido de não serem devidas custas judiciais nos processos de execução fiscal (f 41/44). Esse
procedimento foi revisto com a edição do Provimento n° 22/96 do TRF - 3 a Região e, posteriormente,
regulamentado pela Resolução n° 184/97;
h) os itens n's 179 e 270/273 do Relatório de Auditoria mostram que no STJ não são
cobradas custas judiciais (f 60 e 86/87).
5-Pareceres
5.1-Da Unidade Técnica (f 221/223 e 234/235): A 5 3 SECEX reafirmou as proposições apresentadas no
Relatório de Auditoria, com algumas alterações, e manifestou-se da seguinte forma:
"1) os posicionamentos 4° e 6°, do d. Parecer Ministerial, nos quais são solicitadas a esta
5'. SECEX provas da omissão na arrecadação de receita de custas judiciais estão plenamente atendidos,
nos termos do item I, acima e conforme o subcapítulo VIII.3 ("Da Arrecadação das Custas Judiciais
Perante os Tribunais") e demais informações constantes do Relatório de Auditoria, não ensejando
retificações nas proposições alvo desses posicionamentos;
2) referentemente às diligências procedidas junto aos órgãos auditados, que se observe o
seguinte:
2.1 - quanto ao Conselho da Justiça Federal:
que sejam apreciadas e acolhidas todas as proposições constantes dos itens I (e
suas alíneas) e II, das "Proposições", do Relatório (fls.91/94);
que se informe a este Tribunal acerca do resultado do levantamento mencionado
no penúltimo parágrafo, do Oficio n° 199/97-CJF (fls 134), acerca da existência de saldos mantidos em
depósitos e suas respectivas destinações;
que sejam prestados esclarecimentos pela não inclusão nas Tabelas aprovadas
pela Resolução n° 184/97, do mesmo Conselho, dos valores referentes aos recursos judiciais interpostos
perante o próprio Segundo Grau de Jurisdição da Justiça Federal em face do que dispõe a Lei 9.289/96;
2.2 - Seção Judiciária do Rio de Janeiro: seja determinada audiência prévia do Exmo. Sr.
Dr. Juiz Federal Diretor da Seção Judiciária do Rio Janeiro sobre o saque do valor de R$ 21.471,81 na
conta 012-1 ("Despesas com Diligências"), ocorrido no dia 03-07-95 e sobre a data da abertura da conta
081-0 ("Despesas com Diligências"), o responsável e o expediente que determinou o depósito naquele
mesmo valor e, bem assim, sobre os valores indevidamente repassados à Caixa de Assistência da OAB de
custas judiciais arrecadadas após a vigência da Lei 9.289/96, de pelo menos R$ 1.385,07, conforme acima
especificado no § 50;
3
2.3 - quanto Tribunal Regional Federal da 3 • Região:
que seja mantido o pedido de esclarecimentos constante na alínea a do item V, das
Proposições do Relatório (fls. 95); e
que seja determinado ao Exmo. Sr. Juiz-Presidente do TRF-3 a. Região o efetivo
cumprimento da Lei 9.289/96 para arrecadação e cobrança de custas judiciais nos processos de sua
competência originária e recursal;
2.4 - Seção Judiciária de São Paulo: seja determinada audiência prévia do Exmo. Sr. Dr.
Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo sobre os valores que efetiva e
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indevidamente não foram recolhidos para a União após a vigência da Lei 9.289/96, de pelo menos R$
1.975,00, nos termos referidos no § 70, acima;
2.5 - Seção Judiciária do Distrito Federal: seja determinada audiência prévia da Exma.
Sra. Dra. Juíza Federal Diretora do Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal sobre os valores de custas
judiciais indevidamente repassados para a Caixa de Assistência da OAB após a vigência da Lei 9.289/96,
de pelo menos R$ 2.858,87, nos termos especificados no § 76, acima;
2.6 - Secretaria do Tesouro Nacional - STN e Departamento Penitenciário Nacional seja
determinado
aos dois órgãos que, em conjunto:
DEPEN:
apurem e, se possível, façam o devido ajuste dos valores transferidos para o
FUNPEN diretamente pelos órgãos judiciários, em cumprimento ao Oficio-Circular MJ/SDCJ/DEPEN n°
11/94, de 17-05-94 e os repassados pela própria STN e entre aqueles que efetivamente deveriam ter sido
repassados ao FUNPEN, em cumprimento à Lei Complementar n° 79/94;
observem o cumprimento do § 2°, do art. 4°, da Lei Complementar n° 79/94,
referentemente aos repasses de metade dos valores recebidos das custas judiciais para os respectivos
Estados em que foram originariamente arrecadadas as custas;
Por fim, que seja comunicado ao Conselho da Justiça Federal o entendimento que vier a
ser acolhido por este Tribunal sobre a inacumulatividade de Gratificações referida na alínea h, do item I,
do Relatório de Auditoria;
Por derradeiro, que sejam consideradas e apreciadas as demais proposições de fls.
91/97, do Relatório."
5.2-Do Ministério Público: Em atenção à nova consulta, a Procuradoria emitiu o seguinte parecer (f.
236/242):
Lt

e

Como resultado, a equipe de auditoria registrou falhas que se vêm acumulando ao longo do
tempo, na arrecadação das custas judiciais, citando, como exemplos, a manutenção dos valores em
contas-correntes bancárias sem qualquer atualização monetária, a omissão de cobrança das custas por
determinados órgãos judiciários ou em certos feitos processuais, ou as equivocadas interpretações quanto
à não-aplicação da Lei de Custas, causando, tudo isso, perda de receitas para a União (f. 81/82, item 256).
Importante, por conseqüência, que se adotem medidas saneadoras, destinadas a corrigir as
falhas detectadas no sistema de arrecadação e a prevenir novas ocorrências do gênero.
Vale destacar que alguns dos problemas consignados pela equipe de auditoria estão sendo
corrigidos, à medida que avança a implementação das medidas destinadas a tornar efetiva a.sistemática
inaugurada pela Lei n° 9.289, de 04.07.96, e pela Resolução n° 184, de 03.01.97, do Conselho da Justiça
Federal.
De modo a não se ter uma visão sectária da matéria, faz-se mister examiná-la sob a ótica
do direito público subjetivo que é a garantia da prestação jurisdicional.
Para tanto, torna-se indispensável recordar alguns conceitos jurídicos.
No dizer do juiz federal Antonio Souza Prudente (Custas processuais. Primeira Jornada de
Estudos Judiciários. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 1994. P. 254), "custas processuais são as
despesas ou gastos necessários a se iniciar, desenvolver e terminar um processo, nos termos legais".
Ainda segundo o magistrado, "as custas processuais, na sistemática vigente, regem-se
pelos princípios da antecipação ou do adiantamento das despesas e da responsabilidade objetiva do
vencido, que deve arcar com todos os ônus da sucumbência" (ob. cit., p. 256).
Nesse sentido, o artigo 19, caput, do Código de Processo Civil, determina que "salvo as
disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou
requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até sentença final; e bem ainda, na
execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença".
No caso de recurso, para que esse possa ser conhecido, é necessário o "preparo" que, nas
palavras de Nelson Nery Junior (Princípios fundamentais; teoria geral dos recursos. 3' ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1996. p. 357), "consiste no pagamento prévio que deve ser feito pelo recorrente,
das custas relativas ao processamento do recurso".
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CPC, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quandog ;x1
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de retorno, sob pena de deserção" .
Assim, "a ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão,
fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta o recurso não
poderá ser conhecido" (Nelson Nery Junior. Ob. cit. p. 359).
No que concerne ao valor das custas, este está limitado pelo próprio dever do Estado e
direito do cidadão, que é a prestação jurisdicional.
"Com o banimento da justiça privada e a assunção do monopólio do exercício da força
pelo Estado, a decisão quanto aos conflitos de interesse, entre os indivíduos e entre estes e o Poder
Público, passou a ser condição essencial da própria concepção do Estado de Direito"(Antonio Souza

•

Prudente. Ob. cit. p. 267/268).
A Constituição Federal assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, o
direito de petição aos Poderes Público, em defesa de direitos contra ilegalidade ou abuso de poder (art. 50 ,
inc. )OOCIV, "a"), apregoando, ainda, que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão
ou ameaça a direito" (art. 5 0 , inc. )OXXV).
Em suma: não se podem estabelecer para as custas processuais valores de tal monta nem
formas de cobranças tão complexas que inviabilizem o acesso à justiça; seria negar a prestação
jurisdicional, de que o Estado detém o monopólio e tem o dever constitucional de garantir aos cidadãos.
Isto não significa, contudo, que os valores devam ser tão ínfimos a ponto de a despesa com
a própria arrecadação ser superior ao valor arrecadado. Ora, em tais casos, é evidente que, tanto para o
Estado quanto para o cidadão, seria mais vantajosa a supressão da cobrança.
Nesse contexto, reafirmamos as posições adotadas no pronunciamento anterior, pelos
motivos que passamos a expor.
A respeito da categórica assertiva da 5a SECEX de que no Superior Tribunal de Justiça STJ não são cobradas custas judiciais (fls. 220/221, item 113), insistimos que, não obstante a disposição
contida no art. 112 do Regimento Interno do STJ, a Unidade Técnica está equivocada.
Isso porque, conforme asseverado no parecer anterior (fls. 106), nos recursos ao STJ,
interpostos na instância dita inferior, o pagamento das custas é prévio, sendo que a sua ausência constitui
óbice ao seguimento do recurso.
A firme jurisprudência, transcrita a seguir, demonstra, de forma inequívoca, que o STJ, já
há algum tempo, decidiu aplicar ao recurso especial as normas do recurso extraordinário, inclusive quanto
à deserção, no caso de ausência de preparo:
Nota-se, pois, que o próprio Regimento Interno do STJ, no art. 21, inc. XIII, alínea "e",
prevê a decretação de deserção dos recursos não preparados no Tribunal.
Jurisprudência semelhante foi firmada relativamente ao "agravo de instrumento", cuja
sistemática atualmente adotada exige a interposição na instância inferior, onde são pagas previamente as
custas:
Os recursos especiais - e via de conseqüência, os agravos de instrumento contra decisões
de tribunais inferiores, em sede de juízo de admissibilidade de recursos especiais - são a própria razão de
ser do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, dos 68.576 processos distribuídos no STJ, no ano de 1995, 58.857, ou seja,
85,8%, eram recursos especiais (25.147) e agravos de instrumento (33.710). De modo semelhante, dos
77.032 processos distribuídos naquele Tribunal, em 1996, 67.353, isto é, 87,4%, eram recursos especiais
(30.872) e agravos de instrumento (36.481).
No que tange à não cobrança das custas nas execuções fiscais, na 3 a Região, no período de
08.07 a 02.10.96, de modo idêntico, reiteramos nosso posicionamento anterior (fls. 105, item 7).
Ao contrário do que afirma a 5' SECEX (fls. 220, item 110), uma singela consulta ao
Relatório (f. 41/44) não induz necessariamente a conclusão a que chegou a unidade técnica.
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Demonstra, ao contrário, a existência, à época, de fundada controvérsia na interpretação da
norma legal, aliás, o que só ocorre nas leis recém-editadas.
Observa-se que o dissenso hermenêutico centrava-se exatamente na isenção do pagamento
das custas pelo autor da ação, sustentando uma das correntes interpretativas que, estando isento o autor da
ação, nada autorizava o Estado a transferir a obrigação ao réu, "a não ser se a lei expressamente
dispusesse" (fls. 42).
Dirimida a controvérsia, após a aprovação do Provimento n° 22/96, de 30.09.96,
entendemos que a regra é que o novo posicionamento não deva alcançar situações apreciadas à luz do
entendimento anterior. Daí a assertiva no sentido da duvidosa legalidade da proposição.
Quanto à proposta de se determinar ao Conselho da Justiça Federal que apresente ao TCU
anteprojeto de lei (fls. 92), reforçamos a posição anterior.
O princípio da separação dos poderes impede esta Corte de Contas de decidir sobre a
oportunidade e a conveniência do envio do mencionado anteprojeto, bem assim de avaliar o seu conteúdo.
Pode o Tribunal, isso sim, dar ciência do fato ao Conselho da Justiça Federal, alertando-o
para o discrimen existente entre o valor das custas para expedição de certidões e a sistemática
estabelecida para sua arrecadação, de acordo com a Lei n° 9.289, de 04.07.96, para que aquele Conselho
possa avaliar a conveniência e a viabilidade de se proporem alterações nesse diploma legal.
Ressalte-se que a proposta refutada pelo órgão do Ministério Público difere
substancialmente dos dois precedentes mencionados pela 5' SECEX (TC 012.844/96-9, Decisão n°
266/97, Ata n° 17/97 - Plenário; e TC 010.659/94-3, Decisão n°345/95, Ata n°31/95; vide fls. 214, item
107), visto que:
naquelas situações, o TCU absteve-se de assinar prazos para o cumprimento das decisões,
ressalvando, em ambos os casos, a competência do órgão, quanto ao exame da conveniência, da
oportunidade e da viabilidade das medidas sugeridas;
em ambos os processos, as medidas foram alvitradas a título de colaboração ou
recomendação;
em nenhum dos casos, foi solicitado o envio a esta Corte do anteprojeto elaborado, para
fins de avaliação do conteúdo.

•

Por fim, manifestamos nosso posicionamento no sentido da inacumulatividade da
indenização de transporte prevista na Lei n° 8.112/90 com os valores percebidos pelos oficiais de justiça,
a título de despesas com diligência, recolhidos sob a vigência da Lei n° 6.032/74.
Ante o exposto, considerando que:
várias das impropriedades ocorreram no período de transição da sistemática estabelecida
pela Lei n° 6.032/74 para aquela inaugurada pela Lei n° 9.289/96; e
há notícias nos autos de que já vêm sendo implementadas, pelos órgãos envolvidos,
medidas com vistas à correção das falhas;
manifestamos, data venha da Unidade Técnica, no sentido de que:
seja recomendado ao Conselho da Justiça Federal que examine a conveniência e a
oportunidade de se elaborar anteprojeto de lei, para posterior encaminhamento ao Superior Tribunal de
Justiça, nos termos da alínea "c" do inciso I do artigo 5° da Lei n° 8.472, de 14.10.92, com vistas à
alteração da Lei n° 9.289, de 04.07.96, de modo a evitar que valores das custas ali previstos,
especialmente quanto aos de expedição de certidões, sejam inferiores ao custo da arrecadação;
seja determinado às Seções Judiciárias da Justiça Federal do Distrito Federal, do Rio de
Janeiro e de São Paulo, e aos Tribunais Regionais Federais da 2' e 3' Regiões que prossigam na
implementação das medidas com vistas ao efetivo cumprimento da Lei n° 9.289, de 04.07.96, para
arrecadação e cobrança de custas judiciais nos processos de sua competência, abrangendo, no caso dos
tribunais, a originária e a recursal;
seja determinado à Secretaria do Tesouro Nacional - STN e ao Departamento
Penitenciário Nacional - DEPEN, que:
a) apurem e, se possível, façam o devido ajuste dos valores transferidos para o FUNPEN
diretamente pelos órgãos judiciários, em cumprimento ao Oficio-Circular MJ/SDCJ/DEPEN n° 11/94, de
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17.05.94, e os repassados pela própria STN e entre aqueles que efetivamente deve sZmt
ao FUNPEN, em cumprimento à Lei Complementar n° 79/94;
b) observem o cumprimento do § 2° do artigo 4 0 da Lei Complementar n° 79/94,
referentemente aos repasses de metade dos valores recebidos das custas judiciais para os respectivos
Estados em que foram originariamente arrecadadas as custas;
que seja comunicado aos órgãos da Justiça Federal auditados, para as providências
cabíveis, o entendimento no sentido da inacumulatividade da indenização de transporte prevista na Lei n°
8.112/90 com os valores percebidos pelos oficiais de justiça, a título de despesas com diligência,
recolhidos sob a vigência da Lei n° 6.032/74;
sejam anexadas aos processos de prestação de contas, referentes ao exercício de 1997,
do Conselho da Justiça Federal, dos Tribunais Regionais Federais da 2 e 3' Regiões e das Seções
Judiciárias da Justiça Federal do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e de São Paulo, cópias do Relatório,
do Voto e da Decisão que vierem a ser proferidos no presente processo;
que seja dado conhecimento do inteiro teor do Relatório, do Voto e da Decisão, que
vierem a ser prolatados, ao Conselho da Justiça Federal, aos Tribunais Regionais Federais da T e 3'
Regiões, às Seções Judiciárias da Justiça Federal do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e de São Paulo, à
Secretaria do Tesouro Nacional e ao Departamento Penitenciário."
É o relatório.
VOTO

•

Ante a identificação de falhas na arrecadação das custas judiciais, que causaram perda de
receitas para a União, a 5' SECEX sugeriu a adoção de medidas destinadas a corrigir as distorções e
garantir o ressarcimento dos valores que deixaram de ser arrecadados.
O Ministério Público discordou de vários pontos da proposta do Relatório e recomendou
que fossem tomadas novas providências, em virtude do tempo decorrido entre o término dos trabalhos e a
data do exame do Relatório e da falta de dados capazes de dar suporte ao pronunciamento definitivo.
Por seus fundamentos, acolhi essa proposição e determinei à Unidade Técnica que adotasse
as medidas de caráter preliminar sugeridas.
Após examinar os novos elementos, a 5' SECEX reafirmou os termos da proposta original,
com algumas alterações.
Em seguida, o representante do Ministério Público ressaltou que várias impropriedades
ocorreram no período de transição da sistemática prevista na antiga legislação para a definida na Lei n°
9.289/96 e que os órgãos envolvidos vêm adotando medidas para corrigi-las, cabendo a formulação de
recomendação/determinações aos interessados.
Assim sendo, acolho, em parte, o parecer da Unidade Técnica e, na íntegra, o do Ministério
Público e Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário
T.C.U., Sala das Sessões, em 22 de abri

998.

Marcos Vinici s Vilaça
Ministro- elator
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Ministério Público

