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ATA N° 15, DE 29 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: Bel. Eugênio Lisboa Vilar de Melo
Com a presença dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Iram Saraiva, Bento José Bugarin e Valmir Campelo, dos Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de
Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler, bem como do Procurador-Geral, 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 dos Ministros Carlos Átila
Álvares da Silva e 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 b).
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 13, da Sessão Ordinária realizada em 22 de abril
corrente, cujas cópias autenticadas haviam sido previamente distribuídas aos Ministros e ao Representante
do Ministério Público (Regimento Interno, artigos 31, inciso I, 37, 38 e 66).
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
O Presidente, Ministro Homero dos Santos, fez as seguintes comunicações em Plenário:
P) MANUAL DE AUDITORIA DE DESEMPENHO
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Em cumprimento à Decisão n° 721/96 — Plenário, de 06 de novembro de 1996, que aprovou
a estratégia de implementação das técnicas de avaliação de programas no âmbito do Projeto de
Capacitação em Avaliação de Programas Públicos, foi elaborado, pela SAUDI, o Manual de Auditoria de
Desempenho, que ora apresento a Vossas Excelências, abrangendo duas modalidades de auditoria — a
operacional e a de avaliação de programas — cada vez mais empregadas no âmbito do controle exercido
pelo Tribunal e que se encontram amplamente difundidas entre as mais destacadas Entidades de
Fiscalização Superior do mundo
No documento, procurou-se incorporar a conceituação mais moderna em termos de
auditoria de desempenho, aceita internacionalmente, bem como apresentar as principais metodologias
normalmente empregadas em sua realização Dedicou-se, ainda, especial atenção à fase preliminar de
planejamento, introduzindo-se novos instrumentos que permitirão às equipes produzir trabalhos de melhor
qualidade técnica e com maior eficiência na utilização dos recursos disponíveis.
Ao anunciar a Vossas Excelências a aprovação do referido Manual, aproveito a
oportunidade para congratular-me com a equipe da SAUDI encarregada de sua elaboração, integrada pelo
Diretor da Divisão de Normas e Procedimentos de Auditoria e Programas de Governo, Paulo Roberto
Pinheiro Dias Pereira, pela Chefe do Serviço de Programas de Governo, Glória Maria Merola da Costa
Bastos, e pelos Analistas Carlos Alexandre Amorim Rocha e Carmem Pereira Rego Meireles."
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2') CONTAS DO GOVERNO, EXERCÍCIO DE 1997
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Comunico ao Plenário que no dia 23 do corrente mês esta Presidência recebeu do Senador
Geraldo Melo, Presidente em exercício, do Senado Federal, o Oficio n° 153/98-CN, por meio do qual Sua
Excelência comunica haver recebido, dentro do prazo previsto no inciso XXIV do art. 84 da Constituição
Federal, Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República encaminhando as contas relativas
ao exercício de 1997.
Para que o Congresso Nacional possa exercer a atribuição prevista no art. 49, inciso IX, da
Carta Magna, Sua Excelência enviou, para exame deste Tribunal, as referidas contas, bem como o
Relatório sobre a execução orçamentária e atividades do Poder Executivo, elaborado pela Secretaria do
Tesouro Nacional.
O referido expediente, aqui protocolizado sob o n° TC 002.103/98-2, foi encaminhado ao
Gabinete do Relator daquelas contas, Ministro HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO.
Nos termos do art. 175 do nosso Regimento Interno, o Relatório e o projeto de Parecer
prévio deverão ser apresentados ao Plenário dentro do prazo de 50 (cinqüenta) dias a contar do
recebimento das contas pelo Tribunal, ou seja, até 12 de junho do corrente ano.
A Sessão Extraordinária para apreciação das referidas Contas, realizar-se-á no dia 16 de
junho do ano em curso, tendo esta Corte de Contas prazo até 22 seguinte (Segunda-feira), para devolvêlas ao Congresso Nacional, acompanhadas do Parecer Prévio aprovado pelo Plenário, do Relatório
apresentado pelo Ministro-Relator e das Declarações de Voto emitidas pelos demais Ministros (o
cronograma elaborado pela Secretaria-Geral das Sessões será encaminhado ao gabinete dos Srs.
Ministros)."
TRICENTÉSIMO QUINQUAGÉSIMO ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO DO EXÉRCITO
BRASILEIRO

•

- Comunicação do Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça
"Senhores, Ministros,
Senhor Procurador,
Decorreu na semana passada e estimaria o assentimento do Plenário para que se fizesse o
registro desta data na resenha dos nossos trabalhos de hoje, o tricentésimo quinqüagésimo aniversário da
fundação do Exército Brasileiro. A data convencionada pelos historiadores significa o registro da vitória
dos brasileiros sobre os invasores holandeses, na batalha dos Montes Guararapes, em Pernambuco, em
1648.
O fato releva porque, na interpretação de historiadores e sociólogos, é o momento em que
se funda, de certa forma, também, a Nação Brasileira. O Estado, no dizer de Afonso Arinos, vem depois,
com o episódio de Vila Rica. Mas a Nação, o sentimento de Nação, começa nesse momento em que se
afirma a brasilidade quando um exército de negros, índios e brancos, brancos da América do Sul e brancos
da Europa, expulsa o invasor. Não tinha nada a ver com aquele tempo de convergência e de enlaces, que
foi o período de Nassau.
A forma com que este exército se organizou é sintomática, valiosa e diferente dos demais
exércitos, porque não foi uma formação naquela maneira formal; não é uma estrutura clássica de exército,
é mais de um exército de guerrilha. Um exército mulato, um exército de caldeamento de raças de culturas.
Um exército miscigenado, moreno. É o mesmo exército que mais tarde iria dizer aos senhores de engenho
que não ia atrás de escravo porque soldado brasileiro não era 'capitão do mato'. É o mesmo exército que,
voltando da Europa, se insere no processo de retomada da democracia no País. O mesmo exército que
hoje está no leito da expressão democrática por força, entre outras, da liderança do seu condutor, o
Ministro Zenildo Lucena.
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Creio nos serviços desse `caxiismo'. Inclusive, a idéia de `caxiismo' converteu-se em idéia
de cumprimento do dever, expressão comum ao meio militar e civil, porque significa compromissos com a
ordem, com a legalidade, com o dever, com a cidadania. Este é o exército que me chega neste momento à
reflexão. O exército da pacificação, o próprio Caxias é um pacificador. Um exército do comprometimento
com as idéias da democracia, esse é o verdadeiro exército e não um momento ou outro em que um ou
outro dos seus integrantes tenha se desviado da rota democrática.
É claro, Senhor Presidente, Vossa Excelência, que conhece profundamente esse meu
sentimento de amor a minha terra, saber que ajunto satisfação pessoal neste momento. Aprendi ali as lições
de civilidade, ali nos morros de Guararapes onde repito a frase de Gilberto Freyre: 'Se escreveu com
sangue o endereço do Brasil'. Dali, de Guararapes, se avista, inclusive, o cabo de Santo Agostinho, uma
das pontas mais avançadas da América, e onde, agora nessa época em que se está discutindo o
descobrimento do Brasil, a gente pode confirmar que, segundo os arquivos da realeza espanhola, esteve
Pinzón. Necessariamente antes de Cabral, em Porto Seguro. Mas é Porto Seguro o emblemático, e não
estou querendo trazer a este Plenário discussão polêmica que não lhe cabe. Mas só lembrar que Pinzón
quando avistou o cabo de Santo Agostinho, de onde se tem tanta proximidade com Guararapes, disse: 'É a
terra de mais luz da terra'. Então, com esse espirito de luz, de luz da terra, que o trago ao Plenário a
vontade de, com a concordância de meus pares, assinalar os trezentos e cinqüenta anos de fundação do
Exército Brasileiro.
Muito obrigado."
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
- Comunicação do Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha
"Senhor Ministro-Presidente
Senhores Ministros
Senhor Procurador-Geral
Comunico a Vossas Excelências que tomei conhecimento de que a Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por intermédio do Requerimento n° 313, de
1998, solicita a realização de audiência pública, para a qual seremos convidados eu e o Senhor Carlos
Eduardo Moreira Ferreira, Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo/FIESP, para
discutir denúncias de irregularidades na aplicação de recursos do SESI/SP.
Diante deste contexto, levo ao conhecimento de Vossas Excelências o fato e solicito dar
orientação, e, se for o caso, autorizar minha participação, acompanhado de funcionários desta Casa que
tenham informações especificas sobre o assunto em tela."
SORTEIO ELETRÔNCIO 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-000.695/95-5
Interessado: Câmara dos Deputados - Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Publico
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Decisão n° 247/97 - TCU - Plenário, Sessão Ordinária:
07/05/97
Relator sorteado: Auditor Benjamin Zyniler

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

-04-

6614
Secoláda do Plenálle

Processo: TC-005.515/88-2
Interessado: INPS/SP
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Processo: TC-005.727/77-4
Interessado: Darci Antunes da Cruz
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
Processo: TC-006.774/90-3
Interessado: Artênio Cussinato
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
Processo: TC-006.834/92-2
Interessado: Romeu Aver
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Valmir Campelo
Processo: TC-007.015/91-7
Interessado: Newton Emanoel Soares
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
Processo: TC-007.491/91-3
Interessado: INSS
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Processo: TC-009.534/92-0
Interessado: Banco do Brasil S/A
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
Processo: TC-012.181/89-7
Interessado: Dulceida Octavia Raimunda Durand da Cunha Lima e outras
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1 0 , par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Auditor José Antonio Barreto de Macedo
Processo: TC-013.409/91-3
Interessado: Otelino Ferreira da Silva
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
Processo: TC-014.208/82-2
Interessado: Yolanda Teixeira Gomes
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Auditor Lincoln Magalhães da Rocha
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Processo: TC-018.710/96-4
Interessado: Banco Central do Brasil
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Decisão n° 131/98 - TCU - Plenário, Sessão Ordinária:
25/03/98
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Processo: TC-018.743/92-7
Interessado: Aracy Furtado Mohn
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Auditor Lincoln Magalhães da Rocha

•

Processo: TC-021.233/90-0
Interessado: Neder Saltes
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processo: TC-023.412/91-7
Interessado: Nestor Michalichem
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Valmir Campelo
Processo: TC-024.242/92-6
Interessado: Aldemir Fortunato Athayde
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processo: TC-024.766/90-9
Interessado: Eduardo gomes da Silva
Motivo do sorteio: Processo Remanescente Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça

•

Processo: TC-032.563/80-9
Interessado: Ezir Colaco R. Costa
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
Processo: TC-034.053/76-0
Interessado: Oscar Nazareth Capela
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Auditor José Antonio Barreto de Macedo
Processo: TC-041.579/80-1
Interessado: Maria de Lourdes Lima R. de Oliveira
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva

•

Processo: TC-043.246/78-8
Interessado: Bento Anacleto
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Auditor Lincoln Magalhães da Rocha
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Processo: TC-450.540/85-5
Interessado: Cristina Ivone Nakano Tavares
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Auditor Benjamin Zymler
Processo: TC-525.228/91-8
Interessado: Secretaria de Saúde do Estado do Piauí
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Auditor Lincoln Magalhães da Rocha
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA ia CÂMARA
Processo: TC-009.456/96-1
Interessado: TELECEARÁ
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Deliberação na Relação n° 38 /97 - TCU - ia Câmara, Sessão
Ordinária: 04/11/97
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Processo: TC-019.496/93-1
Interessado: Maria do Socorro Xavier Sampaio
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Decisão n° 214/96 - TCU - 1' Câmara, Sessão Ordinária:
10/09/96
Relator sorteado: Auditor José Antonio Barreto de Macedo
Processo: TC-250.862/95-6
Interessado: Luiz Felippe Perret Serpa
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração do Acórdão n° 123/98 - TCU - 1' Câmara, Sessão
Ordinária: 17/03/98
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Processo: TC-275.580/96-2
Interessado: Lindberg Lima Gonçalves, Francisco Everardo Carvalho Cirino e Pedro Henrique Genova de
Castro
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame do Acórdão n° 096/98 - TCU - 1' Câmara, Sessão Ordinária:
10/03/1998
Relator sorteado: Auditor José Antonio Barreto de Macedo
Processo: TC-325.256/96-9
Interessado: ETF-GO
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Deliberação na Relação n° 011/97 - TCU - 1' Câmara, Sessão
Ordinária: 17/06/1997
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processo: TC-449.002/95-0
Interessado: Arnildo H. Sulzbacher
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 383/96 - TCU Ordinária: 22/10/1996
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva

r Câmara, Sessão
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Processo: TC-575.399/93-7
Interessado: EMBRATEL
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra a Decisão n° 197/97 - TCU la Câmara, Sessão
Ordinária: 12.08.1997
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Processo: TC-625.382/95-1
Interessado: Remy João Carniel, ex-Prefeito Municipal de Cidreira/RS
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 065/98 - TCU - 1' Câmara, Sessão
Ordinária: 10/03/98
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA

r CÂMARA

Processo: TC-013.733/97-4
Interessado: Universidade de Brasília
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Deliberação na Relação n° 010/98 - TCU - 2' Câmara, Sessão
Ordinária: 19/02/1998
Relator sorteado: Auditor Benjamin Zymler
Processo: TC-013.860/97-6
Interessado: Golden Cross Seguradora S/A
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Deliberação na Relação n° 020/98 - TCU - 2 Câmara, Sessão
Ordinária: 26/03/98
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
Processo: TC-017.901/94-4
Interessado: Theo Pereira da Silva
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Decisão n° 149/ 95- TCU - 2' Câmara, Sessão Ordinária:
08/06/95
Relator sorteado: Auditor Lincoln Magalhães da Rocha
Processos: TC-700.284/95-8, TC-003.537/97-8, TC-010.862/96-0, TC-011.439/96-3, TC-012.230/94-4,
TC-650.071/94-8 e TC-700.152/95-4
Interessado: Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra a Deliberação na Relação n° 03 /98 - TCU/2'
Câmara, Sessão Ordinária: 29/01/98
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 13, organizada em
de 23 de abril corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de n°s 207 a 224, e aprovado os
Acórdãos IN 057 a 059, que se inserem no Anexo I 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 0 e 9°, 80, incisos V e VI, 84 a 87 e 89):
250.519/95-0, 006.706/96-7 e 001.457/98-5, relatados pelo Ministro
Procs.
Adhemar Paladini Ghisi;
Procs. rfs 010.396/97-7 e 000.262/98-6, relatados pelo Ministro Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça;
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Procs. nos 625.524/96-9, 004.661/97-4, 013.674/97-8, (com o apenso n° 013.949/97-7),
relatados pelo Ministro Bento José Bugarin;
Procs. n's 225.198/95-9, 004.162/97-8, 015.170/97-7, relatados pelo Ministro Valmir
Campelo;
Procs. n°s 002.367/94-7, 019.277/96-2 (com o apenso n° 012.879/97-5), 015.389/97-9 e
775.112/97-6, relatados pelo Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo; e
Procs. n's 012.410/93-4, 011.846/95-0, 010.642/96-0 e 014.507/96-0, relatados pelo
Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
A requerimento dos respectivos Relatores, deferidos pela Presidência, ad referendum do
Plenário, foram incluídos na supracitada Pauta, nos termos do § 9 0 do artigo 77, do Regimento Interno, os
seguintes processos:
Proc. n° 011.833/95-5 (Ministro Valmir Campelo); e
Procs. nos 016.235/96-7 e 013.396/97-8 (Ministro-Substituto Benjamin Zymler).
PROCESSO ORIUNDO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Faz parte desta Ata, em seu Anexo II, ante o disposto no parágrafo único do artigo 66 do
Regimento Interno a Decisão n° 227, acompanhada do correspondente Relatório e Voto em que se
fundamentou, adotada no processo n° 600.133/93-1, relatado pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães
da Rocha, 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 e
cinco 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

ELENIR TEODORO GONÇALVES DOS SANTOS
Secretária do Plenário

Aprovada em 06 de maio de 1.99
.—....
HOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO I DA ATA N° 15, DE 29-04-1998

(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 207 a
224, proferidas pelo Tribunal Pleno em 29 de abril de 1998, e Acórdãos n's 057 a 059, 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-250.519/95-0
Natureza: Recurso de Revisão
Interessado: Carmelito Barbosa Alves (Prefeito)
Ementa: Recurso de Revisão interposto contra o Acórdão n°
278/96-TCU-2" 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. Carmelito Barbosa Alves,
Prefeito Municipal de Cruz das Almas/BA, contra o Acórdão n° 278/96-TCU-2" Câmara, o qual julgou
irregulares suas contas em virtude da omissão do dever de prestar contas dos recursos repassados ao
Município, a título de "royalties" do petróleo de que trata a Lei n° 7 525/86, concernentes ao exercício de
1993
O interessado, por meio de advogada devidamente constituída, sustenta suas razões de
2.
pedir, nos seguintes pontos:
no argumento de que a prestação de contas foi remetida, na época própria, a este
Tribunal, devendo ter sido extraviada, pelo que se pode presumir;
em fotocópias dos processos de pagamento; Demonstrativos das Receitas e Despesas,
relativos às aplicações em funções específicas de saneamento, iluminação e pavimentação de estradas em
1993; extratos bancários; documentos de créditos; conhecimento de receitas e relatório como
comprovantes da boa aplicação dos recursos;
na afirmação de que não pode o gestor público, por princípio de equidade ou de bom
senso, ser onerado em seu próprio patrimônio pelo montante transferido se os recursos foram bem
aplicados, até mesmo por tal fato constituir, em última análise, em locupletamento ilícito por parte do
Poder Público em detrimento de quem se dedicou à exata aplicação de tais receitas; e
na ponderação de que o máximo que se poderia admitir, seria a aplicação de uma multa
pela mora na apresentação da prestação de contas.
Requer, por fim, o acolhimento de seu recurso e a desconstituição do acórdão que
3.
considerou suas contas irregulares, para ser consideradas prestadas as contas inquinadas e dada baixa em
sua responsabilidade
A Unidade Técnica ao examinar o feito, ressalta que este Tribunal vem, reiteradamente,
4
observando a tendência de considerar como suficiente para acolhimento dos recursos a apresentação do
formulário "Prestação de Contas", desde que formal e aritmeticamente correto. Assim propõe,
alternativamente, o provimento do recurso, com o julgamento pela regularidade das contas; ou diligência
à Prefeitura para que seja esclarecida a natureza da parcela de Cr$1.737.600,01 identificada como
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"royalties" e não contemplada na prestação de contas, e a identificação dos efetivos valores de despesa que
ocorreram à conta do Fundo Especial, porquanto não suficientemente indicados.
O Sr. Secretário, considerando que a prestação de contas trazida no recurso atende à
5.
exigência contida na Resolução n° 229/87-TCU; que a importância não incluída não guarda relação com as
transferências realizadas a título de Royalties, já que não foi relacionada pela Petrobrás; e, ainda, que as
doze parcelas de 1993 foram regularmente creditadas e contabilizadas, propugna o conhecimento do
Recurso, seu provimento; a insubsistência do Acórdão recorrido; e o julgamento pela regularidade, com
ressalvas, das contas, com quitação ao responsável.
6
O Ministério Público, considerando os elementos constantes dos autos e a jurisprudência
predominante desta Corte, acompanha o Sr. Secretário.
É o Relatório.
II- VOTO
Inicialmente, cabe ressaltar que o presente recurso deve ser conhecido por esta Corte por
atender aos pressupostos de admissibilidade prescritos para a espécie.
2.
No que concerne ao mérito, mesmo a destempo, o responsável apresentou a prestação de
contas que logrou demonstrar a regular aplicação dos recursos recebidos, nas finalidades previstas no art.
70 da Lei n° 7.525/87, descaracterizando o débito inicialmente imputado e a razão que ensejou a
irregularidade de suas contas. Desse modo, e seguindo a linha jurisprudencial predominante neste Tribunal,
acolho as propostas alvitradas nos autos.
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
de 1998.

29 de abril
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Processo TC n° 250.519/95-0
Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão
3.Interessado: Cannelito Barbosa Alves (prefeito)
4. Entidade: Prefeitura Municipal de Cruz das Almas/BA
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin
7. Unidade Técnica: Secex/BA
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam nesta fase de Recurso de Revisão
interposto pelo Sr. Carmelito Barbosa Alves, Prefeito Municipal de Cruz das Almas/BA, contra o
Acórdão n° 278/96-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 o Recurso de Revisão ora
interposto, para no mérito, dar-lhe provimento e tornar insubsistente o Acórdão n° 278/96-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° 15/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 29/04/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

ADHEMAR PALADINI GHISI
Ministro-Relator

HOMERO SANTOS
Presidente
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. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
GABINETE DO MINISTRO BENTO JOSÉ BUGARN

GRUPO: I - CLASSE - I - PLENÁRIO.
TC- 625.524/96-9.
NATUREZA: Pedido de Reexame.
ENTIDADE: Banco do Brasil S/A.
INTERESSADO: Paulo César Ximenes Alves Ferreira, Presidente.