Proc. TC-011.391/96-0
Relatório de Auditoria Operacional

PARECER

Trata-se de relatório de auditoria operacional realizada, pela 5' SECEX, no período
de 15.07 a 25.10.96, nas Seções Judiciárias da Justiça Federal do Distrito Federal, do Rio de Janeiro
de São Paulo, em suas sedes e os Tribunais Regionais Federais da 2 e 3 a Regiões, tendo por objeto
a arrecadação das custas judiciais.
Em intervenção anterior nos autos (fls. 104/106), o órgão do Ministério Público
pronunciou-se quanto às proposições da 5' SECEX, constantes dos itens I a XIII, fls. 91/96, deixando
para posicionar-se sobre os itens XIV e XV (fls. 97) após o saneamento do processo.
Quanto aos itens I, "e", "g", "h", "i" e "j", III, IV, "a" e "b", V, "a" e "b", VII, VIII, IX
X, o órgão do MP/TCU propôs a realização de diligências saneadoras.
Acolhendo o parecer do Ministério Público, pelos seus fundamentos, o eminente
Ministro-Relator MARCOS VINICIOS VILAÇA determinou a restituição dos autos à 5 a SECEX, para
a adoção das medidas de caráter preliminar sugeridas pelo parquet (fls. 107).
Após realização das diligências, retornam os autos à Procuradoria, pela honrosa
deferência do Ministro-Relator (fls. 107).
A agastada instrução de folhas 189/224, redigida em linguagem impregnada de
emotividade, faz com que a peça se distancie dos atributos orientadores da elaboração de um texto
eminentemente técnico.
De acordo com o V. Despacho do ilustre Ministro-Relator, a 5' SECEX deveria limitar-se
ao exame das novas questões trazidas aos autos, em resposta às diligências determinadas.
A Unidade Técnica, contudo, além dessas medidas, efetuou sérias objeções ao contéudo
do parecer do Ministério-Público.
Entendemos, portanto, ser oportunas algumas considerações a respeito das posições
adotadas.
A auditoria em questão objetivou verificar e avaliar a arrecadação das custas judiciais
devidas à União, nos processos judiciais processados perante os Tribunais Regionais Federais da
Primeira e Segunda Região e bem assim nas sedes das Seções Judiciárias do Distrito Federal, do Rio
de Janeiro e de São Paulo.
Como resultado, a equipe de auditoria registrou falhas que se vêm acumulando ao longo
do tempo, na arrecadação das custas judiciais, citando, como exemplos, a manutenção dos valores
em contas-correntes bancárias sem qualquer atualização monetária, a omissão de cobrança das custas
por determinados órgãos judiciários ou em certos feitos processuais, ou as equivocadas interpretações
quanto à não-aplicação da Lei de Custas, causando, tudo isso, perda de receitas para a União (fls.
81/82, item 256).
1
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Importante, por conseqüência, que se adotem medidas saneadoras, destinadas a corrigir
as falhas detectadas no sistema de arrecadação e a prevenir novas ocorrências do gênero.
Vale destacar que alguns dos problemas consignados pela equipe de auditoria estão sendo
corrigidos, à medida que avança a implementação das medidas destinadas a tornar efetiva a sistemática
inaugurada pela Lei n.° 9.289, de 04.07.96, e pela Resolução n.° 184, de 03.01.97, do Conselho da
Justiça Federal.
Por outro lado, releva mencionar que os realizadores da auditoria analisaram o problema
acentuadamente sob o enfoque da arrecadação da receita da União.
De modo a não se ter uma visão sectária da matéria, faz-se mister examiná-la sob a ótica
do direito público subjetivo que é a garantia da prestação jurisdicional.
Para tanto, torna-se indispensável recordar alguns conceitos jurídicos.
No dizer do juiz federal Antonio Souza Prudente (Custas processuais. Primeira Jornada
de Estudos Judiciários. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 1994. P. 254), "custas processuais são
as despesas ou gastos necessários a se iniciar, desenvolver.e terminar um processo, nos termos
legais".
Ainda segundo o magistrado, 'ás custas processuais, na sistemática vigente, regem-se
pelos princípios da antecipação ou do adiantamento das despesas e da responsabilidade Objetiva
do vencido, que deve arcar com todos os ônus da sucumbência" (ob. cit., p. 256).
Nesse sentido, o artigo 19, caput, do Código de Processo Civil, determina que '5.cilvo
as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes prover as despesas dos atos que
realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até sentença final;
bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito declarado pela sentença".
No caso de recurso, para que esse possa ser conhecido, é necessário o "preparo" que,
nas palavras de Nelson Nery Jwtior (Princípios fundamentais; teoria geral dos recursos. 3' ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 357), 'Consiste no pagamento prévio que deve ser feito pelo
recorrente, das custas relativas ao processamento do recurso".
De acordo com o procedimento instituído pela Lei n.° 8.950/94, que alterou o art. 511
do CPC, '57o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de retorno, sob pena de deserção".
Assim, ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão,
fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta o recurso não
poderá ser conhecido" (Nelson Nery Junior. Ob. cit. p. 359).
No que concerne ao valor das custas, este está limitado pelo próprio dever do Estado
direito do cidadão, que é a prestação jurisdicional.
'Com o banimento da justiça privada e a assunção do monopólio do exercício da força
pelo Estado, a decisão quanto aos conflitos de interesse, entre os indivíduos e entre estes e o Poder
Público, passou a ser condição essencial da própria concepção do Estado de Direito"(Antonio Souza
Prudente. Ob. cit. p. 267/268).
A Constituição Federal assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas,
direito de petição aos Poderes Público, em defesa de direitos contra ilegalidade ou abuso de poder
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que "a lei não excluirá da apreciação do Poder
(art. 5 0 , inc. XXXIV, "a"), apregoando, ainda,
0
Judiciário lesão ou ameaça a direito"(art. 5 , inc. XXXV).
Em suma: não se podem estabelecer para as custas processuais valores de tal monta nem
formas de cobranças tão complexas que inviabilizem o acesso à justiça; seria negar a prestação
jurisdicional, de que o Estado detém o monopólio e tem o dever constitucional de garantir aos
cidadãos.
Isto não significa, contudo, que os valores devam ser tão ínfimos a ponto de a despesa
com a própria arrecadação ser superior ao valor arrecadado. Ora, em tais casos, é evidente que, tanto
para o Estado quanto para o cidadão, seria mais vantajosa a supressão da cobrança.
Nesse contexto, reafirmamos as posições adotadas no pronunciamento anterior, pelos
motivos que passamos a expor.
A respeito da categórica assertiva da 5' SECEX de que no Superior Tribunal de Justiça STJ não são cobradas custas judiciais (fls. 220/221, item 113), insistimos que, não obstante a
disposição contida no art. 112 do Regimento Interno do STJ, a Unidade Técnica está
equivocada.
Isso porque, conforme asseverado no parecer anterior (fls. 106), nos recursos ao STJ,
interpostos na instância dita inferior, o pagamento das custas é prévio, sendo que a sua ausência
constitui óbice ao seguimento do recurso.
A firme jurisprudência, transcrita a seguir, demonstra, de forma inequívoca, que o STJ,
já há algum tempo, decidiu aplicar ao recurso especial as normas do recurso extraordinário, inclusive
quanto à deserção, no caso de ausência de preparo:
RECURSO ESPECIAL: 0002097
MINISTRO-RELATOR: Waldemar Zveiter
Data da Decisão:03.04.1990: Turma:03
Data da Publicação: DJ 14.05.1990 PG 04157
EMENTA: Processual civil. Deserção. Causa patrocinada por vários advogados. 1-A
turma, em questão de ordem, já decidiu aplicar no especial as normas dos artigos do CPC que regem
o extraordinário, nos quais resulta como imperativa, a do art. 545 que impõe a deserção quando,
como no caso, não preparado o recurso no decèndio legal.
DECISÃO: Por maioria, preliminarmente, considerar deserto o recurso especial.
RECLAMAÇÃO 0000048
MINISTRO-RELATOR: Antonio de Pádua Ribeiro
Data da Decisão:13.08.1991 Turma: S1
Data da Publicação: DJ 02.09.1991 PG: 11783
EMENTA: Reclamação. Agravo contra despacho denegatório da subida de recurso
especial julgado deserto. Pagamento das custas comprovado. Acolhimento da reclamação, para o
fim de determinar-se a subida do agravo a esta Corte.
DECISÃO: Por unanimidade, acolher a reclamação, para mandar subir o agravo.
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3) RECURSO ESPECIAL: :0047108
MINISTRO-RELATOR: Adhemar Maciel
Data da Decisão:24.05.1994 Turma: 06
Data da Publicação: 13.06.1994 Pg. 15124
EMENTA: Processual civil. Recurso especial. Ausência de preparo na instáncic
ordinária, após regular intimação. Deserção decretada (RISTJ, art. 21, inc.. XIII, alínea "e')
Precedente da Corte Especial. Recurso especial não conhecido.
DECISÃO: Por unanimidade, não conhecer do recurso.
Nota-se, pois, que o próprio Regimento Interno do STJ, no art. 21, inc. XIII, alínea "e"
prevê a decretação de deserção dos recursos não preparados no Tribunal.
Jurisprudência semelhante foi firmada relativamente ao "agravo de instrumento", cuj
sistemática atualmente adotada exige a interposição na instância inferior, onde são pagas previament(
as custas:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0064817
MINISTRO-RELATOR: Garcia Vieira
Data da Decisão: 15.05.1995 Turma:01
Data da Publicação: 19.06.1995 PG. 18668
EMENTA: Agravo Regimental. Indemonstrado cabimento do recurso especial. Mc
preparo do agravo. Não providenciada a formação do agravo nem o pagamento das custas e (
traslado das peças indicadas. Correta a determinação do arquivamento e o recurso julgado desert
Agravo improvido.
DECISÃO: Por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os recursos especiais - e via de consequência, os agravos de instrumento contra decisõe
de tribunais inferiores, em sede de juízo de admissibilidade de recursos especiais - são a própria razã(
de ser do Superior Tribunal de Justiça.
O STJ, na vigente ordem constitucional, nas palavras de Rodolfo de Camargo Mancus(
(Recurso extraordinário e recurso especial. 4' ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 56)
consiste em uma 'Corte de Justiça encarregada do controle da inteireza positiva do direit(
infraconstitucional, com o respectivo instrumento processual: o recurso especial".
Com efeito, dos 68.576 processos distribuídos no STJ, no ano de 1995, 58.857, ou seja
85,8%, eram recursos especiais (25.147) e agravos de instrumento (33.710). De modo semelhante
dos 77.032 processos distribuídos naquele Tribunal, em 1996, 67.353, isto é, 87,4%, eram recurso
especiais (30.872) e agravos de instrumento (36.481).
Daí a concluir-se, portanto, quão enganosa a inferência contida no item 271 (fls. 86/87
do relatório de auditoria, quando afirma que não teria havido cobrança de custas nos 68.576 processo
distribuídos no STJ em 1995 e nos 62.807 processos ali distribuídos, em 1996 (até 31.10).
No que tange à não cobrança das custas nas execuções fiscais, na 3' Região, no períodl
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de 08.07 a 02.10.96, de modo idêntico, reiteramos nosso posicionamento anterior (fls. 105, item 7).
Ao contrário do que afirma a 5' SECEX (fls. 220, item 110), uma singela consulta ao
Relatório (f. 41/44) não induz necessariamente a conclusão a que chegou a unidade técnica.
Demonstra, ao contrário, a existência, à época, de fundada controvérsia na interpretação
da norma legal, aliás, o que sói ocorrer nas leis recém-editadas.
Observa-se que o dissenso hermenêutico centrava-se exatamente na isenção do
pagamento das custas pelo autor da ação, sustentando uma das correntes interpretativas que, estando
isento o autor da ação, nada autorizava o Estado a transferir a obrigação ao réu, "a não ser se a lei
expressamente dispusesse" (fls. 42).
Dirimida a controvérsia, após a aprovação do Provimento n.° 22/96, de 30.09.96,
entendemos que a regra é que o novo posicionamento não deva alcançar situações apreciadas à luz
do entendimento anterior. Daí a assertiva no sentido da duvidosa legalidade da proposição.
Quanto à proposta de se determinar ao Conselho da Justiça Federal que apresente ao
TCU anteprojeto de lei (fls. 92), reforçamos a posição anterior.
Ora, se a competência para encaminhar o projeto de lei foi conferida pelo Congresso
Nacional ao Conselho da Justiça Federal, não cabe ao TCU determinar o momento e o modo de seu
exercício. Seria avocar a si uma competência que o legislador atribuiu expressamente a outrem.
Acrescente-se que compete ao Congresso Nacional - e não ao TCU - no curso do
processo legislativo, avaliar o conteúdo do projeto de lei apresentado, aprovando-o, rejeitando-o ou
modificando-o.
O princípio da separação dos poderes impede esta Corte de Contas de decidir sobre a
oportunidade e a conveniência do envio do mencionado anteprojeto, bem assim de avaliar o seu
conteúdo.
Pode o Tribunal, isso sim, dar ciência do fato ao Conselho da Justiça Federal, alertando-o
para o discrimen existente entre o valor das custas para expedição de certidões e a sistemática
estabelecida para sua arrecadação, de acordo com a Lei n.° 9.289, de 04.07.96, para que aquele
Conselho possa avaliar a conveniência e a viabilidade de se propor alterações nesse diploma legal.
Ressalte-se que a proposta refutada pelo órgão do Ministério Público difere
substancialmente dos dois precedentes mencionados pela 5' SECEX (TC 012.844/96-9, Decisão n.°
266/97, Ata n.° 17/97 - Plenário; e TC 010.659/94-3, Decisão n.° 345/95, Ata n.° 31/95; vide fls. 214,
item 107), visto que:
- naquelas situações, o TCU absteve-se de assinar prazos para o cumprimento das
decisões, ressalvando, em ambos os casos, a competência do órgão, quanto ao exame da conveniência,
da oportunidade e da viabilidade das medidas sugeridas;
- em ambos os processos, as medidas foram alvitradas a titulo de colaboração ou
recomendação;
- em nenhum dos casos, foi solicitado o envio a esta Corte do anteprojeto elaborado,
para fins de avaliação do conteúdo.
Com relação à assertiva contida no item 105 (fls. 218/219), consideramos importante
deixar claro que, em momento algum, tratamos o Conselho da Justiça Federal como "tribunal",
5
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conforme afirma peremptoriamente a 5' SECEX. A leitura dos itens 1 a 3 do parecer, às fls. 105, o
demonstra, de forma cristalina, só se podendo atribuir a ilação da unidade técnica ao grau de
animosidade com que leu o parecer do Ministério Público.
O que se afirmou - e com a mais absoluta propriedade - é que os tribunais regionais
não se subordinam administrativamente aos tribunais superiores, cabendo a cada um decidir sobre
as questões de autogoverno. O fato de o Conselho da Justiça Federal funcionar junto a um tribunal
superior (no caso, o STJ), não estabelece uma posição de hierarquia administrativa em relação aos
tribunais inferiores. Persistimos no entendimento de que, entre as atribuições do Conselho da Justiça
Federal (art. 105, parágrafo único, da CF e art. 5 0 da Lei n.° 8.472/92), não se inclui aquela de
"acompanhar, fiscalizar e fazer cumprir" as normas editadas pelo Conselho (f. 219, itens 108/109).
Por fim, manifestamos nosso posicionamento no sentido da inacumulatividade da
indenização de transporte prevista na Lei n.° 8.112/90 com os valores percebidos pelos oficiais de
justiça, a título de despesas com diligência, recolhidos sob a vigência da Lei n.° 6.032/74.
Ante o exposto, considerando que:
- várias das impropriedades ocorreram no período de transição da sistemática estabelecida
pela Lei n.° 6.032/74 para aquela inaugurada pela Lei n.° 9.289/96; e
- há notícias nos autos de que já vêm sendo implementadas, pelos órgãos envolvidos,
medidas com vistas à correção das falhas;
manifestamos, data venta da Unidade Técnica, no sentido de que:
1) seja recomendado ao Conselho da Justiça Federal que examine a conveniência e a
oportunidade de se elaborar anteprojeto de lei, para posterior encaminhamento ao Superior Tribunal
de Justiça, nos termos da alínea "c" do inciso I do artigo 5° da Lei n.° 8.472, de 14.10.92, com vistas
à alteração a Lei n.° 9.289, de 04.07.96, de modo a evitar que valores das custas ali previstos,
especialmente quanto aos de expedição de certidões, sejam inferiores ao custo da arrecadação;
2) seja determinado às Seções Judiciárias da Justiça Federal do Distrito Federal, do Rio
de Janeiro e de São Paulo, e aos Tribunais Regionais Federais da 2 e j a Regiões que prossigam na
implementação das medidas com vistas ao efetivo cumprimento da Lei n.° 9.289, de 04.07.96, para
arrecadação e cobrança de custas judiciais nos processos de sua competência, abrangendo, no caso
dos tribunais, a originária e a recursal;
3) seja determinado à Secretaria do Tesouro Nacional - STN e ao Departamento
Penitenciário nacional - DEPEN, que:
apurem e, se possível, façam o devido ajuste dos valores transferidos para o FUNPEN
diretamente pelos órgãos judiciários, em cumprimento ao Oficio-Circular MJ/SDCJ/DEPEN n.° 11/94,
de 17.05.94, e os repassados pela própria STN e entre aqueles que efetivamente deveriam ter sido
repassados ao FUNPEN, em cumprimento à Lei Complementar n.° 79/94;
observem o cumprimento do § 2° do artigo 4° da Lei Complementar n.° 79/94,
referentemente aos repasses de metade dos valores recebidos das custas judiciais para os respectivos
Estados em que foram originariamente arrecadadas as custas;
4) que seja comunicado aos órgãos da Justiça Federal auditados, para as providências
cabíveis, o entendimento no sentido da inacumulafividade da indenização de transporte prevista na
6
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Lei n.° 8.112/90 com os valores percebidos pelos oficiais de justiça, a título de despesas com diligência,
recolhidos sob a vigência da Lei n.° 6.032/74;
sejam anexadas aos processos de prestação de contas, referentes ao exercício de 1997,
do Conselho da Justiça Federal, dos Tribunais Regionais Federais da 2a e 3' Regiões e das Seções
Judiciárias da Justiça Federal do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e de São Paulo, cópias do
Relatório, do Voto e da Decisão que vierem a ser proferidos no presente processo;
que seja dado conhecimento do inteiro teor do Relatório, do Voto e da Decisão, que
vierem a ser prolatados, ao Conselho da Justiça Federal, aos Tribunais Regionais Federais da r e 3 3
Regiões, às Seções Judiciárias da Justiça Federal do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e de São Paulo,
à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Departamento Penitenciário.
.9'

em 27 de outubro de 1997.

Jatir Batista da Cunha
Procurador-Geral em exercício
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DECISÃO N° 1 90 /98 - TCU - Plenário
1. Processo n° TC-011.391/96-0
2. Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
3. Responsáveis: Ney Valadares (Presidente do TRF - 2" Região), Sebastião de Oliveira Lima (Presidente
do TRF - 3' Região), Américo Luz (Presidente do Conselho da Justiça Federal), Selene Maria de
Almeida, Sérgio Feltrin Corrêa e Sérgio do Nascimento (Juízes Federais Diretores dos Foros das Seções
Judiciárias do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente).
e 3' Regiões, Sedes das Seções Judiciárias do Distrito
4. Órgãos: Tribunais Regionais Federais das
Federal, Rio de Janeiro e São Paulo.
5. Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
6. Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
7. Unidade Técnica: 5' SECEX
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. recomendar ao Conselho da Justiça Federal que examine a conveniência e a oportunidade de se
elaborar anteprojeto de lei, para posterior encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos da
alínea "c" do inciso I do artigo 5° da Lei n° 8.472, de 14.10.92, com vistas à alteração da Lei n° 9.289, de
04.07.96, de modo a evitar que valores das custas ali previstos, especialmente quanto aos de expedição de
certidões, sejam inferiores ao custo da arrecadação;
8.2. determinar às Seções Judiciárias da Justiça Federal do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e de
São Paulo, e aos Tribunais Regionais Federais da 2a e 3' Regiões que prossigam na implementação das
medidas com vistas ao efetivo cumprimento da Lei n° 9.289/96, para arrecadação e cobrança de custas
judiciais nos processos de sua competência, abrangendo, no caso dos tribunais, a originária e a recursal;
8.3. determinar à Secretaria do Tesouro Nacional - STN e ao Departamento Penitenciário Nacional DEPEN, que:
apurem e, se possível, façam o devido ajuste dos valores transferidos para o FUNPEN diretamente
pelos órgãos judiciários, em cumprimento ao Oficio-Circular MJ/SDCJ/DEPEN n° 11/94, de 17.05.94, e
os repassados pela própria STN e entre aqueles que efetivamente deveriam ter sido repassados ao
FUNPEN, em cumprimento à Lei Complementar n° 79/94;
observem o cumprimento do § 2° do artigo 4° da Lei Complementar n° 79/94, referentemente aos
repasses de metade dos valores recebidos das custas judiciais para os respectivos Estados em que foram
originariamente arrecadadas as custas;
8.4. comunicar aos órgãos da Justiça Federal auditados, para as providências cabíveis, o entendimento
no sentido da inacumulatividade da indenização de transporte prevista na Lei n° 8.112/90 com os valores
percebidos pelos oficiais de justiça, a título de despesas com diligência, recolhidos sob a vigência da Lei
n°6.032/74;
8.5. anexar aos processos de prestação de contas, referentes ao exercício de 1997, do Conselho da
Justiça Federal, dos Tribunais Regionais Federais da 2 e 3' Regiões e das Seções Judiciárias da Justiça
Federal do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e de São Paulo, cópias do Relatório, do Voto e desta
Decisão;
8.6. dar conhecimento do inteiro teor do Relatório, do Voto e desta Decisão ao Conselho da Justiça
Federal, aos Tribunais Regionais Federais da 2' e 3a Regiões, às Seções Judiciárias da Justiça Federal do
Distrito Federal, do Rio de Janeiro e de São Paulo, à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Departamento
Penitenciário Nacional.
9. Ata n° 13/98 - Plenário.
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10. Data da Sessão: 22/04/1998 - Ordinária.
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11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente
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MARCOS VINICIOS VILAÇA
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário.
TC — 008.430/97-7
Natureza: Representação.
Unidade : Município de Cândido Sales/BA
Responsável : Jaimilton Souza Acioly, Prefeito
Interessados : Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado da Bahia e Eduardo de Oliveira Pontes
Ementa: Representação encaminhada pela Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado da Bahia, baseada em
expediente apresentado por Eduardo de Oliveira Pontes,
junto àquela Corte de Contas Estadual, acerca de possíveis
irregularidades na aplicação dos recursos transferidos ao
Município por força do Convênio n° 198/MPAS/SAS/96,
celebrado, em 29.7.96, com a União, por intermédio do
Ministério da Previdência e Assistência Social, tendo por
objeto a reforma e manutenção de creche municipal.
Documentação apresentada pelo prefeito logrou
comprovar a correta aplicação dos recursos no objeto do
convênio. Visita in loco e aprovação da prestação de
contas respectiva pelo órgão convenente. Improcedência.
Comunicação aos interessados. Arquivamento.
RELATÓRIO

•

Trata-se de representação encaminhada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
da Bahia, que, após examinar expediente apresentado por Eduardo de Oliveira Pontes, concluiu pela
incompetência daquela Corte, tendo em vista que as irregularidades narradas pelo denunciante, por
envolverem recursos federais, transferidos ao município por força do Convênio n° 198/MPAS/SAS/96,
estariam na esfera de competência do Tribunal de Contas União, encaminhando, ato contínuo, os autos à
SECEXJBA, para os devidos fins.
Com efeito, afirmou o Senhor Eduardo de Oliveira Pontes que, nada obstante a empresa
vencedora da licitação e contratada para a execução do objeto do convênio (reforma e manutenção de
creche municipal), Dimetro Construção Ltda., ter recebido, no mesmo dia do julgamento das propostas, o
valor integral dos serviços a serem executados, não os realizou (fl. 1/2).
Indicou, ainda, a existência das seguintes irregularidades na aplicação dos recursos
federais:
desnecessidade da obra, haja vista ter sido o prédio reformado há menos de 6 meses,
praticamente não havendo o que reformar;
realização dos serviços contratados por servidores do Município;
superfaturamento evidente, pois, segundo planilha apresentada, seriam gastos R$
8.700,00 na revisão da rede elétrica de apenas 4 salas e R$ 9.180,00 na revisão das instalações hidrosanitárias do mesmo número de salas;
- inidoneidade da fatura emitida pela empresa contratada, visto que o seu registro
comercial estava cancelado desde 16.5.96, os seus sócios apresentavam-se em situação irregular junto à
Fazenda Pública, a empresa tem sócios diferentes e em número menor em registro arquivado na Junta
Comercial do Estado da Bahia.
Apresentou, ainda, o autor do expediente, visando à comprovação da veracidade de suas
4.
alegações, a documentação de fls. 4/12.
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Em análise inicial às fls. 29/30, a SECEX/BA propôs a realização de diligência junto à
Prefeitura Municipal de Cândido Sales/BA e à CISET/MPAS, no intuito de obter as seguintes
informações, essenciais ao saneamento do processo:
"6.1. processo licitatório em sua integral composição e suas fases de processamento,
principalmente quanto à habilitação ou não dos licitantes e a classificação ou desclassificação das
respectivas propostas, com as atas ou relatórios dessas fases.
6.2. o despacho homologatório e adjudicatório da autoridade competente, bem assim as
demais medidas subseqüentes, eventual contrato ou carta-contrato.
6.3. o processo de pagamento da despesa demonstrados os estágios (empenho, liquidação
e pagamento) e o respectivo extrato bancário da conta corrente que o atendeu.
6.4 informações quanto à prestação de contas do convênio n° 198/MPAS/SAS/96-11, se
eventualmente já apresentada, e a situação ou estágio em que se encontra".
Mediante despacho de fl. 31, autorizei a realização da diligência alvitrada.
Encaminharam, tempestivamente, o Prefeito de Cândido Sales/BA (fls. 36/73) e a
CISET/MPAS (fls. 74/81), as informações solicitadas.
Ao proceder ao exame da documentação apresentada, a Unidade Técnica manifestou-se no
seguinte sentido (fl. 86):
"3. Em resposta, o Representado encaminhou o expediente de fls. 36, acompanhado da
documentação anexa de fls. 37/73, constituída dos processos de licitação e de pagamento da despesa e
extratos bancários, informando, na oportunidade, que já enviara a prestação de contas ao setor
competente em 29.06.97, com os elementos necessários.
Por sua vez, o Sr. Secretário de Controle Interno do MPAS, através do expediente de fls.
74, trouxe aos autos a cópia do Parecer Financeiro n° 137/97, emitido pela Secretaria de Assistência
Social daquele Ministério, sobre a prestação de contas do Convênio em foco (f7s. 80), no qual é proposta
a aprovação da mesma, tendo em vista que foi verificado que os demonstrativos apresentados
evidenciam que os recursos foram integralmente utilizados e que a meta prevista foi executada e os
objetivos atingidos'.
Vale ressaltar que, no mesmo Parecer, é informado que o convênio foi objeto de visita
`in loco' por técnicos daquele órgão, que constataram o atingimento de seu objeto, proporcionando
benefícios de cunho social.
Às fls. 82, encontra-se uma consulta ao Sistema SIAFI, de 05.12.97, em que se encontra
a aprovação da aludida prestação de contas.
Ante o exposto, somos pela remessa destes autos ao gabinete do Exmo. Sr. MinistroRelator Marcos Vinicios Vilaça, propondo seja considerada improcedente a presente Representação,
arquivando-a após comunicação ao Representante, Sr. Eduardo de Oliveira Pontes."
E o Relatório.
VOTO
Uma vez que não restaram comprovadas as irregularidades enumeradas na representação
encaminhada pelo Tribunal de Contas do Municípios do Estado da Bahia e considerando, ainda, a
aprovação da prestação de contas relativa ao convênio em comento pelo órgão repassador, acolho o
parecer 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 22 de abril de--1

Marcos Vinicios 'laça
Ministro-Rel tor

•
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Processo n° TC - 008.430/97-7
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessados: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e Eduardo de Oliveira Pontes
Unidade: Município de Cândido Sales
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo na Bahia (SECEX/BA)
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente representação, para considerá-la, no mérito, improcedente;
8.2. enviar cópia desta Decisão e do Relatório e Voto que a fundamentam ao Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado da Bahia e Eduardo de Oliveira Pontes; e
8.3. determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 13/98 — Plenário.
Data da Sessão: 22/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

MARCOS VINICI S VILAÇA
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII - Plenário
TC-003.062/97-0
Natureza: Representação
Entidade: Empresa de Processamento de Dados da
Previdência Social - DATAPREV
Interessado: Carlos Augusto Guimarães
Ementa: Representação formulada nos termos do art. 113, §
1°, da Lei n° 8.666/93, acerca de possíveis impropriedades e
ilegalidades verificadas no Edital de Concorrência n° 004/96
da DATAPREV. Inspeção na entidade para apuração dos
fatos. Elementos e informações obtidas comprovam a inclusão
de cláusulas restritivas ao caráter competitivo. Conhecimento.
Procedência. Determinações à entidade, inclusive no sentido
da anulação do certame. Ciência ao Sr. Ministro da
Previdência e Assistência Social e ao interessado. Juntada às
contas da entidade relativas ao exercício de 1997.

•

Transcrevo a seguir a bem elaborada instrução da AFCE Cristiane Basílio de Miranda, de
7/7/1997, que abordou com muita propriedade os principais aspectos da matéria que se examina:
"Cuidam os autos de correspondência enviada pelo Sr. Carlos Augusto Guimarães ao
Presidente do Tribunal de Contas da União, na qual requer o remetente a anulação, em razão de
exigências que não estariam previstas na Lei n° 8.666/93, do Edital de Concorrência n° 004/96 (CP n°
600865.01), a ser realizada pela Dataprev (fls. 3/9).
A instrução anterior encontra-se às folhas 33.
Em 12.06.97 foi determinada pelo Sr. Secretário de Controle Externo no Rio de Janeiro,
com base na delegação de competência contida na Portaria n° 01/94 do Ex.' Sr. Ministro-relator, Dr.
Iram Saraiva, a realização de inspeção com vistas à obtenção de documentos e informações necessários
à instrução do presente processo (fls. 34).
De posse dos documentos e informações levantados no curso da inspeção, passaremos
agora a analisar a procedência das questões apontadas pelo Sr. Carlos Augusto Guimarães e as
alegações apresentadas pela Dataprev, analisando-as à luz da legislação vigente.
1- DA REPRESENTAÇÃO
A Concorrência n° 004/96, do tipo "menor preço", tem por objeto a contratação de
seguradora para realização de seguro de incêndio, riscos diversos e veículos, visando a cobertura, em
âmbito nacional, dos bens da Dataprev, por um período de 12 meses (fls. 35). Após 3 adiamentos, a
data para recebimento dos envelopes foi fixada para o dia 06.03.97 (fls. 102, 104 e 109).

•
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Em 22.01.97 o Sr. Carlos Augusto Guimarães apresentou impugnação aos termos do
6.
Edital da Concorrência n°004/96 (fls. 5/9), questionando a legalidade dos subitens 3.2.c, 3.2.e, 3.3.1,
3.3.1.3, 3.3.2 e 3.3.2.10, os quais passaremos a analisar, confrontando as alegações do interessado com
as justificativas apresentadas pela Consultoria Jurídica da Dataprev em seu parecer, datado de 24.01.97,
o qual serviu de base para o indeferimento da impugnação (fls. 123/130).
Subitem questionado (3.2.c): "A Seguradora participante desta Concorrência na
6.1
condição de co-seguradora está obrigada, a exemplo da líder, a apresentar individualmente todos os
documentos de habilitação requeridos bem como aceitar todas as demais condições estabelecidas
neste Edital."
6.1.1

•

No entendimento do interessado este subitem, ao obrigar todas as licitantes consorciadas
6.1.1.1
a aceitarem todas as condições exigidas no referido Edital, contraria o que preconiza o inciso III do art.
33 da Lei n° 8.666/93, que permite o somatório de condições técnicas e econômicas proporcionalmente
à participação de cada co-obrigada.
6.1.2

•

Alegações do interessado:

Alegações da Dataprev:

A Dataprev, utilizando-se da faculdade estabelecida no art. 33 da Lei n° 8.666/93,
6.1.2.1
concordou com a possibilidade de as empresas se consorciarem, devido ao vulto da contratação,
que compreende a cobertura, em âmbito nacional, dos bens da Dataprev. Obedecendo ao que prescreve
o inciso III do artigo supracitado, a Empresa exigiu de cada licitante na condição de co-seguradora os
documentos relacionados nos arts. 28 a 31, não incluindo no Edital a possibilidade de se proceder ao
somatório de quantitativos e valores para efeito de qualificação técnica e econômico-financeira. Tal
posição deriva do entendimento de que tal possibilidade é uma faculdade da Administração, pois o
legislador empregou deliberadamente o verbo "admitindo-se", no texto do inciso III, para que a
Administração escolha a forma de apresentação dos documentos que deverão ser exigidos das empresas
integrantes do consórcio.
6.1.3

Posicionamento da Analista:

Cabe à Administração decidir pela inclusão ou não, no edital convocatório da licitação,
6.1.3.1
de cláusula permitindo a participação de empresas em consórcio. Cabe igualmente à Administração
decidir pela admissão ou não do somatório dos quantitativos, para efeito de qualificação técnica, e do
somatório dos valores de cada consorciado, para efeito de qualificação econômico-financeira. Como
nos ensina o Prof Marçal Justen Filho, "a Administração Pública apenas autoriza a participação de
empresas em consórcio quando as dimensões e a complexidade do objeto exijam a associação. São as
hipóteses em que apenas umas poucas empresas estariam aptas a preencher as condições especiais
exigidas para a licitação. Ao permitir o consórcio, a Administração amplia o universo de
competidores. As sociedades que isoladamente não teriam condições de participar unem-se em
consórcio" (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Editora Aide, 4' edição,
pág. 215).
A própria Consultoria Jurídica da Dataprev reconhece que esta "concordou com a
possibilidade de as empresas se consorciarem, devido ao vulto da contratação que é para todo o
min-is_443/cla1ex1003062
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País". Entretanto, ao enumerar os documentos exigidos para habilitação, exigiu de todas as
seguradoras participantes da licitação, na condição de co-seguradoras, a apresentação de todos os
documentos requeridos para tal fim. Tal exigência, contida no item 3.2.c do Edital, torna inócua, ao
nosso ver, a formação de consórcios com o objetivo de participar da Concorrência n° 004/96, pois a
licitante, mesmo associada em consórcio, está obrigada ao preenchimento dos mesmos requisitos de
habilitação necessários para participarem isoladamente.
Identifica-se, portanto, uma incoerência do Edital em exame, pois permite a formação de
consórcios, mas não admite o somatório de quantitativos e valores para efeito de qualificação técnica e
econômico-financeira. Novamente citando o Prof. Marçal Justen, "Quando existir consórcio, não será
apropriado avaliar isoladamente alguns requisitos, especialmente aqueles de qualificação técnica e de
qualificação econômico-financeira. Cada sociedade não reunirá os requisitos necessários. No conjunto,
porém, deverão estar satisfeitas as exigências previstas no ato convocatório" (op. cit., pág. 216).
Cumpre ressaltar que a incoerência do Edital da Concorrência n° 004/96, por si só, não
caracteriza fato ilegal quando confrontado com o art. 33 da Lei n° 8.666/93, pois a Dataprev, no uso de
sua discricionariedade, poderia simplesmente não permitir a participação de empresas em consórcio e
exigir — como de fato o fez — de todas as empresas licitantes o preenchimento de todos os requisitos
de habilitação elencados no Edital.
Entretanto, uma vez admitida no Edital a participação de seguradoras em regime de coseguro, deve-se confrontar tal permissão não com o art. 33 da Lei n° 8.666/93, mas sim com o inciso I
do § 1° do art. 3° da mesma Lei, que assim dispõe: "É vedado aos agentes públicos admitir, prever,
incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante para o especifico objeto do contrato."
Assim, ao permitir a participação de seguradoras em regime de co-seguro, exigindo
porém que todas as empresas co-seguradoras apresentassem, individualmente, todos os documentos
necessários à habilitação, a Dataprev restringiu a competitividade dos consórcios e conseqüentemente o
universo de competidores interessados em participar da licitação.
A seguir arrolaremos os itens do Edital relativos à qualificação técnica e à econômicofinanceira que poderiam ser avaliados para o conjunto das empresas em regime de co-seguro,
diferentemente do procedimento adotado:

Subitem 3.3.2.5 - Comprovação de capital mínimo de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais),
na data da apresentação da proposta.
Subitem 3.3.2.7 - Apresentação de 2 (dois) atestados de capacidade técnica expedidos por entidades
da Administração Pública ou pessoa jurídica de direito privado, para os quais tenha prestado serviços
equivalentes aos do objeto desta licitação, isto é, compatível em característica e quantitativo
equivalente ou superior ao objeto deste Edital.
Subitem 3.3.2.8 - Autorização da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para operar no
ramo de seguro de INCÊNDIO e RISCOS DIVERSOS.
Subitem 3.3.2.10 - Declaração da SUSEP comprovando que a seguradora possui individualmente
LIMITE TÉCNICO (L T) de no mínimo R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no ramo de seguro de
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INCÊNDIO e no mínimo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no ramo de seguros e RISCOS
DIVERSOS.
Subitem 3.3.2.12 - Comprovação de assistência imediata de no mínimo 80% (oitenta por cento) das
cidades/capitais listadas no Anexo II-A, através de representantes ou credenciados, sendo que as
cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília deverão estar incluídas nesse percentual.
Subitem 3.3.2.13 - Atestado de visita emitido pela DATAPREV e de vistoria emitido pela licitante
referente a todos os imóveis descritos no Anexo II-A.
Subitem questionado (3.2.e): "Em havendo co-seguro, na Apólice a ser emitida
6.2
deverá ser inserida uma cláusula dispondo que o líder será a única seguradora diretamente
• responsável, por si própria e pelas co-seguradoras, perante a DATAPREV, quanto ao fiel
cumprimento de todos os compromissos assumidos nos termos do presente Edital, da proposta
apresentada e da Apólice emitida."

6.2.1

Alegações do interessado:

Segundo o interessado, este subitem, ao impor toda a responsabilidade de execução do
6.2.1.1
objeto à líder do grupo, contraria o disposto no inciso V do art. 33 da Lei n° 8.666/93, que determina a
responsabilidade solidária.
6.2.2

Alegações da Dataprev:

A Consultoria Jurídica da Empresa afirma que o interessado não atentou para o disposto
6.2.2.1
no caput do subitem 3.2 que determina: "Será admitida a participação de seguradoras em regime de coseguro, devendo a proposta única, neste caso, ser apresentada pela líder, nos termos do item 3.4 deste
Edital, e identificando expressamente a líder e as co-seguradoras com os respectivos percentuais
de suas responsabilidades".
6.2.3

Posicionamento da Analista:

É preciso atentar para o tratamento diferenciado que o instituto jurídico do consórcio
6.2.3.1
recebe nas Lei n° 6.404/76 e n° 8.666/93.
A Lei n° 6.404/76 não prevê a responsabilidade solidária pelos atos praticados em
virtude de consórcio, como se observa pela simples leitura do § 10 do art. 278: "O consórcio não tem
personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo
contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade". Este é
tratamento dado aos consórcios pelo Direito Comercial.
O tratamento dado pelo Direito Administrativo, ramo do Direito no qual se insere a Lei
de Licitações e Contratos, é diametralmente oposto. O contrato administrativo possui certas
peculiaridades, como nos ensina o Prof Hely Lopes Meirelles: "Da sua característica essencial,
consubstanciada na participação da Administração com supremacia de poder, resultam para o contrato
administrativo certas peculiaridades que os contratos comuns, sujeitos às normas do Direito Privado,
não ostentam. Tais peculiaridades constituem, genericamente, as chamadas cláusulas exorbitantes,
explícitas ou implícitas em todo contrato administrativo. A cláusula exorbitante não seria lícita num
min-is_443/c:/a1ex1003062
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contrato privado, porque desigualaria as partes na execução do avençado, mas é absolutamente válida
no contrato administrativo, desde que decorrente da lei ou dos princípios que regem a atividade
administrativa..." (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 22 edição, pág. 197).
Assim é que a Lei n° 8.666/93, ao tratar de consórcios, previu em seu art. 33, inciso V,
que as empresas consorciadas respondem solidariamente pelos atos praticados pelo consórcio. Desta
forma, com o intuito de garantir o perfeito atendimento do interesse público, a Administração poderá
exigir de qualquer uma das consorciadas o adimplemento de obrigações assumidas pelo consórcio, bem
assim impor a todas as sanções que forem cabíveis pela inexecução, total ou parcial, do contrato.
Não é isso, entretanto, o que se depreende da leitura do subitem 3.2.e do Edital em
exame: "Em havendo co-seguro, na Apólice a ser emitida deverá ser inserida uma cláusula dispondo
que a líder será a única seguradora diretamente responsável, por si própria e pelas coseguradoras, perante a DATAPREV, quanto ao fiel cumprimento de todos os compromissos
assumidos nos termos do presente Edital, da proposta apresentada e da Apólice emitida".
A alegação apresentada pela Dataprev não é capaz de esclarecer a questão, mesmo
porque o conceito de responsabilidade solidária não tem qualquer relação com "percentuais de
responsabilidade", como disposto no caput do subitem 3.2, que entendemos tratar-se dos riscos
assumidos por cada uma das co-seguradoras, no limite de suas participações.
Subitem questionado (3.3.1): (O envelope "DOCUMENTAÇÃO" deverá conter.) "Os
6.3
seguintes documentos, como prova de habilitação jurídica e regularidade fiscal, por cópia
autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial, os quais poderão ser substituídos pelo
Certificado de Registro Cadastral (CRC) expedido pela Dataprev, dentro do prazo de validade, em
cópia autenticada e que capacite a empresa para realização dos serviços objeto da presente
Concorrência: (..) Il
6.3.1

Alegações do interessado:

O Edital omitiu o que determina o § 2° do art. 32 da Lei n° 8.666/93, que prescreve: "O
6.3.1.1
certificado de registro cadastral a que se refere o § 10 do art. 36 substitui os documentos enumerados
nos arts. 28 e 29, exclusive aqueles de que tratam os incisos III e IV do art. 29, obrigada a parte a
declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, e a
apresentar o restante da documentação prevista nos arts. 30 e 31 desta Lei". A Dataprev, ao não exigir
tal declaração, estaria, segundo o interessado, permitindo a possibilidade de habilitação de licitantes
portadores de CRC emitidos pela Empresa e dentro de seu prazo de validade mas que, devido à
ocorrência da fato superveniente à sua emissão, não teriam como preencher os requisitos de habilitação
previstos no arts. 28 e 29, incisos I e II.
Outra omissão apontada pelo interessado consiste no fato de que o Edital deixou de citar
a possibilidade de participação de empresas sediadas no exterior, uma vez que no subitem 3.3, que trata
do conteúdo do envelope "HABILITAÇÃO", não consta a exigência de apresentação do documento
previsto no inciso V do art. 28 da Lei n° 8.666/93: "decreto de autorização, em se tratando de empresa
ou sociedade estrangeira no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir".
6.3.2

•

Alegações da Dataprev
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"A obrigação de a parte declarar a superveniência de fato impeditivo é um contra-senso.
6.3.2.1
A existência de fato impeditivo da habilitação acarreta o dever de o interessado não comparecer à
licitação. O dispositivo, inserido no § 2° do art. 32, induz ao absurdo de que o interessado deveria
comparecer à licitação, apresentar o CRC e declarar a existência de fato impeditivo da própria
participação, e conseqüentemente ser inabilitado, perdendo assim, não só o seu tempo, como também
despendendo dinheiro para apresentar todos os outros documentos necessários à habilitação.
Deve-se interpretar o dispositivo no sentido de que os efeitos do CRC cessam
automaticamente quando ocorrer fato superveniente impeditivo da habilitação, sendo ilícito ocultar o
impedimento.
Em absoluto o Edital é discriminatório com as empresas ou sociedades estrangeiras,
pois, se for do interesse dessas sociedades participar do prélio licitatório, basta que apresentem os
documentos instituídos pelo inciso V do art. 28, da Lei n° 8.666/93, devendo, tão-somente, as empresas
licitantes estarem autorizadas a funcionar no País.
Neste sentido nos ensina o insigne e saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua
festejada obra 'Licitação e Contrato Administrativo', in verbis: 'O edital é a matriz da licitação e do
contrato, mas não é exaustivo porque as normas superiores e anteriores do órgão licitante o
complementam, embora não reproduzidas nos seus textos'."
6.3.3

Posicionamento da Analista:

O Certificado de Registro Cadastral, no caso da licitação em exame, substitui os
6.3.3.1
seguintes documentos: 1) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhados
de documentos de eleição de seus administradores; 2) inscrição do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; e 3) inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC). Se, após a emissão do CRC, vier a ocorrer algum fato que possa impedir a
apresentação, pela licitante, de um dos documentos supracitados, podem-se configurar duas situações.
Na primeira delas a empresa interessada em participar da licitação desistirá do certame por não
preencher os requisitos para habilitação. Na segunda hipótese irá ocultar o fato impeditivo, o que a
sujeita às penalidades cabíveis, conforme determina o § 2° do art. 32 da Lei n° 8.666/93. O fato de não
constar expressamente do Edital da Concorrência n° 004/96 a obrigação de a licitante declarar a
superveniência de fato impeditivo de sua habilitação não a exime de tal responsabilidade, devendo a
empresa informar a existência do fato à Administração, para que esta proceda ao cancelamento do
CRC. Igualmente não significa que a Dataprev esteja aceitando a participação de empresas com CRC
dentro do prazo de validade mas que sejam, pelo advento de fato impeditivo, incapazes de preencher
todos os requisitos para habilitação.
Contudo, a exigência de declaração da superveniência de fato impeditivo da habilitação é
mais uma garantia de que faz uso a Administração para assegurar-se de estar habilitando apenas as
empresas que preencham os requisitos dos arts. 28 e 29, incisos I e II. A exigência de tal declaração
implica que a empresa deverá, formalmente, assumir que está apta a licitar, não podendo alegar
futuramente que desconhecia a sua situação e a sua incapacidade para participar da licitação. Ademais,
a empresa que apresentar declaração falsa estará incorrendo em crime de falsidade ideológica, tipificado
no art. 299 do Código Penal Brasileiro, o que certamente contribuirá para inibir a adoção desta prática,
proporcionando maior segurança para a Administração.
Quanto à omissão do Edital no tocante à habilitação jurídica, em se tratando de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, entendemos que a licitante nesta situação, de fato,
min-is_443/clalex/003062
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não se veria impedida de participar da licitação, necessitando apenas apresentar o documento previsto
no inciso V do art. 28 da Lei n° 8.666/93. Neste caso a Dataprev não poderia inabilitar a licitante.
Entretanto, poderia ocorrer que a empresa estrangeira, induzida ao erro pela omissão do Edital, não
incluísse os documentos exigidos pelo inciso V do art. 28 da Lei n° 8.666/93, situação esta em que a
Dataprev seria obrigada a inabilitá-la, ensejando recursos administrativos, representações e medidas
judiciais que prejudicariam, retardariam e até mesmo encareceriam o procedimento licitatório.
Ademais, o inciso I do art. 27, combinado com o art. 28, ambos da Lei n° 8.666/93, não
dão margem à discricionariedade do Administrador. Este deve permitir a participação de quaisquer
interessados, especificando claramente as exigências de habilitação jurídica para cada caso, sendo a
inclusão dessas exigências no ato convocatório um ato administrativo vinculado.
Subitem questionado (3.3.1.3): (O envelope "DOCUMENTAÇÃO deverá conter os
6.4
seguintes documentos: ...) "Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC)."
6.4.1

Alegações do interessado:

"Observando atentamente as exigências contidas neste item, verifica-se a ausência do
6.4.1.1
que determina o artigo 29, em seu inciso II, da Lei n° 8.666/93: 'prova de inscrição no cadastro de
contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual'."
6.4.2

Alegações da Dataprev:

"Outro contra-senso da impugnação interposta é a de querer exigir prova de inscrição no
6.4.2.1
Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, isto porque o Edital é claro ao exigir no seu subitem
3.3.2.4 prova de regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal, estando óbvio que, se a empresa
está regular na quitação dos seus tributos, tem as inscrições tanto no Estado como no Município."
6.4.3

Posicionamento da Analista:

Caso se adotasse a interpretação da Consultoria Jurídica da Dataprev para os incisos II e
6.4.3.1
III do art. 29 da Lei n° 8.666/93, forçoso seria concluir que a exigência contida no inciso II seria
sempre desnecessária, uma vez que suprida pela comprovação da exigência contida no inciso III. Vale
dizer, ao comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
desnecessário seria exigir dos interessados prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal e até mesmo no CPF ou no CGC.
A razão da exigência contida no inciso II, ao nosso ver, está em seu trecho final: "prova
de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual" (grifo
nosso).
Tal omissão do Edital sob exame, entretanto, não caracteriza vício insanável, pois
considerando-se o objeto da licitação — a contratação de seguros de incêndio, riscos diversos e
veículos — verifica-se que somente empresas do ramo de seguros preencherão outros requisitos
necessários à habilitação no certame licitatório, devido à existência de legislação específica
regulamentando a operação de empresas seguradoras, cuja fiscalização e normatização está a cargo da
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
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Não cabe ao Administrador, entretanto, decidir se é necessário ou não exigir a prova de
inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver. Esta exigência deve sempre
constar de qualquer edital, como prescreve a lei de Licitações e Contratos, pois, como já dito no item
6.3.3.1 deste relatório, a exigência da documentação de habilitação fiscal é ato administrativo
vinculado.
Subitem questionado (3.3.2): "Além do CRC expedido pela Dataprev ou dos
6.5
documentos listados no subitem 3.2.1, as licitantes deverão, também, apresentar: (..)"