Pedido de Reexame da Decisão n° 016/97-Plenário, que fixou prazo
para fornecimento de documentos necessários à auditoria em curso.
Preliminares de ilegitimidade passiva do responsável e de violação
dos direitos de ampla defesa e contraditório superadas ante as
competências legais e estatutárias do responsável e ante a observância
do devido processo legal. Alegações de sigilo bancário e comercial,
de desconexão entre o material solicitado e a atuação do Tribunal e
de carência de valor probatório dos documentos solicitados.
Conhecimento. Provimento negado frente à pertinência da
solicitação, que encontra amparo na Constituição Federal e na Lei
Orgânica do TCU. Fixação de novo prazo para atendimento.
Comunicação ao interessado

•

RELATÓRIO

Adoto como parte do relatório a informação da 10' SECEX, endossada pelo Secretário de
Controle Externo, que abaixo transcrevo:
"Trata-se de Pedido de Reexame (fls. 01/19) interposto em 27.02.97 pelo Sr. Paulo César
Ximenes Alves Ferreira, Presidente do Banco do Brasil S/A, mediante seu procurador (fl. 02), Sr. Orival
Grahl, em face da Decisão Plenária n° 016/97, de 29.01.97, em especial na determinação contida no
subitem 8.1 (verbis):
I fixar prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no § 1 0 do art. 42 da Lei n.° 8.443/92
c/c o §10 do art. 208 do Regimento Interno desta Corte de Contas, para que o Presidente do Banco do
Brasil S/A, sob pena de aplicação da multa de que trata o inciso IV do art. 58 da citada Lei, adote
providências com vistas a que sejam colocados à disposição dos funcionários deste Tribunal, incumbidos
de realizar auditoria no Banco:
os relatórios de auditoria relativos aos exercícios de 1995 e 1996 elaborados pelos
Núcleos de Auditoria de Porto Alegre, Santa Maria e Passo Fundo;
a complementação aos documentos fornecidos pelo Banco do Brasil em resposta à
solicitação de documentação n.° 03, na forma do subitem 8.1, `h', da Decisão 465/96 - Plenário, de
31.07.96, Ata n°30, de 31 de julho de 1996, DOU de 19.08.1996, pg 15819;
cópias dos normativos internos relativos à criação dos NUREC's e posteriores alterações
na estrutura desse novo órgão não fornecidas a equipe',
determinação esta oriunda de representação da Equipe de Auditoria deste Tribunal designada
pela Portaria-TCU-SECEX/RS n.° 69, de 16.10.96, para realização de Auditoria no Banco do Brasil S/A.
-
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HISTÓRICO
Mediante representação (fls. 01/18 do volume principal), a equipe de auditoria informa que
os relatórios referentes aos trabalhos de auditoria, na área de financiamentos (fl. 06), promovidos pelos
núcleos de Auditoria Interna do Banco do Brasil S/A, em Porto Alegre, Santa Maria e Passo Fundo,
foram-lhes negados (fls. 07/10), sob o argumento de que os referidos documentos ...exprimem juízo de
valor, subjetivo, de interesse exclusivo do Banco, estando, assim, protegidos pelo sigilo comercial e
bancário (art. 38 e parágrafos da Lei Complementar à Constituição da República n.° 4595/64)'.
Ditos relatórios conteriam subsídios fundamentais para o desenvolvimento dos trabalhos de
auditoria, haja vista as informações, lá constantes, das situações de inadimplência vivenciadas pelas
agências bancárias. Além disso, a equipe promoveria verificação de conformidade, no que tange à
formalização dos respectivos dossiês.
A partir do exercício de 1995, o Banco do Brasil S/A (BB) criou os Núcleos de
• Recuperação de Crédito (NUREC's), com o fito de descentralizar a cobrança de dívidas vencidas, antes
centralizadas na Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul. A equipe requereu, mediante a
Solicitação de Documentação n.° 03/96 (fl. 11), os dossiês relativos aos 25 (vinte e cinco) maiores
devedores inscritos na Superintendência Estadual do BB no RS, consoante o relatório do Programa Global
de Recuperação de Créditos, de 08.10.96.
Examinados esses e outros dossiês, constatou-se que : a) os autos estavam desorganizados
(sem numeração, fora da ordem cronológica, sem protocolo), infringindo-se a determinação constante da
Decisão Plenária n.° 456/96 - Ata 30/96; b) foram entregues cópias xerográficas e incompletas de dossiês
em sete amostras; c) havia indícios de censura prévia aos documentos repassados à equipe; d) a resposta às
solicitações eram morosas e, em alguns casos, havia negativa, como as informações referentes aos
normativos internos relativos à criação dos NUREC's e posteriores alterações nas suas estruturas.
Haja vista estas constatações, a equipe propôs as providências sugeridas à fl. 05 do volume
principal. O processo foi encaminhado ao pleno deste Tribunal, por proposta do Ministro-Relator, ante sua
relevância (fl. 19 do volume principal), o que originou a Decisão 016/97, ora recorrida.
ADMISSIBILIDADE
A data constante no Aviso de Recebimento (AR) n.° RR 714928032 (fl. 29 do volume
principal) - referente ao Oficio TCU-SECEX-RS n.° 44/97, que comunicou ao recorrente da Decisão
Plenária n.° 016/97 - é a de 07 de fevereiro de 1997. A interposição do presente recurso (fl. 01) data de 27
de fevereiro de 1997. A assinatura no AR em questão não é do recorrente ou de qualquer de seus
procuradores.
Assim, o termo inicial para o cômputo legal de admissibilidade recursal deve ser o da
publicação no DOU da decisão recorrida, com fulcro no inciso III do art. 30 da Lei 8.443/92, qual seja 12
de fevereiro de 1997, segundo dados constantes do JURIS/TCU.
Dessa forma, o presente 'Pedido de Reexame' é tempestivo, por estar dentro do prazo legal
de 15 (quinze) dias.
Finalmente, o recurso foi interposto pela primeira vez, e sua matéria diz respeito à Seção IV
do Capítulo II do Título II da Lei 8.443/92, o que atende ao disposto no art. 48 da Lei 8.443/92.
Está presente nos autos o instrumento de mandato (fl. 02), que legitima a participação do
procurador no processo em epígrafe, conforme o art. 13 da Resolução TCU n° 36/95. Devemos, pois,
acolher o presente recurso e prosseguir à análise de mérito.
DO PEDIDO DE REEXAME
4.1 - Preliminarmente, o recorrente argumenta que há ilegitimidade passiva para a
efetivação das determinações constantes na decisão recorrida e que houve inobservância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa no feito.
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A ilegitimidade decorreria do fato de que a Auditoria Interna do Banco do Brasil
(AUDIT/BB) é, por disposição estatutária expressa, unidade vinculada ao Conselho de Administração do
banco. Por sua vez, as deliberações do conselho são por maioria de votos. O recorrente ocupa, tãosomente, a vice-presidência do referido conselho. Dessa forma, a situação supracitada ensejaria a nulidade
da decisão recorrida, por ineficaz, haja vista que a determinação referente à disponibilização dos relatórios
da auditoria interna dever-se-ia dirigir ao Presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil
S/A e não ao recorrente.
Com relação à inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, alega o
recorrente que a única oportunidade que foi dada ao BB de se pronunciar nos autos foi no momento de
resposta à 'SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS', requisitada com base em dispositivo legal que não se aplica ao
caso. Não houve, também, a devida justificativa para a utilização dos trabalhos de auditoria interna, uma
vez que o raio de atuação de uma e outra auditoria se diferem.
4.2 - No mérito, o recorrente alega uma série de questionamentos referentes à interpretação das
normas sobre sigilo em face do âmbito de atuação institucional deste Tribunal e das determinações
emanadas da decisão recorrida.
Primeiramente, afirma que os relatórios de auditoria interna não dizem respeito à gestão
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial do banco. Além disso, as informações lá
constantes não refletiriam os atos de gestão do banco e que os mesmos seriam elementos de auxílio ao
administrador, desprovidos de força probatória e com conteúdos subjetivos, incidindo, pois, sobre eles a
proteção legal e constitucional da inviolabilidade e do sigilo.
Os referidos relatórios assemelhar-se-iam às fichas cadastrais de clientes de banco. Nesse
diapasão, o recorrente exceda do Parecer AGU/PRO-04/96 o entendimento do próprio Supremo Tribunal
Federal (MS n° 2.574-MG, RTJ, 2/249) sobre as fichas cadastrais, assentando que: `...Não há lei que
obrigue um banco a exibir o seu fichário cadastral de natureza sigilar e de seu uso privado. Assim é ilegal e
pode ser anulada por mandado de segurança a ordem judicial de exibição'.
Reforçando a negativa de disponibilização dos relatórios da AUDIT/BB, cita o art. 213 do
CPP, que veda a manifestação de apreciações pessoais, na produção de prova testemunhal, e o art. 363,
IV, do CPC, que permite a escusa de exibição de documentos, se desta acarretar divulgação de fatos
daquele que tenha o dever de guardar segredo.
Em adendo aos argumentos retrocitados, o recorrente ressalva que `...embora não se possa
considerar o problema do sigilo bancário e comercial como o cerne da questão... as manifestações
encontradas nos relatórios de auditoria giram em torno de situações que envolvem sigilo bancário e
comercial da instituição'. A Lei 4.595/64 (art. 38) tem status de norma complementar, e esta se sobrepõe à
Lei Orgânica do TCU (art. 42).
Finalmente, com relação aos dossiês na área de financiamentos, referentes à decisão
recorrida, alega que tal matéria está `... muito distante dos aspectos Constitucionais que habilitam essa
Corte a fiscalizar...' e, ainda, que trata de `...matéria de cunho eminentemente administrativo, inserida nos
manuais de serviço da instituição'.
5. DO EXAME DE MÉRITO
5.1. As preliminares argüidas, reiteradas nos presentes autos sob os mesmos fundamentos,
já foram objeto de análise no âmbito dos TCs n's. 019.186/96-7 e 015.699/96; este último já foi, inclusive,
julgado por este Tribunal (Decisão Plenária n.° 538/97, Sessão de 27/08/97, Ata n.° 33/97) que não as
acatou. Segue-se uma síntese das conclusões lá exaradas e que se contrapõem às alegações do recorrente:
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5.1.1 NÃO HOUVE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO:
a equipe de auditoria, ante a recusa de apresentação dos documentos necessários ao
prosseguimento dos trabalhos de auditoria, agiu vinculadamente, em estrita observância à lei e às normas
de auditoria aplicável. O contraditório se materializou na própria Solicitação de Informações requeridas
pela equipe ao Banco do Brasil S/A;
por outro lado, o procedimento de auditoria realizado por Unidade Técnica competente
deste Tribunal, sob a ótica processual, tem característica semelhante à fase inquisitória no processo penal.
Neste contexto, citamos o disposto na ementa do Agravo Regimental em Inquérito n.° 897, de 23.11.94,
do Supremo Tribunal Federal (verbis):
INQUÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. AFRONTA
AO ARTIGO 5°, X E MI, DA CF: INEXISTÊNCIA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.
CONTRADITÓRIO. NÃO PREVALECE. I - A quebra do sigilo bancário não afronta o artigo 5 0, X e
XII, da Constituição Federal (Precedente: PET.577). II - O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
NÃO PREVALECE NA FASE INQUISITÓRIA (HHCC 55.447 E 69.372; RE 136.239, inter alia).
Agravo regimental não provido.';
Semelhantemente, os trabalhos de auditoria buscam, também, a verdade real dos atos de
gestão praticados pelos administradores públicos, fatos estes materializados no Relatório de Auditoria, que
é o instrumento que irá subsidiar esta Corte de Contas a emitir um juízo de valor no âmbito de sua
jurisdição administrativa constitucional. Ora, se tanto em um como em outro procedimento, ambos de
natureza administrativa, verifica-se o levantamento de dados necessários a um posterior juízo de valor, há
plausibilidade, por analogia, no entendimento de que o princípio do contraditório não deve prevalecer
em fase de auditoria realizada pelos órgãos de controle.

5.1.2 TAMBÉM NÃO HOUVE OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA:
constata-se dos autos que as solicitações de informações da equipe de auditoria foram
regularmente encaminhadas, contendo, inclusive, referência expressa ao art. 42 da Lei 8.443/92;
houve a constituição de advogado, como procurador, para atuar no processo em defesa
do recorrente;
o recorrente foi regularmente notificado, tendo exercido, inclusive, o direito previsto no
art. 08 da Resolução-TCU N° 36/95 (verbis):
'Art. 8°. As partes poderão requerer vista do processo, cópia de peças dos autos e juntada
de documentos, mediante expediente dirigido ao Relator, obedecidos os procedimentos previstos neste
Capitulo', conforme se depreende às fls. 30/34 do volume principal;
finalmente, o presente Pedido de Reexame é prova material de que este Tribunal está a
zelar pela observância ao princípio constitucional da ampla defesa.
5.1.3 - Relativamente à ilegitimidade passiva do recorrente para atuar no feito, reiteramos
as considerações aduzidas no âmbito do TC n.° 019.186/96-7, no sentido de que HÁ LEGITIMIDADE
PASSIVA DO RECORRENTE, pois:
o Diretor-Presidente do Banco do Brasil S/A tem poder de 'V- nomear, remover,
promover, comissionar, punir e demitir empregados, ...' , conforme o inciso V do art. 26 do Estatuto do
BB, compete-lhe, pois, determinar aos administradores do BB no Estado do Rio Grande do Sul a
apresentação das informações requeridas pela equipe de auditoria com amparo no princípio hierárquico da
administração pública, ante as normas vigentes que obrigam a disponibilização das referidas informações;
reza o art. 144, caput, da Lei 6.404/76 (verbis):
'Art.144 - No silêncio do estatuto e inexistindo deliberação do conselho de
administração (art.142, II e parágrafo único), competirão a qualquer diretor a representação da
companhia e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular.'
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Não se tem notícia, e o recorrente não trouxe aos autos, de qualquer deliberação do
Conselho Administrativo do BB no sentido de se vedar acesso a este Tribunal aos relatórios da
AUDIT/BB. O estatuto, como vimos, é omisso frente à questão, e a norma supra legitima o recorrente a
figurar no pólo passivo.
Acresce-se aos argumentos retro o percuciente despacho exarado pelo Secretário da 10a
SECEX/TCU, Sr. Benjamin Zymler, acerca da ilegitimidade passiva alegada pelo recorrente em outro
pedido de reexame, o qual tomamos a liberdade de transcrever :
'PROCESSO: 019.186/97-7
RECORRENTE: Banco do Brasil S.A.
NATUREZA: Pedido de Reexame
DECISÃO RECORRIDA: Decisão n° 15/97 - Plenário
Concordamos com as conclusões do Sr. Analista (instrução de fls. 38/48), corroboradas
pelo Sr. Diretor, em substituição, da i a Divisão Técnica (fl. 39). Entendemos pertinente, apenas, tecer
alguns comentários a respeito da alegação de ilegitimidade passiva do Presidente do Banco do Brasil para
atender à determinação deste Tribunal, tendo em vista que a AUDIT/BB, órgão responsável pelo relatório
requerido, está vinculada diretamente ao Conselho Administrativo da Instituição.
É de ressaltar que o comando contido no subitem 8.1 da decisão recorrida é endereçado à
Presidência do Banco do Brasil S.A., órgão superior da Instituição. Para este Tribunal é de menor
importância a exata definição do órgão interno competente para dar consecução à determinação alvitrada.
Isso, porque, conforme bem salientou a instrução, a ordem emanada do Tribunal, para a remessa dos
documentos imprescindíveis para o desenvolvimento regular da auditoria, deriva do exercício de
competência haurida de fonte legal - art. 42 da Lei n° 8.443/92 -, que não pode ser obstada por normas
infralegais.
Destarte, parece razoável que o comando seja dirigido ao Presidente do Banco,
conhecedor, presume-se, da estrutura interna da Instituição e que, portanto, terá maior facilidade para
providenciar os meios necessários ao atendimento da solicitação.
Na hipótese de o Presidente do Banco do Brasil demonstrar que outro órgão da estrutura
da empresa obstruiu a consecução da determinação oriunda desta Casa, caberá ao TCU, afastada a
responsabilidade do recorrente, adotar as medidas cabíveis.
No caso concreto, solicitou-se um documento que, eventualmente, foi produzido pela
AUDIT, como poderia ter sido elaborado por qualquer outro órgão do Banco do Brasil. Não se está
exigindo do Presidente que, violando a estrutura de comando da Entidade, determine ao órgão de auditoria
a atuação desta ou daquela forma. A ordem emanada do TCU circunscreve-se à disponibilização de cópia
dos trabalhos efetuados na Agência do Banco em Santiago do Chile. Portanto, não se vislumbra a
necessidade de ouvir-se o Conselho de Administração a respeito, porquanto não se requer o uso de
específica competência funcional interna.
`Ad argumentandum tantum', se entendêssemos fosse indispensável o pronunciamento do
referido órgão, ainda assim, não se tem notícia nos autos de medidas adotadas pelo dirigente, no sentido de
providenciar a convocação extraordinária do Conselho para se manifestar sobre o pedido desta Corte, nos
termos de sua atribuição estatutária (art. 18, II, do Estatuto do Banco do Brasil S.A.).
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Reafirme-se que não interessa ao Tribunal, quando requisita documentos de seus
7.
lurisdicionados', qual o órgão interno que detém as informações solicitadas. Importa, sim, que estas lhe
sejam remetidas, dentro do prazo estipulado para o cumprimento da Decisão...'
Diante de todo o anterior exposto, a argüição de ilegitimidade passiva do recorrente no
feito carece de fundamento.
5.2. Relativamente ao mérito da questão (subitem 4.2), somos pela insuficiência dos
argumentos trazidos aos autos pelo recorrente. Constata-se que não há qualquer elemento novo capaz de
reformar a decisão recorrida, mas mera repetição das alegações aduzidas no bojo do pedido de reexame
referente ao TC n.° 019.186/96-7.
O recorrente se equivoca ao alegar que as informações constantes dos relatórios da
AUDIT/BB não contêm elementos que dizem respeito à gestão contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do órgão. O exame dos controles internos de qualquer entidade `jurisdicionada'
a este Tribunal é um dos itens de verificação de qualquer trabalho de auditoria. O fito do exame reside no
fato de que a atuação da AUDIT/BB deve visar: a) à proteção aos ativos do banco; b) à garantia da
fidedignidade e integralidade dos lançamentos contábeis; e c) à promoção e avaliação da eficácia, eficiência
e economicidade de todas as atividades do banco.
Ressalte-se que ditos relatórios não têm qualquer semelhança com as fichas cadastrais de
clientes de banco. Estas dizem respeito aos clientes do banco: aquelas, às atividade do Banco do Brasil
S/A.
Com relação ao dever de sigilo que recai sobre as informações dos relatórios de auditoria
interna, aos servidores deste Tribunal lhes recai o mesmo dever, conforme o disposto no art. 86, IV, da Lei
8.443/92. Já em relação ao sigilo bancário e comercial que recaem sobre algumas informações dos mesmos
relatórios, o próprio recorrente reconhece não ser este o cerne da questão, mas já é assente nesta Corte de
Contas que 'o sigilo bancário de que trata o art. 38 da Lei n.° 4.595/64 não se aplica às ações de
fiscalizações do Tribunal de Contas da União, sendo, portanto, inadmissível a sonegação de quaisquer
processos, documentos ou informações solicitados no exercício das diversas espécies de inspeções ou
auditorias realizadas pelo TCU, em face das normas constitucionais e legais em vigor (art. 70, caput, e
71, incisos e parágrafos, da Constituição Federal e art. 42 da Lei n.° 8.443/92), sob pena das sanções
previstas em lei (g I° e 2° do art. 42 da Lei n.° 8.443/92 c/c o art. 58, inciso IV da mesma Lei),
mantendo-se o referido sigilo' - precedentes - Decisões /fs. 015/97 (Ata n.° 03 - Plenário), 016/97
(Ata n.° 03 - Plenário), 021/96 (Ata n.° 04 - r Câmara), 0154/96 (Ata n.° 18 - 2' Câmara), 650/97 (Ata n.°
49 - Plenário), 224/97 (Ata n.° 12 - Plenário) e a Decisão 670/96 (Plenário).
Finalmente, com relação aos dossiês que foram sonegados à equipe de auditoria, na área de
financiamentos, aí sim temos a plena eficácia dos dispositivos constitucionais esculpidos no parágrafo
único do art. 70 c/c inciso II do art. 71 da CF. Ora, de que forma se pode averiguar se os administradores
do Banco do Brasil, nas agências de Porto Alegre, Santa Maria e Passo Fundo, estão agindo com o zelo
inerente ao exercício de um emprego público, na persecução aos haveres emprestados pelo banco a
terceiros inadimplentes? Como se verifica se os referidos dossiês contêm as peças que lhe são inerentes e
se estão devidamente autuados? Enfim, o Banco do Brasil está cumprindo determinação disposta na alínea
'h' da Decisão 465/96- Plenário de 31.07.96?
5.3. Relativamente à alínea 'c' da decisão recorrida, constatamos que não houve alegação
alguma.
Ressalte-se, também, que a AUDIT/BB, conforme o art. 37 do estatuto do BB, `... tem
atribuições e encargos definidos na legislação...'; neste diapasão temos, além do art. 42 da Lei 8.443/92, o
seguinte :

•
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a) os sistemas de controle internos dos três poderes têm dever de apoiar o controle externo
no exercício de sua missão institucional, conforme o inciso IV do art. 74 da Constituição Federal c/c inciso
IV do art. 49 da Lei 8.443/92. O art. 9° da Medida Provisória n.° 1499, sucessivamente reeditada, que
organiza e disciplina os sistemas de controle interno do Poder Executivo, reza que:
Art. 9 0 - Caberá à Secretaria Federal de Controle, no desempenho das atribuições
previstas no art. 2° desta Medida Provisória:
VI - avaliar o desempenho e os resultados dos trabalhos de auditoria das entidades da
administração indireta;...'
indaga-se, de que forma a Secretaria Federal de Controle poderia 'avaliar o desempenho e
os resultados' da AUDIT/BB em inspeções in loco, se, para cada seu documento produzido e em cada
agência, houvesse a necessidade de se suspender os trabalhos para que fosse solicitado ao Conselho de
Administração a autorização de apresentação dos documentos ?
b) neste mesmo sentido o Decreto-lei n° 200/67 reza em seu art. 75:
'Art. 75 - Os órgãos da administração federal prestarão ao Tribunal de Contas, ou suas
delegações, os informes relativos à administração dos créditos orçamentários e facilitarão a realização
das inspeções de controle externo dos órgãos de administração financeira, contabilidade e auditorias.'
São dispositivos legais que os administradores do Banco do Brasil devem observar para
facilitar os trabalhos de auditoria deste Tribunal, sob pena de se configurar a irregularidade prevista na
alínea `b' do inciso III do art. 16 da Lei Orgânica do TCU.
5.4. Verifica-se que o presente pedido de reexame totaliza, recentemente, três recursos
advindos de representações de equipes de auditoria deste Tribunal, em que o Banco do Brasil, na pessoa
de seus administradores, vem invocando o instituto do sigilo bancário para não disponibilizar documentos
necessários aos trabalhos de auditoria.
Há temeridade no referido posicionamento tendo em vista que o Banco do Brasil e os
demais entes da administração pública que detêm informações sigilares referentes a operações bancárias
possam, desde já ou futuramente, usar de artificios para sonegar quaisquer documentos que possam conter
irregularidades, sob a alegação de que aquele documento contém dado sigiloso e que, por isso, não será
franqueado a este Tribunal.
Isso, nada mais é que o auditado se sobrepujar ao auditor, restringindo-lhe o campo de
atuação, o que constitui grave ameaça à harmonia dos poderes constituídos, vez que o Congresso
Nacional, com o auxílio deste Tribunal, ficará impossibilitado de fiscalizar os demais poderes constituídos.
6. CONCLUSÃO
Considerando que o recorrente não trouxe aos autos elementos novos capazes de alterar a
Decisão Plenária n° 016/97 deste Tribunal (item 5),
PROPOMOS:
I - conhecer o presente Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, com
fulcro no parágrafo único do art. 32, art. 33, no art. 42, §§ 1° e 2°, e art. 48 da Lei 8.443/92, mantendo-se
o mesmo teor da Decisão recorrida;
II - conceder novo e improrrogável prazo ao Presidente do Banco do Brasil S/A, para que
atenda à determinação contida no subitem 8.1 da Decisão Plenária n° 016/97;
III - encaminhar os presentes autos ao Ministério Público/TCU, para sua intervenção
regimental;
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IV - dar ciência ao Sr Paulo César Ximenes Alves Ferreira da decisão supra.'
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO

•
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O Ministério Público junto ao Tribunal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral
Walton Alencar Rodrigues, manifesta-se da seguinte forma:
'Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Presidente do Banco do Brasil/S/A, contra
a Decisão n° 16/97 - Plenário, que fixou prazo para o fornecimento de relatórios de auditoria e outros
documentos necessários à realização de fiscalização naquela entidade.
Em preliminar, o responsável alega, primeiramente, sua ilegitimidade passiva para atender à
determinação, haja vista que, conforme o estatuto da entidade, a unidade de auditoria interna está
vinculada ao Conselho de Administração.
Ocorre que essa vinculação visa, exclusivamente, a garantir a necessária independência da
unidade de auditoria interna, para examinar a regularidade das operações e a contabilidade das
informações, não podendo ser elastecida de molde que impossibilite ao Presidente, que detém o poder
hierárquico e de gestão, resolver questões administrativas, como a que ora se apresenta.
Somente poderia ser admitida a alegação de impossibilidade de atendimento se houvesse
expressa deliberação em contrário do conselho de administração. Como tal não ocorreu, nada obsta a que
o Presidente cumpra a determinação, conforme possibilita o artigo 144 da Lei n° 6.404/76
Ainda em sede preliminar, argüi o recorrente a ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, por ausência de prévia manifestação do Banco do Brasil.
Todavia, essa alegação não merece prosperar, pois verifica-se que, no decorrer da
auditoria, o responsável pelo setor foi instado a apresentar os documentos exigidos e se recusou a atender
à solicitação, configurando, assim, a oportunidade do contraditório Ademais, a própria interposição do
presente Pedido de Reexame demonstra o exercício, por parte do recorrente, do direito de ampla defesa e
o respeito ao devido processo legal
Vale ressaltar, ainda, que a decisão adotada, de fixar prazo para colocar à disposição
documentos essenciais aos trabalhos de auditoria, representa medida coercitiva de que dispõe este Tribunal
para poder desincumbir-se do mister constitucional de realizar auditorias, insculpido no art. 70, inciso IV,
da Carta Magna.
No mérito, observa-se que o recorrente fundamenta seu inconformismo em três diferentes
razões:
as informações contidas nos relatórios de auditoria estariam resguardadas pelo sigilo
bancário;
as informações contidas nos relatórios de auditoria têm caráter privativo e reservado,
servindo para orientar a gestão interna do Banco, não estando compreendidas no âmbito de atuação do
Tribunal; e
os relatórios de auditoria têm conteúdo subjetivo e, portanto, não têm força vinculante
nem probatória.
Quanto à primeira alegação, é de mister frisar, inicialmente, que sigilo bancário é instituto
criado para preservar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, não podendo os
agentes públicos albergar-se sob o manto do sigilo para evadir-se do dever constitucional de prestar contas
do regular uso do dinheiro público. Nesse sentido, esta Corte tem reiteradamente asseverado que 'não se
aplica às ações de fiscalização do Tribunal de Contas o sigilo bancário de que trata o art. 38 da Lei
n° 4.595/64, sendo inadmissível a sonegação de quaisquer processos, documentos ou informações
solicitados no exercício das diversas espécies de inspeções ou auditorias realizadas pelo TCU, em
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face das normas constitucionais e legais em vigor, sob pena das sanções previstas em lei' (vide
Decisões ifs. 650/97, 224/97, 15/97e 670/96, todas do Plenário).
Conquanto existam decisões, em caráter provisório, que suspenderam o acesso deste
Tribunal a informações protegidas pelos sigilos bancário fiscal, o recorrente, em nenhum momento, logrou
demonstrar que esses relatórios requeridos pela equipe de auditoria continham informações bancárias de
clientes.
Portanto, não merece prosperar a tese de que o sigilo bancário impede o fornecimento das
informações requeridas, pois o sigilo bancário deve ceder em face do principio constitucional de prestação
de contas da administração pública, direta e indireta (vide art. 34, VII, d, da CF/88). Ademais, mesmo se
se vier entender que esta Corte não pode ter acesso a tais dados, o recorrente não demonstrou que essas
informações sigilosas estariam presentes nos relatórios de auditoria solicitados.
No tocante ao segundo argumento, é cediço que o exame e avaliação dos controles internos
da entidade são tarefas afeitas e imprescindíveis ao controle externo. De outra parte, não há falar-se em
caráter privativo e reservado em face do Tribunal de Contas, que é o órgão constitucionalmente
encarregado de julgar todos os atos de gestão dos administradores e responsáveis por bens e valores
públicos.
De igual modo, a alegação de que os relatórios de auditoria têm conteúdo subjetivo, sem
força vinculante nem probatória (terceiro motivo), não interfere no fato de que eles possam servir de
subsídio às auditorias deste Tribunal.
Por fim, vale notar que, se porventura viesse a ser acatada a pretensão do recorrente,
estaria sendo subvertida a ordem natural do processo, pois o fiscalizado é que estaria ditando quais
documentos seriam de interesse para o órgão fiscalizador.
Assim, entende o Ministério Público que os argumentos apresentados pelo recorrente não
são bastantes para modificar a Decisão n° 16/97 - Plenário.
Ante o exposto, o Ministério Público perfilha a proposta uniforme da 10a SECEX (fls.
33/4), no sentido de o Pedido de Reexame ser conhecido para, no mérito, negar-lhe provimento.
Acrescento que o recorrente alegou que os atos de gestão interna estão 'ao abrigo do
direito à privacidade que engloba o direito de não emitir pensamento, na esteira da garantia
constitucional moldada no inciso X, do art. 5°, da Carta Política.—
É o Relatório.