6.5.1

41È

Alegações do interessado:

Argumenta o interessado que não é possível atender às exigências do subitem 3.3.2, uma
6.5.1.1
vez que seu texto faz referência a documentos enumerados no subitem 3.2.1, que não consta do
Edital. A conseqüência lógica, segundo o interessado, da não apresentação dos documentos
relacionados no subitem inexistente, seria a inabilitação da licitante, em obediência ao que dispõe a
Observação n° 2 do Edital (fls. 14): "A não apresentação de qualquer dos documentos indicados no
item 3.2, acarretará na inabilitação da licitante".
6.5.2

Alegações da Dataprev:

A Dataprev respondeu ao impugnante que houve falha datilográfica e que a redação
6.5.2.1
correta da Observação n° 2 seria: "A não apresentação de qualquer dos documentos indicados no item
3.3, acarretará na inabilitação da licitante."
6.5.3

Posicionamento da Analista:

De fato, o Edital distribuído às empresas interessadas em participar da Concorrência n°
6.5.3.1
004/96, em seu subitem 3.3.2, fazia remissão a um subitem inexistente, no caso o subitem 3.2.1. Apesar
do erro, o subitem 3.3.2, em seu texto, refere-se ao CRC e a outros documentos, fazendo alusão aos
requisitos necessários à habilitação jurídica da licitante, os quais se encontravam relacionados no
subitem 3.3.1. Da mesma forma, apesar do erro datilográfico identificado na Observação n° 2, o seu
texto mencionava a inabilitação de licitante, fazendo alusão aos documentos de habilitação, por sua vez
enumerados no subitem 3.3 e não no 3.2 como constava. Entendemos, portanto, que realmente houve
falha datilográfica, como afirmado pela Consultoria Jurídica da Dataprev, e que tal falha não impediria o
correto entendimento do subitem 3.3.2 e da Observação n° 2. Posteriormente foi procedida à correção
do Edital, sendo devidamente comunicadas as empresas que o adquiriram.
Contudo, tal falha datilográfica, analisada em conjunto com as omissões descritas nos
itens 6.3.3.1 e 6.4.3.1 deste Relatório, indica que não houve, por parte da Dataprev, a necessária
revisão de todo o texto do instrumento convocatório, a fim de evitar imperfeições e omissões. É
indispensável que a Administração analise minuciosamente o edital antes de distribui-lo aos
interessados, garantindo-lhes todas as informações necessárias de forma clara e precisa. Tal
procedimento visa garantir a mais ampla competitividade e tranqüilidade ao processo licitatário, e evitar
pedidos de esclarecimentos por parte das licitantes e principalmente impugnações como a apresentada
pelo Sr. Carlos Augusto Guimarães com relação ao subitem 3.3.2, que acarretam protelação
desnecessária do certame.
à
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Subitem questionado (3.3.2.10 1 ): " Declaração da SUSEP comprovando que a
6.6
seguradora possui individualmente LIMITE TÉCNICO (LT) de no mínimo R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais) no ramo de seguro de INCÊNDIO e no mínimo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais) no ramo de seguros de RISCOS DIVERSOS."
6.6.1

Alegações do interessado:

De acordo com o Sr. Carlos Augusto Guimarães, a exigência de um limite técnico de no
6.6.1.1
mínimo R$ 5.000.000,00 no ramo de seguro de incêndio e de no mínimo R$ 1.000.000,00 no ramo de
riscos diversos discrimina a maioria das licitantes, uma vez que, segundo dados do Instituto de
Resseguros do Brasil - IRB, das 126 seguradoras existentes, apenas 5 possuem tal limite técnico. O
interessado insiste que a exigência é abusiva e discriminará as empresas que nele não se enquadrarem e
que poderiam perfeitamente cumprir o objeto da licitação tendo em vista que a seguradora que
ultrapassar o seu limite técnico contará com a cobertura do lRB.
6.6.2

•

Alegações da Dataprev:

A Dataprev baseou-se no inciso IV do art. 30 da Lei n° 8.666/93 conjugado com o art.
6.6.2.1
79 do Decreto-lei n°73, de 21.11.66, regulamentado pelo Decreto n° 60.459, de 13.03.67. O primeiro
dispõe: "A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: (..) prova de atendimento de
requisitos previstos em lei especial, quando for o caso". Já o art. 79 do Decreto-lei n° 73 esclarece: "É
vedado às Sociedades Seguradoras reter responsabilidades cujo valor ultrapasse os Limite Técnicos,
fixados pela SUSEP de acordo com as normas aprovadas pelo CNSP, e que levarão em conta: a) a
situação econômico-financeira das Sociedades Seguradoras; b) as condições técnicas das respectivas
carteiras; c) o resultado de suas operações com o IRB."
Portanto a exigência do limite técnico fixado foi estabelecida para garantir que as
empresas licitantes comprovem que podem cumprir de forma rápida qualquer sinistro que venha a
ocorrer, não havendo necessidade de se recorrer ao IRB.
Ademais, o limite técnico solicitado de R$ 5.000.000,00 no ramo de incêndio é para que
haja maior segurança nas liquidações de sinistro dos itens 39 e 40 do Anexo II-A, nas quais se
concentra o maior valor em risco. De modo similar, o valor de R$ 1.000.000,00 no ramo de riscos
diversos refere-se a 20% (vinte por cento) do capital da maior região em concentração de risco, que é a
região do RJ.
6.6.3

Posicionamento da Analista:

A exigência de limite técnico prevista no subitem 3.3.2.10 do Edital em exame, deve ser
6.6.3.1
cumprida por todas as empresas interessadas em participar desta licitação, inclusive por aquelas em
regime de co-seguro. Vale dizer, cada co-seguradora, individualmente, tem que apresentar
declaração da SUSEP que comprove possuir os limites técnicos de R$ 5.000.000,0 e R$ 1.000.000,00
para os ramos de seguro de incêndio e riscos diversos, respectivamente. Como já comentado no item
6.1.3.1 deste Relatório, tal fato configura uma incoerência do Edital, que permite a participação de
consórcios, mas não o somatório de seus esforços. Em que pese a argumentação final da Dataprev, de
que os limites técnicos solicitados destinam-se a garantir maior segurança na liquidações de
determinados sinistros, entendemos que tal garantia não se enfraqueceria caso fosse permitido o

•

1 O subitem 3.3.2.10, com a supressão dcsubitem 3.3.2.9 (fls. 109), passou a ser aubitem 3.3.2.9 (fls. 114).
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somatório dos limites técnicos de cada co-segurada, na forma do previsto no inciso III do art. 33 da Lei
n° 8.666/93. Ademais, a admissão do somatório dos limites técnicos implicaria a ampliação do universo
de competidores, ensejando maior competitividade ao certame
II- OUTRAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

Outras companhias seguradoras interessadas em participar da licitação apresentaram
7.
impugnações ao Edital da Concorrência n° 004/96. De forma análoga ao que foi feito com relação à
impugnação do Sr. Carlos Augusto Guimarães, passaremos a analisar as argumentações das licitantes e
as contra-argumentações apresentadas pela Dataprev.
Subitem questionado (3.3.2.13) 2 : "Atestado de visita emitido pela DATAPREV e de
7.1
vistoria emitido pela licitante referente a todos os imóveis descritos no Anexo II-A."

7.1.1

Alegações da Unibanco Seguros S/A:

A Companhia Unibanco Seguros alega (fls. 131/133) que o inciso III do art. 30 da Lei n°
7.1.1.1
8.666/93 obriga o licitante a apresentar somente o atestado de visita, não havendo necessidade de
apresentação do atestado de vistoria. A exigência de apresentação de atestado de vistoria em 40 locais
beneficia a seguradora que detém a apólice atualmente, que já conhece os riscos e não necessitaria
realizar uma nova vistoria. Ao realizar tais vistorias os licitantes deverão acrescer ao preço total do
seguro estes custos, que são bastante elevados. Garante a impugnante que, caso a vistoria seja realizada
somente após a divulgação dos resultados, a seguradora vencedora não irá somar tais despesas ao valor
da proposta.
7.1.2

•

Alegações da Dataprev (fls. 134/137):

A Dataprev considera a realização de vistoria essencial, pois implica o conhecimento por
7 1.2.1
parte da empresa seguradora das condições dos locais que serão segurados, conhecimento esse
necessário para que cote corretamente os seus preços.
Outrossim, considera irreal a garantia apresentada pela impugnante de que a seguradora,
se considerada vencedora da concorrência, não iria embutir em sua proposta as despesas com as
vistorias, uma vez que mesmo após declarada vencedora seria obrigada a fazer a vistoria
7.1.3

Posicionamento da Analista:

A vistoria é essencial para que a proposta da seguradora reflita as reais condições dos
7.1.3.1
bens e seja a mais precisa possível.
Em qualquer licitação para contratação de serviços, pode-se argumentar que a atual
contratada encontra-se em situação privilegiada em relação às demais licitantes, por já conhecer o
objeto a ser contratado. No caso específico da concorrência em exame, a atual seguradora também
está obrigada a apresentar os atestados de vistoria, bem como os de visita, estes últimos emitidos
pela Dataprev.
Cumpre lembrar que a exigência do subitem 3.3.2.13, de acordo com o subitem 3.2.c, é
obrigatória também para todas as empresas que participem em regime de co-seguro. Assim, todas as

•

2 O subitem 3.3.2.13, com a supressão dcsubitem 3.3.2.9 (fls. 109), passou a ser csubitem 3.3.2.12 (fls. 114).
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co-seguradoras têm que apresentar atestado de visita emitido pela Dataprev e de vistoria emitido por
ela mesma referente a todos os imóveis descritos no Anexo II-A. Como já foi dito no item 6.1.3.1 deste
Relatório, tal exigência configura uma restrição à competitividade dos consórcios. Não há porque não
se permitir ao consórcio o somatório deste subitem, para efeito de qualificação técnica, conforme o
estabelecido no inciso III do art. 33 da Lei n° 8.666/93.
Subitem questionado (3.3.2.13) 3 : "Atestado de visita emitido pela DATAPREV e de
7.2
vistoria emitido pela licitante referente a todos os imóveis descritos no Anexo 11-A."

7.2.1

•

Alegações da Seguradora Oceânica S/A (fls. 138/141):

A interessada afirma que o subitem 3.3.2.13 restringe a participação de várias empresas
7.2.1.1
devido ao curto espaço de tempo, mesmo que legal, entre a publicação do aviso de licitação e a efetiva
data para abertura da concorrência. Assim, para realizar as vistorias em 40 endereços distribuídos por
todos os estados do Brasil, seria necessário um prazo maior do que os 30 dias previstos no inciso II do
§ 2° do art. 21 da Lei n° 8.666/93.
7.2.2

Alegações da Dataprev (fls. 142/144):

"Concernente a um aumento de prazo para a realização da vistoria, não vislumbramos
7.2.2.1
qualquer fundamentação legal para a solicitação da impugnante."
7.2.3

Posicionamento da Analista:

Neste ponto consideramos pertinente reproduzir texto do Prof Marçal Justen sobre o
7.2.3.1
assunto: "O prazo mínimo, que deve mediar entre a divulgação do aviso e a data de comparecimento
dos interessados (para entrega das propostas ou participação no evento), destina-se a permitir que os
eventuais interessados avaliem a conveniência de sua participação no certame, obtenham as
informações necessárias e elaborem suas propostas ou (na hipótese de concurso) preparem a obra
que apresentarão para disputa. Em princípio, o prazo é tanto mais elevado quanto mais complexa se
configurar a elaboração da proposta ou da atividade relativa ao concurso" (op. cit., pág. 122).
A Dataprev estabeleceu o prazo mínimo previsto na Lei de Licitações e Contratos (30
dias), estando, portanto, amparada legalmente, e não forneceu, em sua lacônica resposta à impugnante,
elementos que ajudem a esclarecer a questão da necessidade ou não de mais prazo para realização das
vistorias.
Subitem questionado (3.3.2.12): "Comprovação de assistência imediata de no
7.3
mínimo 80% (oitenta por cento) das cidades/capitais listadas no Anexo 11-A, através de representantes
ou credenciados, sendo que as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília deverão estar
incluídas nesse percentual."

7.3.1

Alegações da Oceânica Seguros S/A (145/148):

3 O subitem 3.3.2.13, com a supressão daubitem 3.3.2.9 (fls. 109), passou a ser aubitem 3.3.2.12 (fls. 114).
4 O subitem 3.3.2.12, com a supressão daubitem 3.3.2.9 (fls. 109), passou a ser etubitem 3.3.2.11 (fls. 114).
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Alega o interessado que o subitem 3.3.2.12 do Edital fere o inciso I do art. 3 0 da Lei n°
7.3.1.1
8.666/93, que reprime a discriminação fundada exclusivamente na origem dos licitantes. Esta regra
reprova a discriminação velada ou indireta, onde se atribui à naturalidade, à sede ou filial algum efeito
jurídico para fins de habilitar a empresa.
Ademais, esclarece o interessado que, quando a SUSEP concede habilitação às empresas
seguradoras para efeito de exercício da profissão, esta permite que a seguradora atenda a todo o
território nacional, não necessitando que haja representante ou filial, nos diversos estados brasileiros.
7.3.2

Alegações da Dataprev (149/152):

A Dataprev afirma que o subitem 3.3.2.12 do Edital não macula o art. 3°, inciso I, da Lei
7.3.2.1
n° 8.666/93, pois não cria distinção em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes.
Tal requisito está baseado no art. 30, inciso II, da Lei n° 8.666/93, que estabelece que as
empresas deverão comprovar aptidão para desempenho da atividade, indicando as instalações
disponíveis para realização do objeto da licitação.
Como a Dataprev dispõe de sucursais em todo o território nacional, esta estabeleceu,
para que fosse cumprido o mais rápido possível o objeto contratado, que as empresas dispusessem de
representação em no mínimo 80% das cidades nas quais a Dataprev possui Escritórios Regionais. Isto é
necessário uma vez que, havendo um sinistro em algum de seus endereços, poderia haver um colapso
no atendimento aos segurados da Previdência Social, se nada fosse feito imediatamente.
7.3.3

•

Posicionamento da Analista:

A argumentação da Dataprev é válida. Entretanto, cumpre lembrar que a exigência do
7.3.3.1
subitem 3.3.2.12, de acordo com o subitem 3.2.c, é obrigatória também para todas as empresas que
participem da licitação em regime de co-seguro. Assim, todas as co-seguradoras têm que comprovar
assistência imediata em no mínimo 80% das cidades enumeradas no Anexo II-A, por meio de
representantes ou credenciados, sendo que as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília deverão
estar incluídas nesse percentual. Como já foi dito no item 6.1.3.1 deste Relatório, esta exigência
caracteriza uma restrição à competitividade dos consórcios. Não há porque não se permitir ao
consórcio o somatório deste subitem, para efeito de qualificação técnica, conforme o estabelecido no
inciso III do art. 33 da Lei n° 8.666/93
ifi - OUTRAS CONSTATAÇÕES RELATIVAS AO EDITAL
As questões abordadas a seguir não foram objeto de impugnação por parte de nenhuma
8.
das licitantes Consideramos pertinente, contudo, tecer algumas considerações sobre os subitens do
edital arrolados abaixo.
Subitem 7.3 (fls. 41): "Para fim de classificação, será considerado o fato menor preço
8.1
do
Anexo 1, após exame e parecer do órgão técnico quanto à adequação do fornecimento
global total
proposto ao objeto da licitação."
8.1.1

Posicionamento da Analista:
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A Concorrência em exame envolve três tipos de seguros distintos: seguro de incêndio
8.1.1.1
(compreendendo os imóveis do Anexo II-A e os bens móveis do Anexo II-B), seguro de riscos diversos
(compreendendo os equipamentos de informática do Anexo III-A e os softwares do Anexo e
seguro de veículos. Vejamos o Anexo I do edital (fls. 47):
RELAÇÃO DE ITENS A COTAR
SEGUROS
ITEM TIPO
INCÊNDIO (conforme Anexo II-A e II-B)
01
RISCOS DIVERSOS (conforme Anexo III-A e III-B)
02
VEíCULOS (conforme Anexo IV)
03
PRÊMIO TOTAL GLOBAL

'
PRÊMIO TOTAL
R$
R$
R$
R$

tb,

Apesar de serem itens completamente independentes, o Edital não permite a cotação por
item. Assim, a licitante vencedora será aquela que apresentar o menor preço global total. Entendemos
que este procedimento restringe o universo de competidores, pois impediria a participação de
seguradoras aptas a segurar o item 03 - veículos (que envolve o seguro de 26 automóveis, num valor
estimado de R$ 162.000,00, conforme Anexo IV), mas que não teriam condições de oferecer proposta
para o item 01- incêndio (que envolve o seguro de bens móveis e imóveis no valor de aproximadamente
R$ 200.000.000,00, conforme Anexos II-A e II-B).
Subitem 3.2.2.5 (fls. 38). "Comprovação de capital mínimo de R$ 21.000.000,00
8.2
(vinte e um milhões de reais), na data da apresentação da proposta."
8.2.1

•

Posicionamento da Analista:

Seguindo raciocínio análogo ao utilizado no item 8.1.1.1 acima, o Edital deveria
8.2.1.1
permitir, com o objetivo de ampliar o universo de competidores, a apresentação de capital mínimo por
item a ser cotado. Não faz sentido exigir de uma seguradora, que esteja interessada somente em cotar o
item 03 - veículos, que ela possua capital mínimo de R$ 21.000.000,00 quando o valor estimado dos
veículos a serem segurados é de R$ 162.200,00, conforme Anexo IV do Edital (fls. 94). Desta eventual
licitante deveria ser exigido a apresentação de capital mínimo no valor aproximado de R$ 16.000,00, ou
seja, 10% do valor segurado, conforme o § 3 0 do art. 21 da Lei n° 8.666/93.
Subitem 3.3.2.7 (fls. 38): "Apresentação de 2 (dois) atestados de capacitação técnica
8.3
expedidos por entidades da Administração Pública ou pessoa jurídica de direito privado, para os
quais tenha prestado serviços equivalentes aos do objeto desta licitação, isto é, compatível em
característica e quantitativo equivalente ou superior ao objeto deste Edital."
8.3.1

Posicionamento da Analista:

O conteúdo e a extensão da qualificação técnica dependem diretamente do objeto a ser
8.3.1.1
contratado. A exigência de atestados que comprovem a aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação está prevista
no § 1 do art. 30 da Lei n° 8.666/93. O que não está nele previsto é a exigência de um número mínimo
e/ou certo de atestados, mesmo porque a comprovação de aptidão poderá ser feita por um ou mais
min-is_443/cialex.1003062
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atestados, dependendo dos seus conteúdos, os quais a Administração não tem como avaliar antes de
proceder à abertura dos envelopes de habilitação. É no curso do exame da documentação de habilitação
que a comissão de licitação irá avaliar se os atestados apresentados comprovam ou não a aptidão para
cumprimento do objeto. Assim, no caso específico da Concorrência n° 004/96, uma grande empresa
seguradora poderá necessitar apresentar apenas um atestado para comprovar a sua aptidão. Já uma
companhia de médio porte poderá necessitar apresentar mais de um atestado para comprovar que
assumiu obrigações no mesmo montante do objeto do edital, mas que estavam distribuídas por mais de
um cliente. Portanto, exigir-se de antemão a apresentação de dois atestados que comprovem aptidão
para a realização de um seguro de grande vulto, como reconhecido pela própria Dataprev, certamente
contribui para restringir o universo de competidores.
Tal restrição é ainda mais evidente se lembrarmos o que já foi dito no item 6.1.3.1 deste
Relatório, que analisou as exigências de habilitação para as empresas em regime de co-seguro. Assim,
todas as co-seguradoras têm que apresentar, de acordo com o subitem 3.2.c do edital, 2 atestados de
capacidade técnica. O Edital não permitiu o somatório deste subitem para as empresas em regime de
co-seguro, restringindo, portanto, a competitividade dos consórcios.
Subitem 3.4.1 5 (fls. 39): "A Administradora de Seguros que irá assessorar o objeto da
8.4
presente licitação já está definida e receberá da seguradora a Comissão, a título de administração e
corretagem de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Prêmio Líquido."
8.4.1

Posicionamento da Analista:

Em 17.05.95, o Plenário deste Tribunal determinou à Telebrás que, nos casos de
8.4.1.1
contratação de empresas para prestação de serviço referente a seguro de qualquer natureza, optasse por
receber a proposta diretamente dos proponentes ou seus legítimos representantes, dispensando a
intermediação de corretor de seguros, conforme prevê o art. 18, alínea " b", da Lei n° 4.594/64
(Decisão n° 202/95-P, Ata n° 20/95):
"Art. 18 As sociedades de seguros, por suas matrizes, filiais, sucursais, agências ou
representantes, só poderão receber proposta de contrato de seguros:
por intermédio de corretor de seguros devidamente habilitado;
diretamente dos proponentes ou seus legítimos representantes."
Posteriormente, em Sessão Plenária de 16.08.95, esta Corte de Contas reforçou este
entendimento ao determinar que fosse levado ao conhecimento da Caixa Econômica Federal o
impedimento de ser utilizado corretor de seguros na intermediação das operações de contratação
de seguro dos bens de sua propriedade, em vista do disposto no art. 23 do Decreto-lei n° 73, de
21.11.66, alterado pelo Decreto-lei n°296, de 28.02.67 c/c o art. 16, §§ 3°c 6° do Decreto n°93.871,
de 23.11.86 (Decisão n° 400/95-P, Ata n°37/95).
As duas decisões supracitadas deram origem ao Enunciado de Decisão n° 345, do
Tribunal de Contas da União, que resume: "É dispensável a utilização de corretor na intermediação
das operações de contratação de seguro de bens pelos órgãos ou entidades do Poder Público."
IV - DAS MEDIDAS JUDICIAIS
5 O subitem 3.4.1 assumiu esta numeração com a supressão do antigabitem 3.4.1 (fls. 104).
min-is_443/cia1ex1003062
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Em 04.03.97, a Seguradora Oceânica S/A impetrou mandado de segurança com pedido
de liminar contra ato praticado pela Comissão Permanente de Licitação da Empresa de Processamento
de Dados da Previdência Social, questionando a constitucionalidade e a legalidade do subitem 3.3.2.12
do Edital da Concorrência n° 004/96, pedindo a nulidade do Edital e a suspensão do certame licitatório
até o exame final da questão (fls. 153/160). Em 05.03.97, o Juiz Federal da Décima Vara da Justiça
Federal deferiu o pedido de liminar no mandado de segurança e notificou o Presidente da Comissão de
Licitação da Dataprev, como autoridade coatora, a prestar esclarecimentos sobre o alegado na petição
inicial (fls. 161/163).

e

Em 30.01.97, o Sr. Carlos Augusto Guimarães propôs ação popular com pedido de
liminar em face da Comissão Permanente de Licitação da Dataprev questionando a legalidade do
subitem 3.3.2.10 6 , pedindo a nulidade do edital e a suspensão do certame licitatório até o exame final da
questão (fls. 164/167). Em 24.02.97, o Juiz Federal Substituto em exercício na 3' Vara Federal
indeferiu a liminar e expediu mandado de citação à Comissão Permanente de Licitação da Dataprev
para que ela apresentasse a sua contestação. A contestação da Dataprev encontra-se às folhas 169 a
174 do presente processo.
V - SITUAÇÃO ATUAL DA LICITAÇÃO
A Concorrência n° 004/96 está suspensa por ordem judicial até o julgamento do mérito
do mandado de segurança impetrado pela Oceânica Seguros S/A.
Tendo em vista que as apólices anteriores venciam em 05.04.97, o Gerente do
departamento de Finanças solicitou, em 17.03.97, autorização para renovação das apólices anteriores
dentro dos mesmos padrões por mais doze meses, o que de fato ocorreu (fls. 178/231).
VI- CONCLUSÃO
O Edital da Concorrência n° 004/96 revela-se eivado de erros', omissões s e distorções9
quando confrontado com a Lei n° 8.666/93, conforme foi feito ao longo deste Relatório. As
conseqüências desta sucessão de dispositivos, incompatíveis com a Lei de Licitações e Contratos, vão
desde o retardamento de todo o procedimento licitatório — ocasionado por recursos, impugnações e
medidas judiciais — até a restrição do universo de competidores, sendo esta última a conseqüência mais
0
grave, uma vez que colide frontalmente com a vedação imposta no inciso I do § 10 do art. 3 da Lei n°
8.666/93. A incoerência relatada no item 6.1.3.1 deste Relatório — é permitida a participação de
empresas em consórcio mas não há a possibilidade do somatório dos esforços das empresas
consorciadas — é insolúvel e restringe o universo de competidores e frustram o caráter competitivo em
uma licitação de vulto como a que aqui se examina. As correções a serem feitas são numerosas e
resultariam em um edital muito diferente do atual. A solução mais adequada seria a sua anulação, com o
que pereceria o objeto do mandado de segurança e da ação popular, para em seguida dar início a novo
procedimento licitatório com a confecção de edital que atenda às determinações a serem feitas por este
Tribunal.