VOTO

Considerando a tempestividade da apresentação do recurso e que o mesmo foi subscrito
por procurador devidamente credenciado pelo representante legal da Instituição recorrente, considero deva
ser conhecido o presente pedido de reexame, com fulcro no disposto no art. 48 da Lei n° 8.443/92.
Quanto às questões preliminares levantadas, tenho-as por descabidas, pelo motivos já
apresentados pela 10a SECEX e pela Procuradoria.
Acrescento às ponderações apresentadas que o poder de representar o Banco do Brasil é
atributo de seu Presidente e dos Diretores, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 25 do
Estatuto do Banco do Brasil. O Conselho de Administração tem natureza deliberativa e não executiva,
tanto que compete ao Presidente "cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho de Administração"
(art. 26, II, do Estatuto do Banco do Brasil). Este fato, por si só, demonstra o equívoco que constituiria o
envio de determinação àquele Conselho, como pretende o recorrente, já que as funções executivas do
à
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Banco são atribuídas ao Presidente e Diretores. Desse modo, a via adequada para o endereçamento ao
Banco do Brasil das determinações que esta Corte entenda necessárias é, de fato, a autoridade executiva
máxima da Instituição, o seu Presidente.
Relativamente ao mérito, observo que este Tribunal depara-se, outra vez, com negativa de
fornecimento de documentos solicitados por ocasião da realização de auditoria. Para o exercício regular de
suas competências, o TCU vê-se obrigado a rechaçar óbices ao conhecimento de documentos e
informações necessários à formação de juízo acerca de atos praticados no âmbito da administração pública,
objetos de sua fiscalização.
A conhecida alegação de sigilo bancário volta à pauta, desta feita acompanhada de
argumentos ainda menos razoáveis e de todo inaceitáveis.
A 10a SECEX e o Ministério Público, também no exame de mérito do recurso, houveramse bem ao demonstrar que a pretensão do recorrente de permanecer se esquivando de fornecer ao Tribunal
documentos necessários à auditoria em curso é despropositada.
Faço notar, em complementação à bem elaborada argumentação já apresentada, que a
solicitação de relatórios de auditoria interna é usual e perfeitamente pertinente, pois pode trazer
importantes contribuições aos trabalhos auditoriais. No caso presente, os relatórios revestem-se de
especial importância, uma vez que servirão de paradigma para a verificação do grau de confiabilidade de
dossiês entregues 'à equipe de auditoria do Tribunal com indícios de adulteração.
Ademais, lembro que o exame da atuação dos sistemas de controle interno das entidades
auditadas, o que inclui as unidades de auditoria interna, há muito constitui técnica básica de auditoria
descrita em todos os manuais do ramo. Tal prática constituía, já em 1972, Norma Geral de Auditoria
editada pelo Banco Central do Brasil. As Normas Relativas ao Trabalho do Auditor aprovadas pelo
Instituto dos Auditores Internos do Brasil igualmente incluem o estudo e avaliação do sistema de controle
interno dentre as normas de auditoria geralmente aceitas. Faço notar, ainda, que o Manual de Auditoria do
Tribunal de Contas da União, aprovado pela Portaria n° 63, de 27/02/96, prescreve o exame de trabalhos
do controle interno como técnica de auditoria.
Faz-se oportuna referência ao fato de os relatórios de auditoria não terem valor probante.
De fato, é sabido que as conclusões dos relatórios de auditoria, de per si, não constituem prova. O mesmo
se aplica às conclusões das equipes de auditoria do Tribunal. O Plenário decidirá sempre com base nas
provas objetivas juntadas ao autos, cuja seleção competirá ao Tribunal e não ao ente fiscalizado.
Urge, também, rebater com mais veemência a afirmação de que os trabalhos de auditoria
interna referem-se a circunstâncias não sujeitas ao controle desta Corte Obviamente os relatórios de
auditoria interna devem, necessariamente, "dizer respeito", justamente, à gestão contábil, financeira,
orçamentária e patrimonial do Banco do Brasil. Se assim não fosse, a ação da unidade certamente estaria
de todo irregular, mas também neste caso os documentos deveriam ser entregues ao Tribunal por força de
dispositivos constitucionais e da Lei n° 8.443/92, a qual expressamente dispõe:
"Art. 42. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal
em suas inspeções ou auditorias, sob qualquer pretexto.
§ 10 No caso de sonegação, o Tribunal assinará prazo para apresentação dos documentos,
informações e esclarecimentos julgados necessários, comunicando o fato ao Ministro de Estado supervisor
da área ou à autoridade de nível hierárquico equivalente, para as medidas cabíveis.
§ 2° Vencido o prazo e não cumprida a exigência, o Tribunal aplicará as sanções previstas
no inciso W do art. 58 desta Lei."
À vista da invocação do direito à privacidade feita pelo recorrente, acrescente-se que às
pessoas jurídicas integrantes da administração pública não assiste tal direito. Muito ao contrário, a
Constituição Federal impõe-lhes a observância do Principio da Publicidade (art. 37, caput), o que
acarreta, para o administrador, o dever de transparência, a cujo cumprimento se nega o recorrente ao
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denegar ao Tribunal o fornecimento de documentos úteis ao controle externo.
Por fim, desejo reafirmar que a prerrogativa desta Corte de acessar informações relativas
às unidades sujeitas ao controle externo não advém somente do disposto no art. 42 da Lei n° 8.443/92.
Decorre, principalmente, do dever de prestar contas (art. 34, VII, "d", da Constituição Federal) e das
competências desta Corte, definidas no art. 71 da Carta Política, motivo pelo qual não se admite seja
limitada pelos dispositivos infraconstitucionais invocados pelo recorrente.
Ante o exposto, acolhendo os pareceres uniformes lançados nos autos, VOTO no sentido
de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 29 de abril de 1998.

•
BENTO JOSÉ
Ministro-R
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DECISÃO N° 207 /98 - TCU - Plenário
Processo n° 625.524/96-9
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame.
Interessado: Paulo César Ximenes Alves Ferreira, Presidente.
Entidade: Banco do Brasil S/A.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Procurador-Geral, em exercício, Walton Alencar Rodrigues.
Unidade Técnica: 10a SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer do presente pedido de reexame, com fulcro no art. 48 da Lei n° 8.443/92, para, no
mérito, negar-lhe provimento;
8.2. conceder novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência, para que o
Presidente do Banco do Brasil S/A atenda à determinação contida no subitem 8.1 da Decisão n° 016/97TCU-Plenário, de 29/01/97;
8.3. dar ciência ao recorrente da Decisão ora adotada.
Ata n° 15/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministros que alegaram impedimento: Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

BENTO JOSÉ
Ministro-
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GRUPO 1- CLASSE II - PLENÁRIO
TC-013.674/97-8 (Apenso: TC n 2 013.949/97-7)
NATUREZA: Solicitação de Auditoria.
ENTIDADE: Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRÁS.
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 que o Tribunal efetue
auditoria nos contratos firmados pela PETROBRÁS com empresas
privadas do setor petroquímico, tendo em vista a existência, nos
instrumentos contratuais, de cláusulas que conflitam com os interesses
da estatal. Acolhimento por preencher os requisitos de admissibilidade.
Determinação com a finalidade de que seja realizada a auditoria.
Comunicação à citada Comissão.
Trata-se da solicitação formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados no sentido de que o Tribunal efetue auditoria nos contratos celebrados pela
PETROBRÁS com a empresa Odebrecht.
Tal solicitação teve origem no Requerimento n 2 260/97, de autoria do Deputado Lima Netto,
em que este anexa cópia de matérias publicadas pelos jornais "O Globo" e "O Estado de São Paulo" (fls. 03).
Com efeito, o jornal " O Estado de São Paulo" registra a seguinte notícia: "O Ministro de
Minas e Energia, Raimundo Brito, informou que a PETROBRÁS terá que conseguir autorização da Odebrecht
para fechar novas parcerias no setor petroquímico...A medida está prevista no contrato fechado pela estatal
com a empresa, para criação da Companhia Nacional de Produtos Petroquímicos (CNPP) ..."
Por sua vez, "O Globo" aponta que "a PETROBRÁS assinou três contratos de associação
com a Odebrecht que, segundo denunciaram fontes do setor, favorecem o grupo privado. Pelos contratos,
qualquer novo projeto petroquímico do país com a participação da PETROBRÁS terá que ser aprovado pela
Odebrecht. A PETROBRÁS assinou os contratos .com a OPP Petroquímica, da Odebrecht, para construção
em conjunto do Pólo Petroquímico de Paulínia, em São Paulo. Dois dos contratos prevêem a construção de
uma fábrica de polipropileno e de uma usina termoelétrica. Um terceiro contrato de associação entre a
PETROBRÁS e a OPP prevê a constituição da Companhia Nacional de Produtos Petroquímicos (CNPP). Por
esse contrato, segundo fontes, se vinculam todos os passos futuros da PETROBRÁS aos interesses da
Odebrecht, com exclusão de quaisquer outros parceiros, nacionais ou estrangeiros, salvo com a concordância
da Odebrecht... Na interpretação de alguns juristas do setor, a estatal estaria dando à Odebrecht o poder de
opinar em todos os negócios que venha a fazer daqui para a frente, em qualquer setor, como em projetos de
gás natural, refinarias, matérias-primas, sistema de transferência de produtos como oleodutos. Isso significa
que a Odebrecht terá direito a opinar se o projeto interfere ou não no novo pólo e também terá a prioridade
para substituir outros proponentes".
A 9 SECEX, antecipando-se à referida solicitação, realizou diligência solicitando da
PETROBRÁS informações e/ou documentos versando sobre notícia veiculada no jornal "Correio Braziliense"
do dia 12.09.97 sob o título "PETROBRÁS É ACUSADA DE FAVORECER A ODEBRECHT".
Em atendimento, a empresa estatal encaminhou os elementos constantes às fls. 22/81.
EXAME TÉCNICO
A mencionada Unidade Técnica, após proceder ao exame na citada documentação (fls. 82/95),
ressalta os seguintes aspectos:
Em primeiro lugar, entende que a PETROBRÁS não enviou cópia das respectivas atas das
7.1.
e
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reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração com os documentos que, porventura,
estejam anexados. Enviou, apenas, certidão elaborada pelo Secretário-Geral da PETROBRÁS, suscitando
a dúvida de que as respectivas atas possam conter outros assuntos dos quais o Tribunal não poderia tomar
conhecimento.
Destaca, após examinar o contrato firmado entre a PETROBRÁS e a OPP Petroquímica S.A.
7.2.
(fls. 28/40), que a cláusula oitava, a seguir transcrita, que trata dos conflitos de interesses, é a que está
passível de revisão por parte da Administração, tendo, inclusive, gerado manifestações negativas.
"CLÁUSULA OITAVA - CONFLITO DE INTERESSES
Respeitados os acordos e negócios de produção de produtos petroquímicos existentes de que
participem, as partes evitarão participar, isoladamente, de novos investimentos ou negócios que sejam
conflitantes com os empreendimentos petroquímicos organizados nos termos deste contrato, e com esse
objetivo cada parte:
antes de promover o estudo e planejamento de outros projetos, manterá negociações de
boa-fé com a outra parte visando a evitar conflitos de interesses;
antes de contratar participação em projeto não organizado nos termos desse contrato,
oferecerá à outra parte oportunidade de participar do projeto nas mesmas condições da ofertante; se a parte
que receber a oferta não aceitar a oferta, a ofertante ficará livre para prosseguir com o projeto sem a
participação da outra parte."
Considera a 9' SECEX que esta cláusula restringe a liberdade de atuação dos
7.3.
administradores da PETROBRÁS, uma vez que quase a totalidade de suas atividades estão relacionadas com
o setor petroquímico. Ademais, favorece a empresa OPP, no sentido de permitir a sua participação em todos
os projetos futuros da estatal, em detrimento de outros grupos, o que, sem dúvida, prejudicará o mercado
de produtos petroquímicos, tendo em vista que as empresas excluídas nas negociações tendem a ter reduzidas
as suas participações no mercado, passando a concorrer em posição de inferioridade com a empresa OPP.
7.3. Destaca que se encontra apensado ao presente processo, por determinação deste Relator,
o TC n2 013.949/97-7, que versa sobre solicitação, similar à presente, da Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle da Câmara dos Deputados, a fim de que a Corte realize uma auditoria para examinar os contratos
firmados com a PETROBRÁS e outras empresas privadas do setor petroquímico.
Diante disso, e objetivando atender às solicitações emanadas da citada Comissão, propõe, com
8.
o endosso da Diretora e do Secretário (fls. 94/96), que, em essência, seja realizada uma auditoria na
PETROBRÁS objetivando examinar todos os contratos firmados entre aquela estatal e as empresas privadas,
incluindo a empresa Odebrecht.
É o Relatório.
VOTO
Registro, preliminarmente, que a presente solicitação preenche os requisitos de admissibilidade
previstos nos arts. 71, inciso IV, da Constituição Federal e 1 2, inciso II, da Lei n2 8.443/92 c/c os arts. 1 2,
inciso II, e 184, do Regimento Interno/TCU. Deve, portanto, ser acolhida pelo Tribunal.
A solicitação contida no presente processo tem caráter específico, por referir-se ao contrato
firmado entre a PETROBRÁS e a empresa Odebrecht. Já o TC n 2 013.949/97-7, também se referindo a
solicitação formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, visa
à realização de auditoria em outras empresas privadas do setor petroquímico. Trata-se, portanto, de solicitação
mais abrangente, que engloba a contida nestes autos, e que uma vez acolhida resultará no atendimento das
solicitações.
Em ambas as solicitações fica patente a preocupação dos membros do Congresso Nacional
com a suposta concessão, pela PETROBRÁS, de privilégios às empresas privadas do setor petroquímico nos
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contratos com elas firmados. Essas regalias traduzir-se-iam na existência de cláusulas que dariam às empresas
signatárias vantagens indevidas em relação às demais empresas do setor petroquímico.
4.
Por outro lado, a 9 SECEX, após proceder ao exame na documentação remetida pela
empresa estatal a respeito do contrato com a empresa Odebrecht, considerou insuficientes os elementos, uma
vez que restaram pendentes as cópias das reuniões da Diretoria Executiva e dos órgãos colegiados (Conselhos
de Administração e Fiscal), que autorizaram a companhia a firmar contrato de associação com a empresa OPP
Petroquímica.
5
Na atual fase processual, entendo despiciendo tecer considerações a respeito do mérito das
questões tratadas nas presentes solicitações. Considero que o momento oportuno dar-se-á após a realização
da auditoria, pois esse procedimento visa, nos termos do art. 204 c/c o art. 206, inciso I, do Regimento
Interno/TCU, a verificar a legalidade e a legitimidade de atos e fatos administrativos, bem como a esclarecer
quaisquer outros aspectos relacionados com os processos.
Ante o exposto, acolho a proposta da 9i SECEX e VOTO no sentido de que o Tribunal adote
a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.

Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 29 de abril de 1998
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DECISÃO N2 208 /98 - TCU - Plenário
Processo n2 013.674/97-8 (Apenso: TC n 2 013.949/97-7)
Classe de Assunto: II - Solicitação de Auditoria.
Interessada: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.
Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 9 2 SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. acolher a presente solicitação por preencher os requisitos de admissibilidade;
8.2. determinar à 9 2 SECEX que efetue, com a urgência necessária, em atendimento à presente
solicitação, bem como àquela constante do TC n 2 013.949/97-7, auditoria nos contratos firmados pela
PETROBRÁS com as empresas privadas do setor petroquímico, tendo como principal objetivo a identificação
de cláusulas que representem privilégios para essas empresas, em detrimento dos interesses daquela estatal,
devendo realizar, igualmente, exame nos atos administrativos que autorizaram a assinatura dos respectivos
contratos;
8.3. dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à referida Comissão,
informando que, tão-logo os trabalhos sejam concluídos e apreciados por este Tribunal, ser-lhe-ão
encaminhados os resultados alcançados.
Ata n° 15/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que alegou impedimento: Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça.

•
HOMERO SANTOS
Presidente

BENTO JOSÉ B
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GRUPO I - CLASSE II - PLENÁRIO
TC-004.162/97-8
Natureza: Solicitação
Interessado: Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara
dos Deputados
Órgão: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS/Ministério
da Previdência e Assistência Social - MPAS
Ementa: Acompanhamento, decorrente de solicitação da
Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos
Deputados, referente ao acompanhamento das receitas e
despesas do INSS. Relatório do exercício de 1996.
Continuidade da elaboração do trabalho. Remessa de cópias.
Determinação à Secretaria de Assistência Social do MPAS.
Trata-se de solicitação formulada pela Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos
Deputados a respeito da arrecadação e das despesas do Instituto Nacional do Seguro Social, exercício de
1996, em cumprimento ao item 8.1, alínea a, da Decisão n° 550/95 - TCU - Plenário, de 18.11.95.
O Relatório de Acompanhamento das Receitas e Despesas Previdenciárias a Cargo do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, do exercício de 1996, foi elaborado por grupo de trabalho da 5'
SECEX, designado pela Portaria n° 14/97, do Secretário de Controle Externo (fl. 01). A análise partiu de
demonstrativos fornecidos pelo INSS, pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN e de dados extraídos do
Sistema de Administração Financeira - SIAFI (fl. 05).
Igual trabalho fora desenvolvido pela Unidade Técnica, em relação ao exercício de 1995, com
objetivo de oficializar as informações obtidas nas atividades de acompanhamento desenvolvidas pela
mesma SECEX (fl. 05).
Para análise dos dados, os recursos legalmente destinados à manutenção do INSS foram
agrupados em três categorias (fl. 06):
recursos arrecadados diretamente pelo INSS, que não transitam financeiramente pelo Tesouro
Nacional: Fonte 154, Fonte 250 e Fonte 292;
parcela de recursos vinculados à Seguridade Social, transferidos pelo Tesouro Nacional, de
acordo com a Lei Orçamentária Anual: Fonte 122, Fonte 123, Fonte 151, Fonte 153, Fonte 156 e Fonte
198; e
c) recursos não vinculados à Seguridade Social, destinados à Previdência Social para suprir sua
necessidade de financiamento: Fonte 100, Fonte 144 e Fonte 199.
Do total de recursos do INSS, 75% pertencem ao primeiro grupo, sendo 70% da. Fonte 154 Contribuição dos Empregadores e Trabalhadores para a Seguridade Social (fl. 07). Em relação aos anos
anteriores (1994 e 1995), este percentual tem sido mantido, enquanto no segundo grupo (transferências do
governo) decresceu e no terceiro grupo (recursos sem vinculação específica) apresentou elevação, devido
à Fonte 199 - Fundo de Estabilização Fiscal.
A relação entre os valores realizados e estimados da receita alcançaram a média de 91%, sendo
de 92% a mesma relação para a contribuição dos empregadores e trabalhadores - Fonte 154 (fl. 08). Isso
significa que as demais fontes (repasses ao INSS) contribuíram com pouco mais de 7% (fl. 09).
Contudo, aspecto relevante do trabalho é a capacidade de cobertura dos beneficios com recursos
do próprio sistema. Foram feitas as considerações iniciais sobre o conceito de arrecadação líquida (fl. 11):
recursos arrecadados pelo INSS (arrecadação bancária+rendimento de aplicações financeiras+remuneração
sob arrecadação financeira+resgaste de títulos e bonificações) menos os valores arrecadados para terceiros
FNDE, INCRA, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT, SDR/MARA, DPC/FDEP e
SEFA). Posto isso, foi analisado o desempenho das receitas e despesas.
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Pelos valores observados, a arrecadação líquida dos meses de janeiro a agosto de 1996 não foi
suficiente para cobrir os beneficios; em setembro e outubro houve um pequeno superávit, e, em novembro,
com o inicio do pagamento do 13° salário, é registrado novo déficit. Em dezembro, as receitas
aumentaram, devido a recursos provenientes da arrecadação da Contribuição de Empregados e
Trabalhadores sobre o 13 0 salário e parte do pagamento - significativo - da dívida da Rede Ferroviária
Federal S. A. No ano, a arrecadação líquida não foi suficiente para cobrir o pagamento com beneficios,
resultando em débito de R$516,3 milhões (fl. 12).
Ainda há de ser acrescentado às despesas com beneficios, os gastos com a máquina
administrativa, e aos recursos próprios, as receitas repassadas à Autarquia. Verificados os valores
transferidos, foi observado que eles foram insuficientes para pagar pessoal e demais despesas
operacionais, que representaram somente 9% dos gastos do INSS em 1996 (fls. 13/4).
Assim, nem a arrecadação foi suficiente para o pagamento dos beneficios, nem os recursos
10.
transferidos cobriram as despesas operacionais (fl.14).
Em novembro de 1996, o Conselho Monetário Nacional aprovou empréstimo do Banco do Brasil
11.
ao INSS, a título de antecipação de receitas orçamentárias, que consistia em abertura de crédito rotativo
até o limite de R$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), objetivando promover ajustes nos seus fluxos
diários de entrada e saída de recursos (fls. 15/6). A liquidação da dívida seria efetuada pela arrecadação
entre os dias 20 e 26 de dezembro (Vol. 1, fl. 16).
Tal operação deu-se em virtude do pagamento, em dezembro, da gratificação natalina, além dos
12.
beneficios usuais do mês. A arrecadação relativa à Contribuição dos Empregadores e Trabalhadores sobre
o 13° salário é realizada somente no final do mesmo mês, por isso houve necessidade de o INSS recorrer
ao empréstimo, por antecipação da receita.
Pela operação, a Autarquia desembolsou R$20,6 milhões, a título de encargos financeiros.
13.
Diante do pagamento desses encargos, a Unidade Técnica questionou o entendimento da
14.
legislação a respeito do empréstimo mencionado, conforme se segue:
- Lei n° 9.275/96:
"Art. 8°. É o Poder Executivo autorizado a:
I - contratar operação de crédito, por antecipação da receita, até o limite de vinte por cento das
Receitas Correntes estimadas nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas até trinta dias após o encerramento
do exercício; e
II- . "
- Lei n°8.212, de 24.07.91:
"Art. 16. A contribuição da União é constituída de recursos adicionais do Orçamento Fiscal,
fixados obrigatoriamente na lei orçamentária anual.
Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da
Seguridade Social, quando decorrentes do pagamento de beneficios de prestação continuada, na forma da
Lei Orçamentária Anual".
- Constituição Federal:
"Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta,
nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro;
II - dos trabalhadores;
III - sobre a receita de concursos de prognósticos".
O Relatório registra que, à vista da legislação, a União deveria ter coberto as insuficiências
15.
financeiras para o pagamento dos beneficiados, evitando a realização da operação pela Autarquia, com
custos equivalentes a R$20,6 milhões (fls. 22/3).
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O INSS firmou o Convênio n° 001/96 com a União, por intermédio do MPAS, visando
16.
transferência de crédito orçamentário para pagamento do Beneficio de Prestação Continuada, estabelecido
nos artigos 20, 21 e 35 da Lei n° 8.742/93 (Vol. 1, fls. 71/79). Consta, na cláusula segunda do
instrumento - Das Obrigações -, que o concedente tem que transferir os recursos orçamentários e
financeiros para o convenente executar o referido convênio (alínea a) e que "repassar os recursos
financeiros ao CONVENENTE, mensalmente, à medida que se forem realizando as receitas" (alínea b).
17. Porém, em Oficio n° 001/97 (Vol. 1, fl. 70), a Coordenação-Geral de Finanças do INSS deu
conhecimento ao Subsecretário de Planejamento e Orçamento do MPAS que, até aquela data, teria sido
pago pela Autarquia a quantia de R$ 174.679.952,88 (cento e setenta e quatro milhões, seiscentos e
setenta e nove mil, novecentos e cinqüenta e dois reais e oitenta e oito centavos), a título de Beneficios
Assistenciais, conforme previsto no Convênio n° 001/96, e somente reembolsado pela Secretaria de
ea, Assistência Social do MPAS o valor de R$ 70.995.457,01 (setenta milhões, novecentos e noventa e cinco
mil, quatrocentos e cinqüenta e sete reais e um centavo). Diante disso, foi solicitado o reembolso imediato,
ao INSS, do saldo de R$106.271.871,25 (cento e seis milhões, duzentos e setenta e um mil, oitocentos e
setenta e um reais e vinte e cinco centavos). Acrescente-se que já haviam sido enviados ao MPAS outros
dois oficios, de igual teor, em 06.11.96 (Vol. 1, fl. 66) e 02.12.96 (Vol. 1, fl. 68).
Pelo exposto, a 5' SECEX apresentou a seguinte proposição (fls. 26/7):
18.
"a) a oitiva do Ministério Público junto ao Tribunal sobre os efeitos jurídicos do disposto no art.
16 da Lei n° 8.212/91, em razão dos termos do art. 8° da Lei n° 9.275/96, no que se refere a regularidade
da operação de crédito, por antecipação da receita, no valor de R$3,4 bilhões (três bilhões e quatrocentos
milhões de reais), tomados pelo INSS junto ao Banco do Brasil;
que o Relatório de Acompanhamento das Receitas e Despesas do INSS continue a ser
elaborado por esta Unidade Técnica com periodicidade anual, com vistas a proporcionar informações e
dados referentes a um ciclo financeiro completo da Previdência Social;
que o Tribunal:
c.1) encaminhe o Relatório de Acompanhamento das Receitas e Despesas Previdenciárias a cargo
do INSS (fls. 03/23), à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados,
consoante os termos da alínea "a" do item 8.1 da Decisão n° 550/95 - TCU - Plenário;
e.
c.2) encaminhe cópia do referido Relatório à Comissão de Seguridade Social e Família e à
Comissão de Finanças e Tributação, ambas da Câmara dos Deputados, e à Comissão de Fiscalização e
Controle do Senado Federal, por tratar de assunto conexo com as atribuições destas Comissões;
c.3) solicite a manifestação formal da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara
dos Deputados quanto aos seguintes quesitos:
Remanesce o interesse daquela Comissão pelo Relatório de Acompanhamento ora
encaminhado?
Caso seja do interesse da Comissão o recebimento do documento, a formatação dos dados e o
conteúdo deste Relatório estão compatíveis com os propósitos da Comissão?
Sugestões tendentes à otimização do Relatório de Acompanhamento das Receitas e Despesas
Previdenciárias;
c.4) determine à Secretaria de Assistência Social do MPAS que adote providências com vistas à
regularização dos repasses ao INSS referentes aos pagamentos dos Beneficios de Prestação Continuada
aos Deficientes e aos Idosos, de que tratam os artigos 20, 21 e 35 da Lei n° 8.742, de 07.12.93, bem como
às respectivas despesas operacionais pertinentes, em observância ao disposto na cláusula segunda do
Convênio n° 001/MPAS/SAS/96, de 11.03.96, firmado entre a União, por intermédio do MPAS, e o
INSS."
Os autos foram encaminhados à Douta Procuradoria, de acordo com a proposta supra da
19.
a
Unidade Técnica, letra "a", que se pronunciou pela regularidade do procedimento adotado pelo INSS paril&
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cumprir suas finalidades sociais. Observou que "à União cabe o pagamento dos beneficios de prestação
continuada de que tratam os artigos 20 e seguintes da Lei n° 8 742/93, consoante convênio firmado entre
o MPAS e o INSS". .e, como tal, deverá ser regularizado o devido pagamento, conforme proposta da
Unidade Técnica (fl. 28)
É o Relatório.
VOTO

e

O Relatório de Acompanhamento das Receitas e Despesas do INSS foi elaborado para o
exercício de 1996, em cumprimento à deliberação desta Corte (Decisão n° 550/95 — TCU — Plenário,
Sessão de 18.11.95)
Os dados constantes do trabalho foram analisados sob a ótica da receita e despesa, permitindo ao
leitor compreender a operacionalização do sistema de arrecadação e de pagamento de beneficios.
Comparando os valores dos anos de 1994 a 1996, a capacidade de arrecadação da Autarquia é
decrescente em relação ao pagamento de beneficios, chegando a déficit no valor de R$ 516.300.000,00
(quinhentos e dezesseis milhões e trezentos mil reais) no último ano analisado.
Para agravar essa situação, a União, por intermédio do Ministério da Previdência e Assistência
Social, não repassou ao INSS os recursos pagos aos beneficiários da Prestação Continuada de Idosos e
Deficientes, de acordo com o estabelecido no Convênio n° 001/96, aumentando o déficit da Autarquia.
Além do mais, em dezembro são pagas as parcelas referentes à gratificação natalina acumulada
com os beneficios usuais do mês, com temporária indisponibilidade de caixa do INSS, fazendo com que a
Autarquia recorresse a empréstimo bancário, a título de antecipação da receita, e pagasse altos encargos
financeiros por isso.
Diante dos fatos, verifica-se que o acompanhamento das receitas e despesas previdenciárias a
cargo do INSS é de valiosa importância, mormente no que se refere a informações da arrecadação e dos
pagamentos dos beneficios, para que se conheça a realidade da Previdência Social em nosso país e os
problemas passíveis de serem solucionados.
Como os relatórios de acompanhamento foram iniciados por solicitação da Comissão de
Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, entendo oportuno submeter à mesma a conveniência
ou não da continuidade do recebimento das informações ali contidas.
Assim sendo, acolho a proposta da Unidade Técnica e VOTO no sentido de que o Tribunal adote
a Decisão que ora submeto à deliberação deste Egrégio Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 29 de

VALMIR CA1PELO
Ministro-Relator
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Tribunal de Contas da União

DECISÃO N° 209 /98 - TCU - Plenário
Processo n° TC- 004.162/97-8
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessado: Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados
Órgão: Instituto Nacional do Seguro Social/MPAS
Relator: Ministro Valmir Campeio
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado
Unidade Técnica: 5 a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - determinar a continuidade da elaboração, pela 5a Secretaria de Controle Externo do TCU, do
Relatório de Acompanhamento das Receitas e Despesas Previdenciárias do INSS, com periodicidade
anual;
8.2 - determinar à Secretaria de Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência Social
que adote providências com o objetivo de regularizar os repasses ao Instituto Nacional do Seguro Social,
referentes aos pagamentos dos Beneficios de Prestação Continuada aos Deficientes e aos Idosos, de que
tratam os artigos 20, 21 e 35 da Lei n° 8.742, de 07.12.93, bem como às respectivas despesas operacionais
pertinentes, conforme disposição da cláusula segunda do Convênio n° 001/MPAS/SAS/96, de 11.03.96,
firmado entre a União, por intermédio do MPAS, e do INSS;
8.3 - encaminhar cópia desta Decisão e do Relatório e Voto que a fundamentam, bem como do
Relatório de Acompanhamento das Receitas e Despesas do INSS ao Presidente da Comissão de
Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, consoante os termos da alínea "a" do item 8.1 da
Decisão n° 550/95 - TCU - Plenário, solicitando o pronunciamento da mesma a respeito do interesse em
continuar recebendo os Relatórios de Acompanhamento das Receitas e Despesas Previdenciárias da forma
como vêm sendo elaborados pelo TCU, indicando, se for o caso, as observações cabíveis;
8.4 - encaminhar cópia do Relatório de Acompanhamento das Receitas e Despesas do INSS aos
Presidentes da Comissão de Seguridade Social e Família e de Finanças e Tributação, ambas da Câmara
dos Deputados, bem assim ao Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal, por
tratar de assunto pertinente às atribuições que lhes competem.
Ata n° 15/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campeio (Relator) e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

--/()
VALMIR CA PELO
Ministro-Relator
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GRUPO I - CLASSE II - Plenário
TC 015.389/97-9
Natureza: Solicitação de Auditoria
Interessado: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara
dos Deputados
Ementa:

Solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade.
Conhecimento. Determinação à SECEX/CE para a realização da
auditoria. Comunicação à Comissão solicitante. Restituição dos autos à
SECEX/CE.

•

RELATÓRIO
Trata-se de solicitação formulada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da
Câmara dos Deputados, Deputado Arlindo Chinaglia, no sentido de que o Tribunal inclua nos trabalhos da
auditoria que está sendo realizada no Banco do Nordeste do Brasil/BNB, os fatos elencados no expediente
de autoria dos Deputados José Pimentel e Inácio Arruda às fls. 02/03.
Referidos fatos, de acordo com aquele expediente, referem-se à: "1) análise legal e econômicofinanceira das operações de lançamento de eurobonus e captação de recursos externos pelo BNB, nos anos
de 1995 a 1997; 2) realização de despesas com feira e evento promocional em Nova Iorque, nos Estados
Unidos, em 1996, com o objetivo de promover investimentos de interesse do Nordeste, fato que, segundo
consta, seria alvo de processo administrativo por parte do Banco Central; 3) desperdícios e gastos decorrentes
da mudança da logomarca do Banco, em especial com a eventual destruição de material de expediente e
promocional relacionado com a logomarca anterior; e 4) apuração dos negócios entre o BNB e a Caixa de
Previdência do Banco do Nordeste (CAPEF) objeto de suspeição pela Secretaria de Previdência
Complementar, do MPAS, em sua nota 32/TGOF - CRE de 23/07/97, que anexa oficio 988/GAB.SPC de
27/07/95, e, por último, a operação de compra de ações do banco pela CAPEF, relativo ao último aumento
de capital do mesmo".
A Sra. Secretária-Geral de Controle Externo Substituta encaminhou os autos à análise
preliminar da SECEX/CE, conforme dispõe o art. 30 da Resolução n 77/96-TCU (fl. 04).
A Unidade Técnica, após análise da peça, ressalta a especificidade e a extensão do tema exposto
no item "1", envolvendo três exercícios, o que comportaria um trabalho "exclusivo para possibilitar o seu
domínio e apuração"; e, observa, ainda, que não houve a anexação dos documentos citados nos itens "2" e "4",
originários do BACEN e da Secretaria de Previdência Complementar, respectivamente, bem como outros
elementos subsidiários ao exame das questões suscitadas.
Ante o quê expôs, propõe, desta forma, a alocação de duas equipes composta de dois AFCEs
, para atuarem junto ao BNB, sendo que, a primeira seria incumbida da análise requerida no item 1, e a
segunda do exame dos demais tópicos.
A Sra. Secretária-Geral de Controle Externo Substituta, em despacho à fl. 07, considerando
que a presente Solicitação encontra arrimo no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, propõe que seja
determinado à SECEX/CE a realização da auditoria requerida.
É o Relatório.

k.
C: \ MIN-FG \ MICRO-01 \ R ELATORIOS \ 01538997.D0C-pb-RCMLO

Sano*

f

o entr

-35Tribunal de Contas da União
Gabinete Ministro Fernando Gonçalves

(

tr.

C7

sect

metia• MI

015.389/97-7
Fls. 03

VOTO

Inicialmente, registro que relato estes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n 9 64/96
- TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao Senhor
Ministro Fernando Gonçalves.
Estando a presente Solicitação amparada na Constituição Federal (art. 71, IV) e atendido o
requisito essencial previsto no art. 184 do Regimento Interno, Voto no sentido de que o Tribunal adote a
deliberação que ora submeto à consideração deste E. Plenário.
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DECISÃO N 2 210 /98-TCU - Plenário
1. Processo n2 TC 015.389/97-9
2. Classe de Assunto: II - Solicitação de auditoria
3. Interessado: Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados
4. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil/BNB
5. Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: SECEX/CE
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 1 2, inciso II, da
Lei n2 8.443/92, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Solicitação, por preencher o requisito essencial previsto nos arts.71, inciso IV
da Constituição Federal , c/c arts. 1°, II e 38, I, da Lei n° 8.443/92 e com o artigo 184 do Regimento Interno
do TCU;
8.2. determinar à SECEX/CE a realização de auditoria no Banco do Nordeste do Brasil/BNB,
objetivando:
proceder à análise legal e econômico-financeira das operações de lançamento de eurobonus e captação
de recursos externos pelo BNB, nos anos de 1995 a 1997;
verificar a legalidade, legitimidade e economicidade da realização de despesas com feira e evento
promocional em Nova Iorque, nos Estados Unidos, em 1996, com o objetivo de promover investimentos de
interesse do Nordeste, fato que, segundo a Comissão solicitante, seria alvo de processo administrativo por
parte do Banco Central;
apurar a ocorrência de possíveis desperdícios e gastos decorrentes da mudança da logomarca do
Banco, em especial com a eventual destruição de material de expediente e promocional relacionado com a
logomarca anterior;
averiguar os negócios entre o BNB e a Caixa de Previdência do Banco do Nordeste (CAPEF), que,
segundo àquela Comissão, foi objeto de suspeição pela Secretaria de Previdência Complementar, do MPAS,
em sua Nota 32/TGOF - CRE de 23/07/97; bem como a operação de compra de ações do Banco pela CAPEF,
relativo ao último aumento de capital do mesmo;
8.3. autorizar a constituição de duas equipes compostas de dois Analistas de Finanças e Controle Externo
para realizarem a auditoria ora determinada, sendo que a primeira incumbida da análise prevista no item 8.2
"a" retro, e a segunda do exame dos demais fatos descritos no item 8.2 ("b", "c", e "d");
8.4. encaminhar à Comissão interessada cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam; e
8.5 restituir os autos à SECEX/CE.
9. Ata n° 15/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 29/04/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo (Relator), Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

C•
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Presidente
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Grupo I - Classe - II — Plenário
TC- 016.235/96-7
Natureza: Solicitação do Congresso Nacional
Interessada: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados.
Apensos: TCs 016.792/96-3 e 016.759/96-6 (Solicitações de
Informações) e 700.095/97-7 (Relatório de Auditoria)
Ementa: Solicitação do Congresso Nacional. Realização de auditoria
no SEBRAE Nacional e no SEBRAE/SP. Audiência dos responsáveis
do SEBRAE Nacional. Acolhimento das razões de justificativa.
Determinações. Remessa de cópias dos relatórios de auditoria à
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados. Juntada às contas do SEBRAE Nacional, relativas ao
exercício de 1995.

Versa a espécie sobre solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados, com vistas a que este Tribunal adotasse providências no sentido de encaminhar àquela Comissão
os seguintes documentos ou informações:
"1. comprovantes de todas as admissões, constando os respectivos salários, realizadas pelo SEBRAE
Nacional e pela Unidade Regional de São Paulo no ano de 1995;
comprovantes de todas as passagens aéreas, gastos com hotéis e alimentação autorizados pelo SEBRAE
Nacional e pela Unidade Regional de São Paulo no ano de 1995;
comprovantes referentes às verbas gastas, com detalhamento de suas finalidades, nos chamados
'Programas Especiais' pelo SEBRAE Nacional e pela Unidade Regional de São Paulo no ano de 1995,'
gastos com publicidade efetuados pelo SEBRAE Nacional e pela Unidade Regional de São Paulo no
ano de 1995;
cópias de todos os contratos com empresas de consultoria e com consultores independentes realizados
pelo SEBRAE Nacional e pela Unidade Regional do SEBRAE de São Paulo no período de I° de janeiro
de 1995 até apresente data (16.10.96);
informações circunstanciadas sobre as razões da contratação, nome e CGC das empresas contratadas,
nomes dos proprietários das empresas contratadas, nome e CPF dos consultores independentes
contratados, valor dos contratos, formas de pagamento, cópia de recibos de pagamentos efetuados e data
das assinaturas de contratos e de pagamentos efetuados pelo SEBRAE Nacional e pela Unidade Regional
do SEBRAE de São Paulo Paulo no período de 1° de janeiro de 1995 até apresente data (16.10.96)."
Por meio da Decisão Plenária n° 764/96 (fl. 13), o Tribunal conheceu a solicitação e resolveu
determinar que:
"sob a coordenação da SEGECEX, em face da existência de mais de uma unidade jurisdicionada, seja
realizada auditoria, por servidores da 7" SECEX e SECEX/SP, com vistas ao atendimento da solicitação
em objeto."
Às fls. 17/23, o SEBRAE interpôs embargos de declaração contra o julgado.
Conhecidos e providos os embargos - Decisão Plenária n° 079/97 -, o Colegiado declarou que:
"a auditoria determinada pela Decisão n° 764/96 — Plenário, destinada ao atendimento à solicitação da
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, objetivará a verificação das
despesas realizadas nas áreas a seguir especificadas, no ano de 1995, no SEBRAE Nacional e na Unidade
Regional do SEBRAE de São Paulo, de interesse daquela Comissão:
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admissão e pagamento de pessoal;
passagens aéreas, hotéis e alimentação;
denominados 'Programas Especiais' desenvolvidos pelo SEBRAE;
publicidade; e
consultoria."
5.
Dando cumprimento ao decidido pelo Tribunal, a r SECEX realizou auditoria no SEBRAE
Nacional, cujo respectivo relatório encontra-se colacionado às fls. 41/51.
6.
Após analisar as áreas especificadas pela Decisão Plenária n° 079/97 - admissão e pagamento de
pessoal; passagens aéreas, hotéis e alimentação; denominados "Programas Especiais" desenvolvidos pelo
SEBRAE; publicidade; e consultoria - os Srs. Analistas responsáveis pela realização da auditoria propuseram,
além de remeter cópia do relatório à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados, determinar ao SEBRAE que, in verbis:
"a) anexe às prestações de contas de viagens a serviço os originais dos bilhetes de passagem, conforme
dispõe o item 5.2 da Instrução Normativa n°004/91, alterada pela Resolução DIREX n° 102/95;
cumpra o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o retorno do empregado, para o encaminhamento
das prestações de contas de viagens a serviço à área de Serviços Gerais, conforme o item 5.1 da referida
norma;
faça constar dos formulários de prestações de contas a assinatura do diretor da área correspondente,
autorizando o afastamento do funcionário, em cumprimento ao item 4.2 da mesma norma;
realize o devido procedimento licitatório, abstendo-se de declarar inexigibilidade de licitação quando
houver viabilidade de competição, em obediência ao art. 25 da Lei n° 8.666/93 e art. 21 da Res.
CDN/SEBRAE n° 07/95;
instrua os processos de licitação com a justificativa dos preços contratados, em cumprimento ao inciso
III do parágrafo único do art. 26 e com os elementos indicados no art. 38 da Lei de Licitações e
Contratos;
J) reformule o ato normativo disciplinador dos procedimentos de admissão de pessoal (IN n° 007/91), a
fim de adotar critérios objetivos e obter transparência para admissão de pessoal."
7.
O Sr. Diretor da 3' Divisão Técnica da 7. SECEX, com a concordância da Sra. Secretária de
Controle Externo, acrescentou proposição no sentido de que se procedesse à audiência dos Srs. Mauro Motta
Durante e Fernando Guiberti Nogueira, respectivamente, Diretor-Presidente e Diretor Financeiro do SEBRAE
Nacional, a fim de que justificassem a contratação de prestadores de serviço com declaração de inexigibilidade
de licitação sem a configuração de inviabilidade de competição, nos contratos de n° 04/95, 33/95, 35/95, 47/95
e 52/95, o que, no seu entender, ofenderia os princípios constitucionais da igualdade e da moralidade, bem
como os preceitos da Lei n° 8.666/93 e da Resolução n° 07/95 — CDN/SEBRAE (fl. 52).
8.
Em seqüência, o Sr. Diretor aventou (fl. 52) a possibilidade de remeter à Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia de relatório de auditoria realizada no SEBRAE Processo TC-009.373/96-9 -, que versou sobre o contrato n° 34/95, que tinha por objeto contratação de
agência de publicidade.
9.
Quanto à realização de auditoria na Unidade Regional do SEBRAE em São Paulo, implementou-a
a SECEX/SP. O respectivo relatório constitui os autos do Processo TC-700.095/97-7.
10.
Nesse feito, a Unidade Técnica anotou a ocorrência das seguintes impropriedades: recrutamento e
seleção de pessoal, sem a observância dos princípios da impessoalidade, publicidade e legalidade; aquisição
de passagens aéreas sem licitação e sem formalização do respectivo instrumento; e contratação de consultor
técnico internacional sem a realização de licitação e sem a publicação do respectivo instrumento contratual
(fl. 05 — TC-700.095/97-7). Propôs, por fim, a remessa de cópia do relatório de auditoria e dos documentos
que o acompanham à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. A
SEGECEX anuiu à posição da SECEX/SP.
11.
Exarando despacho às fls. 56/57, o Ministro José Antonio Barreto de Macedo, então Relator da
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matéria, determinou ajuntada do Processo TC-700.095/97-7 a este feito e solicitou a oitiva do MP/TCU.
Posicionou-se a douta Procuradoria (fl. 58) pelo acolhimento das propostas da 7' SECEX, da
SECEX/SP e da SEGECEX.
À fl. 59, o então Relator determinou a audiência, na forma sugerida pela 7' SECEX.
Às fls. 60/61, foram os oficios de audiência expedidos, em cumprimento ao despacho.
Apresentando suas razões de justificativa (fls. 63/91) quanto à contratação de prestadores de serviço
com declaração de inexigibilidade de licitação sem a configuração de inviabilidade de competição, nos
contratos de n° 04/95, 33/95, 35/95, 47/95 e 52/95 - o que, no entender da r SECEX, ofenderia os princípios
constitucionais da igualdade e da moralidade, bem como os preceitos da Lei n° 8.666/93 e da Resolução n°
07/95 — CDN/SEBRAE -, os responsáveis alegaram, em síntese, que:
15.1. iniciaram os processos de contratação com inexigibilidade sem a autorização exigida pelo art. 38 da
Lei n° 8.666/93 e pelo art. 4 0 da Resolução CDN/SEBRAE n° 07/95, em virtude de razoável equívoco de
interpretação, haja vista que ambos os dispositivos utilizam a expressão "o procedimento da licitação será
iniciado". Logo, no seu entender, se não há licitação, não haveria necessidade da autorização mencionada
naqueles dispositivos;
15.2. não obstante não terem constado dos processos as autorizações, estas existiam, uma vez que a
Diretoria Executiva aquiesceu, caso a caso, às referidas contratações;
15.3. a contratação de serviços técnicos de consultoria com inexigibilidade de licitação se justifica, sendo
descabida a impugnação do relatório de auditoria, uma vez que a legislação aplicável à espécie não exige, para
caracterização da singularidade do objeto, que haja apenas um profissional em condições de executá-lo;
15.4. não justificavam expressamente os preços contratados, conforme exigido pelo art. 26, III, da Lei n°
8.666/93, em virtude de o Regulamento do SEBRAE não contemplar tal exigência, mas que já promoveram
alteração em suas normas internas;
15.5. especificamente quanto aos contratos inquinados:
15.5.1. a contratação sem licitação de consultor para acompanhar a execução orçamentária, deu-se em
função de não terem os membros do Conselho Deliberativo profundos conhecimentos sobre o tema, sendo o
consultor escolhido em função da confiança que poderia ser depositada no contratado (contrato n° 04/95);
15.5.2. a contratação de assessoria e consultoria, visando ações de cooperação entre o Brasil e a França
deveu-se à necessidade de fomentar o intercâmbio entre empresários dos dois Países, sendo o profissional
escolhido em função do conhecimento e experiência demonstrados anteriormente (contrato n° 33/95);
15.5.3. a contratação de assessoria em publicidade e divulgação foi efetuada sem licitação, devido ao fato
de que a empresa contratada deveria, além das atividades de comunicação e marketing, assumir tarefas
direcionadas à realização de "lobby" (contrato n° 35/95);
15.5.4. a contratação sem licitação para desenvolvimento de sistemas de informática deu-se em função da
complexidade do sistema a ser implantado (contrato n° 47/95);
15.5.5. a contratação de consultoria em recursos humanos deu-se sem licitação, em decorrência da
necessidade de que o profissional contratado tivesse experiência e conhecimento na atividade de treinamento
de pessoal, da singularidade do objeto, uma vez que o SEBRAE necessitava de aperfeiçoamento de seu pessoal
nas atividades gerenciais e, ainda, da notória especialização do contratado (contrato n° 52/95).
A r SECEX acolhe as razões de justificativa apresentadas (fls. 92/105), por entender
"não haver
evidências nos autos de que as contratações diretas tenham resultado em prejuízo para o interesse público".
Não obstante, propõe que se determine à Entidade que:
"a) anexe às prestações de contas de viagens a serviço os originais dos bilhetes de passagem, conforme
dispõe o item 5.2 da Instrução Normativa n° 004/91, alterada pela Resolução DIREX n° 102/95;
cumpra o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o retorno do empregado, para o encaminhcrmento
das prestações de contas de viagens a serviço à área de Serviços Gerais, conforme o item 5.1 da referida
norma;
faça constar dos formulários de prestações de contas a assinatura do diretor da área correspondente,
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autorizando o afastamento do funcionário, em cumprimento ao item 4.2 da mesma norma;
realize o devido procedimento licitatório, abstendo-se de declarar inexigibilidade de licitação quando
houver viabilidade de competição, em obediência ao art. 21 da Resolução CDN/SEBRAE n° 07/95;
quando for o caso de proceder à contratação direta de serviços técnicos especializados, justifique a
necessidade do serviço, os preços e a razão da escolha do contratado, de forma a que não pairem dúvidas
sobre a economicidade dos contratos, bem como sobre a notória especialização do contratado, de forma
a observar o princípio da moralidade que norteia a execução da despesa pública;
J) reformule o ato normativo disciplinada- dos procedimentos de admissão de pessoal (IN n° 007/91), a
fim de adotar critérios objetivos e obter transparência para a admissão de pessoal."
Em seqüência, a Unidade Técnica manifestou-se no sentido de que fossem remetidas à Comissão
interessada cópias da Decisão, Relatório e Voto que vierem a ser proferidos, bem como dos relatórios de
auditoria elaborados em função das Decisões já proferidas nestes autos.
Por fim, propôs que fosse esclarecido à Comissão que as questões sobre o contrato de publicidade
celebrado com a empresa Giovani e Associados Propaganda Ltda estão sendo analisadas nos autos do
Processo TC-009.373196-9 e que, tão logo apreciadas, serão comunicadas à Comissão.
É o Relatório.
VOTO
Com vistas a solucionar o feito, impende resolver duas questões distintas. A primeira diz respeito ao
específico mérito do processo — deliberar sobre o atendimento da solicitação formulada pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. A segunda relaciona-se com o desfecho a ser
dado às impropriedades apuradas pelas unidades técnicas - 7SECEX e SECEX/SP - nas auditorias que
realizaram, respectivamente, no SEBRAE Nacional e na Unidade Regional da Entidade em São Paulo.
Como a solução da primeira passa necessariamente pelo deslinde da segunda, trataremos, de início,
dos fatos aventados nos relatórios de auditoria.
DA AUDITORIA REALIZADA PELA SECEX/SP (TC-700.095195-7)