6

O subitem 3.3.2.10, com a supressão daubitem 3.3.2.9 (fls. 109), passou a ser aubitem 3.3.2.9 (fls. 114).
7 Itens 6.2, 6.5, 8.4 deste Relatório.
8 Itens 6.3 e 6.4 deste Relatório.
9 itens 6.1, 6.6, 8.1, 8.2 e 8.3 deste Relatório.
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Ante todo o exposto, propomos ao Egrégio Tribunal de Contas da União a adoção das
14.
seguintes medidas:
conhecer da presente representação, formulada nos termos do § 1° do art. 113 da Lei
n° 8.666/93 para, no mérito, considerá-la procedente;
determinar à Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - Dataprev,
com fulcro no inciso IX do art. 71 da Constituição Federal e no art. 45 da Lei n° 8.443/92 combinado
com o art. 195 do Regimento Interno, que adote as providências no sentido de anular o Edital da
Concorrência n° 004/96 e dar início a novo procedimento licitatório que, em seu edital:
b.1) no caso de participação, na licitação, de empresas em regime de co-seguro, permita
somatório, para efeito de qualificação econômica, dos valores de capital mínimo, conforme inciso III
do art. 33 da Lei n° 8.666/93;
b.2) no caso de participação, na licitação, de empresas em regime de co-seguro, permita
somatório, para efeito de qualificação técnica, dos atestados de capacidade técnica expedidos por
entidades da Administração Pública ou pessoa jurídica de direito privado, conforme inciso III do art. 33
da Lei n° 8.666/93;
b.3) no caso de participação, na licitação, de empresas em regime de co-seguro, permita
somatório, para efeito de qualificação técnica, dos limites técnicos fixados pela SUSEP, conforme
inciso III do art. 33 da Lei n° 8.666/93;
b.4) no caso de participação, na licitação, de empresas em regime de co-seguro, permita
somatório, para efeito de qualificação técnica, na comprovação de assistência imediata em no mínimo
80% (oitenta por cento) das cidades/capitais listadas no Anexo II-A, conforme inciso III do art. 33 da
Lei n° 8.666/93;
b.5) no caso de participação, na licitação, de empresas em regime de co-seguro, permita
somatório, para efeito de qualificação técnica, dos atestados de visita emitido pela DATAPREV e de
vistoria emitido pela licitante referente a todos os imóveis descritos no Anexo II-A, conforme inciso III
do art. 33 da Lei n° 8.666/93;
abstenha-se de exigir número mínimo e certo dos atestados de capacitação técnica
mencionados no § 1° do art. 30 da Lei n° 8.666/93;
exija das seguradoras as autorizações da SUSEP apenas para os ramos de seguro
em que estiverem assumindo riscos, conforme incisos II e IV do art. 30 da Lei n° 8.666/93;
estabeleça a responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em
consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato, conforme determina o inciso V
do art. 33 da Lei n° 8.666/93;
exija a declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação, de acordo
com o § 2° do art. 32 da Lei n° 8.666/93;
faça constar a exigência, para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, dos documentos de habilitação jurídica previstos no inciso V do art. 28 da Lei n° 8.666/93;
faça constar a exigência, para fins de comprovação de regularidade fiscal, das
provas de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual ou municipal, conforme determina o inciso
II do art. 29 da Lei n° 8.666/93;
permita a cotação de preços por ramo de seguro;
b 13) permita a apresentação de capital mínimo separadamente para cada ramo de
seguro,
c) determinar à Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - Dataprev,
que nos casos de contratação de empresa para prestação de serviços referente a seguro de qualquer
min-is_443/cia1ex1003062
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natureza, dispense a intermediação de corretor de seguros, conforme prevê o Enunciado de Decisão n°
345, desta Corte de Contas;
determinar à Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - Dataprev,
que justifique formalmente, no curso do novo procedimento licitatório, a suficiência do prazo de 30 dias
para realização das vistorias exigidas no edital;
determinar à Dataprev que mantenha este Tribunal informado sobre a licitação que
vier a realizar em substituição à Concorrência n° 004/96, encaminhando a esta Corte de Contas cópia
do edital de licitação, das atas de abertura de propostas e de adjudicação, bem comó do respectivo
contrato;
determinar à Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - Dataprev,
com fulcro no inciso IX do art. 71 da Constituição Federal e no art. 45 da Lei n° 8.443/92 combinado
com o art. 195 do Regimento Interno, que adote as providências no sentido de renegociar as atuais
apólices, com o intuito de adequar os seus prazos de vigência ao que dispõe o inciso IV do art. 24 da
Lei n° 8.666/93;
enviar cópia do inteiro teor da Decisão que vier a ser proferida, bem como do Voto e
relatório que a fundamentarem, ao Sr. Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social; e
levar ao conhecimento do autor da representação o inteiro teor da Decisão que vier a
ser proferida".
O Diretor da 4' DT da Secex/RJ manifestou-se de acordo com a proposição da
instrução. Aduziu, por oportuno, que a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, consultada
pela Unidade Técnica, informou que apenas seis seguradoras se enquadrariam nos limites impostos para
habilitação no ramo incêndio (ou seja, operam com limite técnico superior a R$ 5.000.000,00) e 22 no
ramo riscos diversos (por operarem com limite técnico superior a R$ 1.000.000,00). Considerando que,
segundo a própria Susep, operam no mercado cerca de 120 empresas de seguros, sendo que 80% deste
total atua nas áreas da licitação em apreço, a exigência imposta pela Dataprev de que os limites técnicos
sejam considerados para cada empresa e não pelo consórcio como um todo restringe o caráter
competitivo da licitação.
O Titular da Secex/RJ manifestou-se de acordo com a proposta da instrução, endossada
pelo Diretor da 4a DT, lembrando que, naquela data (14/10/1997), a Concorrência n° 4/96 continuava
suspensa por ordem judicial, consoante informado pela Auditoria Interna da empresa.
Ante o teor da proposta formulada pela Unidade Técnica, encaminhei os autos à Divisão
de Licitações, Contratos, Convênios, Obras e Meio Ambiente da Secretaria de Auditoria e Inspeções DILIC/SAUDI, para que se manifestasse conclusivamente sobre a questão. Em atendimento, foram
efetuadas as seguintes considerações:
a) o Anexo II - A do edital apresenta uma planilha com o valor dos imóveis a serem
segurados contra incêndio, indicando um valor de área construída uniforme (R$ 1.000,00 por metro
quadrado). Mesmo que se considere que este seja o preço de reconstrução da obra após a ocorrência de
um sinistro, esse preço nunca é uniforme em todas as praças listadas na relação apresentada. Como o
prêmio a ser pago à seguradora é um percentual do valor dos imóveis segurados, caso os mesmos
estejam superavaliados a Administração está desperdiçando seus recursos de forma desnecessária; caso
estejam subavaliados, na ocorrência de algum sinistro, será ressarcido apenas o valor segurado, cabendo
à Administração desembolsar a diferença da avaliação para a reconstrução do prédio. Dessa forma,
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caberia propor à entidade que promova uma reavaliação nos imóveis que fazem parte do objeto da
concorrência;
h) consoante levantado pela Secex/RJ, a exigência de que todos os prédios da Dataprev
sejam segurados por meio de uma única seguradora (ou um único consórcio de empresas do ramo de
seguros) se constitui em uma restrição do universo de competidores, agravada pelo fato de que os
imóveis a serem segurados encontrarem-se espalhados em quase todos os estados da federação,
dificultando a vistoria que se faz exigida no edital. Para exemplificar, uma seguradora de médio porte,
com sede no Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, poderia concluir ser economicamente inviável - a
realização de vistorias nos estados do Acre, Pará, Roraima e Maranhão. Porém, essa mesma seguradora
poderia oferecer seus serviços a preços competitivos nos estados de sua região;
a fim de evitar esse tipo de limitação do universo de competidores, a própria Lei n°
8.666/93, em seu art. 23, §§ 1° e 2°, determina que ",¢ 1° As obras, serviços e compras efetuadas pela
Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente
viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no
mercado e a ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. § 2° Na execução das
obras e serviços e nas compras de bens, parceladas nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa
ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra, há que corresponder licitação distinta, preservada
a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação";
corroborando essa determinação legal, este Tribunal firmou o seguinte entendimento
(Decisões Plenárias n's 137/97, 359/95, 381/96, 393/94, 397/96 e 443/96): "É obrigatória a admissão,
nas licitações para a contratação de obras, serviços e compras, e para alienações, onde o objeto for
de natureza divisível, sem prejuízo do conjunto ou complexo, da adjudicação por item e não por preço
global, com vistas a propiciar a ampla participação dos licitantes, que embora não dispondo de
capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam contudo
fazê-lo com referência a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação
adequarem-se a essa divisibilidade". Uma vez que o objeto da licitação em estudo enquadra-se nessa
situação, não resta outra alternativa à entidade licitante senão o cumprimento desse entendimento do
TCU;
ainda da análise do edital, constata-se a inclusão da condição elencada no subitem
3.1.4 que determina que "Não será permitida a participação, na reunião, de mais de um representante
de cada empresa". Conforme a interpretação dada à palavra participar, algum licitante poderia julgarse prejudicado, uma vez que a Lei n° 8.666/93 assegura o direito a qualquer cidadão acompanhar o
desenvolvimento do processo licitatório, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a
realização dos trabalhos (art. 4°). Assim, a eficácia maior dessa condição seria a postergação do
certame devido a possíveis recursos com vistas à impugnação de termos do edital, pois uma vez bem
conduzida a licitação pelo representante da Administração, essa condição se torna desnecessária.
5.
Em conclusão, considerando que o edital da Concorrência n° 4/96 de fato apresenta
falhas que resultam em flagrante restrição ao universo de competidores, frustrando o disposto no art. 3°
da Lei n° 8.666/93 que preceitua que a licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração, aquela Unidade Técnica propõe a adoção das seguintes medidas:
I) determinar à Dataprev que:
a) realize, previamente ao lançamento de um novo edital de concorrência, uma
reavaliação dos imóveis que fazem parte do objeto da licitação em tela, a fim de evitar possíveis
prejuízos à Administração;
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adote em seus procedimentos licitatórios o entendimento firmado pelo TCU no
sentido da adjudicação por itens e não por preço global, quando a natureza do objeto foi divisível, sem
prejuízo do conjunto ou complexo;
evite incluir em seus editais de licitação condições restritivas à participação de mais de
um representante de cada empresa, o que pode ser interpretado como um desrespeito ao art. 4 0 da Lei
n° 8.666/93;
II) adotar as propostas da Secex/RJ (item 14 da instrução anteriormente transcrita),
ressalvadas as elencadas nas alíneas "b.4", "b.5" e "d", que serão prejudicadas caso o Tribunal acate a
medida preconizada no item I-b.
É o relatório.
VOTO
As percucientes instruções elaboradas pela Secex/RJ e pela Divisão de Licitações,
Contratos, Convênios, Obras e Meio Ambiente da Secretaria de Auditoria e Inspeções - DELIC/SAUDI
não deixam dúvidas de que o Edital de Concorrência n° 4/96 elaborado pela Empresa de Processamento
de Dados da Previdência Social - DATAPREV, referente à contratação de serviços de seguro de
incêndio, riscos diversos e veículos, para cobertura dos bens da entidade em todo o território nacional,
apresenta diversas impropriedades e ilegalidades, as quais, além de restringirem sobremaneira o
universo de competidores, ferindo o preceito contido no art. 3 0 da Lei n° 8.666/93, sujeitam o certame
licitatório a toda sorte de recursos, impugnações e medidas judiciais. Com efeito, a abertura da referida
concorrência, inicialmente prevista para o dia 9/12/1996, foi adiada por três vezes e, consoante
informação obtida junto à Assessoria Jurídica da entidade em 17/4/1998, encontra-se ainda suspensa,
aguardando o julgamento do mérito do mandado de segurança impetrado pela Seguradora Oceânica
S/A e deferido liminarmente em 5/3/1997 pela Décima Vara da Justiça Federal.
Diante do quadro que se apresenta, as correções necessárias ensejariam mudanças
substanciais no edital em comento. Assim, forçoso é reconhecer que a melhor solução seria a anulação
• da atual concorrência, iniciando-se novo procedimento licitatório, consoante proposição dos pareceres
técnicos. Tal medida, se adotada, provocaria a perda do objeto do mandado de segurança atualmente
em andamento na justiça federal, assim como da ação popular impetrada pelo interessado, fato que,
certamente, agilizaria o deslinde da questão e permitiria a contratação dos seguros pretendidos em um
menor prazo.
Merece destaque o questionamento efetuado pela Divisão de Licitações da Saudi acerca
da possibilidade de se efetuar, na concorrência em tela, a adjudicação por item, considerando-se cada
imóvel como uma unidade autônoma, com vistas a propiciar ampla participação de licitantes e obter a
proposta mais vantajosa para a Administração. De fato, a natureza do objeto licitado, que inclui a
cobertura de quarenta prédios espalhados por todo o território nacional, se enquadra nas condições
estabelecidas no art. 23 da Lei n° 8.666/93 para a divisão de obras, serviços ou compras. Sobre o
assunto, pacífica é a jurisprudência desta Casa no sentido de determinar a órgãos e entidades a
adjudicação por itens e não pelo preço global, quando possível, entendimento esse firmado a partir da
Decisão n° 393/94-TCU-Plenário (TC-007.759/94-0, Ata n° 27/94). Entretanto, penso que tal posição
não exclui as determinações propostas pela Secex/RJ nas alíneas "b.4", "b.5" e "d" do item 14 da
instrução transcrita no relatório precedente, apenas implicam em adequações redacionais das mesmas.
So
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Com estas considerações, acolho os pareceres e voto por que o Tribunal adote a
4.
Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 22 de abri de 1998.

SARAIVA
stro-Relator

41.
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DECISÃO N2 1 92 /98-TCU-Plenário
Processo n2 : TC 003.062/97-0
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Carlos Augusto Guimarães
Entidade: Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV
Relator: Ministro Iram Saraiva
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: Secex/RJ e Dilic/Saudi
Decisão: O Tribunal Pleno, pelas razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente representação, formulada nos termos do § 10 do art. 113 da Lei n° 8.666/93
para, no mérito, considerá-la procedente;
8.2. determinar à Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DATRAPREV, que:
8.2.1. com fulcro no inciso IX do art. 71 da Constituição Federal e no art. 45 da Lei n° 8.443/92,
combinado com o art. 195 do Regimento Interno, adote as providências necessárias, no prazo de 15
(quinze) dias, com vistas a anular o Edital de Concorrência n° 4/96;
8.2.2. evite incluir em seus editais de licitação condições restritivas à participação de mais de um
representante de cada empresa, o que pode ser interpretado como um desrespeito ao art. 4 0 da Lei n°
8.666/93;
8.2.3. quando da realização de procedimento licitatório cujo objeto seja de natureza divisível, sem
prejuízo do conjunto ou complexo, proceda à adjudicação por itens ou promova licitações distintas, tendo
em vista o disposto nos arts. 3°, § 1 0 , inciso I, 15, inciso IV, e 23, §§ 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93, bem
como o entendimento firmado por este Tribunal na Decisão n° 393/94-TCU-Plenário (Ata n° 27/94, DOU
de 29/6/1994);
8.2.4. quando do lançamento de um novo edital de concorrência em substituição ao de n° 4/96,
observe os seguintes preceitos:
8.2.4.1. efetue previamente uma reavaliação dos imóveis que fazem parte do objeto da licitação em
tela, a fim de evitar possíveis prejuízos à Administração;
8.2.4.2. no caso de participação de empresas em regime de co-seguro, permita o somatório, para efeito
de qualificação econômica, dos valores de capital mínimo, conforme inciso III do art. 33 da Lei n°
8.666/93;
8.2.4.3. no caso de participação de empresas em regime de co-seguro, permita o somatório, para efeito
de qualificação técnica, dos atestados de capacidade técnica expedidos por entidades da Administração
Pública ou pessoa jurídica de direito privado, bem como dos limites técnicos fixados pela
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, conforme inciso III do art. 33 da Lei n° 8.666/93;
8.2.4.4. no caso de participação de empresas em regime de co-seguro, permita o somatório, para efeito
de qualificação técnica, na comprovação de assistência imediata em no mínimo 80% (oitenta Por cento)
das cidades listadas no Anexo LI-A nas quais estão localizados os imóveis a serem cotados, conforme
inciso III do art. 33 da Lei n° 8.666/93;
8.2.4.5. no caso de participação de empresas em regime de co-seguro, permita o somatório, para efeito
de qualificação técnica, dos atestados de visita emitido pela DATAPREV e de vistoria emitido pela
licitante referente aos imóveis descritos no Anexo a serem cotados, conforme inciso III do art. 33 da
Lei n°8.666/93;
8.2.4.6. abstenha-se de exigir número mínimo e certo dos atestados de capacitação técnica
mencionados no § 1° do art. 30 da Lei n° 8.666/93;
8.2.4.7. exija das seguradoras as autorizações da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP
apenas para os ramos de seguro em que estiverem assumindo riscos, conforme incisos II e IV do art. 30 da
Lei n° 8.666/93;
8.2.4.8. estabeleça a responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio,
tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato, conforme determina o inciso V do art. 33 da
Lei n° 8.666/93;
8.2.4.9. exija a declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação, de acordo com o § 2°
do art. 32 da Lei n° 8.666/93;
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8.2.4.10. faça constar a exigência, para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
dos documentos de habilitação jurídica previstos no inciso V do art. 28 da Lei n° 8.666/93;
8.2.4.11. faça constar a exigência, para fins de comprovação de regularidade fiscal, das provas de
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual ou municipal, conforme determina o inciso II do art. 29
da Lei n° 8.666/93;
8.2.4.12. permita a cotação de preços por ramo de seguro;
8.2.4.13. permita a apresentação de capital mínimo separadamente para cada ramo de seguro;
8.2.5. nos casos de contratação de empresa para prestação de serviços referente a seguro de qualquer
natureza, dispense a intermediação de corretor de seguros, conforme prevê o Enunciado de Decisão n°
345, desta Corte de Contas;
8.2.6. justifique formalmente, no curso do novo procedimento licitatório, a suficiência do prazo de 30
(trinta) dias para a realização das vistorias exigidas no edital;
8.2.7. mantenha este Tribunal informado sobre a licitação que vier a realizar em substituição à
Concorrência n° 4/96, encaminhando cópia do edital de licitação, das atas de abertura de propostas e de
adjudicação, bem como do(s) respectivo(s) contrato(s);
8.2.8. com fulcro no inciso IX do art. 71 da Constituição Federal e no art. 45 da Lei n° 8.443/92
combinado com o art. 195 do Regimento Interno, que adote as providências no sentido de renegociar as
atuais apólices, com o intuito de adequar os seus prazos de vigência ao que dispõe o inciso IV do art. 24
da Lei n° 8.666/93;
8.3. enviar cópia desta decisão, relatório e voto ao Sr. Ministro de Estado da Previdência e Assistência
Social; e
8.4. dar ciência desta deliberação ao autor da representação ora em exame;
8.5. juntar os autos às contas da entidade relativas ao exercício de 1997.
Ata n° 13/98 — Plenário.
Data da Sessão: 22/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva (Relator), Bento José Bugarin, Valmir
Campelo (Relator) e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.
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GRUPO 1- CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-325.371/97-0
Natureza: Representação
Órgão: Tribunal de Contas da União
Interessado: Presidente da Empresa L1DER Segurança Ltda.
Ementa: Representação sobre possíveis irregularidades na Tomada
de Preços n° 01/97, realizada pela SECEX/GO. Conhecer da
Representação para considerá-la improcedente Dar ciência ao
interessado e determinar o arquivamento destes autos

Adoto como Relatório a bem lançada peça processual da lavra do Sr. Assessor da 7a SECEX, Dr.
Francisco Seixas Santos, endossada pelo Sr. Secretário de Controle Externo daquela Unidade Técnica, a seguir
transcrita, verbis :
"Cuidam os autos de Representação oferecida pela empresa Líder Segurança Ltda. referente à
participação da firma Federal Empresa de Segurança Ltda. na Tomada de Preços n° 01/97, realizada pela
Secretaria de Controle Externo no Estado de Goiás - SECEX/GO.
As acusações referem-se ao Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela Federal Empresa de
Serviços Ltda. que, segundo a autora da representação, contém graves indícios de irregularidade.
Alega que é falsa, criminosa e não corresponde à realidade dos fatos a declaração contida no Atestado
fornecido pela Asa Delta Indústria e Com. Ltda., de que 'a Federal Empresa de Segurança Ltda. vem
prestando serviços de vigilância armada e desarmada a esta empresa desde 23.02.96', uma vez que o
contrato firmado entre a Federal e a empresa Asa Delta foi aditado em 01/03/96, oportunidade em que teve
seu objeto alterado para vigilância armada. Portanto, só foram prestados serviços de vigilância desarmada
em um pequeno período (23 a 28/02/96).
A outra questão levantada é relativa a assinatura existente no Atestado (fl.17) que, segundo o
representante da empresa Líder Segurança Ltda., é da mesma pessoa que assinou a alteração contratual da
empresa Federal, conforme documentos de fls. 24 e 25.
Quanto a esta coincidência, o sindicato da categoria entrou com solicitação junto ao Conselho Regional
de Administração em Goiás e Tocantins, contestando a validade do Atestado de Aptidão fornecido pelo
Conselho (fl.26).
Finalizando, a empresa interessada requer ao Tribunal sejam adotadas as providências legais no sentido
de apurar a prática de irregularidades na licitação promovida pela SECEX/GO, para efeito de aplicação,
contra a empresa faltosa, das penalidades previstas no art. 87, c/c o art. 88, incs. II e III, da Lei n° 8.666/93.
A Representação foi analisada, inicialmente, pela SECEX/GO, realizadora do certame licitatório, que
assim se pronunciou sobre as possíveis irregularidades (fls. 30/31):
'em nenhum momento, foi questionada a lisura do processo licitatório, tampouco seu resultado, até
porque a vencedora foi a empresa LOOK Segurança Ltda, contra a qual não pesa qualquer irregularidade.
Apenas foi referida a utilização pela Federal Empresa de Segurança Ltda, de atestado de capacidade técnica
fornecida pela Asa Delta Ind. e Com. Ltda, firmada por sócio da empresa beneficiada.
De relevar-se que a empresa acusada realmente participou da TP n° 01/97, tendo apresentado, em tempo
hábil, toda a documentação exigida, a qual, analisada pela Comissão de Licitação, foi achada conforme.
Todavia, a proposta apresentada não foi considerada para efeito de julgamento, uma vez que não estav
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de acordo com os termos do Edital e a Instrução Normativa n° 13/MARE, de 30/01/96, no que pertine à
omissão do item Reserva Técnica e aos percentuais indicados para tributos, lucro e taxa de administração,
que foram muito elevados.
Importa frisar também que o prazo para interposição de recursos transcorreu sem qualquer manifestação
a respeito dos fatos agora alegados pela interessada, e só decorridos quase 6 (seis) meses da homologação
do certame (23.04.97, fls. 168, vol. II do TC 001.382/97-7) foram trazidos ao conhecimento desta Corte,
com o processo já encerrado'.
Em vista disso, e considerando que a interessada já havia encaminhado representação idêntica ao
Ministério Público Federal, a SECEX/GO sugeriu o arquivamento da Representação, dando-se ciência ao
interessado.
A Sra. Secretária-Geral Substituta, em Despacho de fl. 32, remeteu o processo a esta Unidade Técnica,
para análise da matéria, tendo em vista o rito de tramitação previsto no art. 38 da Resolução TCU n° 77/96,
aliado ao fato de que o Tribunal faz parte da clientela da 7' SECEX.
Passando à análise da Representação, vale ressaltar, inicialmente, que estão satisfeitos os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno.
No que concerne ao mérito, entendemos que o fato de não ter sido rejeitado o Atestado, à época da
licitação, não se apresenta significativo, haja vista que a proposta da empresa acusada (Federal Empresa
de Segurança) sequer foi levada em consideração para efeito de julgamento, por não preencher as
exigências do Edital e da IN/MARE n° 13/96.
No que se refere à declaração de inidoneidade, ressaltamos que, no caso de irregularidades constatadas
pelo Tribunal, deve-se aplicar o disposito no art. 46 da Lei n° 8.443/92, não o art. 87, inc. IV, e art. 88,
incs. II e III, mencionados pela requerente.
Entretanto, entendemos que o caso em apreço não chega a configurar fraude, o que ocorreu foi a
expedição de uma declaração cujos termos não retratava, com precisão, o período de experiência da Federal
Empresa de Segurança Ltda. na prestação de serviços de segurança desarmada.
A rigor, essa declaração não significou diminuição da capacidade técnica da empresa, haja vista que os
serviços de segurança armada, que representam o maior período de serviços prestados pela Federal, exigem
um grau mais elevado de responsabilidade que a segurança desarmada, porém, ficou incompatível com o
objeto da licitação.
Por outro lado, concordamos com o questionamento sobre a validade do Atestado de Capacidade
Técnica expedido pela mesma pessoa que é sócia das duas empresas (contratada e contratante). Houve
aí, a nosso ver, uma questão de falta de ética.
Sobre esse aspecto, entendemos que o assunto poderá ser solucionado pelo Conselho Regional de
Administração em decorrência do pedido do sindicato da classe (SEESVIG) constante de fl. 26, no sentido
de que sejam revistas as Certidões de Aptidão fornecidas à Federal Empresa de Segurança Ltda.
Finalmente, importa ressaltar que a autora da Representação remeteu requerimento idêntico ao
Ministério Público Federal, solicitando a apuração criminal dos envolvidos.
Ante o exposto, e tendo em vista que não há nenhuma acusação quanto à atuação dos membros da
Comissão de Licitação encarregada de conduzir a Tomada de Preços n° 01/97, sugerimos, com fulcro no
art. 38 da Res. TCU n° 77/96, o encaminhamento destes autos ao Gabinete do Exmo. Sr. Ministro-Relator,
Valmir Campeio, propondo sejam adotadas as seguintes medidas:
conhecer da presente Representação, face ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade
a)
previstos no artigo 38 da Res. TCU n° 77/96 c/c o art. 213 do Regimento Interno para, no mérito, negar-lhe
provimento tendo em vista que não se configurou a ocorrência de fraude ao processo licitatório;
dar ciência à interessada da decisão que vier a ser adotada; e
b)
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arquivar os presentes autos".