•

Afirmou a Unidade Técnica (fl. 5 — TC-700.095/95-7) que não havia adoção de procedimentos
padronizados para o recrutamento e seleção de pessoal, o que dificultaria a observância dos princípios da
impessoalidade, publicidade e legalidade. Subsidiando tal assertiva, a SECEX/SP indicou os documentos de
fls. 12/24 daqueles autos.
Data venha, o posicionamento da Unidade Técnica não encontra suporte nos documentos que aponta,
uma vez que constituem peças contábeis não relacionadas à admissão ou pagamento de pessoal. Por outro
lado, não há nos autos nenhum documento que permita concluir pela irregularidade apontada. A falta de
padronização nos procedimentos de recrutamento e seleção de pessoal é insuficiente para caracterizar a
irregularidade aventada
Outra questão levantada diz respeito à aquisição de passagens aéreas sem licitação e sem formalização
do respectivo instrumento. Aqui, assiste inteira razão à SECEX/SP. Os documentos de fls. 25/54 do TC700.095/95-7 comprovam sobejamente a aquisição de diversas passagens aéreas por intermédio da empresa
Aly's Tour Viagens, Turismo e Encomendas Ltda, sem a formalização de instrumento contratual e sem
licitação.
Como último ponto relevante notado pela SECEX/SP, verifica-se a contratação de consultor técnico
internacional sem a realização de licitação e sem a publicação do respectivo instrumento contratual. Os
documentos de fls. 122/128 e 155/160 fazem prova dos pagamentos efetuados sob esse título. Como não
houve demonstração de notória especialização e de singularidade do objeto, até mesmo porque não foi
formalizado, no inicio da contratação, o indispensável instrumento contratual, procede o entendimento da
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Unidade Técnica.
Nessa linha, tenho por pertinente determinar ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas de São Paulo - SEBRAE/SP - que: não prescinda da realização de procedimento licitatório, quando
da aquisição de passagens aéreas; e não contrate consultores, com inexigibilidade de licitação, quando não
demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 25, II e §1 0 , da Lei n° 8.666/93.
DA AUDITORIA REALIZADA PELA 7' SECEX
Quanto à inobservância do art. 38, caput, da Lei n° 8.666/93, haja vista que os processos de
contratação com inexigibilidade de licitação não se iniciaram com as respectivas autorizações, tenho por
acertado o entendimento da Unidade Técnica. De fato, além de ser razoável a interpretação dada pelo
SEBRAE, embora errônea, as autorizações, conquanto não tenham integrado os processos, existiram.
Relativamente à não-justificação expressa dos preços contratados com inexigibilidade de licitação, que
e se contrapõe ao inciso III do parágrafo único do art. 26 da Lei n° 8.666/93, a Entidade reconhece a falta e
afirma que já promoveu a alteração de seu regulamento, com vistas a adequar-se àquela Lei. Dessa forma, fazse despicienda determinação.
Quanto aos contratos 04/95 e 35/95, que tinham por objeto, respectivamente, contratação de consultor
para acompanhar execução orçamentária e contratação. de assessoria em publicidade, divulgação e para
realização de "lobby", impossível aceitar as ponderações dos responsáveis. Em relação ao primeiro, porque
o fato de ser o contratado digno de confiança e de ter profundos conhecimentos sobre o tema não é suficiente
para caracterizar a imprescindível singularidade do objeto; e quanto ao segundo, porque o art. 25, II, da Lei
n° 8.666/93 veda expressamente a inexigibilidade de licitação, quando a contratação versar sobre serviços de
publicidade e divulgação.
Em relação aos contratos 33/95 e 52/95, seus objetos - fomentar intercâmbio entre empresários
brasileiros e franceses e treinar pessoal nas atividades gerenciais - têm cunho muito específico e particular,
podendo ser tidos como singulares, dadas as necessidades individuais da Entidade. À fl. 76, os responsáveis
demonstraram devidamente que o objeto dos contratos não versava sobre simples treinamento de pessoal, mas
sim sobre tarefa peculiar do SEBRAE, uma vez que a Entidade é uma das poucas que desenvolve o fomento
à atividade empresarial.
No que diz respeito ao contrato 47/95, cujo objeto seria a contratação de empresa para
desenvolvimento de sistema de informática, não restou demonstrada a alegada singularidade do objeto. Há uma
gama enorme de empresas habilitadas a desenvolver os mais complexos sistemas de informática.
Destarte, conquanto haja algumas impropriedades efetivamente demonstradas, não vislumbro
necessidade de aplicar multa aos responsáveis, eis que, embora desrespeitadas algumas normas atinentes à
licitação pública, nenhum dos contratos celebrados evidencia intuito que não se coadune com o interesse
público. Devem, portanto, ser acolhidas as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis.
Todavia, cabe determinar ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE
- que observe fielmente a legislação aplicável às licitações e contratos, em especial o art. 25, II e §1°, da Lei
n° 8.666/93.
Quanto às determinações alvitradas pela 7' SECEX - alíneas "a" a "f' do item 16 do Relatório que
acompanha este Voto — adoto o seguinte entendimento.
Aquelas consignadas nas alíneas "a", "h" e "c" devem ser efetuadas. Com efeito, conforme apontado
no relatório de auditoria, a análise da documentação relativa às passagens aéreas adquiridas pela Entidade
W.° demonstra o descumprimento dos itens 5.2, 5.1 e 4.2 da Instrução Normativa n° 004/91, aprovada pela
Resolução DIREX n° 45/91 e alterada pela Resolução DIREX n° 102/95.
As determinações consignadas nas alíneas "d" e "e" são despiciendas. A primeira, porque contida na
determinação para a fiel observância da legislação aplicável às licitações e contratos, em especial o art. 25, II
e §1°, da Lei n° 8.666/93; e a segunda, porque, como já mencionado, a Entidade já adotou providências para
•
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resolver a pendência.
Quanto à determinação constante da alínea "f', o fundamento de que se valeu a Unidade Técnica, para
alvitrá la é o fato de que "referida norma de admissão de pessoal adotada pelo SEBRAE praticamente não
impõe limitações ao procedimento de contratação de novos funcionários, deixando a cargo do administrador
do Órgão as decisões sobre a realização de admissões de empregados".
Partindo do pressuposto de que o SEBRAE - apesar de submeter-se aos termos constitucionais insertos
no art. 37, II - não está vinculado a procedimentos excessivamente formais, dada sua característica peculiar,
entendo que o fato de norma interna não impor severas limitações à admissão de pessoal não deve ser objeto
de determinação. Tudo isso, sem embargo de que esta Corte continue exercendo sua competência fiscalizatória
no sentido de verificar a obediência, pelo SEBRAE, aos princípios constitucionais que regem a contratação
de empregados pelos entes públicos.
Vencidas essas questões, cabe tratar do específico pedido que foi feito ao TCU neste feito.
-

DO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO INTERESSADA

•

A Decisão Plenária n° 764/96, aditada pela de n° 079/97, foi devidamente cumprida com a realização
de auditorias no SEBRAE Nacional e na Unidade Regional do SEBRAE em São Paulo, nas áreas de: admissão
e pagamento de pessoal; passagens aéreas, hotéis e alimentação; denominados "Programas Especiais";
publicidade; e consultoria.
Os relatórios de auditoria da r SECEX (fls. 41/51) e da SECEX/SP (autos do TC-700.095197-7)
analisaram os pontos requeridos pela Comissão interessada e determinados por esta Corte, por meio das
prefaladas decisões.
Destarte, a remessa de cópias daqueles relatórios, bem como do Relatório, Voto e Decisão que vierem
a ser adotados, atenderá ao pleito trazido a este Tribunal.
Como sugerido pela r SECEX, cabe, ainda, informar à Comissão interessada que as questões relativas
ao contrato de publicidade celebrado com a empresa Giovani e Associados Propaganda Ltda (contrato n°
34/95) estão sendo analisadas nos autos do Processo TC-009.373/96-9 e que, tão logo apreciadas, lhe serão
comunicadas.
Quanto ao encaminhamento a ser dado ao feito, tenho por pertinente determinar sua juntada às contas
do SEBRAE Nacional, relativas ao exercício de 1995, para exame em conjunto e em confronto, haja vista que
ainda não houve decisão de mérito naquele feito. Não se faz necessário juntar cópia às contas do SEBRAE/SP,
uma vez que já foram julgadas regulares com ressalvas, e que o resultado da auditoria não é capaz de modificar
o julgamento já proferido.
Posto isso, acolho, em parte, as propostas formuladas pelas unidades técnicas e VOTO por que o
Tribunal adote a Decisão que ora submeto à consideração deste Plenário.

TCU, Sala das Sessões, em 22 de abril de 1998.

(3~
BE JAMIN ZMLER
Ministro-Relator
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VOTO REVISOR
Valendo-me da prerrogativa conferida no art. 50 do Regimento Interno do TCU, solicitei
vista do presente processo para fazer as considerações que julgo indispensáveis, uma vez que as
determinações contidas na Proposta de Decisão submetida ao Colegiado, relacionadas à obrigatoriedade
de os serviços sociais autônomos observarem o texto da Lei n° 8.666/93, foram objeto de deliberação por
esta Corte, em Sessão Extraordinária do Plenário realizada em 11.12.97.
2.
Naquela oportunidade, deliberou o Colegiado, ao apreciar denúncia acerca de
irregularidades praticadas no âmbito do SENAC/RS, uma delas referente a processos licitatórios, por
considerá-la improcedente neste particular "visto que, por não estarem incluídos na lista de entidades
enumeradas no parágrafo único do art. 1° da Lei n° 8.666/93, os serviços sociais autônomos não estão
sujeitos à observância dos estritos procedimentos na referida lei, e sim aos seus regulamentos próprios
devidamente publicados" (Decisão n° 907/97 — Plenário).
3.
O Sr. Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, no Voto condutor da referida
Decisão, teceu oportunas considerações acerca da natureza singular de tais serviços, consignando que
"como entes de cooperação com o Poder Público, assim definido pela doutrina, com administração e
patrimônios próprios, não os obriga a atuar como entidades da Administração Pública. Portanto, não se
pode exigir dessas instituições a obediência às disposições da Lei n° 8.666/93, até porque, como vimos, a
competência da União para legislar sobre licitações e contratos não se estende a esses serviços."
Aliás, por ocasião de palestra por mim proferida na Reunião do Conselho Fiscal do
SEBRAE, Presidentes e Membros dos Conselhos Fiscais da Região Sul, realizada em maio de 1997, em
Santa Catarina, tive oportunidade de manifestar-me sobre o assunto, ressaltando que os serviços sociais
autônomos trabalham ao lado do Estado, e como desempenham tarefas consideradas de relevante
interesse, recebem a oficialização do Poder Público, que lhes fornece a autorização legal para que
arrecadem de forma compulsória recursos de parcela da sociedade e deles se utilizem para manutenção de
suas atividades.

•

Considerando, portanto, que a matéria foi minuciosamente discutida na oportunidade em
que o Plenário apreciou a denúncia a que me referi (TC 011.777/96-6), inclino-me, Senhor Relator e
Senhores Ministros, data vênia, a observar a orientação então adotada pelo Colegiado, que entendo ser
incompatível com a redação dada aos itens 8.2.2 e 8.3.1 da deliberação proposta por Sua Excelência,
salientando que, ainda que não estejam obrigados os serviços em comento à observância dos estritos
termos da Lei de Licitações, e sim aos seus regulamentos próprios devidamente publicados, devem tais
regulamentos contemplar os princípios constitucionais atinentes à matéria, quais sejam, aqueles
insculpidos no art. 37 da Constituição Federal.
6.

Com relação aos demais assuntos tratados, acompanho a Decisão do Relator.
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

á9 de abril

de 1998.
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DECISÃO N° 2 1 1/98 -TCU - Plenário
Processo TC n°016.235/96-7
Classe de Assunto: II — Solicitação do Congresso Nacional
Interessada: Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados
Órgão: Câmara dos Deputados
Relator: MINISTRO-SUBSTITUTO BENJAMIN ZYMLER
Revisor: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI
Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas
Unidade Técnica:. r SECEX e SECEX/SP
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. - acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Mauro Motta Durante e Fernando
Guiberti Nogueira;
8.2. - determinar ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo —
SEBRAE/SP que:
8.2.1. - não prescinda da realização de procedimento licitatório, quando da aquisição de passagens
aéreas;
8.2.2. - não contrate consultores, com inexigibilidade de licitação, quando não demonstrados os
requisitos exigidos em seu Regulamento de Licitações, que, por sua vez, deverá estar em perfeita
consonância com os princípios constitucionais consignados no art. 37 da Constituição Federal;
8.3. - determinar ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas — SEBRAE que:
8.3.1. - observe fielmente o seu Regulamento de Licitações, em especial em relação às situações de
inexigibilidade de licitação, atentando que deverá o mesmo estar em perfeita consonância com os
princípios constitucionais consignados no art. 37 da Constituição Federal;
8.3.2. - anexe às prestações de contas de viagens a serviço os originais dos bilhetes de passagem,
conforme dispõe o item 5.2 da Instrução Normativa SEBRAE n° 004/91, alterada pela Resolução DIREX
n° 102/95;
8.3.3. - cumpra o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o retorno do empregado, para o
encaminhamento das prestações de contas de viagens de serviço à área de Serviços Gerais, conforme o
item 5.1 da Instrução Normativa SEBRAE n° 004/91, alterada pela Resolução DIREX n° 102/95;+
8.3.4. - faça constar dos formulários de prestações de contas a assinatura do diretor da área
correspondente, autorizando o afastamento do funcionário, em cumprimento ao item 4.2 da Instrução
Normativa SEBRAE n° 004/91, alterada pela Resolução DIREX n° 102/95;
8.4. - remeter à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia dos
relatórios das auditorias realizadas no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas —
SEBRAE/SP, bem como do Relatório, Voto e desta Decisão;
8.5. — informar àquela Comissão que as questões relativas ao contrato de publicidade celebrado com a
empresa Giovani e Associados Propaganda Ltda. (contrato n° 34/95) estão sendo analisadas nos autos do
Processo TC-009.373/96-9 e que, tão logo apreciadas, ser-lhe-ão comunicadas;
8.6. — determinar ajuntada destes autos às contas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas — SEBRAE, relativas ao exercício de 1995, para exame em conjunto e em confronto.
Ata n° 15/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/04/1998 — Ordinária.
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11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Revisor), Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).
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Presidente
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GRUPO I - CLASSE ifi - PLENÁRIO
TC n° 000.262/98-6
NATUREZA: Consulta
ÓRGÃO: Câmara dos Deputados
INTERESSADO: Presidente 'da Câmara dos Deputados

ta\

EMENTA: Consulta formulada pelo Deputado Michel Temer,
Presidente da Câmara dos Deputados, sobre provimento de cargos
por candidatos aprovados em concurso público. Conhecer.
Responder.
Por meio do Oficio GP-0/026/98, datado de 14 de janeiro de 1998, o Exm°. Sr. Deputado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, formula consulta articulada na forma abaixo:
"...é legal o aprovimento de cargos por candidatos aprovados em concurso público realizado por
entidade diferente daquela a quem pertencem os cargos a serem providos, especialmente se as atividades
a serem desenvolvidas são de todos semelhantes? Sendo eventualmente possível esse aproveitamento,
pode-se fazê-lo dentro do mesmo Poder, independente de edital próprio?"
Parecer da Unidade Técnica
A 2' Secex, em preliminar, alerta para a inexistência do parecer do órgão de assessoria jurídica da
Câmara dos Deputados, ao qual se refere o art. 216 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da
União, em seu parágrafo 2°. Quanto ao mérito, propõe seja conhecida a presente consulta.
Em resposta às indagações objeto desses autos, considerando a Decisão n° 633/94-TCU-Plenário,
manifesta-se, nesses termos:
"9.1 - É inadmissível o preenchimento de cargos vagos num órgão, ou Poder, por candidatos
aprovados em concurso realizado por outro órgão, ou Poder, independente da denominação que
possuam, por falta de amparo legal, e em consideração ao princípio da universalidade.
9.2 - Não há um grau aceitável de correlação de cargos que os torne substitutos perfeitos um do
outro, para os fins propostos nessa consulta.
9.3 - Em quaisquer casos, em se tratando de concurso público de provas ou de provas e títulos,
há que se respeitar, na íntegra, as condições estabelecidas no edital, vedadas todas as ocorrências que
nele não estejam prescritas."

Parecer do Ministério Público

4b,

O Ministério Publico, sem discordar das proposições da unidade técnica, citando, também a pré4.
falada Dec. n° 633, e considerando que esta Corte considerou improcedente a denúncia concernente ao
aproveitamento de remanescente de concursados do Ministério da Educação e Departamento Nacional de
Estradas e Rodagem (Dec. n° 627/97), conclui o seu parecer dessa forma:
"Assim sendo, o Ministério Público opina pelo conhecimento da consulta e que se transmita à
autoridade consulente que não é legal o aproveitamento de candidatos aprovados em concurso realizado
por determinado órgão para órgão diferente daquele para o qual foi realizado o concurso, para
provimento de cargo cujas atividades a serem desenvolvidas são de todos semelhantes.
Cumpre ressaltar que a matéria objeto do presente processo diverge das discutidas nas
Decisões deste Tribunal acima mencionadas, porque naquelas Decisões a Corte de Contas fixou
orientação no sentido de que não infringe o preceituado no art. 37, inciso II, da Constituição Federal o
aproveitamento de candidato aprovado em concurso realizado por determinado órgão para órgão
diferente daquele para o qual foi realizado o concurso, para o provimento de cargo idêntico, no sentido
de que tenha as mesmas denominação e descrição e envolva as mesmas atribuições, competência,
direitos e deveres, de tal modo que se exijam idênticos requisitos de habilitação acadêmica e
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qualificação profissional e sejam observadas a ordem de classificação e a finalidade ou destinação
definida no edital.
Ficou assente também que esse aproveitamento somente é possível se realizado dentro do mesmo
Poder, sendo imprescindível constar do edital que a seleção se destina ao preenchimento de vagas do
órgão promotor do concurso e demais órgãos do mesmo Poder, em observância aos princípios
constitucionais da impessoalidade e da publicidade."
VOTO
Os requisitos de admissibilidade foram preenchidos, por isso a presente consulta pode ser
conhecida.
Os pareceres espelham a jurisprudência da Corte sobre a matéria. A ressalva oposta no parecer do
Ministério Público, em relação à divergência da matéria tratada nessa consulta com as das Decisões n's
633/94 e 627/97 deste Colegiado, como sempre, tem sua relevância. Aquelas decisões, ao espelharem a
jurisprudência da Casa sobre tema correlato ao em debate, servem de orientação para questões que
poderão suceder às duvidas objeto desses autos. É assim que penso.
Por isso, transcrevo a Dec. n° 633/94 e o Voto do Min. Carlos Átila, gerador da Dec. n° 627/97:
" Dec. 633/94-Plenário
O Tribunal ... Decide:
- conhecer da consulta formulada, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno, para
esclarecer à autoridade consulente que não infringe o preceituado no art. 37, inciso II, da
Constituição Federal a investidura em cargos efetivos da mesma denominação, integrantes dos
Quadro de Pessoal de diversos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do
Trabalho, desde que os candidatos tenham sido aprovados em concurso público de provas ou de
provas e títulos e sejam observadas a ordem de classificação e a finalidade ou destinação definida no
respectivo edital, baixado na forma da lei;
- deixar assente que a Constituição e a Lei exigem, exclusivamente, que o concurso para
o cargo seja público e prévio à admissão do servidor, não estabelecendo vinculação expressa do
concurso e do cargo com determinado órgão uma vez que o certame é feito para determinado cargo,
não existindo impedimento legal a que o concursado seja nomeado para exercê-lo nos quadros de outro
órgão que não aquele responsável pelo concurso, desde que o cargo seja idêntico;
3. - firmar o entendimento de que se requer somente que o cargo para o qual se realiza o
concurso seja o mesmo, no sentido de que tenha as mesmas denominação e descrição e envolva as
mesmas atribuições, competências, direitos e deveres, de tal forma que, para seu provimento, se
exijam idênticos requisitos de habilitação acadêmica e de qualificação profissional, e que,
naturalmente, se cumpram as demais imposições legais, tais como a obediência à ordem de
classificação obtida pelos candidatos aprovados para o concurso em causa e ao prazo de validade do
mesmo;
4. - recomendar que, nos próximos editais de concursos, dentro dos princípios de igualdade,
transparência e conhecimento prévio das bases e condições de uma seleção pública, constem
expressamente a possibilidade de eventual nomeação dos candidatos aprovados em vagas existentes
em outros Tribunais da Justiça do Trabalho;

Voto do Min. Carlos Átila - Dec. n° 627/97-Plenário
"A denúncia em tela se refere ao aproveitamento de remanescente de concursados do
Ministério da Educação - MEC e Departamento Nacional de Estradas e Rodagens - DNER, para os
cargos de Engenheiro e Arquiteto, no Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, autorizado
pelo Ministério de Administração Federal e Reforma do Estado - MARE
Conforme se verifica nos autos, o requisito de habilitação acadêmica exigida nos editais
para os cargos de Arquiteto e Engenheiro é, respectivamente, curso superior em Arquitetura e
Min-mv_122\C:\Votos\00026298 6 .doc
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curso superior em Engenharia, não se fazendo qualquer outra exigência no tocante à qualificação
profissional.
As carreiras envolvidas - Engenheiro e Arquiteto do MEC, DNER e INSS - guardam em comum
o Plano de Classificação de Cargos e Salários de que trata a Lei n° 5.645/70 e conforme consta,
expressamente, nos editais desses concursos, esses foram realizados com vistas a selecionar
candidatos para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva de pessoal do Quadro de
Pessoal de cada uma dessa entidades (DNER e MEC), e demais órgãos da Administração
Direta, Autárquica e Fundacional sob a égide da Lei n°8.112/90 (fls. 62 e 65).
E nessa linha, na Sessão de 11/ 10/1994, este Tribunal ao apreciar consulta formulada pelo
TRT da 17° Região firmou entendimento de que '...não infringe o preceituado no art. 37, inciso
II, da Constituição Federal a investidura em cargos efetivos da mesma denominação, integrantes do
Quadro de Pessoal de diversos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho,
desde que os candidatos tenham sido aprovados em concursos públicos de provas ou de provas e
títulos e sejam observadas a ordem de classificação e a finalidade ou destinação definida no
respectivo edital, baixado na forma da lei.'
Assim, acolho, no essencial, as conclusões da 4 a SECEX e do Ministério Público junto a este
Tribunal. Entretanto, à vista do que dispõe o art. 194, inciso I, do Regimento Interno do TCU,
entendo mais adequada, ao invés do arquivamento, ajuntada destes autos às contas da CoordenaçãoGeral de Recursos Humanos do MARE."
Sendo assim, fundamentado na jurisprudência do Tribunal, acolho parcialmente 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 seu Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 29 de abril de 1998.

Marcos Vinicio Vilaça
Ministro- lator

•

•
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Proc. TC-000.262/98-6
Consulta

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

Consulta o Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, através do Oficio GP-0 n° 26/98,
de 14.01.98, se "é legal o provimento de cargos por candidatos aprovados em concurso público
realizado por entidade diferente daquela a quem pertencem os cargos a serem providos, especialmente se
as atividades a serem desenvolvidas são de todo semelhantes? Sendo eventualmente possível esse
aproveitamento, pode-se fazê-lo dentro do mesmo Poder, independentemente de edital próprio?".
Isso porque, segundo a autoridade consulente, o requisito indispensável para a investidura em
cargo público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.
Ressalta que, ante a ausência de norma legal a respeito da matéria em questionamento,
constitui prática na Administração Pública o aproveitamento de candidatos aprovados em concurso
público promovidos por outra entidade diferente daquela a quem pertencem os cargos a serem providos.
Informa que o procedimento pretendido ocasiona maior economia para os cofres públicos e
que os cargos a serem providos possuem características semelhantes .
Os autos são presentes a este Ministério Público, mediante a audiência solicitada pelo
Despacho do eminente Ministro-Relator MARCOS VINICIOS VILAÇA, após o pronunciamento da
Unidade Técnica.
Sobre o assunto, releva notar que o requisito essencial para a investidura em cargo público é a
aprovação em concurso público, nos termos previstos no artigo 37, inciso II da Constituição Federal.
O concurso, na definição de Hely Lopes Meireles, é o "meio técnico posto à disposição da
Administração Pública para obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público e, ao
mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam aos requisitos da
lei, consoante determina o art. 37, II, da CF." (destacamos).
Prescreve o inciso II do art. 37 da Carta Maena:
"Art. 37
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em
lei de livre nomeação e exoneração".
Não há autorização legal para adoção do procedimento que aqui se coloca.
E o princípio da legalidade aplicado à Administração Pública significa que ela somente pode
fazer o que a lei autoriza e por não existir norma expressa autorizando, é que o Ministério Público
entende que não é legal o aproveitamento de candidatos aprovados em concursos promovidos por
determinado órgão diferente daquele para o qual foi realizado o concurso, para provimento de cargos que
apresentem características semelhantes, pois é sabido que o concurso público constitui forma de
realização concreta dos princípios constitucionais da isonornia e da impessoalidade.
Ora, como conseguir que tais princípios sejam respeitados sem que sejam estabelecidos
critérios rigorosos a serem cumpridos?
Desse modo, para propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam aos
requisitos da lei, entende o Ministério Público que é imprescindível existir uniformidade de regras e de
condições para todos
Foi nessa linha de pensamento que, na Sessão de 11.10.94 (cf Decisão n° 633/94, Ata n°
48/94), o egrégio Plenário ao conhecer da consulta formulada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17'
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Região/ES sobre provimento de vagas existentes em Tribunais Regionais do Trabalho, com candfflátos
excedentes de concursos realizados em outras Regionais ou no Tribunal Superior do Trabalho, assim
decidiu:
"8.1 conhecer da consulta formulada , com fundamento no art. 210 do Regimento Interno,
para esclarecer à autoridade consulente que não infringe o preceituado no art. 37, inciso II, da
Constituição Federal a investidura em cargos efetivos da mesma denominação, integrantes dos Quadros de
Pessoal de diversos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, desde que os
candidatos tenham sido aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos e sejam
observadas a ordem de classificação e a finalidade ou a destinação definida no respectivo edital, baixado na
forma da lei;
8.2 deixar assente que a Constituição e a Lei exigem, exclusivamente, que o concurso para o
cargo seja público e prévio à admissão do servidor, não estabelecendo vinculação expressa do concurso e
do cargo com determinado órgão uma vez que o certame é feito para determinado cargo, não existindo
impedimento legal a que o concursado seja nomeado para exercê-lo nos quadros de outro órgão que
aquele responsável pelo concurso, desde que o cargo seja idêntico;
8.3 firmar o entendimento de que se requer somente que o cargo para o qual se realiza o
concurso seja o mesmo, no sentido de que tenha as mesmas denominação e descrição e envolva as mesmas
atribuição, competências e deveres, de tal forma que, para seu provimento, se exijam idênticos requisitos
de habilitação acadêmica e a qualificação profissional, e que, naturalmente, se cumpram as demais
imposições legais, tais com a obediência à ordem de classificação obtida pelos candidatos aprovados para
o concurso em causa e ao prazo de validade do mesmo,
8.4 recomendar que, nos próximos editais de concursos, dentro dos princípios de igualdade,
transparência e conhecimento prévio das bases e condições de uma seleção pública, constem
expressamente a possibilidade de eventual nomeação dos candidatos aprovados em vagas existentes em
outros Tribunais da Justiça do Trabalho;
)

7

Em seu mais recente julgado, esta Corte de Contas considerou improcedente a denúncia
concernente ao aproveitamento de remanescente de concursados do Ministério da Educação - MEC e
Departamento Nacional de Estradas e Rodagens - DNER, para os cargos de Engenheiro e Arquiteto no
Instituto Nacional de Seguro Social - 'MS, autorizado pelo Ministério de Administração Federal e
Reforma do Estado - MARE (cf Decisão n° 627/97, TC-018.731/96-1, Ata n° 35/97).
Referida denúncia foi considerada improcedente tendo em vista "que os cargos para os quais
se realizaram os concursos tinham as mesmas denominação e descrição e envolviam as mesmas atribuições,
competências, direitos e deveres que os cargos nos quais os candidatos foram aproveitados no INSS." E
ainda, que os editais de ambos os concursos "previam que a seleção de candidatos se destinava ao
preenchimento de vagas do órgão promotor do concurso e demais órgãos da Administração Direta,
Autarquia e Fundacional, que fossem regidos pela Lei n° 8.112/90."
Assim sendo, o Ministério Público opina pelo conhecimento da consulta e que se transmita à
autoridade consulente que não é legal o aproveitamento de candidatos aprovados em concurso realizado
por determinado órgão para órgão diferente daquele para o qual foi realizado o concurso, para provimento
de cargo cujas atividades a serem desenvolvidas são de todos semelhantes.
Cumpre ressaltar que a matéria objeto do presente processo diverge das discutidas nas
Decisões deste Tribunal acima mencionadas, porque naquelas Decisões a Corte de Contas fixou
orientação no sentido de que não infringe o preceituado no art. 37, inciso II, da Constituição Federal o
aproveitamento de candidato aprovado em concurso realizado por determinado órgão para órgão diferente
daquele para o qual foi realizado o concurso, para o provimento de cargo idêntico, no sentido de
que tenha as mesmas denominação e descrição e envolva as mesmas atribuições, competência,
direitos e deveres, de tal modo que se exijam idênticos requisitos de habilitação acadêmica e

—51—
..TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Ministério Público

•

-

e ien

T.

uan"

ktetarla
.
i
Plenál°

SeC

qualificação profissional e sejam observadas a ordem de classificação e a finalidade ou destinação
definida no edital.
Ficou assente também que esse aproveitamento somente é possível se realizado dentro do
mesmo Poder, sendo imprescindível constar do edital que a seleção se destina ao preenchimento de
vagas do órgão promotor do concurso e demais órgãos do mesmo Poder, em observância aos
princípios constitucionais da impessoalidade e da publicidade
Procuradoria, em 19 de março de 1998

ucas Rocha Furtado
Procurador-Geral, em exercício
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DECISÃO N° -212 /98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n°: TC-000.262/98-6
Classe de Assunto: III - Consulta
Interessado: Presidente da Câmara dos Deputados
Órgão: Câmara dos Deputados
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado
Unidade Técnica: r SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1-conhecer da presente consulta, vez que os requisitos de admissibilidade previstos no art. 216 do
Regimento Interno da Casa foram preenchidos;
8.2-responder ao ilustre consulente que é legal o aproveitamento de candidatos aprovados em
concurso realizado por outro órgão, desde que dentro do mesmo Poder, para provimento de cargo idêntico
àquele para o qual foi realizado, que tenha as iguais denominação e descrição e que envolva as mesmas
atribuições, competências, direitos e deveres, de tal modo que se exijam idênticos requisitos de
habilitação acadêmica e profissional e sejam observadas a ordem de classificação e a finalidade ou
destinação prevista no edital, que deverá antever a possibilidade desse aproveitamento, conforme já se
manifestou esta Corte em Sessões de 28.09.94 — Dec. n° 633/94-P — e de 17.09.97 — Dec. n° 627/97-P;
8.3-encaminhar à autoridade consulente cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentaram; e
8.4- arquivar o presente processo.
Ata n° 15/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

MARCOS VINICIO VILAÇA
Ministro-Re tor
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Tribunal de Contas da União

Grupo II - Classe IV - Plenário
TC-012.410/93-4
Natureza: Tomada de Contas Especial.
Secretaria
Jurisdicionada:
-Unidade
Estadual de Saúde/RN.
Responsável: Pedro Ferreira de Melo Filho
(ex-Secretário).
Tomada de Contas Especial.
Ementa:
Convênio. Irregularidades. Citação. Desvio
.de finalidade. Sanções. Jurisprudência não
pacífica. Ressarcimento a ser processado
Estadual.
Erário
do
recursos
com
Determinação. Inscrição do Estado no
Contas
inadimplentes.
de
cadastro
irregulares. Multa.
RELATÓRIO
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social INAMPS/CCTC/RN, contra o Sr. Pedro Ferreira de Melo Filho, ex-Secretário
Estadual de Saúde/RN, em virtude do
•
desvio de finalidade na aplicação dos
recursos repassados por intermédio do Convênio SUDS/RN/87, no valor
original total de Cz$ 321.973.251,91 (trezentos e vinte e um milhões,
novecentos e setenta e três mil, duzentos e cinqüenta e um cruzados e
noventa e um centavos), nos meses de janeiro a março de 1988. O Convênio
tinha por objetivo estabelecer os mecanismos de implantação do Sistema
Unificado e Descentralizado de Saúde no Rio Grande do Norte.
Devidamente citado por intermédio do Ofício de fls. 331/332, o
2.
responsável apresentou as alegações de defesa de fls. 338/349, que após
haverem sido examinadas pela Secretaria Técnica, esta exarou o parecer
de fls. 387/388, nos seguintes termos:

Após citação do responsável (f is. 331/2), foi anexada aos autos
"2.
a documentação de fls. 338/349, a qual foi submetida à CISET/MS (fl.
352) para análise e, sendo o caso, emissão de novos pronunciamentos
daquela Secretaria e da autoridade ministerial.
A Divisão de Auditoria do Escritório de Representação do
Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte, analisando a defesa
apresentada pelo responsável, no Despacho n 2 02/97 (f is. 362/364),
entre outras informações, mencionou o fato de que para o Convênio em
lide inexiste Plano de Aplicação dos Recursos, clareza do objeto e
definição de sua abrangência, fatos estes que causaram transtornos à
sua execução, dificultando a identificação das despesas que estão fora
do objeto conveniado. Por fim, concluiu afirmando que:
'No processo em análise, não encontramos evidências de desvio,
malversação ou utilização em proveito próprio do defendente, nem
citação dos auditores a esse respeito, mas sim impropriedades em
algumas despesas já mencionadas, as quais poderão ser revistas,
evitando-se, desta maneira, exigências que contradigam a realidade do
SUDS.'
Tendo em vista a análise da defesa apresentada pelo
Responsável, a CISET/MS determinou a revisão das despesas impugnadas
tratadas nestes autos (f 1. 367), procedida pela Divisão de Auditoria
do Escritório de Representação do Ministério da Saúde/RN (f is.
. CAzarquivo\Voto1998\01241093.doc
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372/374), que resultou no novo Demonstrativo do Débito às fls.
375/378.
Da verificação procedida na nova relação das despesas
5.
impugnadas, acima referida, temos que apenas as despesas a seguir
relacionadas não se referem à saúde:
DATA
20.01.88

6.177,39

11.02.88

8.990.059,90

23.03.88

26.030,00

aÊ

OBJETO DO GASTO

VALOR (Cz$)

serviço de processamento de dados
referente à folha de pagamento
do Instituto de Previdência do
Estado-IPE
pagamento a servidores do IPE,
referente a janeiro/88
assinatura de boletim informativo

TOTAL: Cz$ 9.022.267,29 (nove milhões, vinte e dois mil, duzentos e
sessenta e sete cruzados e vinte e nove centavos), que atualizados até
a presente data correspondem a 148.083,2013 UFIRs.
A jurisprudência recente desta Corte tem sido no sentido de
julgar as contas regulares com ressalvas, mesmo quando se observa a
existência de desvio de objeto, desde que tenha sido comprovada a
aplicação dos recursos na mesma finalidade e em benefício da
comunidade (Acórdão 165/96-Ata 10/96, Acórdão 243/96-Ata 15/96,
Acórdão 837/96-Ata 43/96, Acórdão 072/97-Ata 06/97, todos da 2 2 Câmara
e Acórdão 001/96-Ata 01/96, Acórdão 079/96-Ata 10/96 e Acórdão 080/96Ata 10/96, todos da 1 2 Câmara), razão pela qual entendemos que apenas
as despesas acima identificadas estão passíveis de serem ressarcidas
aos cofres da União, considerando que tais recursos foram utilizados
em finalidade diversa do estabelecido.
O representante do Ministério Público junto ao Tribunal, Dr.
Jatir Batista da Cunha, pronunciando - se sobre os TCs n 2 017.807/94-8
e 017.808/94 - 4, referentes às Tomadas de Contas Especiais instauradas
pelo INAMPS contra o ex-Secretário de Estado da Saúde de Santa
Catarina (Ata n 2 05/97 - 1 2 Câmara), no que se refere à definição de
responsabilidade, emitiu parecer no qual afirma que:
'...entende este Ministério Público que, no caso em tela, a
responsabilidade pelo recolhimento dos valores deverá recair sobre o
Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno,
haja vista que foi o único beneficiário desses recursos, e não sobre
a pessoa física do gestor.
Não cabendo, pois, ao Sr. João Guizzo Filho a devolução dos
valores, mas sim ao Estado de Santa Catarina, tem-se por equivocada
sua inclusão como responsável na presente Tomada de Contas Especial.
Não podendo ser o agente público responsabilizado, a Tomada de Contas
Especial não será o instrumento adequado para obter a devolução dos
valores, cabendo ser determinado ao responsável pela Secretaria de
Saúde a adoção das providências necessárias para restituir os
valores.'
Diante do exposto, considerando a Decisão n 2 045/97-1 2 Câmara
- Ata n 2 05/97, propomos sejam as presentes contas encaminhadas ao
Exmo. Sr. Ministro - Relator, LINCOLN MAGALHÃES DA ROCHA, por intermédio
da Procuradoria, para, se assim entender:
. C:\zarquivo\ Voto1998\01241093.doc
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determinar o arquivamento dos presentes autos, sem
julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art.
163 do RI/TCU;
fixar o prazo de 30 (trinta) dias para que o atual
Governador do Rio Grande do Norte, Sr. Garibaldi Alves Filho, recolha
aos cofres da União, com recursos estaduais, sob pena de incidência
da sanção prevista no art. 58, § 1 2, da Lei n 2 8.443/92 e de inscrição
do Estado como inadimplente, conforme legislação em vigor, as
importancias discriminadas no item 5 retro, acrescidas dos juros de
mora e atualização monetária, conforme legislação em vigor, incidentes
a partir das datas das ocorrências; e
comunicar a Decisão proferida à CISET/MS para fins de
baixa na responsabilidade do Sr. Pedro Ferreira de Melo Filho."
e

'

O Ministério Público, em parecer da lavra do ilustre
Subprocurador - Geral, Dr. Lucas Rocha Furtado, posiciona-se de acordo com
a proposta de se determinar ao atual Governador do Estado do Rio Grande
do Norte que restitua aos cofres da União, com recursos estaduais, as
quantias inquinadas, sob pena de multa e inscrição do Estado como
inadimplente. Todavia, entende que "o ato de desvio praticado pelo
responsável é de natureza grave tanto jurídica quanto socialmente, pois
deu destino diverso a recursos tão escassos e necessários como os da área
de saúde", e opina no sentido de que as presentes contas sejam julgadas
irregulares e seja aplicada a multa prevista no art. 58, I, da Lei ng
8.443/92, sugerindo ainda a concessão do parcelamento do pagamento da
dívida, "a fim de não prejudicar a população do referido Estado,
acrescida, entretanto, dos encargos legais".
VOTO

relação
em
que
lembrar
devo
Preliminarmente,
responsabilização pelo débito relativo a recursos gastos em finalidade
diversa da pactuada, a jurisprudência desta Corte não é pacífica.
Verificam-se decisões que imputam ao órgão a responsabilidade pela
devolução dos recursos (Acórdão n 2 380/97 - 2 2 Câmara, Sessão de 03/07/97,
Decisão n2 33/97 - 1 2 Câmara, Sessão de 25/02/97, e Acórdão n 2 34/97 - 1 2
Câmara, Sessão de 25/02/97), decisões que responsabilizam o gestor
(Acórdão n2 127/97 - 2 2 Câmara, Sessão de 03/04/97, Acórdão n 2 166/97 - 1'
Câmara, Sessão de 03/06/97)e mesmo decisão que não determina a devolução
do débito, como o Acórdão n 2 604/97 - 2 2 Câmara, Sessão de 11/09/97, ou
o Acórdão n 2 13/98 - 1 2 Câmara, Sessão de 03/02/98, essa última apontando
na direção de determinar à Prefeitura que proceda ao devido ressarcimento
dos valores, sem no entanto concretizar o comando por considerar injusto
onerar a comunidade.
Nos casos em que os recursos tiverem sido aplicados em objeto
diverso do pactuado, mas em prol da comunidade e não tiver ocorrido
locupletamento do responsável, entendo que o ressarcimento deva ser feito
pela convenente. Ao responsável resta, conforme entendimento esposado
pelo Ministério Público, o julgamento pela irregularidade das contas, com
a aplicação da multa prevista no art. 58, I, da Lei n 2 8.443/92, em
virtude da gravidade do ato por ele praticado.
Em relação à semelhança entre a atual situação e a existente na
. C:\zarquivo\Voto1998\01241093.doc
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Decisão n2 045/97 - 1 2 Câmara, vislumbrada pela Unidade Técnica, entendo
não se verificar totalmente. A referida Decisão diz respeito a
ressarcimento ao INAMPS de remuneração de servidores cedidos à Secretaria
Estadual de Saúde de Santa Catarina, não havendo razão de se imputar
qualquer tipo de responsabilidade ao gestor. No presente caso, apesar de
não se configurar a responsabilidade pelo débito, permanece a
irregularidade na gestão de recursos públicos federais repassados ao
Estado do Rio Grande do Norte, caracterizada pelo desvio na aplicação dos
recursos. Sendo assim, não vejo razão para o arquivamento dos presentes
autos, sem julgamento do mérito, como pretende a Unidade Técnica.
Em relação à forma do ressarcimento, entendo não ser viável a
4.
proposta feita pela Unidade Técnica, no sentido de fixar prazo de 30
(trinta) dias para que o atual Governador do Estado do Rio Grande do
Norte proceda ao ressarcimento, sob pena de aplicação da multa prevista
no art. 58, § 1 2 , da Lei n2 8.443/92. Parece-me configurar uma medida mais
eficaz a inscrição do Estado como inadimplente.
Destarte, ante o exposto, Voto por que o Tribunal adote a
deliberação que ora submeto ao Egrégio Plenário.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 29 de abril de 1998

G ES A ROCHA
LIN '42)
nistro-elator
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Processo n° TC-012.410/93-4.
Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial da Secretaria Estadual de Saúde/RN.
Responsável: Pedro Ferreira de Melo Filho, ex-Secretário de Estado da Saúde do Rio Grande do Norte CPF 107.651.664-53.
Unidade Jurisdicionada: Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Dr. Lucas Rocha Furtado.
Unidade Técnica: SECOURN.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial da Secretaria
Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, de responsabilidade do Sr. Pedro Ferreira de Melo Filho,
instaurada em virtude de irregularidades verificadas na execução do Convênio SUDS/RN/87.
Considerando que no processo devidamente organizado foi inicialmente apurado contra o
responsável um débito original de Cz$ 321.973.251,91 (trezentos e vinte e um milhões, novecentos e setenta
e três mil, duzentos e cinqüenta e um cruzados e noventa e um centavos);
Considerando que a CISET certificou a irregularidade das contas em razão do desvio de
finalidade do objeto do Convênio;
Considerando que, citado, o responsável apresentou alegações de defesa que elidiram, em
parte, as irregularidades;
Considerando que, em nova apreciação, a CISET impugnou despesas no valor de Cz$
9.022.267,29 (nove milhões, vinte e dois mil, duzentos e sessenta e sete cruzados e vinte e nove centavos);
Considerando que os recursos foram aplicados em beneficio do Estado;
Considerando que a Unidade Técnica opina pelo arquivamento dos presentes autos e fixação
de prazo de 30 (trinta) dias para que o atual Governador do Estado do Rio Grande do Norte recolha aos cofres
da União a importância de Cz$ 9.022.267,29 (nove milhões, vinte e dois mil, duzentos e sessenta e sete
cruzados e vinte e nove centavos);
Considerando que o Ministério Público opina pela irregularidade das presentes contas, com
aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei n° 8.443/92, e que seja determinado à Secretaria
Executiva do Ministério da Saúde providências no sentido de obter o ressarcimento à União das quantias
impugnadas;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com
fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, todos da Lei
n° 8.443/92, em:
8.1 julgar as presentes contas irregulares e aplicar ao responsável, Sr. Pedro Ferreira de Melo Filho, a
multa prevista no art. 58, inciso I, da referida Lei, dentro do limite permitido na legislação então vigente (art.
53 do D.L. n° 199/67), no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 165, inciso ifi, alínea "a", do Regimento
Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional;
8.2 determinar o arquivamento dos autos por economia processual, com fulcro no art. 93 da Lei n°
8.443/92, c/c o art. 248 do RI/TCU, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o
Sr. Pedro Ferreira de Melo Filho para que lhe possa ser dada quitação;
8.3 determinar à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde que providencie junto ao Estado do Rio
Grande do Norte o ressarcimento das quantias impugnadas, no valor de Cz$ 9.022.267,29 (nove milhões,
vinte e dois mil, duzentos e sessenta e sete cruzados e vinte e nove centavos), sob pena de inscrição do Estado
no cadastro de inadimplentes; e
8.4 - determinar à CISET/MS que dê notícia nas contas referentes ao exercício de 1998, do Ministério
da Saúde, acerca do tratamento dispensado ao antedito ressarcimento.
Ata n° 15/98 — Plenário.
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Data da Sessão: 29/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

LINCOL

OL

ZIHAES DA ROCHA
Ministro-Relator

Fui presente: LTI ALENCAR1~UES
Rep. do Ministério Piáblico

11.
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Grupo I - Classe V - Plenário

e

TC-010.642/96-0 (com 03 volumes).
Natureza: Relatório de Auditoria.
Unidades Jurisdicionadas: vinculadas ao:
- Ministério da Educação e do Desporto:
Secretaria de Ensino Superior - SESU;
Secretaria de Educação Média e Tecnológica -SEMTEC;
Secretaria de Educação Fundamental - SEF;
5 Secretaria de Educação Especial - SEESP;
Secretaria de Projetos Educacionais Especiais - SEPESPE (em
extinção);
- Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal:
Secretaria de Recursos Hídricos - SRH
• Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA.
Secretaria de Coordenação de Assuntos do Meio Ambiente.