É o Relatório.
VOTO

•

Tendo em vista os fatos acima relatados e os elementos constantes dos autos, verifica-se que não se
02.
configurou a ocorrência de fraude ao processo licitatório.
Nesse sentido, acolho as conclusões dos pareceres uniformes da 7' SECEX, e VOTO por que o
Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.
TCU., Sala das Sessões, em 22 de

ALMIR CAMPELO
Ministro-Relator

abril

de 1998.
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Processo n2 TC- 325.371/97-0
Classe de Assunto: (VII) Representação sobre possíveis irregularidades na Tomada de Preços n 2 01/97,
realizada pela SECEX/GO.
Interessado: Presidente da Empresa LIDER Segurança Ltda.
Órgão: Tribunal de Contas da União - SECEX/GO
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 7 2 SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da Representação por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1 2,
da Lei n2 8.666/93, c/c o art. 38 da Resolução TCU n 2 77/96, para no mérito, considerá-la improcedente, tendo
em vista que não restou comprovada a ocorrência de fraude ao processo licitatório;
8.2. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao interessado
indicado no item 3 supra;
8.3. determinar o arquivamento dos presentes autos.
Ata n° 13/98 — Plenário.
Data da Sessão: 22/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo (Relator)
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.
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GRUPO 1- CLASSE VII - Plenário
TC-016.318/96-0
Natureza: Representação.
Interessada: Elisângela Smolareck, Juíza do Trabalho no exercício da
Presidência da 4' Junta de Conciliação e Julgamento de
Brasília/DF - Tribunal Regional do Trabalho da 10' Região.
Entidade: Intituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
EMENTA: Representação acerca do descumprimento, por parte do
INCRA, de ordem judicial emanada de Juízo Trabalhista. Ajuizamento de
Ação Rescisória. Determinação à Entidade e ao Controle Interno.
Oportuna juntada do processo ao das contas anuais. Ciência à interessada.

RELATÓRIO

o'

Trata-se de Representação formulada, em 04.10.96, pela Dra. Elisângela Smolareck, MM Juíza
do Trabalho no exercício da Presidência da 4' Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília/DF - Tribunal
Regional do Trabalho da 10' Região — "no interesse da preservação do dinheiro público" e "para as
providências cabíveis" — acerca do descumprimento, por parte do INCRA, de ordem judicial emanada daquela
Juízo Trabalhista.
Os fatos expostos pela referida autoridade são, em síntese, os seguintes (fls. 01/02):
2.
- os Srs. Raimundo Vieira Ramos, Renato Alves de Souza, Sebastião de Souza e Vera Lúcia
Siqueira Santos ajuizaram reclamação trabalhista contra o INCRA, postulando diferenças salariais pela nãoincidência dos índices de 26,06% relativo ao Plano Bresser, URP de abril e maio/88, e a URP de fevereiro/89,
auxílio-alimentação e diferença de gratificação pelo desempenho de atividade de apoio;
na sentença publicada no dia 20.09.90, aquela Junta julgou a ação procedente em parte,
condenando o reclamado a pagar aos reclamantes as diferenças salariais pela não-incidência do índice relativo
ao Plano Bresser, URP de abril/maio de 1988 e fevereiro de 1989, parcelas vencidas e vincendas, com juros
acréscimos permitidos em lei;
foi determinado, em 09.10.95, após provimento negado aos recursos interpostos pelos
reclamantes e reclamada (Acórdão n. 1314/93, r Turma), a incorporação do percentual de 26,05% relativo
à URP de fevereiro de 1989, sendo que tal incorporação deveria ocorrer no prazo de 60 dias, sob pena de
multa diária de R$ 50,00 por dia de atraso;
após interposição de Agravo de Petição pela reclamada, ao qual também foi negado provimento,
prazo estipulado para a incorporação deteminada ultimou-se em 08.10.96, correndo, a partir daí, multa diária
revertida aos exeqüentes.
A 4' SECEX, após várias diligências junto à Entidade (fls. 03/09, 40/42, 69/70), obteve as
3.
seguintes informações:
- a incorporação determinada pela decisão judicial em questão ainda não foi efetivada;
foi interposto Agravo de Petição nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1.722/89, não obtendo
provimento (fls. 83/97);
em decorrência, a Ação Rescisória n. 373/95 foi ajuizada, em 27/10/95, visando a desconstituição
do julgado, encontrando-se o respectivo processo no Gabinete do Ministro Roberto Pereira, desde 08/08/97,
pendente de julgamento (fls. 55/65);
um dos integrantes da referida Ação Trabalhista, Sr. Raimundo Vieira Ramos, faleceu em
05/11/91, conforme Certidão de Óbito às fls. 98.
Examinando os documentos encaminhados, a Unidade Técnica ressalta, de início, que — de
4.
conformidade com o entendimento esposado em precedentes que aponta — o encaminhamento a esta Corte
\\Min jam-436\C:\jam\1998\01631896.doc— 2e
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de Contas, por Juíza do Trabalho, de informações sobre possível prejuízo ao Erário, consubstancia
Representação. Assim, considerando o atendimento a todas as diligências encaminhadas e tendo em vista que
os dirigentes do INCRA tomaram "as providências necessárias com o intuito de evitar prejuízos ao Erário, não
ficando configurada qualquer irregularidade no procedimento adotado", propõe (fls. 109/110):
"a) seja determinado ao INCRA, para que informe ao Tribunal o desfecho da Ação Rescisória n°
373/95, ajuizada em decorrência da Reclamação Trabalhista — proc. N° 1772/89, em trâmite na zla JCJ —
Brasília — D.F., - TRT — 10a Região;
seja determinado à CISET, que faça constar no Relatório de Auditoria das futuras contas do
INCRA, informações quanto ao cumprimento da alínea 'a' supra;
seja este processo juntado às contas do INCRA, exercício de 1997, para acompanhamento das
determinações contidas nas alíneas 'a' e 'b' deste relatório;
seja dada ciência da Decisão, bem assim do Relatório e Voto que a fundamentarem, à Sra. Juíza
do Trabalho Presidente da 4a Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília — D.F - TRT — 10a Região."
É o relatório.
5.

•

VOTO

Conforme já apontado pela Unidade Técnica, o presente processo, embora qualificado como sendo
do tipo Acompanhamento, consubstancia Representação, porquanto o encaminhamento a esta Corte, por Juiz
do Trabalho, de informações sobre possível prejuízo ao Erário, há de ser efetuado visando a que este Tribunal,
no exercício de suas atribuições, delibere sobre a matéria
Ante o exposto, acolho o Parecer da 4' SECEX e voto por que seja adotada a decisão que ora
submeto à apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 22 de abril de 1 . 998

JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Relator

411‘-
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DECISÃO N° 1 9 4/98 - TCU - Plenário
Processo TC n. 016.318/96-0.
Classe de Assunto: VII- Representação acerca do descumprirnento, por parte do INCRA, de ordem judicial
emanada de Juízo Trabalhista.
Interessada: Elisângela Smolareck, Juíza do Trabalho no exercício da Presidência da 4 8 Junta de
Conciliação e Julgamento de Brasília/DF - Tribunal Regional do Trabalho da 10' Região.
Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 4' SECEX.
Decisão: o Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE conhecer da presente
Representação e, em conseqüência:
8.1 - determinar:
8.1.1 - ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA que inclua, nas futuras contas
prestadas a este Tribunal, informações acerca do andamento da Ação Rescisória n. 373/95, ajuizada em
decorrência da Reclamação Trabalhista n. 1.722/89, em trâmite na 4" JCJ - Brasília/DF — 10a Região;
8.1.2 - à CISET/MAA que faça constar, no Relatório de Auditoria das futuras contas do INCRA,
informações sobre o cumprimento da determinação objeto do subitem 8.1.1 supra;
8.1.3 - à 4a SECEX que promova, oportunamente, a juntada deste processo ao das contas o INCRA,
relativas ao exercício de 1997, com vistas ao acompanhamento das determinações de que tratam os subitens
8.1.1 e 8.1.2 supra;
8.2 - dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à interessada.
Ata n° 13/98 — Plenário.
Data da Sessão: 22/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator) e Benjamin Zymler.
e.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário.
TC-625.237/97-8
Natureza: Representação
Interessada: Secretaria de Controle Interno no Ministério do Trabalho
- CISET/MTb.
Entidade: Conselho Regional de Estatística da 4' Região C ONRE/RS .
EMENTA: Representação acerca da omissão de entidade de
fiscalização do exercício de profissões liberais no dever de prestar
contas. Exercício de 1996. Determinação à CISET/MTb.

RELATÓRIO

Trata o presente processo da Representação formulada pela Secretaria de Controle Interno no
Ministério do Trabalho - CISET/MTb em decorrência da omissão no dever de prestar contas, atinentes ao
exercício de 1996, por parte do Conselho Regional de Estatística da 4' Região - CONRE/RS.
A SECEX/RS, ao instruir o feito, às fls. 06/07, observou que a Entidade incorreu em omissão
idêntica relativamente ao exercício de 1995, em razão do que este Tribunal fixou prazo para a
apresentação das respectivas contas (Decisão Plenária n. 448/97 - Ata n. 29/97).
Conclusivamente, opina aquela Unidade Técnica no sentido de que se fixe prazo "a fim de que
o Conselho Regional de Estatística da 4' Região apresente as contas relativas ao exercício de 1996, sob
pena de serem as mesmas julgadas irregulares com fundamento na alínea 'a' do inciso III do art. 16, c/c o
parágrafo único do art. 19, da Lei n. 8.443/92, e aos responsáveis ser aplicada a multa prevista no inciso I,
do art. 58, da mesma Lei".
O Ministério Público, após tecer considerações acerca da manutenção da obrigatoriedade dos
conselhos de fiscalização do exercício de profissões liberais de prestar contas a este Tribunal, manifesta-se
de acordo com a proposta da Unidade Técnica (fls. 12),
É o relatório.
VOTO

•

Preliminarmente, é de se registrar que o presente processo teve origem na Representação
formulada pela CISET/MTb, consoante assinalado no, Relatório supra, e assim encontra-se autuado.
Embora a SECEX/RS o denomine de Tomada de Contas Especial, em razão do disposto no art. 5 0 da
IN/TCU n. 12/96, entendo, data venha, que faltam elementos essenciais para que o presente processo seja
assim classificado.
Quanto ao encaminhamento dos autos, concordo, no essencial, com a proposta formulada pela
2.
Unidade Técnica, conquanto observe que a fixação de prazo para a apresentação das contas deva ser
dirigida à CISET/MTb, a exemplo da Decisão n. 273/97 - 2 Câmara - Ata n. 33/97, quando o Tribunal
adotou deliberação idêntica, proposta por este Relator no processo TC n. 275.307/97-2. Naquela
assentada, a Corte determinou, ainda, a instauração de tomada de contas especial, caso necessário, a teor
do art. 8°, § 1 0 , da Lei n. 8.443/92.
6e — 62523797.doc
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Destarte, com essa ressalva, acolho, no mérito, os pareceres e voto por que seja adotada a
decisão que ora submeto à apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em

JOSÉ Al' "1ONIO
B DE MACEDO
"/
Relator
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Proc. TC-625.237/97-8
Representação
PARECER
Trata-se de representação contra o Conselho Federal de Estatística da 4' Região,
formulada pela Secretaria de Controle Externo do Rio Grande do Sul, em virtude da omissão na
prestação de contas referente ao exercício de 1996.
Somos distinguidos com a solicitação de audiência do eminente Ministro-Relator JOSÉ
ANTONIO BARRETO DE MACEDO, mediante o V. Despacho exarado às fls. 11.
A SECEX/RS propõe a fixação de prazo para a apresentação das contas faltantes, sob
pena de serem as mesmas julgadas irregulares e de aplicação, aos responsáveis, da multa prevista no
artigo 58, inciso I, da Lei n.° 8.443/92 (fls. 10).
Observe-se, inicialmente, que o Tribunal Pleno, na Sessão de 22.10.97 (Ata n.° 42/97),
ao apreciar os TCs n.`'s 725.036/97-4, 725.037/97-0 e 725.038/97-7, Decisões n.c's 707/97, 708/97
e 709/97, respectivamente, decidiu determinar o sobrestamento do julgamento desses processos até
que haja deliberação sobre os estudos determinados à SEGECEX, ante a edição da Medida Provisória
n.° 1.549-35, de 09.10.97, que pretendeu introduzir significativas alterações no sistema de fiscalização
de profissões regulamentadas.
Não obstante essa orientação, posteriormente, com a edição da Medida Provisória n.°
1.549-36, de 06.11.97 (DOU de 07.11.97), que deu nova redação ao § 5° do artigo 58 da supracitada
medida provisória, a questão voltou a ser amplamente debatida em Plenário, na Sessão de 12.11.97,
sendo que os pronunciamentos dos Ministros desta Corte e do Representante do MP/TCU, emitidos
na ocasião (vide Anexo I da Ata n.° 45/97-Plenário), denotam a firme intenção de dar prosseguimento
ao exame dos processos relativos às entidades de fiscalização do exercício profissional
independentemente do citado estudo.
Registre-se que, na mesma assentada, o Tribunal, ao pronunciar-se no TC n.° 775.099/970, acerca das contas do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá, decidiu pela sua
regularidade com ressalva, dando-se quitação aos responsáveis (Acórdão n.° 249/97-Plenário, Ata
n.° 45/97).
Nesse contexto, entendemos que perdura a obrigatoriedade de apresentação, por parte
da entidade, das contas relativas ao exercício de 1996, levando-nos a propor a fixação do prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias para que o Conselho Regional de Estatística da 4' Região apresente
a prestação de contas referente a esse exercício, sob pena do julgamento pela irregularidade, em razão
da omissão no dever de prestar contas, e de aplicação, as responsáveis, da multa prevista no artigo
58, inciso I, da Lei n.° 8.443/92, em consonância com a proposição da Unidade Técnica.
Procirra0oria, em 30 de janeiro d 1998.
\

s.

atista-da Cunha
Procurador-Geral em exercício
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Processo TC n. 625.237/97-8.
Classe de Assunto: VII - Representação acerca de omissão no dever de prestar contas.
Interessada: Secretaria de Controle Interno no Ministério do Trabalho - CISET/MTb.
Entidade: Conselho Regional de Estatística da 4a Região - CONRE/RS.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha.
Unidade Técnica: SECEX/RS.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE, com fundamento no art.
8°, § 1°, da Lei n. 8.443/92, determinar à CISET/MTb que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência,
remeta a este Tribunal — se já lhe tiver sido apresentada pelo Conselho Federal de Estatística — a prestação
de contas do Conselho Regional que fiscaliza o exercício dessa profissão liberal no Estado do Rio Grande
do Sul, relativa ao exercício de 1996, ou, em caso contrário, instaure a respectiva tomada de contas
especial e faça a devida comunicação, a este Tribunal, das providências adotadas.
Ata n° 13/98 — Plenário.
Data da Sessão: 22/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator) e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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Grupo I - Classe VII - Plenário
TC- 014.929/96-1
Natureza: Representação
Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro
Interessado: Dr. Sérgio M. Abelheira, Juiz-Presidente da 20a Junta de
Conciliação e Julgamento do Rio de Janeiro.
Ementa: Comunicação sobre decisão adotada pela 20' JCJ/RJ em
reclamação trabalhista movida por ex-servidora (contratada
irregularmente) contra o COREN/RJ. Ausência de efetivo dano ao
Erário. Determinação. Comunicação ao interessado do inteiro teor da
Decisão. Arquivamento dos presentes autos.

giè

Trata-se de representação do MM. Juiz-Presidente da 20' Junta de Conciliação e Julgamento (JCJ)
do Rio de Janeiro, que encaminha cópia da sentença proferida em reclamação trabalhista movida pela Senhora
Márcia Isabel dos Santos contra o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (COREN/RJ).
A reclamante foi contratada em 9.9.94, sem concurso público, para exercer função ignorada por um
02.
período de doze meses. Entretanto, em 7.11.94, foi rescindido o contrato de trabalho celebrado entre as partes.
A reclamada alegou nulidade da contratação, uma vez que não foi precedida de concurso público e
03.
que teria sido realizada por pessoa incompetente para tanto.
A tese do COREN/RJ foi acolhida pela 20' JCJ, que declarou nula a contratação e encaminhou cópia
04.
ao Tribunal de Contas da União, dentre outros órgãos, para a adoção das providências cabíveis.
A SECEX/RJ diligenciou ao COREN/RJ com o objetivo de obter as seguintes informações:
05.
justificativa para a contratação de Márcia Isabel dos Santos, realizada sem concurso público e
por pessoa incompetente, em contradição com o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal;
identificação completa da pessoa que efetuou a referida contratação;
providências adotadas pelo Conselho para sanar a irregularidade e evitar a sua repetição;
cópia integral, legível e autenticada, da Decisão COREN/RJ 039/93, de 17.10.93;
demonstrativo dos pagamentos efetuados à contratada, que conste o valor, data de ocorrência
e responsável pelos mencionados pagamentos.
Em resposta, o atual responsável pelo COREN/RJ, Senhor Virgínio Farias, enviou o Of n° 476/97,
06.
no qual aduz que desconhece o motivo da contratação da servidora, por ter sido realizada na gestão anterior.
Em resposta à alínea "b", são 'fornecidos os dados que identificam o Conselheiro-Presidente à época da
contratação, Senhor Ney da Costa Silva.
Em relação às providências adotadas pelo COREN/Rj, o indigitado responsável entende que a
07.
resilição contratual por si só responde à questão.
Informa, ainda, que os valores pagos à contratada somam a quantia de R$ 450,27 (quatrocentos e
08.
cinqüenta reais e vinte e sete centavos).
Finalmente, noticia ao Tribunal que a entidade está envidando esforços junto à Caixa Econômica
09.
Federal para buscar a devolução dos valores recolhidos a título de contribuição ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), por entender que, nos moldes em que foi exarada a sentença judicial, tais valores
deverão ser revertidos aos cofres públicos.
A SECEX/RJ considera satisfatórias as explicações do responsável, mas observa que deixaram de
10.
ser anexados os documentos relativos ao dispêndio com a contratação em epígrafe. Propõe ao Tribunal que:
a) seja feita determinação ao COREN/RJ para que observe o disposto no inciso II do art. 37 da
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Constituição Federal e, em especial, a Lei n° 8.112/90, que instituiu o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais,
b) deixe de anexar os presentes autos às respectivas contas da entidade, tendo em vista que o
processo de prestação de contas do exercício de 1994 foi apreciado de forma consolidada e o
processo encontra-se encerrado
É o Relatório.

e

'

VOTO

Compulsando os autos, não foi possível identificar o responsável pela contratação da ex-servidora
Márcia Isabel dos Santos, uma vez que, segundo informações do COREN/RJ, nos autos do processo
trabalhista, a contratação teria sido realizada por pessoa incompetente. Importante deixar claro que, apesar
de o Senhor Virginio Farias, atual Presidente do COREN/RJ, ter encaminhado os dados do antigo Presidente,
Senhor Ney da Costa Silva, em resposta à alínea "h" da diligência efetuada pela SECEX/RJ, não há neste feito
nenhum elemento que permita concluir pela sua responsabilidade em relação à contratação impugnada.
Uma vez que o próprio Conselho tomou a iniciativa de rescindir o contrato de trabalho firmado à
revelia dos ditames constitucionais e diante da ausência de efetivo dano ao Erário, alinho-me às conclusões
da SECEX/RJ e VOTO por que seja adotada a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 22 de abril de 1998.
Ntrys
JAMINSER
Ministro-Relator

•
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DECISÃO N9- 1 9 6 /98-TCU- Plenário
Processo nça TC 014.929/96-1
Classe de Assunto: VII- Representação
Interessado: Presidente da 20a Junta de Conciliação e Julgamento do Rio de Janeiro, Juiz Sérgio M.
Abelheira
Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/RJ
Decisão: O Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da matéria tratada nos presentes autos como representação, nos termos do art. 42, c/c o
§ 4° do art. 9 0 da Resolução n° 77/96;
8.2 - determinar ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro que se abstenha de contratar
servidores sem a realização de prévio concurso público, em conformidade com o que preceitua o art. 37,
inciso II, da Constituição Federal;
8.3 - enviar cópia do Relatório, Voto e Decisão ora adotados à autoridade indicada no item 3 supra;
8.4 - determinar o arquivamento dos presentes autos.
Ata n° 13/98 - Plenário.
Data da Sessão: 22/04/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler (Relator).

HOMERO SANTOS
Presidente

BENJAMIN 7MLER
Ministro- elator
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ANEXO VI DA ATA N° 13, DE 22-04-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatórios e Votos emitidos pelos respectivos Relatores, bem como a Decisão n° 199 e as
Decisões n's 200 a 204, adotadas nos processos 013.389/95-5, 007.255/97-7, 005.879/97-3, 017.253/934, 009.551/97-2 e 275.088/97-9, respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter
Reservado realizada nesta data (Parágrafo Único do artigo 66 do Regimento Interno).

•

s
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Processo n° TC-013.389/95-5 (Sigiloso) - Apenso: TC-013.768/96-4
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Decisão n° 081/97-TCU-Plenário, originada de processo de
Denúncia).
Interessado: Paulo César Ximenes Alves Ferreira, Presidente.
Entidade: Banco do Brasil S.A.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues, Subprocurador-Geral.
Unidade Técnica: 10a Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei
n° 8.443/92 e nos arts. 230, 232 e 233 do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. conhecer dos elementos apresentados pelo Sr. Paulo César Ximenes Alves Ferreira como Pedido de
Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo em todos os seus termos a Decisão Sigilosa n°
081/97-TCU-Plenário, de 05/03/1997;
8.2. levantar a chancela de "sigiloso" apenas da presente Decisão, mantendo-a quanto às demais peças
do processo, uma vez que o mesmo contém informações abrangidas pelo sigilo bancário de que trata o art.
38 da Lei n°4.595/64;
8.3. dar conhecimento desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao interessado; e
8.4. encaminhar o presente processo à 8a Secex, para os fins previstos no subitem 8.2 da mencionada Decisão Sigilosa n° 081/97-TCU-Plenário (realização de inspeção no Banco do Brasil S.A.).
Ata n° 15/98 — Plenário.
Data da Sessão: 22/04/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.
11.2. Ministros que alegaram impedimento: Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça e Benjamin Zymler.

'auseffie
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HOMERO SANTOS
Presidente

à-

CARLOS ÃTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator

-

172

-

Tribunal de Contas da União

Acin t"
b
ená
ofj enit re: cjo .mv swettma

GRUPO 1- CLASSE V - PLENÁRIO
TC-007.255/97-7 (Sigiloso)
NATUREZA: Representação
UNIDADE: Prefeitura Municipal de Tobias Barreto/SE
INTERESSADO: Diógenes José de Oliveira Almeida, Prefeito

•

EMENTA: Representação. Ausência de prestação de contas de
recursos federais transferidos a município mediante convênio.
Conhecimento. Inspeção. Diligência. Procedência. Tomadas de contas
especiais já instauradas. Juntada do processo, oportunamente, à TCE
que será encaminhada ao Tribunal. Juntada de cópia do relatório de
inspeção a outras TCEs. Cancelamento do sigilo. Determinações.
Comunicação.
Pelo expediente de fls. 01/03, acompanhado dos elementos de fls. 4/160, o Sr. Diógenes
José de Oliveira Almeida, Prefeito Municipal de Tobias Barreto/SE, por meio de advogados legalmente
constituídos (fl. 05), requer deste Tribunal "instauração de processo de tomada de contas especial" sobre
convênios firmados por seu antecessor (gestão 1993/1996), com órgãos federais, e pendentes de prestação
de contas em 01/01/1997.
Aduz o requerente que, em razão da falta de prestação de contas desses convênios, a
referida Prefeitura encontra-se registrada como inadimplente no Siafi e no Cadin e, conseqüentemente,
impossibilitada de firmar novos instrumentos em beneficio do Município, conforme dispõe a Instrução
Normativa n° 01/97 - STN.
O então Relator do feito, Sr. Ministro Fernando Gonçalves, por despacho singular (fl. 162),
determinou, nos termos do art. 42 da Resolução TCU n° 77/96, fossem os elementos enviados pelo
Prefeito de Tobias Barreto autuados como representação, em caráter sigiloso, e o processo encaminhado à
Secex/SE para instrução. Autorizou, desde logo, "a realização dos procedimentos apuratórios - inclusive
in loco - necessários ao esclarecimento dos fatos."
À vista disso, a Secex/SE realizou inspeção na referida Prefeitura (fls. 163/167) e verificou
existir pendência de prestação de contas em nove convênios. Com relação a seis deles esclarece a Unidade
Técnica que já tramitavam neste Tribunal as respectivas tomadas de contas especiais (TC-675.133/96-3,
TC- 675.157/96-0, TC-675.158/97-4, TC-675.159/97-0, TC-675.160/97-9, e TC-675.161/97-5). Outros
dois estariam em procedimento de tomada de contas especial nos respectivos órgãos repassadores e,
quanto ao último, firmado com Fundo Nacional de Saúde (Convênio Siafi n° 113918, número original:
Emenda Portaria n° 54/93-FNS), nenhuma medida havia sido adotada.
Em razão do afastamento do Sr. Ministro Fernando Gonçalves para tratamento de -saúde,
fui sorteado Relator destes autos (fl. 175). Determinei, então, por despacho singular (fl. 176), diligenciar
ao gestor do Fundo Nacional de Saúde indagando sobre a instauração ou não de tomada de contas especial
em relação ao mencionado Convênio Siafi n° 113918.
O Fundo Nacional de Saúde, em resposta, informou (fl. 182) que, por falta de prestação de
contas, já havia instaurado o competente processo de tomada de contas especial (Processo n°
25000028974/96-02). Essa TCE, entretanto, conforme informa a Unidade Técnica, ainda não deu entrada
neste Tribunal.
A Secex/SE, em sua última instrução (fls. 184/185), informa, adicionalmente, já ter
ingressado no TCU duas outras tomadas de contas especiais relativas aos convênios aqui tratados: o TC675.247/97-7, referente ao Convênio Siafi n° 104732 (n° original 1166/94), e o TC-675.183/97-9, relativo
ao Convênio Siafi n° 134214 (n° original 357/GM189).
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Esclarece, ainda, a Unidade Técnica que os convênios registrados no Siafi sob os n's
044907, 048405 e 134214, relativos às TCEs nos TC-675.158/97-4, TC-675.160/97-9 e TC-675.183/97-9,
respectivamente, têm o mesmo objeto, qual seja, pavimentar a "Avenida 31 de Março". Sugere, por isso,
sejam analisados em conjunto. Informa que o Relator desses processos é o Sr. Ministro José Antônio
Barreto de Macedo.
Conclusivamente, a Secex/SE propõe (fls. 167 e 185) :

"a) a anexação do presente Relatório de Inspeção nos processos autuados e que vierem a
ser autuados, referentes aos convênios de n° de ordem 03, 04, 07, 08 e 09 acima [fls. 171/172];
a comunicação ao interessado da Decisão com cópia do Relatório e Voto respectivos, e
ajuntada de cópia da comunicação no processo;
levantamento da chancela de sigilo;
arquivamento após as providências acima (art. 54-111 e V da Resolução TCU n°
77/96); e
para fins de economia processual e de racionalização administrativa, com fukro no art
22, caput e parágrafo único, da Resolução n° 77/96-TCU, ajuntada dos processos TC-675.158/97-4,
TC-675.160/97-9 e 675.183/97-9, sendo os dois últimos encerrados, para que os mesmos possam
tramitar em conjunto, sendo objeto de uma única decisão de mérito por parte desta Corte."
É o Relatório.
VOTO
Consoante se depreende do exame realizado pela Secex/SE — e citado no relatório
precedente —, todos os convênios celebrados pela Prefeitura Municipal de Tobias Barreto/SE com órgãos
federais e pendentes de prestação de contas, em 1 °/01/1997, já foram objeto de tomada de contas especial.
Dessas TCEs, somente aquela relativa ao Convênio n° Siafi 113918 (n° original: Portaria n° 054/93-FNS),
celebrado com o Fundo Nacional de Saúde, ainda não foi encaminhada a este Tribunal.
Observo, do expediente enviado pelo referido Fundo (fl. 182), que a tomada de contas
especial relativa a esse convênio foi instaurada em 09/09/1996. Portanto, haja vista o tempo decorrido,
considero conveniente determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Saúde, com fixação de
prazo, a adoção de providências no sentido de que seja enviada a este Tribunal a referida TCE, à qual
deverão ser, oportunamente, juntados estes autos.
De outra parte, também entendo que o Relatório de Auditoria elaborado pela equipe da
Secex/SE, acompanhado dos pareceres de fls. 171/173 e 184/185, poderá subsidiar o julgamento das
demais TCEs referidas nesta representação e que se encontram em exame neste Tribunal.
Quanto à juntada de TCEs (TC-675.158/97-4, TC-675.160/97-9 e TC-675.183/97-9) para
exame em conjunto, conforme sugerido pela Unidade Técnica, por se tratar de processos sob a
responsabilidade de outro Relator, deixo de me pronunciar a respeito.
Com essas considerações, acolho em parte os pareceres da Secex/SE e VOTO por que o
Tribunal de Contas da União adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 22 de abril de 1998.

Carlos Lktila Álvares da Silva
Ministro Relator
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DECISÃO N° 20 0/98-TCU — PLENÁRIO
Processo n° TC-007.255/97-7 (sigiloso)
Classe de Assunto: V — Representação.
Interessado: Diógenes José de Oliveira Almeida, Prefeito Municipal.
Unidade: Prefeitura Municipal de Tobias Barreto/SE.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: Secex/SE.
Decisão: O Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no
art. 199 do Regimento Interno c/c os arts. 39 e 42 da Resolução TCU n° 77/96, DECIDE:
8.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente;
8.2 determinar ajuntada de cópia do Relatório de Inspeção (fls. 163/167 destes autos) e dos pareceres
de fls. 171/173 e 184/185, todos da Secex/SE, às TCEs n's TC-675.133/96-3, TC-675.157/96-0, TC675.158/97-4, TC-675.159/97-0, TC-675.160/97-9, TC-675.161/97-5, TC-675.183/97-9 e TC675.247/97-7, para subsidiar o exame e julgamento desses processos;
8.3. determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Saúde que remeta a este Tribunal,
no prazo de trinta dias, a contar da ciência, se ainda não o fez, a Tomada de Contas Especial n°
25000028974/96-02, instaurada por falta de prestação de contas dos recursos referentes à Portaria n°
054/93-FNS, Convênio Siafi n° 113918, firmado entre o Fundo Nacional de Saúde e a Prefeitura
Municipal de Tobias Barreto/SE;
8.4. cancelar o sigilo que recai sobre os presentes autos;
8.5. determinar a juntada deste processo, oportunamente, à TCE que será encaminhada ao Tribunal
pela Ciset/MS (subitem 8.3, supra); e
8.3. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à Prefeitura
Municipal de Tobias Barreto/SE.
Ata n° 15/98 — Plenário.

•

Data da Sessão: 22/04/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.
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HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS TILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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I - RELATÓRIO
GRUPO I - Classe VII - Plenário
TC-005.879/97-3 (Sigiloso - c/ 01 Volume Anexo)
Natureza: Denúncia
Interessado: Identidade preservada (Res. n° 77/96)
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região
Ementa: Denúncia. Falta de pagamento de valores devidos a título
de pensão especial. Procedência. Questão de responsabilidade do
TRT/SC. Conhecimento da denúncia. Esclarecimentos ao TRT/SC
e arquivamento dos autos.
Na Sessão de 26.05.94 a Segunda Câmara considerou legal a aposentadoria do Sr. Ewaldo
Eichholtz, Juiz Classista Temporário de 10 Grau (Representante dos Empregadores), fundada nos arts. 1°,
parágrafo único, alínea "d", 2°, inciso III, e 3°, inciso I, alínea "a", da Lei n° 6.903/91 (observados os arts.
4 0 , 9° e 11 da mesma Lei), bem assim a pensão especial em beneficio de Ema Eichholz (viúva), vigente a
partir de 17.09.86 (data do óbito do instituidor), nos termos da Lei n° 6.782/80, em virtude do falecimento
do referido Juiz (TC-002.039/88-5, Relação n° 10/94, inserida na Ata n° 17/94).
Em 20.02.97 ingressou neste Tribunal expediente, que conheci como denúncia, dando conta
2.
de que o Tribunal Regional do Trabalho em Santa Catarina - TRT/SC - somente teria efetuado os
pagamentos devidos em decorrência da legalidade da pensão a partir de 01.01.93, ou seja, os atrasados
devidos relativos ao período compreendido entre 17.09.86 e 31.12.92 não teriam sido pagos, e que, nesse
sentido, haveria "uma decisão do TCU que o TRT não cumpre". Assim, a beneficiária, naquele período,
teria recebido "apenas a pensão estatutária paga pelo INPS, correspondente a menos de 1/5 da
remuneração de Juiz do Trabalho Presidente de Junta".

e
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A SECEX-SC, em inspeção, comprovou a procedência da denúncia. Mencionou aquela

"Merece ser esclarecido que o descumprimento da retromencionada Decisão do TCU pelo
TRT/SC se deu em decorrência de equívoco hermenêutico contido na Informação SELAT/SELMI n°
0662/93 (fls. 35/37), aprovada pelos dirigentes superiores daquele órgão da Justiça do Trabalho em
Santa Catarina, os quais, então, indeferiram o requerimento da denunciante (fls. 38), cuja cópia
encontra-se acostada às fls. 32/34.
Dita Informação, ao tratar do requerimento citado no item anterior, o qual solicitava 'o
pagamento de proventos integrais de Pensão a que faz jus, retroativos a 17.09.1986' (fls. 35), traz o
entendimento equivocado de 'que a obrigação devida por este Tribunal do Trabalho, restringe-se à data
da transferência do respectivo pagamento, acertada com o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS,
consumada em Janeiro de 1993'.
A mesma Informação diz, em sua conclusão, 'que anteriormente à citada transferência de
obrigações, a beneficiária percebia tão-somente Pensão Simples, retribuída pela Previdência Social
Oficial, que correspondia a 50%.. .da aposentadoria do de cupis... Sendo que a complementação dos
outros 50%...a partir do óbito do Instituidor até dezembro de 1992, deve, s.m.j., ser satisfeita pelo
Ministério da Fazenda, nos termos da Lei 6.782/80'.
Com todo o exposto, considerando que houve descumprimento de Decisão desta Corte de Contas
por parte do TRT/SC, bem como que este órgão confundiu 'Encargos Previdenciários da União,
recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda, com recursos do Ministério da Fazenda.....
propõem-se:
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a) determinação àquele órgão da Justiça do Trabalho no sentido de adotar as urgentes
providências indicadas no subitem anterior, pagando-se o valor apurado devidamente corrigido e
atualizado, ainda passível de ressarcimento, referente ao período de 5 (cinco) anos que antecede a data
em que foi proferida aquela Decisão/TCU (26.05.89 a 26.05.94), descontadas as quantias já pagas à
pensionista, com o cancelamento da chancela de sigilo quanto ao objeto e à autoria da presente
denúncia,
b) juntada dos autos às contas da Entidade, relativas ao exercício de 1997, para o fim de
verificação do cumprimento da determinação da alínea anterior".
Ante os resultados apurados, solicitei ao TRT/SC que esclarecesse os motivos que levaram
4.
aquele Tribunal a não efetuar o pagamento dos valores vencidos da pensão, isto é, desde a data do óbito
do instituidor (17.09.86). Não obstante, o TRT/SC deixou de atender de forma direta à diligência,
encaminhando peças do processo em que foi concedida a pensão, por entender que elas "elucidam a causa
pela qual o Tribunal passou a ser responsável pelo pagamento do beneficio à Sra. Ema Eichholz, somente
a partir de janeiro de 1993". Não obstante, nenhuma das referidas peças é de fato esclarecedora. Apenas
mencionam que "conforme noticiado pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, a partir do mês de
janeiro de 1993, aquela entidade não fará mais pagamentos de pensões que não sejam de sua exclusiva
competência" e que 'podemos concluir que o pagamento da pensão (simples) da Sra. ... esteve a cargo do
Ministério da Previdência Social, via INSS, desde 1986 até a inclusão na folha de pagamento deste
Tribunal, que sabemos, operou-se em data inclusa no período julho/92 a janeiro/93.
Em sua instrução conclusiva, a SECEX-SC manifestou-se pela manutenção de sua proposta
5.
anterior, consignada no item 3 retro. O Sr. Diretor de Divisão, entretanto, com a aquiescência do Sr.
Secretário, alertou para o fato de que o prazo prescricional de 5 anos contra a Fazenda Pública deve ser
contado retroativamente a partir da data do pedido de pensão, no caso, 27.07.87. Assim, propõe que seja
dada à alínea "a" a seguinte redação:
"a) seja determinado ao Tribunal Regional do Trabalho da 12 Região que adote as urgentes
providências visando à apuração dos valores devidos à Sra. Ema Eichholz, pagando-se o valor apurado
devidamente corrigido e atualizado desde a data do óbito do instituidor, descontadas as quantias já
pagas à pensionista, com o cancelamento da chancela de sigilo quanto ao objeto e à autoria da presente
denúncia."
É o Relatório
II- VOTO
É realmente lamentável que uma pensão, considerada legal pelo Tribunal no ano de 1994,
vigente a partir de 17.09.86, ainda não tenha produzido totalmente seus efeitos financeiros, restando
significativo saldo a ser pago em decorrência de entraves burocráticos, pelos quais não tem nenhuma culpa
a beneficiária da pensão, Sra. Ema Eichholz.
Recapitulando: à beneficiária, Sra. Ema Eichholz, foi concedida pensão especial, nos termos
2.
da Lei n°6.782/80. Tal pensão, conforme já mencionamos, passou a viger a partir de 17.09.86. A Lei n°
6.782/80 dispôs que as complementações nela tratadas seriam efetuadas pelo Tesouro Nacional, e que as
despesas correspondentes correriam à conta de Encargos Previdenciários da União, recursos sob
supervisão do Ministério da Fazenda (registre-se, por oportuno, que os Encargos Previdenciários da União
não são mais de utilização exclusiva do Ministério da Fazenda e, conforme verifiquei, o próprio TRT/SC
dispõe de créditos orçamentários em tal rubrica). Não obstante, pela sistemática operacional então
adotada, todas as pensões eram, de fato, pagas por aquele Ministério.
2
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Ocorre que com o advento da Lei n° 8.112/90, as pensões estatutárias concedidas até então
passaram a ser mantidas pelo órgão ou entidade de origem do servidor (art. 248), no caso, o TRT/SC. Isso
deveria ocorrer em tese, porque na prática somente em janeiro de 1993 a totalidade dos pensionistas foi
incluída, pelo TRT/SC, em sua folha de pagamento.
Vem, agora, o TRT/SC alegar que o pagamento da pensão devida no período
compreendido entre janeiro de 1993 e o óbito do instituidor (17.09.86) deve ser pleiteado junto ao órgão
que, à época, efetuava o pagamento. Ora, o título de pensão foi expedido em 27.10.93 e somente a partir
desse momento foi reconhecido o direito da beneficiária à pensão especial. Note-se que já competia ao
TRT/SC, então, assumir a complementação das aposentadorias e pensões, nos termos do mencionado art.
248 da Lei n° 8.112/90. Assim, ainda que se fale no pagamento de parcelas retroativas, não há porque
pretender-se que tais sejam efetivadas por outro órgão, prolongando a peregrinação dessa pensionista, que
vem lutando pelo reconhecimento de seus direitos desde o óbito do instituidor, já há mais de vinte anos,
e que hoje conta com mais de oitenta anos de idade.
Cabe esclarecer, ainda, que o pedido de pensão foi formulado quando decorridos apenas
10 meses após o óbito do instituidor, não se podendo falar, portanto, em prescrição, posto que o prazo
prescricional, in casu, é de cinco anos.
Permitindo-me, agora, divagar um pouco, lembro que a Constituição Federal, além de
conferir a este Tribunal a competência para apreciar os atos de concessão de pensões e aposentadorias,
por força de seu art. 71, III, também lhe deu o poder/dever de assinar prazo para o exato cumprimento da
lei, se verificada ilegalidade, nos termos do inciso IX do mesmo artigo. Nesse sentido, não há que se
duvidar de que a ilegalidade pode ocorrer tanto em decorrência de uma ação como também de uma
omissão.
Imaginemos a seguinte situação: um ato de concessão de aposentadoria é remetido ao
Tribunal com pareceres pela ilegalidade. O Tribunal, no entanto, firma entendimento diverso e opina pela
legalidade do ato e dos benefícios financeiros dele advindos. O órgão de origem, no entanto, não se
• conforma com a decisão do Tribunal e simplesmente ignora a deliberação desta Corte, deixando de pagar
as vantagens consideradas legais. Ora, se o Tribunal considerou devidas as vantagens é porque essa
situação - pagamento das vantagens - é legal. Pela lógica dedutiva, a situação contrária - ausência
pagamento das vantagens - é ilegal. Ora, existindo situação ilegal, tem esse Tribunal, por força do já
mencionado art. 71, IX, da Carta Magna, o poder/dever de exigir o exato cumprimento da lei, o que
significa, nesse exemplo hipotético, exigir o pagamento das vantagens tidas como devidas.
Com as devidas vênias daqueles que não comungam com essa linha de raciocínio, pensar
de forma diferente é negar eficácia às deliberações deste Tribunal, uma vez que as vantagens tidas pela
Corte como legais - que constituem, portanto, direito líquido e certo - terão seu pagamento vinculado à
"boa vontade" dos administradores. Por outro lado, é um contrasenso imaginar-se que as vantagens
consideradas como legais por esta Corte tenham que ser exigidas dos gestores junto ao Poder Judiciário.
Se assim fosse, por analogia, também os pagamentos tidos pela Corte como indevidos somente poderiam
ser sustados por intermédio do Poder Judiciário, negando-se, uma vez mais, a competência e autonomia
desta Casa.
Vale lembrar, por oportuno, que prejuízos são causados ao Erário tanto por ações como
por omissões dos administradores. A ausência do pagamento, ao tempo certo, de uma dívida tida como
líquida e certa constitui mera procrastinação e leva, inexoravelmente, à necessidade futura de pagamento
3
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da mesma dívida, só que então em montante bastante superior por força dos encargos legais devidos
(atualização monetária, juros de mora e, em determinadas situações, multas pelo atraso do pagamento).
Isso sem contar-se com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, quando a
determinação de pagamento vem por via judicial (sucumbência). Tais situações de prejuízos causados
pela omissão de administradores são mais facilmente visíveis quando ocorre o descumprimento de
obrigações de natureza contratual. Sem entrar no mérito da sentença, veja-se, por exemplo, que somente
no caso do contrato de construção da Usina de Xingó a sucumbência (a ser paga pela CHESF)
correspondeu a R$ 70 milhões!
Repito: a competência do Tribunal referida no inciso IX do art. 71 da Constituição Federal
não se resume a assinar prazo para o cancelamento de pagamentos indevidos, mas também para que
sejam efetuados os pagamentos tidos como devidos, posto que sua ausência caracteriza, também, uma
irregularidade (respeitadas, logicamente, as disponibilidades orçamentárias e financeiras dos órgãos e
entidades).
Retornando ao assunto específico tratado nestes autos, observo que a ausência de
pagamento, por parte do TRT/SC, não caracteriza, em meu juízo, um deliberado desrespeito às
deliberações e entendimentos desta Corte, uma vez que os beneficios advindos da pensão vêm sendo
pagos regularmente, somente não tendo sido paga a parcela retroativa que é devida, em decorrência de
dúvidas advindas de uma equivocada (conforme já esclarecemos no item 4 deste Voto) interpretação.
Nesse sentido, creio que se deva simplesmente esclarecer ao TRT/SC acerca de sua
responsabilidade quanto ao pagamento da mencionada dívida, remetendo-se-lhe, a título de subsídio,
cópias do Relatório, Voto e Decisão que vier a ser proferida.
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

d e abril

de 1998.

ADHEMAR PALAD GREI
Ministro elator
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DECISÃO N° 2 O 1/98 -TCU - Plenário
Processo TC n° 005.879/97-3 (Sigiloso)
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: identidade preservada (Res. n° 77/96)
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho - 12a Região
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
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 denúncia, nos termos do art. 53 da Lei n° 8.443/92, para, no mérito,
considerá-la procedente;
8.2. informar ao Tribunal Regional do Trabalho em Santa Catarina de que é devido o pagamento, por
aquele Órgão, das diferenças existentes entre os valores efetivamente desembolsados em favor da
pensionista Sra. Ema Eichholz e aqueles a que faria jus a pensionista, desde a data do óbito do instituidor,
em decorrência da pensão especial que lhe foi concedida com amparo na Lei n° 6.782/80;
8.3. retirar a chancela de sigilo aposta aos autos;
8.4. arquivar o presente processo.
Ata n° 15/98 — Plenário.
Data da Sessão: 22/04/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.
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HOMERO SANTOS
Presidente

ADHMAR PkA6INI GHISI
ist‘Relator
Minz
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-017.253/93-4 (Sigiloso)
NATUREZA: Denúncia
UNIDADE: Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá/BA
INTERESSADO: Identidade preservada (art. 55, § 1 0 , da Lei n°
8.443/92, c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da Resolução n° 77/96-TCU)
EMENTA: Denúncia. Aplicação de recursos federais repassados a
município mediante convênios. Diligência. Verificação de irregularidades. Conhecimento. Procedência, em parte. Tomadas de contas
especiais já instauradas. Cancelamento do sigilo. Juntada do processo à
TCE correspondente. Comunicação ao denunciante.
11
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Trata-se de denúncia (fls. 01/05) formulada ao Tribunal acerca de irregularidades que
estariam ocorrendo na aplicação de recursos federais, no exercício de 1993, pelo então Prefeito Municipal
de Contendas do Sincorá/BA.
A denúncia se refere a convênios que teriam sido firmados pelo Município com os órgãos
federais a seguir relacionados, para as seguintes finalidades:
Ministério da Ação Social: para construção de um hospital e de uma clínica odontológica
(o convênio teria sido assinado com a Sociedade Contendense de Beneficência);
- Ministério da Agricultura e Reforma Agrária: para eletrificação rural do trecho Rio
Sincorá - Rio de Contas, a construção de um matadouro municipal e a criação de uma cooperativa rural; e
Ministério da Educação e Cultura: para ampliação e reformas de;escolas.
Por meio de despacho (fl. 27), a então Relatora do feito, Sr' Ministra Élvia L. Castello
Branco, encaminhou a denúncia à Unidade Técnica competente (Irce/BA, à época) "para exame em
confronto com processos de tomadas de contas já existentes, ou, em caso contrário, não estando esses
recursos incluídos nos referidos processos, solicitar às Secretarias de Controle Interno dos mencionados
Ministérios que prestem informações sobre as providências já adotadas ou a serem adotadas com vistas
ao cumprimento do disposto no art. 8° da Lei n°8.443/92."
Após proceder a várias pesquisas, por meio do Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal - Siafi, e a exaustivas diligências aos órgãos envolvidos, a Secex/BA, em
sua última instrução (fls. 99/100), informa que restaram comprovadas irregularidades apenas com relação
aos Convênios n° 8 . 281/92-MA/DENACOOP e 305/92-MA/FFAP, firmados pela Prefeitura em questão
com o então Ministério da Agricultura e Reforma Agrária com vistas a, respectivamente, implantação de
rede de eletrificação rural e construção de um matadouro. Esclarece, contudo, que esses convênios deram
origem a tomadas de contas especiais que, encaminhadas ao Tribunal, foram autuadas sob os n' s TC279.012/95-0 e TC-279.013/95-7.
À vista disso, propõe a Secex/BA, em conclusão: a) conhecimento da denúncia; b)
encerramento e arquivamento do processo; e c) comunicação da decisão que for aprovada ao denunciante.
É o Relatório.
VOTO
Conforme consignado no relatório precedente, a denúncia em exame resultou procedente,
em parte, porquanto foram verificadas irregularidades na aplicação de recursos relativos a dois dos
convênios denunciados. No entanto, verificou-se também que as providências a respeito foram
devidamente adotadas pelo órgão repassador dos recursos, com a instauração, e encaminhamento a este
Tribunal das tomadas de contas especiais pertinentes.
1
Min-ca — A:10I 725393

PlenatiO
TC 017.253/93 4
Oen"
,a do
•
Tribunal de Contas da União
S ç ctetat‘
Observa-se, do Sistema Capt do Tribunal, o andamento dessas tomadas de contas especiais.
Uma delas (TC-279.013/95-7) já foi julgada regular com ressalva, dando-se quitação ao responsável, na
Sessão da Primeira Câmara, de 25/11/1997 (in Ata n° 42/97). A outra (TC-279.012/95-0) encontra-se no
Gabinete do Relator, Sr. Ministro Iram Saraiva
Diante disso, considero conveniente a juntada desta denúncia à TCE ainda pendente de
-

IP

julgamento.

-

Dessa forma, acolho em parte a proposta da Unidade Técnica e VOTO por que o Tribunal
de Contas da União adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 22 de abril de 1998.

Carlos Átila Álvares da Silva
*nistro Relator

a
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Processo n° TC-017.253/93-4
Classe de assunto: VII - Denúncia
Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da
Resolução n° 77/96-TCU).
Unidade: Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá/BA.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: Secex/BA.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 53 e
55, § 1°, da Lei n° 8.443/92, DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la procedente, em parte;
8.2. cancelar o sigilo que recai sobre os autos;
8.3 determinar a juntada deste processo ao TC-279.012/95-0 (TCE) para exame em conjunto e em
confronto; e
8.4. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam ao
denunciante.
Ata n° 15/98 — Plenário.
Data da Sessão: 22/04/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Sai' aiva, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS ILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO II- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC n° 009.551/97-2 com um volume (sigiloso)
NATUREZA: Denúncia
ENTIDADE: Datamec S.A. - Sistemas e Processamento de Dados
RESPONSÁVEL: Sérgio Balerini, Presidente (denunciado)
EMENTA: Denúncia sobre contratação, por entidade estatal, de
assistência médica para empregados. Conhecimento. Diligência.
Irregularidades denunciadas não foram comprovadas. Improcedência.
Cancelamento do sigilo. Juntada do processo ao TC-575.603/97-6.

4os

■10

Trata-se de denúncia encaminhada ao Tribunal, por meio de expediente datado do dia 02 de
julho de 1997, onde é informado que a Datamec S.A., com o fim de prestar serviços médico-odontológicos
a seus empregados, teria contratado, em desacordo com a legislação aplicável à espécie, a empresa Golden
Cross Seguradora S.A.
Diligenciado a respeito (fl. 27), o Diretor-Presidente da Datamec S.A. encaminhou os
elementos de fls. 28/76, onde, em resumo, constam as seguintes informações:
a Resolução CCE n° 9, de 08/10/1996, publicada no DOU de 14/10/1996, limitou a 50% a
participação da empresa em custeio de planos de saúde. Esse percentual é inferior ao assegurado no Acordo
Coletivo 95/96, com vigência até 30/04/1997;
esgotada a vigência do Acordo Coletivo 95/96, foi contratada a Golden Cross Seguradora
S.A., com fundamento no inciso IV do art. 24 da Lei n° 8.666/93, pelo prazo de seis meses (cláusula dezenove,
fl. 45);
na mesma oportunidade em que foi autorizada a contratação da Golden Cross Seguradora
S.A. foi, também, autorizada a abertura de processo licitatório para a contratação de prestador de serviços de
assistência médico-hospitalar e odontológica; e
em 28/11/1997 a minuta do edital de licitação, modalidade concorrência, encontrava-se em
revisão final.
A Secex/RJ, em face dos esclarecimentos apresentados, assim analisou esta denúncia (fls.
77/80):
"1. A Resolução CCE n°9/96 limitou em 50% a participação de empresas estatais no custeio
de planos de saúde para seus empregados. Esse percentual é inferior ao que a Datamec vinha
trabalhando com seu plano próprio de assistência (PAMED). Assim, a empresa efetuou estudos (17s. 60
a 71) que levaram à conclusão de que a contratação temporária de prestadora de serviços atenderia à
adequação ao índice determinado pelo CCE, bem como apresentaria redução de custos em relação à
situação vigente à época.
Assim, com relação à contratação emergencial com base no art. 24, IV da Lei 8.666/93,
podemos dizer que os aspectos de legalidade e urgência, face à Resolução CCE n° 9/96 e de
economicidade, face à redução de custos, foram atendidos.
2. A relação custo/beneficio na troca do plano próprio de assistência médico-odontológica
pela prestação de serviços pela contratada pode ser caracterizada como positiva, com base na planilha
apresentada pela empresa, às fls. 58.
Vale apontar, apenas, que a redução de custos não seria tão grande como a apontada, na
realidade, pois na linha 'participação de empregados' da referida planilha é possível ver que os valores
referentes ao plano próprio não consideraram a adequação à Resolução 9/96 do CCE, o que fatalmente
teria que ser providenciado. Isto não invalida, porém a nosso ver, a correta opção do gestor pela
1
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extinção do plano próprio.
A participação dos empregados no custeio do plano de assistência médico-odontológica,
no percentual de 50%, encontra respaldo na Resolução CCE n°9/96, sendo este um dos principais itens
apontados na denúncia como irregulares.
Analisando o contrato temporário com a prestação de serviços (fls. 31 a 48), não foram
encontrados fatores que ferissem a legislação aplicável, Lei 8.666/93."
Esclarece, ainda, a Unidade Técnica, que o processo licitatório para a contratação regular de
empresa com a finalidade de prestar serviços de assistência médico-hospitalar e odontológica iniciou-se em
02/09/1997.
Informa, também, que, em razão de outras denúncias veiculadas pela imprensa, foi autorizada
a realização de inspeção na Datamec S.A. (TC-575.603/97-6), oportunidade em que será verificada a
regularidade do processo licitatório acima referido.
Em conclusão, a Secex/RJ, em pareceres uniformes, propõe (fls. 78/80) que a denúncia seja
julgada improcedente, arquivado o processo e mantido o seu caráter sigiloso.
É o Relatório.
VOTO

qi

Os esclarecimentos apresentados pelo Diretor-Presidente da Datamec S.A. - Sistemas de
Processamento de Dados não deixam dúvidas de que as modificações implementadas no atendimento à saúde
de seus empregados teve como finalidade adequar esse beneficio às condições estabelecidas na Resolução do
Comitê de Coordenação das Estatais-CCE n° 9, de 08/10/1996 e de que não houve irregularidades na
contratação emergencial efetivada pela empresa. Por isso, estou de acordo com a Unidade Técnica quanto à
improcedência desta denúncia.
De outra parte, penso não ser necessária a manutenção do caráter sigiloso deste processo,
conforme sugerido pela Unidade Técnica, porque, segundo o caput do art. 55 da Lei n° 8.443/92, as denúncias
formuladas terão tratamento sigiloso somente "até decisão definitiva sobre a matéria" e nos termos do § 1 0
desse mesmo artigo "caberá ao Tribunal manter ou não o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia."
Também não estou de acordo com o arquivamente destes autos, os quais, a meu ver, poderão
subsidiar os trabalhos da inspeção tratada no TC-575.603/97-6, referido pela Unidade Técnica. Diante disso,
proponho a juntada deste processo àquele.
Dessa forma, acolho, em parte, os pareceres e VOTO por que o Tribunal de Contas da União
adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 22 de abril de 1998.

Carl s Atila Alvares da Silva
Ministro Relator
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Processo n° TC-009.551/97-2
Classe de Assunto: VII- Denúncia.
Interessado: identidade preservada (art. 55, § 1 0 , da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 35, § 4 0, inciso II, da
Resolução TCU n° 77/96).
Entidade: Datamec S.A. - Sistemas e Processamento de Dados.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Não atuou.
Unidade Técnica: Secex/RJ.
Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 53 e 55, § 1 0,
da Lei n° 8.443/92, DECIDE:
8.1. conhecer da denúncia em pauta para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2. encaminhar ao denunciante cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam;
8.3. levantar a chancela de "sigiloso" que recai sobre estes autos; e
8.4. determinar ajuntada deste processo ao TC-575.603/97-6, para exame em conjunto e em confronto.
Ata n° 15/98 — Plenário.
Data da Sessão: 22/04/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.

c'>

•

HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO II- CLASSE VII - Plenário
TC-275.088/97-9 (SIGILOSO)
Natureza: Denúncia •
Unidade : Prefeitura Municipal de Jaguaribe — CE
Responsável : José Sérgio Pinheiro Diógenes, ex-Prefeito
Denunciante : Identidade preservada (artigo 55, § 1°, da
Lei n° 8.443/92, c/c o artigo 35, § 4°, inciso II, da
Resolução TCU n° 77/96)
Ementa: Denúncia. Convênio n° 316/96, celebrado, em
29.6.96, no valor de R$ 47.659,00, entre o Município e o
Ministério da Previdência e Assistência Social, visando à
construção de Centro de Convivência para idosos.
Pagamento antecipado e integral da obra. Execução parcial
do objeto contratado. Procedência. Retirada da chancela
de sigilo. Encaminhamento do processo e determinação à
CISET/MPAS para que adote as medidas necessárias
visando à quantificação do dano ao erário e à instauração
do processo de Tomada de Contas Especial, enviando-o,
ato contínuo, ao Tribunal para julgamento. Comunicação
ao denunciante.
RELATÓRIO

•

Cuida o presente processo de Denúncia acerca de possíveis irregularidades na execução do
Convênio n° 316/96, celebrado, em 29.6.96, entre o Ministério da Previdência e Assistência Social e o
Município de Jaguaribe, no Estado do Ceará, envolvendo recursos federais no montante de R$ 47.659,00
(quarenta e sete mil, seiscentos e cinqüenta e nove reais) e tendo por objeto a construção de um centro de
convivência no município — denominado Casa do Idoso.
Asseverou o denunciante que, nada obstante os recursos federais terem sido creditados em
conta-corrente do município no dia 4.12.96 e, imediatamente após, em 5.12.96, integralmente sacados,
mediante cheque-avulso, não há qualquer documento no acervo da prefeitura relacionado ao
procedimento licitatório pertinente.
Afirmou, ademais, que a construção do aludido centro de convivência restringiu-se à
escavação de parte dos alicerces da obra, o que vem preocupando, sobremaneira, a atual Administração
Municipal e provocando a inquietação e a cobrança por parte da população idosa, que viu frustada a
possibilidade de ser integrada à sociedade, de forma atuante e participativa.
Após análise inicial (fl. 10), a SECEX/CE realizou diligência, mediante Oficio SECEX/CE n° 875/97 (fl. 14), junto ao Senhor José Sérgio Pinheiro Diógenes, para que este apresentasse
ao Tribunal, no prazo de 15 dias, cópia do processo licitatório para contratação da obra (construção do
Centro de Convivência do Idoso), bem como de todos os documentos relativos às despesas efetuadas,
referentes ao mencionado convênio.
Em resposta de fls. 15/54, o ex-prefeito encaminhou toda a documentação referente ao
procedimento licitatório e alegou que "em virtude da liberação do recurso ter ocorrido já no segundo
semestre de 1996, quando o nosso mandato estava por terminar, a obra foi contratada, e paga, todavia
não foi concluída, por inadimplência da construtora. Fomos impedidos de prossegui-la pelo atual
prefeito, sob a alegação de que o recurso já for utilizado em sua totalidade" (fl. 15).
Examinando a documentação encaminhada (fl. 55/6), a Analista responsável pela instrução
do processo concluiu que o Senhor José Sérgio Pinheiro Diógenes havia reconhecido que a obra fora
contratada e paga com recursos do convênio, porém, não concluída. Propôs, por derradeiro, a informante,
com fundamento no art. 47 da Lei n° 8.443/92, a conversão da presente denúncia em tomada de contas
Min-mv_12 \votos \27508897.doc 1
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especial e a citação do ex-prefeito de Jaguaribe/CE, solidariamente com o proprietário da construtora
Jaguar — Jaguaribe Assistência Rural Ltda., seguindo o entendimento firmado pelo Tribunal na Decisão n°
102/97 — r Câmara, em Sessão de 15/5/97.
Por seu turno, o Diretor da 2 a Divisão Técnica propôs, preliminarmente, a realização de
diligência à Junta Comercial do Estado do Ceará (JCEC), com vistas à identificação dos sócios
proprietários da construtora acima referida (fl. 57).
Mediante o Oficio n° 218/98, o Ilmo. Sr. Presidente da JCEC encaminhou cópia do
contrato social da sociedade comercial em tela, em que são identificados todos os sócios-quotistas (fls.
60/5).
De posse de tais informações, alvitrou a Sra. Diretora da 2' Divisão Técnica, com anuência
do Ilmo. Sr. Secretário de Controle Externo, a conversão do presente processo em Tomada de Contas
Especial e citação do Sr. José Sérgio Pinheiro Diógenes, ex-prefeito de Jaguaribe/CE, solidariamente com
os proprietários da construtora Jaguar — Jaguaribe Assistência Rural Ltda., Srs. Luiz Carlos de Freitas,
Paulo Luiz de Freitas e Neviton Luiz de Freitas, para apresentarem defesa ou recolherem aos cofres do
Tesouro Nacional a importância de R$ 47.659,00 (quarenta e sete mil, seiscentos e cinqüenta e nove
reais), acrescida dos encargos legais calculados a partir de 4/12/96, até a data do efetivo recolhimento.
O Ministério Público junto ao TCU, atuando no processo em atenção à oitiva por mim
solicitada (fl.74), observou que a pessoa beneficiária dos recursos transferidos foi a Jaguar — Jaguaribe
Assistência Rural Ltda. e não, ao menos diretamente, os sócios-quotistas dessa empresa, observando que,
em diversas oportunidades o TCU firmara entendimento de que cabe responsabilidade às pessoas
jurídicas que efetivamente cometeram os atos.
Por fim, manifestou o Parquet anuência à proposta da Unidade Técnica, ressalvando que a
citação deve ser dirigida ao Sr. José Sérgio Pinheiro Diógenes, ex-Prefeito de Jaguaribe/CE,
solidariamente, com a empresa Jaguar — Jaguaribe Assistência Rural Ltda., nas pessoas de seus
representantes legais (fl. 25).
VOTO
Restou suficientemente demonstrada, no presente processo, a existência de dano ao erário,
a ensejar a procedência da denúncia e autorizar, na forma preconizada pela Unidade Técnica e pelo
Ministério Público junto ao TCU, a instauração da necessária Tomada de Contas Especial (TCE).
Nada obstante, ao compulsar os autos, observei a ausência de pressuposto processual,
• previsto no art. 80 da Lei n° 8.443/92 e indispensável, a meu ver, à conversão da Denúncia, ora' .
examinada, em Tomada de Contas Especial, qual seja, a quantificação do dano causado ao erário.
Com efeito, propôs a Unidade Técnica, com anuência do Ministério Público, a conversão
do presente processo em TCE e a citação dos responsáveis pelo valor integral dos recursos federais
transferidos (fls. 16 e 20), ou seja, R$ 47.659,00 (quarenta e sete mil, seiscentos e cinqüenta e nove reais).
No entanto, afirmou o próprio denunciante, em sua petição inicial, que "a construção do
Centro de Conveniência do Idoso ... não passou da escavação de parte dos alicerces da obra...". (fl. 4)
Conclui-se, assim, que a empresa contratada realizou parte, mesmo que ínfima, dos
serviços contratados e, por óbvio, deve ser devidamente remunerada. Assim, a citação para devolução dos
valores integrais repassados caracterizar-se-ia com enriquecimento sem causa por parte da União, vedado
pelo nosso ordenamento jurídico.
Ressalto, ainda, que, concretizada tal hipótese, o Município ver-se-ia na frágil posição de
ser, a qualquer momento, acionado judicialmente pela contratada, visando o ressarcimento das
importâncias despendidas nas obras executadas.
Destarte, verifico a necessidade de o montante do dano efetivamente sofrido pelo erário ser
previamente quantificado, para, somente após, ser instaurado processo de Tomada de Contas Especial.
Nesse sentir, penso que, por medida de racionalidade, deveriam os autos ser enviados à
CISET/MPAS, solicitando o levantamento do efetivo dano ao erário, haja vista que possui este órgão
melhores condições para sua quantificação, determinando, ainda, o Tribunal a instauração de Tomada de
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Contas Especial, no âmbito do próprio controle interno, e, ato contínuo, o encaminhamento do processo a
esta Corte, para apreciação, na forma prevista no já mencionado art. 8° da Lei n° 8.443/92.
Julgo oportuno, por derradeiro, determinar à SECEX/CE que acompanhe a implementação
9.
pela CISET/MPAS da medida acima mencionada.
Ante o exposto, voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
apreciação deste Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões, em 22.4.98.

Marcos Vinicios Vilaça
Ministro-Relator
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Ministério Público

Proc. TC-275.088/97-9
Denúncia
PARECER

Trata-se de Denúncia versando sobre irregularidades na utilização dos recursos repassados
pela Secretaria de Assistência Social ao Município de Jaguaribe/CE, por força do Convênio n° 316/96.
Uma vez que o responsável admitiu a não realização da obra (fl. 15), a despeito de ter sido
contratada e integralmente paga no dia seguinte ao do recebimento dos recursos, entendemos correta a
transformação deste processo em tomada de contas especial.
Sem embargo, cabe observação quanto à proposta da Unidade Técnica inserta a fls. 73.
A pessoa beneficiária dos recursos foi a Jaguar - Jaguaribe Assistência Rural Ltda. e não, ao
menos diretamente, os sócios-quotistas dessa empresa. De se ressaltar que em diversas oportunidades este
Tribunal vem firmando entendimento de que cabe responsabilidade às pessoas jurídicas que efetivamente
cometeram os atos. Note-se que os diretores agiram em nome de sua empresa.
Um número copioso de deliberações desta Corte indicam empresas como responsáveis por
danos causados ao Erário. Além de cerca de uma centena de tomadas de contas especiais relativas à
empréstimos irregulares concedidos pelo Banco da Amazônia S.A., podemos citar os seguintes exemplos:
TC n° 550.359/95-8 (Acórdão n° 41/98 - Segunda Câmara); TC n° 016.798/92-9 (Acórdão n° 86/95 Câmara); TC n° 399.101/94-2 (Acórdão n° 108/97 - r Câmara); TC n° 016.776/92-5 (Acórdão n° 115/93 P Câmara); TC n° 574.006/95-8 (Acórdão n° 130/97 - r Câmara); TC n° 016.781/92-9 (Acórdão n°
200/95 - r Câmara); TC n° 650.308/95-6 (Acórdão n° 582/96 - r Câmara); TC n° 250.068/93-1 (Decisão
n° 50/96 - r Câmara); TC n° 550.329/95-1 (Decisão n° 347/97 - r Câmara).
A proposta de citação dos sócios da empresa, apresentada pela Sra. Diretora de Divisão,
conforme se observa no item 4 de seu parecer (fl. 73), tem como fundamento "entendimento firmado pelo
• TCU na Decisão n° 102/97 - 2° Câmara". Não obstante, convém ressaltar que, já naquela ocasião, o
Ministério Público opinou pela citação das "empresas envolvidas nas irregularidades, na pessoa de seus
representantes legais".
Pelo exposto, manifestamos anuência à proposta de conversão deste processo em Tomada de
Contas Especial, nos termos alvitrados pela Unidade Técnica (fl. 73), ressalvando que a citação deve ser
dirigida ao Sr. José Sérgio Pinheiro Diógenes, ex-Prefeito Municipal de Jaguaribe/CE, solidariamente
com a empresa Jaguar - Jaguaribe Assistência Rural Ltda., nas pessoas de seus representantes legais.
Ministério Público, em 24 de Março de 1998.
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Tribunal de Contas da União
DECISÃO N° 2 0 4/98 - TCU - Plenário.

Processo n° TC - 275.088/97-9 (SIGILOSO)
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada (artigo 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92, c/c o artigo 35, § 4°, inciso II,
da Resolução TCU n° 77/96)
Unidade: Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE
Responsável : José Sérgio Pinheiro Diógenes, ex-Prefeito
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Ubaldo Alves Caldas, Procurador
Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Ceará (SECEX/CE)
Decisão:
O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e;
Considerando que restou configurada a irregularidade na aplicação dos recursos federais
repassados ao Município, por força do convênio n° 316/96, firmado com o Ministério da Previdência e
Assistência Social, em 29.6.96;
Considerando, no entanto, a ausência de pressuposto processual, previsto no art. 8° da Lei
n° 8.443/92, essencial à conversão imediata do presente processo em Tomada de Contas Especial, qual
seja, a quantificação do dano;
Considerando a existência de melhores condições, no âmbito do Controle Interno, para
atendimento do pressuposto acima mencionado, 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, julgá-la procedente;
8.2. retirar a chancela de sigilo que recai sobre o processo;
8.3. encaminhar o processo à CISET/MPAS, solicitando o levantamento do efetivo dano ao erário e,
ato contínuo, a instauração de Tomada de Contas Especial, enviando o processo ao Tribunal, para
apreciação, na forma prevista no já mencionado art. 8° da Lei n° 8.443/92;
8.4. determinar à SECEX/CE que adote as medidas cabíveis para o envio do processo à
CISET/MPAS, bem como acompanhe a implementação da determinação, contida no item anterior, pelo
controle interno;
8.5. dar ciência desta Decisão ao denunciante;
Ata n° 15/98 - Plenário.
•

Data da Sessão: 22/04/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

/
MARCOS VINIC OS VILAÇA
Ministro • elator
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