Ementa: Relatório de Auditoria. Exame de instrumentos firmados com
organismos internacionais voltado para a contratação indireta de pessoal e
de empresas de consultoria. Cumprimento das Decisões Plenárias n"
066/95 e 109/96. Realização de diligências endereçadas aos entes
auditados. Juntada de novos documentos ao processo seguida do exame
correspondente. Considerações sobre o tratamento que o assunto vem
merecendo no âmbito deste Tribunal. Demonstração sobre a necessidade
de elaboração de normas disciplinadoras pertinentes. Determinação
endereçada ao Ministério da Administração e Reforma do Estado.
Encaminhamento de cópia do Relatório, Voto e Decisão.

e,

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Relatório de Auditoria realizada nas entidades indicadas no cabeçalho
acima, em cumprimento às Decisões Plenárias n" 066/95 (TC-007.291/92-2, Ata n° 08/95, Sessão de
22/02/95) e 109/96 (TC-008.440194-8, Ata n° 09/96, Sessão de 13/03/96), com vistas ao exame de
convênios/acordos firmados com organismos internacionais, então em vigor, com ênfase nas questões
relativas à contratação de consultores e empresas de consultoria, bem como à contratação indireta de
pessoal para serviços de apoio administrativo por esses mesmos organismos.
Em decorrência do despacho exarado pelo eminente Ministro Homero Santos (Relator dos
2.
processos acima mencionados), no TC-018.026/92-3, os trabalhos de auditoria foram estendidos ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e ao Programa
Nacional do Meio Ambiente, coordenado pela Secretaria de Coordenação de Assuntos do Meio Ambiente,
do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.

•

As apurações concernentes à auditoria em apreço, a cargo da zelosa 6' SECEX, encontram3.
se consubstanciadas no minudente Relatório (fls. 03 até 60) elaborado pelos Analistas Vera Lúcia de Pinho
Borges, na qualidade de Coordenadora, Maria Amélia G. Alves de Almeida e Rogério Assis Carmo, cujo
documento. apresenta de forma proficiente os resultados dos exames procedidos nos contratos de
cooperação com a Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura - UNESCO,
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, Organização dos Estados Americanos OEA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA, Bureau of Reclamation BUREC e Banco Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Do judicioso documento subscrito pela competente Equipe de Auditoria, permito-me
4.
extrair, das fartas informações ali consignadas, trechos de substancial relevância, os quais passam a fazer
parte integrante deste Relatório, verbis:
"3. BREVE HISTÓRICO
A assistência técnica prestada pelos organismos internacionais integrantes do sistema das
3.1
Nações Unidas tem por fundamento o 'Acordo Básico de Assistência Técnica enfie o Governo dos
Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas', promulgado pelo Decreto n° 59.308,
de 23/09/66, e a 'Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das Nações
Unidas', promulgada pelo Decreto n°52.288, de 24/07/63 (fls. 01/15, Anexo I).
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, a Organização das
3.2
Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura - UNESCO e o Banco Interamericano para
Reconstrução e o Desenvolvimento são organismos oficiais do sistema das Nações Unidas, o primeiro
na qualidade de 'Organismo Semi-Autônomo' e os outros dois como 'Agências Especializadas'. A
diferença entre os dois tipos de organismos consiste em que as 'Agências Especializadas' têm suas
ações de cooperação internacional estabelecidas em acordos adicionais àqueles pactuados
diretamente com a ONU
Na 'Convenção sobre Privilégios e Imunidades' é estabelecido que os organismos
3.3
internacionais, incluídas as 'Agencias Especializadas', possuem personalidade jurídica própria, a
qual situa-se no campo do direito internacional. A esses organismos é atribuída inviolabilidade de
suas instalações, arquivos e documentos. São isentos de impostos diretos e direitos alfandegários. Em
matéria de comunicações oficiais o tratamento a eles destinados deve ser o mesmo dispensado às
missões diplomáticas dos governos estrangeiros. Os funcionários destas Agências gozam de isenção
de impostos quanto aos salários e vencimentos dela recebidos.
No 'Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Brasil e a ONU', consta que a prestação
3.4
de assistência técnica condiciona-se à existência de fundos e baseia-se em pedidos apresentados pelo
Governo e aprovados pelos organismos. Prevê o 'Acordo' que a assistência técnica poderá incluir
serviços de peritos e qualquer outra forma de assistência técnica que venha a ser acordada entre o
país e os organismos. Para os fins do 'Acordo' a expressão 'perito' compreende qualquer pessoal de
assistência técnica designado pelos organismos.
O Banco Interamericano para a Reconstrução e o Desenvolvimento - BIRD ou Banco
3.5
Mundial foi criado em 27/12/45, com base na Conferência de Bretton Woods em julho de 1944. O
BIRD, enquanto agência financiadora do desenvolvimento, concede aos países membros empréstimos
destinados ao aprimoramento da economia.
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD tem por objetivo
3.6
principal auxiliar os países de baixo rendimento a adquirirem conhecimentos técnicos científicos,
contribuindo assim para a utilização, cada vez mais eficaz, dos elementos do crescimento econômico
(capitais, mão-de-obra, tecnologia, etc.). A cooperação do PNUD, normalmente, é fornecida a pedido
dos governos e de acordo com a urgência de suas necessidades.
A Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura - UNESCO, criada
3.7
em 04/11/1946, tem por missão contribuir para a manutenção da paz e da segurança internacional,
promovendo, através da educação, da ciência, da cultura e da comunicação, a colaboração entre as
nações assegurarando o respeito universal da justiça e da lei, assim como dos direitos e liberdades
fundamentais do homem.
O 'Acordo de Cooperação Técnica em Matéria Educacional, Cientifica e Técnica' entre o
3.7 . I
Brasil e a Unesco foi assinado em Paris, em 29/01/81, aprovado pelo Decreto Legislativo n° 13, de
31/03/82, e promulgado pelo Decreto n° 87.522, de 25/08/82. Inicialmente a duração do Acordo
estava prevista por quatro anos podendo ser prorrogada por tácita recondução. A este Acordo
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aplicam-se as disposições da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas,
promulgada pelo Decreto n°52.288, de 24/07/63.
Considerado o âmbito de atuação da UNESCO, os objetivos do Acordo são.
3.7.2
prestar ao MEC cooperação para o desenvolvimento de atividades consideradas
prioritárias pelo Governo;
aperfeiçoamento de pessoal;
estudos de desenvolvimento técnico; realização de pesquisas, informações e
planejamento;
reforçar e estreitar a cooperação entre o Brasil e a UNESCO;
desenvolver intercâmbio de informações com países em desenvolvimento.
Quanto ao Bureau of Reclamation - BUREC, Instituto Interamericano de Cooperação
3.8
para a Agricultura - IICA e a Organização dos Estados Americanos - OEA, embora não pertençam à
esfera das Nações Unidas, são também dotados de personalidade jurídica de direito internacional e
gozam de 'status', privilégios e imunidades equiparadas às já descritas no subitem 3.3. retro.
A atuação do IICA junto ao Governo Brasileiro tem respaldo legal no 'Acordo Básico
3.10
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Instituto Interamericano de Cooperação para
a Agricultura sobre Privilégios e Imunidades e Relações Institucionais', de 17/07/84, aprovado pelo
Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo n° 216, de 27 de novembro de 1991 e
promulgado pelo Decreto 361 de 10/12/91 (D.O.0 de 11/12/91), anexado às fls. 24/35 do Anexo I.
As imunidades e privilégios dispensados à OEA em suas relações com o Brasil têm
3.11
amparo no Acordo firmado em 23 de fevereiro de 1988. Especificamente para à cooperação na área
de agricultura irrigada aplica-se o 'Acordo para Cooperação Técnica entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos para Execução de
um Programa de Desenvolvimento de Agricultura Irrigada', celebrado em 15 de dezembro de 1988."
Adiante os analistas discorrem sobre os procedimentos praticados pelos organismos
internacionais para a contratação de serviços de consultoria, abordando a matéria didaticamente, com
destaque individual para os critérios utilizados pelos órgãos a que se refere o item 3 supra, in fine (fls. 07/
17)
As apurações procedidas junto aos órgãos auditados mereceram os pormenorizados
registros de fls. 17 (item 5), até 55 (subitem 11.20), com destaque para as verificações nos projetos
geridos, conforme retrata a "Síntese das Ocorrências Verificadas", reproduzida textualmente a seguir (fls.
55/58):
As questões reportadas neste Relatório ratificam a oportunidade dos trabalhos
"12.1
desenvolvidos, na medida em que se constata que a utilização dos acordos internacionais pelos órgãos
da Administração Pública tem se constituído em um meio de se contratar pessoal para o desempenho
de tarefas típicas das Unidades/Entidades, sem necessidade da realização de concurso público,
exigência essa prevista na nassa Carta Magna.
A justificativa freqüente para a realização dos acordos de cooperação técnica tem sido a
12.1.1
necessidade de acesso a consultorias especializadas, com padrões de qualidade mais elevados, não
disponíveis no serviço público.
Todavia, tais argumentos ficam desprovidos de qualquer consistência, visto que, além das
12.1.2
contratações não se restringirem a e.speciahstas, são raros os consultores estrangeiros contratados, e
os nacionais, em sua maioria, são oriundos de instituições públicas das diversas esferas, ou
aposentados pela própria Administração Pública que retornam, muitas vezes, aos seus órgãos de
origem por intermédio das agências externas.
Conforme já demonstrado, cada órgão internacional dispõe de normas e procedimentos
12. I. 3
que regulam essas contratações, não havendo, portanto, uniformidade nos critérios utilizados, o que
de certa forma, contribui para a inobservância dessas disposições por parte dos órgãos executores
(Administração), que contam, inclusive, com a anuência dos próprios organismos.
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A ausência de padronização desses procedimentos revela a necessidade de se estabelecer
12.1.4
critérios mais claros e objetivos para orientar a ação de Diretores e Coordenadores, dando-se,
inclusive, maior publicidade quando da seleção de pessoal necessário à execução desses projetos,
conciliando, é claro, as regras estabelecidas pelos organismos internacionais com as normas internas
do País.
O assunto em pauta foi abordado nas Sessões de 22.02.95 e 13.03.96 (Decisões n's 066/95
12.2.5
e 109/96), bem como no relatório sobre as Contas do Governo, relativas ao exercício de 1995,
aprovado na Sessão Plenária de 30.05.96, ocasião em que foi formulada recomendação no sentido de
que fossem 'aprovadas normas disciplinadoras em relação a celebração de convênios com organismos
internacionais, tais como PNUD, IICA, OEA, PAO, CEPAL, UNICEF, OIT, BIRD e BID, no tocante à
contratação de consultores.'
Conforme ressaltado no subitem 12. I retro, releva notar que o aproveitamento do pessoal
12.1.6
contratado para atuar em determinado projeto nas atividades do órgão executor, via organismo
internacional, além de se constituir, em muitos casos, em alternativa para suprir a carência de
recursos humanos, dispensando-se as exigências e restrições impostas à Administração Pública pela
Constituição Federal (concurso público), resulta na contratação de profissionais com salários muitas
vezes acima do mercado e no pagamento de Taxa de Administração sobre esses honorários.
Essa situação ficou mais evidente na Secretaria de Recursos Hídricos, dado o reduzido
12.1.7
número de servidores públicos, tendo aquela Secretaria comunicado suas dificuldades e carência de
pessoal ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, por intermédio
do Memo. no 220/GAB/96, de 20.05.96.
A insuficiência de recursos humanos torna-se mais relevante, quando se percebe que, no
12. 1.8
caso da Secretaria, a continuidade de suas atividades depende dessa força de trabalho, sendo,
portanto, de.saconselhável, no momento, uma proposta de determinação mais rigorosa, tal como a
rescisão desses contratos.
Não obstante, há uma necessidade de maior conscientização, por parte dos órgãos de
12.1.9
governo, de que a situação se agrava e se torna mais preocupante, quando se sabe que essa prática
vem sendo adotada pela Administração Pública, de forma generalizada, privilegiando a contratação
de profissionais, mediante Acordos Internacionais, selecionados com critérios mais flexíveis e salários
mais elevados, em detrimento da classe de servidores públicos, na acepção exata da palavra
(concursadas).
Assim, a contratação de pessoal, através de organismos internacionais, só se justifica na
12.1.10
medida em que os mesmos desempenharem atividades ligadas diretamente aos objetivos acordados,
nelas não se enquadrando o exercício de atividades típicas da Administração, por se tratarem de
contrafação de mão-de-obra indireta, em desacordo com o art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
12.1.11 Dessa forma, entendemos oportuno e necessário que se dê conhecimento não só ao Exmo.
Sr. Ministro da Administração Federal e da Reforma do Estado, como também, aos demais órgãos
que compõem a cúpula do governo das ocorrências apontadas neste Relatório para que, no âmbito de
suas competências, adotem as providências que o assunto está a exigir.
Outro ponto merecedor de alguns comentários adicionais é a percepção por servidores
13
públicos de remuneração por serviços prestados através de convênios/acordos/ajustes firmados com
esses organismos internacionais.
A Lei n° 9.082, de 25.07.95, que versa sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
13.1
Orçamentária de 1996, em seu art. 12, inciso VIII, dispõe expressamente.
'Art.12. Não poderão ser destinados recursos para atender despesas com:

k

VIII - pagamento a qualquer título a servidor da administração pública por serviços de
consultoria ou assistência técnica custeadas com recursos provenientes de convênios,
acordos, ajustes ou instrumento congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito
público ou privado, nacionais ou internacionais.'
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Depreende-se do dispositivo supratranscrito que o legislador, ao vedar aludidos
13.1.1
pagamentos, não excepcionando qualquer categoria, limitou as possibilidades de a Administração
promover a execução desses projetos, especialmente, daqueles ligados diretamente à área de
educação, quando se sabe que os profissionais qualificados e experientes estão, em regra, afetos a
instituições de ensino governamentais.
No entanto, entendemos, s.m.j., não akançados por essa vedação os servidores públicos
13.1.2
aposentados, considerando que a estes pode-se aplicar, de forma análoga, o mesmo entendimento
dispensado aos ocupantes de cargos comissionados, uma vez que não existe, até o momento, qualquer
óbice ao exercício dos referidos cargos por ex-servidores da Administração.
A propósito, cabe consignar que o Supremo Tribunal Federal - STF, nos autos do RE
13. I. 3
163.204-6/SP, ao se pronunciar quanto à impossibilidade de acumulação de proventos com
vencimentos de cargos efetivos, isto é, cargos de carreira, o Relator do mencionado Recurso, Exmo.
Sr. Ministro Carlos Velloso, ressalta '...não estendo a afirmativa em termos radicais, à acumulação de
proventos com vencimentos de cargo em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração,
dado que, com relação a estes, a sistemática é diferente. Esta questão, entretanto, não é objeto da
presente ação, de modo que a sua discussão, no caso, não é pertinente.'
Registre-se que a analogia buscada para o caso em comento, deve-se justamente ao fato
13.1.4
de que essas contratações são temporárias, logo a remuneração percebida pelos servidores
aposentados não é originária de cargos efetivos.
Quanto à contratação de servidores pertencentes aos quadros do serviço público, estes
13.2
se revestem de maior complexidade dada a natureza dos próprios serviços.
No que se refere aos contratos de serviço permanente e por produto definido, dada a
13.2.1
oportunidade, trazemos à colação o art. 37, inciso XVI, da nossa Lei Maior que, ao vedar a
acumulação remunerada de cargos, excetuou, desde que havendo compatibilidade de horário, os
casos de dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico ou dois
cargos privativos de médico.
A exigência dessa compatibilidade é, justamente, evitar que os serviços do órgão fiquem
13.2.2
prejudicados, e uma vez admitida, sem dúvida alguma, os servidores contratados para esse tipo de
serviço não estariam alcançados pela vedação contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Como os trabalhos da equipe se restringiram aos órgãos sediados em Brasília, e
13.2.3
considerando que os órgãos de origem não estavam incluídos no objeto desta Auditoria, não foi
possível fazer a verificação da compatibilidade de horários dos contratados.
Conforme descrito nos itens 7.3.3.1 e 7.3.8.1 deste relatório, tais contratos, por vezes,
13.2.4
estabelecem período de trabalho superior a 8 horas diárias ou possuem ânimo permanente, não
obstante estarem descritos como 'contrato por produto'. A definição da compatibilidade deve ser feita
para cada caso individual, confrontando-se o período de trabalho no serviço público com a efetiva
carga horária dos contratos de consultoria.
Ainda que comprovada a compatibilidade da carga horária, não se pode garantir, em
13.2.5
alguns casos, que o serviço contratado tenha sido ou está sendo executado sem prejuízos para as
atividades do órgão, isto é, fora do seu período de trabalho.
Diante das questões acima expendidas, fica evidente que para se emprestar ao caso em
13.2.6
exame, por analogia, as disposições contidas no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, é
indispensável uma análise apurada que permita definir com objetividade cada situação.
Assim, considerando que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao vedar despesas dessa
13 .2.7
natureza, não excepcionou qualquer situação, entendemos que se deva solicitar a manifestação das
Unidades/Entidades responsáveis por tais contratações."
Em termos conclusivos, propôs a Equipe de Auditoria as medidas preliminares a seguir
7.
dispostas, as quais foram recepcionadas pelo escalão dirigente da Unidade Técnica (fls. 58/60):
"1) seja solicitada a manifestação das unidades/entidades abaixo descritas sobre a
contratação de servidores públicos através de organismos internacionais, tendo em vista a vedação
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contida no art. 12, inciso VIII, da Lei n° 9.082/95:
Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação e do Desporto
quanto à contratação de : Maria Tereza Perez Soares, Kátia Lomba Braklin, Maria Cecília Cortez C.
de Souza, Ives de La radie, Suely Ângelo Furlan, Marta Rosa Amoroso, Rosely Fishmann, Cristina
Filomeno Bastos ('abral, Marina Marcos Valadão, Irene de Araújo Machado, Maria Amábile
Mansutti e Iara Sayão pelos projetos 'Parâmetros Curriculares Básicos' e 'BRA/95/014/B/01/99';
Claudia Neiva de Matos, Aldir Santos de Paula, Marilda do Couto Cavalcanti e Terezinha Jesus
Machado Matos pelo Projeto BRA/95/014/B/01/99;
Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação e do Desporto quanto à
contrafação de : Jurema Lucy Venturini e José Erasmo Campeio pelos projetos 'Diretrizes Gerais
para o Atendimento Educacional aos Portadores de Grandes Potencialidades' e 'Perfil do
Financiamento e das Despesas em Educação E.special no Brasil':
Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal quanto à contratação de : Oscar de Moraes Cordeiro Neto pelo projeto
'Fortalecimento Institucional à SRH';
Secretaria de Coordenação de Assuntos do Meio Ambiente, do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal quanto à contratação de : Aluísio Guimarães,
Cláudio Zamprogno, Daniel Duarte Pereira, Luiz Gonzaga da Silva Costa e Ubiratan Porto dos
Santos pelo projeto 'Suporte para a Implantação e Avaliação do Programa Nacional para
Desenvolvimento do Meio Ambiente' (BRA/90/010/G/01/99).
2) seja solicitado o pronuciamento da Secretaria de Educação Fundamental, no que se
refere ao Projeto Nordeste (BRA/95/013), quanto:
ao pagamento aos contratados de acréscimo de percentual de 17% sobre os valores
previstos na Tabela de Remuneração do PNUD e da hora trabalhada, a título de encargos sociais, em
discordância com o estabelecido no item 33 do documento de Assistência Preparatória;
à duplicidade na emissão de passagens e pagamento de diárias, no período de 18 a
22.12.95, à contratada Maria Marluce Farias de Oliveira, conforme se verifica nas 'Solicitações de
Viagens Domésticas' n"s 411394 e 412716.
3) seja requerido à Secretaria de Recursos Hídricos que se manifeste acerca dos valores
pagos aos contratados Dinair Gimenes Ramos (G5-2), Célio Araújo Rocha (PL1-1), Henrique
Marinho Chaves (PL4-3) e Juan Carlos Canon (G7-4), tendo em vista que são superiores àqueles
referentes aos níveis de classificação da Tabela Remuneratória do IIC A, constantes de seus contratos
de trabalho."
Acostados aos autos os elementos requeridos junto aos entes auditados (fls. 61/150), o Sr.
8.
Analista Marco Aurélio de Souza procedeu a meticuloso exame, merecendo transcrever o que segue:
,,2.
Uma questão comum às diligências formuladas refere-se à contratação de servidores
públicos à conta de acordos firmados com organismos internacionais, tendo em vista a vedação
contida no art. 12, inciso VIII, da Lei n° 9.082/95 (LDO/96), mantida no art. 11, inciso VIII, da Lei
n° 9.293, de 15.07.96, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o
exercício de 1997 (LDO/97).
Sobre o assunto, as Unidades apresentaram os seguintes esclarecimentos, em defesa dos
2.1
procedimentos adotados:
A Secretaria de Educação Fundamental do MEC, às fls. 128/130, expõe, inicialmente, a
2.1.1
importância dos projetos desenvolvidos com os organismos internacionais. Em seguida, esclarece
que, por sua especificidade, a execução de serviços na área pedagógica depende da conjugação do
trabalho de pesquisadores e especialistas, em conjunto com docentes, que vivenciam os problemas
do tratamento metodológico do que ensinam e como ensinar. Aduz, ainda, que dada a singularidade
desses serviços na área pedagógica, aliada à carência de especialistas no quadro permanente
daquela Pasta, torna-se imprescindível o assessoramento de profissionais que detêm conhecimento
nessa área. Registra, ainda, que a questão envolve duas situações: a vedação legal mencionada no
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ofício de diligência e a autorização expressa dos acordos de cooperação firmados, que em seu bojo
trazem a previsão de contratação de consultores. Finalizou afirmando esperar que fosse considerada
a excepcionalidade da contratação procedida pelos organismos internacionais, por se tratar de
questão de interesse e necessidade administrativa, realçando que o desenvolvimento de atividades
prioritárias na área educacional depende da colaboração de especialistas, sob pena daquela Pasta
ficar impedida de cumprir sua missão.
A Secretaria de Recursos Hídricos do MMARHAL registra, à fl. 77, que de acordo com o
2.1.2
Parecer n° 199/96, anexo, emitido por solicitação da Administração do IICA no Brasil, a
contratação do consultor mencionado no ofício de diligência é legal. O referido Parecer (ll. 79),
após analisar a situação do nominado consultor - que havia firmado contrato por prazo determinado
com a Fundação Universidade de Brasília (fls. 83/85) para executar serviços de docência
universitária, com jornada de 20 horas semanais, contrato esse já encerrado - conclui que 'tratando
a espécie do exercício de cargo de professor e sendo compatíveis os horários de trabalho com as
atividades do cargo técnico, entendo que a contrafação realizada pelo IICA é absolutamente legal
em face do artigo 37,XVI, letra b, da Constituição Federal'.
A Secretaria de Educação Especial do MEC inicia seu arrazoado (/7.142) afirmando que
2.1.3
a contratação de profissionais com formação e/ou experiência em educação para os portadores de
necessidades educativas especiais se deve ao fato, dentre outros, dessa modalidade educativa contar
com pouquíssimos profissionais habilitados no quadro efetivo do MEC. Em seguida, passa a
evidenciar a adequação dos perfis profissionais dos contratados aos objetivos dos projetos
desenvolvidos, realçando a contribuição das referidas contratações para a consecução do Plano de
Trabalho daquela Secretaria. Finaliza ressaltando que o art. 37, inciso XVI, alínea h, da
Constituição excetua a acumulação remunerada de cargos públicos para professores; assim, a seu
ver, a vedação contida no art. 12, inciso VIII, da Lei n° 9.082/95 não alcança tais profissionais.
informa, à
2.1.4 A Secretaria de Coordenação de Assuntos do Meio Ambiente do MMARHAL
fl. 65, que para efetivar qualquer modalidade de contratação são exigidos os seguintes documentos:
declaração de próprio punho do candidato, informando que não mantém vínculo empregatkio
com o serviço público federal, estadual ou municipal; e
no caso de funcionários acadêmicos, documento da universidade de origem do candidato
autorizando-o a executar os serviços propostos.
2. 1.4. 1 Informou, ainda, que esses documentos fàzem parte do processo de contratação dos
consultores, bem como encaminhou cópia das declarações por eles apresentadas, suficientes,
segundo o signatário, para eximir o Projeto desenvolvido por aquela Secretaria de quaisquer
penalidades constantes do art. 12, inciso VIII, da Lei n° 9.082/95."
(-)
A SEF/M.EC foi ainda diligenciada a respeito do acréscimo de 17%, a título de encargos
sociais, sobre os valores da hora trabalhada previstos na tabela de remuneração do PNUD, em
discordância com o estabelecido no item 32 do documento de Assistência Preparatória (alínea 'h' do
ofício de fl. 61). Essa questão foi inicialmente abordada nos itens 7.3.9 a 7.3.11 do Relatório de
Auditoria, às fls. 34/35.
Sobre o assunto, o Sr. Diretor-Geral do Projeto Nordeste esclareceu, às fls. 131/133 que,
3.1
de acordo com a Lei n° 8.212/91, alterada pela Lei n° 8.540/92, os consultores contratados por
organismos internacionais são considerados autônomos perante a lei brasileira, o que não os isenta
do recolhimento dos encargos sociais ( a propósito, ver o art. 10, inciso V, alínea 'ti', do Decreto n°
2.173, de 05.03.97, que estabelece, como equiparado a trabalhador autônomo, o empregado de
organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto
por regime próprio de previdência social).
O signatário esclareceu, ainda, que, na construção da tabela de remuneração do PNUD,
3.2
com o objetivo de evitar uma série de questionamentos por parte dos contratados, e tendo em vista
que a mesma tabela é aplicada nas contratações efetuadas pelas Secretarias de Educação dos
Estados, optou-se por reduzir, a título de encargos sociais, o percentual considerado adequado.
Assim, é que, segundo o signatário, o valor máximo médio da hora/consultoria praticado pelos
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organismos internacionais foi reduzido de US$ 37.50 para US$ 32.00. Quando do pagamento ao
consultor, ao valor líquido é acrescido a título de encargo social 17%. Dessa forma, segundo o
informante, 'manteve-se o mesmo preço praticado pelos organismos internacionais, uniformizaramse os procedimentos e evitou-se a celeuma com os contratados'.
Assim, considerando as razões expendidas pelo Sr. Diretor-Geral do Projeto Nordeste,
3.3
entendemos esclarecida a questão, sem necessidade de comentários adicionais.
O último item da diligência formulada à SEF/MEC (alínea 'c' do ofício de fl. 61) diz
respeito à duplicidade na emissão de passagens e diárias, conforme evidenciado nos itens 7.3.13 e
7.3.14 do Relatório de Auditoria, à fl. 35.
Também respondendo à essa questão, o Sr. Diretor-Geral do Projeto Nordeste apontou as
4.1
razões que permitiram a ocorrência do fato (fls. 133/134), afirmando que realmente houve a
duplicidade de pagamento em relação às diárias, mas não em relação ao bilhete aéreo, que não
chegou a ser emitido. O signatário informou que pelas razões que aponta à fl. 134, de novembro de
1995 a maio de 1996, o Projeto foi conduzido com pessoal administrativo insuficiente e um
inadequado sistema de controle, mas que, atualmente, a equipe está adequadamente formada e uni
sistema informatizado, embora ainda provisório, controla pagamentos e viagens, reduzindo
firtemente a possibilidade do fato vir novamente a ocorrer ffl. 135).
Quanto ao pagamento ocorrido, acrescentou o signatário que tão logo recebida a
4.2
diligência do Tribunal, foi analisada a documentação pertinente e solicitada à contratada a
devolução das diárias indevidamente recebidas. A devolução foi efetuada por meio de cheque cuja
cópia foi anexada àfl. 140.
Assim, tendo em vista as justificativas apresentadas pelo signatário, o recolhimento dos
4.3
valores pagos em duplicidade e as providências adotadas com vistas a evitar a repetição do.fato,
entendemos possível dar por superada a questão.
Outro ponto alvo de diligência, desta feita à Secretaria de Recursos Hídricos do
MMARHAL, diz respeito aos valores pagos aos contratados nominados na alínea 'b' do ofício de fl.
62, tendo em vista serem superiores àqueles referentes aos níveis de classificação da Tabela
Renzuneratória do IICA, constantes de seus contratos de trabalho, conforme evidenciado nos itens
10.8.9 a 10.8.11 do Relatório de Auditoria, à fl. 47.
Os esclarecimentos apresentados por aquela Secretaria foram no sentido de que a
5.1
divergência apontada se deve ao fato de os contratados terem sofrido reclassificações por mudança
de cargo e funções (fl. 78). Acrescentou que essa reclassificação é resultado do sistema de avaliação
de desempenho do IICA, efetuada a cada ano para a categoria de pessoal de serviços gerais e a
cada dois anos para a categoria de pessoal profissional local. Esclareceu, também, que essas
avaliações possibilitam ao funcionário um incremento de classificação de I ou 2 passos. O
signatário encaminhou, ainda, os contratos de trabalho dos funcionários, acompanhados das 'Ações
de Pessoal', documento interno do II(A que oficializa e aprova as alterações contratuais (fls.
87/127).
Com esses esclarecimentos entendemos superada a questão, uma vez que a divergência
5. 2
entre os valores inicialmente contratados e os atualmente pagos deveu-se a alterações contratuais
supervenientes, devidamente oficializadas e aprovadas."
No que se refere às propostas de encaminhamento, o Sr. Analista propugna pelas
9.
conclusões de fls. 158/160, vazadas nos seguintes termos:
"I - seja encaminhada cópia da Decisão que vier a ser adotada, bem como do Relatório e
Voto que a fundamentarem, ao Ministério da Administração e Reforma do Estado, para que adote,
na qualidade de coordenador e supervisor dos sistemas de pessoal civil, providências com vistas a:
I) estabelecer normas disciplinadoras da contratação de pessoal à conta de acordos
firmados pela Administração com organismos internacionais, que levem em consideração, dentre
outros, os seguintes aspectos:
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na contratação de serviços técnicos especializados:
definir com objetividade e clareza que o serviço a ser executado deve apresentar peculiaridades tais
que somente profissional especialmente qualificado, não disponível nos quadros da Administração,
possa desempenhá-lo satisfatoriamente, evitando-se a contratação, sob esse fundamento, da
prestação de serviços que, mesmo técnicos, sejam rotineiros e comuns (item 2.4.2);
na contratação de serviços de apoio, quando prevista nos acordos firmados:
b. 1) o pessoal contratado deve ser vinculado a atividades direta e exclusivamente ligadas
aos projetos contratantes, não sendo permitido o desvio desse pessoal para o exercício de atividades
outras que, mesmo necessárias ou indiretamente relacionadas aos projetos, sejam, na essência,
institucionais, evitando-se, assim, a configuração de contratação indireta de mão-de-obra,
constitucionalmente vedada;
b.2) deve ser observado o caráter de excepcionalidade de tais contratações, medida
extrema a ser usada apenas quando não se puder suprir, por outros meios, as demandas de pessoal
existentes e quando, dado o caráter de temporalidade dos projetos e por não se vislumbrar a
possibilidade de realocação de pessoal para outros projetos ou atividades da Administração, não se
mostrar viável, por razões de ordem técnica, econômica ou administrativa, a criação de cargos ou
funções de natureza permanente para o atendimento dessas demandas;
b. 3) atentar para o fato de que o número de profissionais contratados deve guardar
coerência com a excepcionalidade dessa medida, não se efetuando contratação de pessoal de apoio
senão em caráter supletivo, atendo-se às reais necessidades dos projetos acordados (item 2.5.5.3);
na seleção de pessoal efetuada pela direção dos projetos:
observar a necessidade de se dar ampla publicidade aos respectivos atos, de forma a garantir maior
e mais competitivo afluxo de candidatos e dar trasparência a essa atuação administrativa, em
respeito ao princípio constitucional da impessoalidade (itens 10.6.14, fl. 44; 10.8.6, fl 47; e 12.1.4,
fl. 56).
promover estudos objetivando conciliar a vedação contida no art. 11, inciso VIII, da
Lei n° 9.293/96 (LDO/97) com a necessidade de se contar com a qualificação e experiência de
profissionais pertencentes aos Quadros do Serviço Público na execução de projetos decorrentes de
acordos firmados com organismos internacionais (itens 13.1.1, fl. 57 e 2.6.7 desta instrução).
dotar os órgãos e entidades da Administração Pública do pessoal de que necessitam
para o cumprimento de suas atribuições, dispensando especial atenção à Secretaria de Recursos
Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, tendo em
vista que o número de servidores públicos daquela Secretaria corresponde a apenas 34% de sua
força de trabalho, sendo os demais 66% supridos por meio de pessoal contratado à conta de acordos
firmados com organismos internacionais (item 2.5.6).
- seja determinado aos Orgãos/Entidades abrangidos pela presente Auditoria que, desde
logo, passem a considerar, em futuras contratações de pessoal à conta de acordos firmados pela
Administração com organismos internacionais, os aspectos elencados no item 1.1 retro, se acolhidos,
encaminhando-lhes cópia da Decisão que vier a ser adotada, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentarem."
A S? Diretora da 1' Divisão, bem como o Titular da Unidade Instrutiva, em cota singela,
10 .
manifestam-se favoravelmente às sugestões imprimidas à espécie (fl. 160).
À vista da inexistência de imperativo regimental pertinente e de solicitação deste Relator, o
douto Ministério Público -sempre pronto a emprestar seu valioso e abalizado pronunciamento sobre as
questões que lhe são submetidas - não oficiou nos autos.
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VOTO
Fui designado Relator dos presentes autos em decorrência de sorteio eletrônico realizado
com fulcro no disposto no art. 25, caput, da Resolução n° 64/96-TCU e no art. 18 da Portaria n° 519/96,
alterado pelo art. 1° da Portaria n° 171/97, tendo em,vista que a Auditoria em epígrafe abrangeu entidades
integrantes das Listas de Unidades Jurisdicionadas a mim atribuídas e ao insigne Ministro Marcos Vinícios
Rodrigues Vilaça (fl. 163).
A matéria de que se ocupa o presente processo é relevante e há muito tem merecido
especial atenção no âmbito desta Corte de Contas, merecendo destacar algumas deliberações alusivas ao
tema.

•

Em Sessão Extraordinária de caráter reservado, de 25/05/94, ao apreciar Denúncia acerca
de contratações efetuadas mediante convênios firmados entre órgãos públicos e o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, resolveu o Tribunal (Decisão n° 339/94, TC-018.026/92-3):
"8.2 - autorizar a 6" SECEX e a SAUDI a realizarem Inspeção Extraordinária no 'BAILIA,
objetivando apurar os fatos denunciados;
8.3 - autorizar, ainda, a adoção das providências necessárias, pela Secretaria-Geral de Controle
Externo, para que as verificações se estendam aos demais Órgãos e Entidades da Administração
Pública Federal;
8.4- solicitar, em consequência, do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo, todas as
informações e elementos relacionados com as atividades de auditoria que já tenham sido realizadas
em decorrência de acordo com o PNUD;"
Diante de Denúncia sobre irregularidades na administração de recursos financeiros
repassados pelo Governo Federal ao Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura - IICA, o
Tribunal determinou à CISET/MARA que desse ciência, a esta Corte, dos resultados dos trabalhos de
auditoria realizados no mencionado órgão, adotando as providências necessárias à fiscalização dos acordos
e convênios firmados entre o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Decisão n° 491/94 - Plenário,
TC-006.348/94-7, Sessão sigilosa de 27/07/94).
Contudo, por meio da Decisão n° 642/97-Plenário, o Tribunal, em Sessão sigilosa de
29/09/97, considerou improcedente a mencionada Denúncia, firmando orientação sobre o assunto (Ata n°
37/97-Plenário)
O TC-014.852/95-0 versa igualmente sobre outra Denúncia, desta feita acerca da
contratação de pessoal para serviços de consultoria e apoio por órgãos executores de projetos financiados
por organismos internacionais, havendo o Tribunal, após conhecer da peça vestibular por preencher os
requisitos de admissibilidade, determinado sua juntada ao TC-018.026/92-3, nos termos da Decisão n°
523/95 - Plenário (Sessão de 11/10/95, Ata n° 46/95).

•

As Decisões n°' 066/95 (Sessão de 22/02/95, Ata n° 08/95) e 109/96 (Sessão de 13/03/96,
Ata n° 09/96), que desencadearam os trabalhos em relevo, foram precedidas, ainda, pela Decisão n° 496/94
(TC-008.440/94-8, Sessão de 03/08/94), oportunidade em que esta Corte de Contas, atenta ao assunto,
resolveu "acolher, nos termos dos arts. 178 e 179 do Regimento Interno, o pedido formulado pela
Câmara dos Deputados e determinar a realização de Auditoria via SIAFI nos Órgãos Governamentais
repassadores de recursos aos Organismos Internacionais, acima relacionados (item 4), com vistas à
identificação dos convênios firmados nos últimos três anos, com a Administração Federal (direta,
autárquica e fimdacional) e do volume financeiro envolvido, objetivando a definição do objeto, a
amplitude e o prazo de duração dos trabalhos, bem como a avaliação da conveniência e oportunidade da
inclusão das unidades acima indicadas no Plano de Auditoria e Inspeções, deste Tribunal".
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Portanto, diversos questionamentos já foram levados a efeito no âmbito desta Corte de
Contas relativamente à contratação de pessoal para serviços de apoio administrativo, contratação de
consultores e de empresas de consultoria à conta dos acordos de que se fala.
No entanto, as informações levantadas pela Unidade Técnica que apresento nesta
oportunidade, ex-vi da Auditoria determinada pelo Colegiado, estabelecem um diagnóstico sobre a
matéria, merecendo consignar as apropriadas considerações expendidas no segundo momento pelo Sr.
analista Marco Aurélio de Souza, ipsis litteris (fls. 152/156):
Previamente à analise da questão da contratação de servidores públicos propriamente
"2.2
ditos, entendemos necessário verificar, preliminarmente, a própria viabilidade da contratação de
pessoal à conta de acordos mantidos pela Administração com organismos internacionais. A principal
questão a analisar é se tal mecanismo constitui forma de contratação indireta de mão-de-obra,
vedada constitucionalmente. Se assim o for, torna-se indiferente o fato de o contratado ser ou não
servidor público, pois qualquer contratação estará obstada.
O problema apresenta características diferenciadas, caso se trate da contratação de
2.3
consultores, para a prestação de serviços técnicos especializados, ou de pessoal administrativo, para
a prestação de serviços de apoio. É essa, pois, a primeira distinção que fazemos para analisar o
assunto.
A contratação de consultores técnicos
2.4
É sabido que a Administração Pública nem sempre dispõe, em seus Quadros, de
2. 4. 1
profissionais com a habilitação, o nível de conhecimento e a aptidão técnica necessários a atender,
concretamente, às especificidades dos projetos a serem desenvolvidos. Assim, há casos em que se
torna imprescindível o assessoramento de profissionais que detêm o conhecimento numa área
especifica. Nesses casos, nos afigura possível a contrafação, posto que, por seus próprios meios, a
Administração não teria possibilidades concretas de se desincumbir da missão a ela conferida.
É esse, inclusive, o sentido da permissão expressa no inciso II do art. 25 da Lei n° 8.666/93.
Isso, porém, não dá à Administração o direito de, sob esse fundamento, contratar,
2.4.2
indiscriminadamente, qualquer profissional, a seu arbítrio, para o exercício de serviços que, mesmo
técnicos, sejam rotineiros e comuns. É preciso que o serviço apresente peculiaridades tais que
somente profissionais especialmente qualificados, não disponíveis em seus Quadros, o possam
desempenhar satisfatoriamente. Também é necessário, obviamente, que o contratado tenha, de fato, a
especial qualificação exigida pelas singularidades do serviço.
Observados esses pressupostos, não vemos óbice a que se proceda a tais contratações. O
2.4.3
que não se pode admitir, todavia, é que esse procedimento seja adotado como meio de "agilizar
procedimentos burocráticos presentes na Administração Pública", segundo informado nos próprios
documentos de projeto (cf itens 6. 10.211. 26, e 7.2.6,11. 31). Isso sim se configuraria contratação
indireta de mão de obra, vedada constitucionalmente, posto que os contratos se efetivam não pelas
especificidades dos serviços, mas como alternativa de burla às di.sposições legais vigentes.
(..)
A contratação de pessoal de apoio
2.5
Questão que suscita maior polêmica é a da contratação de pessoal de apoio à conta dos
2.5.1
acordos firmados com organismos internacionais. O argumento que se põe é que as tarefas
executadas, como serviços de secretárias, motoristas, operadores de computador, etc, são típicas dos
cargos previstos nos Planos de Classificação de Cargos das unidades/entidades, não apresentando os
trabalhos nenhuma especificidade que não possa ser suprida por pessoal dos próprios quadros da
Administração, ficando, assim, mais facilmente evidenciada a contratação indireta de pessoal, com
infringência às disposições constitucionais que regem o acesso ao serviço público.
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Essa segunda situação nos parece ponto pacífico. Sua prática deve ser coibida, posto que
2.5.4
contrária às normas constitucionais que regulam o ingresso no serviço público. Apesar disso,
conforme mencionado no item 12.1.9 do Relatório de Auditoria (fl. 56), bem como evidenciado em
seus itens 10.4.6 a 10.4.9 (fis. 41/42) e 11.13 (f1 53), " a situação se agrava e se torna mais
preocupante, quando se sabe que essa prática vem sendo adotada pela Administração Pública, de
forma generalizada..." . Tal procedimento não pode ser considerado aceitável, já que carece de
amparo legal, razão por que entendemos oportuna a proposta constante no item 2.5.6.3, 'a', a ser
comentada posteriormente.
Situação diferente, todavia, é a que diz respeito aos contratados que, embora exercendo
2.5.5
atividades de apoio, o fazem de firma única e exclusivamente destinada aos projetos acordados. A
questão que se põe é: tal procedimento também configuraria contratação indireta de mão-de-obra,
sendo, portanto, vedado?
Na análise dessa questão, dois aspectos nos parecem importantes. O primeiro diz respeito
2.5.5.1
temporalidade dos projetos, que têm existência determinada, não se constituindo em atividades
permanentes, a serem desenvolvidas num lapso temporal indefinido. Nessas condições, não deixa de
ser vantajoso à Administração que os profissionais responsáveis por desenvolver essas funções certas
e finitas não passem a integrar, ad perpetuum, os Quadros da Administração, mesmo quando,
concluídos os projetos, não mais sejam necessários. É esse, aliás, uma das razões que vemos para a
contratação temporária de pessoal prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal,
disciplinada em leis específicas, tal como a Lei n° 8.745, de 09.12.93, que, embora a nosso ver não
aplicável ao tipo de contratação sob exame, realça no inciso III de seu art. 2° justamente esse aspecto
da temporalidade.
Um outro aspecto a se considerar é o caráter excepcional dessas contratações à conta dos
2.5.5.2
acordos firmados com organismos internacionais, que deve ser uma medida extrema, a ser usada
somente quando os Orgãos/Entidades responsáveis pela execução dos acordos forem incapazes de
suprir, por outros meios, as demandas existentes.
Com esses aspectos em vista, não vemos óbice a que se proceda à contratação de pessoal
2.5.5.3
de apoio,. quando devidamente prevista nos acordos firmados, desde que efetivamente asseguradas as
necessidades de:
a) vincular o pessoal contratado a atividades direta e exclusivamente ligadas aos projetos
contratantes, não sendo permitido o desvio de pessoal para o exercício de atividades outras que,
mesmo necessárias ou indiretamente relacionadas aos projetos, sejam, na essência, institucionais,
evitando-se, assim, a configuração de contratação indireta de mão-de-obra, vedada
constitucionalmente;
h) observar o caráter de excepcionalidade de tais contratações, medida extrema a ser
usada apenas quando não se puder suprir, por outros meios, as demandas de pessoal existente e
quando, dado o caráter de temporalidade dos projetos e por não se vislumbrar a possibilidade de
realocação de pessoal para outros projetos ou atividades da Administração, não se mostrar viável,
por razões de ordem técnica, econômica ou administrativa, a criação de cargos ou funções de
natureza permanente para o atendimento dessas demandas;
c) atentar para o fato de que o número de profissionais contratados deve guardar
coerência com a excepcionalidade dessa medida, não se efetuando contrafação de pessoal de apoio
senão em caráter supletivo, atendo-se às reais necessidades dos projetos acordados.
É a inobservância desses requisitos que vem fazendo com que as próprias contratações
2.5.6
sejam questionadas, quando, na verdade, a problemática descrita decorre do mal uso que delas se tem
feito. A exemplo veja-se: a sucessiva renovação de contratos, que faz as contratações perderem o
caráter de temporalidade que as justificavam (itens 11.11, fl. 52 e 10.4. 12, fl. 42); o desvio de
contratados para o exercício de atividades institucionais (item 11.13, fl. 53); e a incoerência entre o
número de contratados e a excepcionalidade de que se deve revestir essa medida, quando se vê, por
exemplo, que na SRH/11/11VIARHAL o número de servidores públicos é de apenas 34% da força de
trabalho daquela Secretaria, wndo os outros 66% contratados por intermédio de organismos
internacionais (item 10.12, fl 49). É pois esse desvirtuamento de finalidade que deve ser coibido, o
\\Min-lmr_487\c\zarquivo\Voto1998\01064296.doc
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que nos leva afazer, ao final, propostas nesse sentido, inclusive abordando de forma especifica essa
situação existente na S'RH/MMARHAL.
A contratação de servidores públicos à conta dos acordos
2.6
Assim, definidos os casos e limites em que a contratação de pessoal à conta de acordos
2.6.1
mantidos pela Administração com organismos internacionais se mostra possível, resta finalmente a
analisar a questão que motivou as diligências formuladas, qual seja, a contratação de servidor
público em afronta à vedação contida no art. 12, inciso VIII, da Lei n° 9.082/95 (LDO/96), mantida
no art. 1/, inciso VIII, da Lei n° 9.293/96 (LDO/97). Aliás, nota-se que tal procedimento sempre
esteve expressamente vedado pelas LDO anteriores, como se vê nos arts. 17, inciso VIII, da Lei n°
8.447/92; 20, inciso VIII, da Lei n° 8.694/93; e 19, inciso IX, da Lei n° 8.931/94.
Essa questão guarda muitas similaridades com a da acumulação de cargos públicos.
2.6.2
Nesse caso, embora não se tendo a ocupação de dois cargos, há a percepção de valores provenientes
de duas fontes custeadas, em última análise, pelo Erário. A situação fática também é similar: tanto é
inegável serem muitas vezes racionais, necessárias e inevitáveis as acumulações que a própria
Constituição, ao estabelecer a regra geral da vedação de acumular, também estabeleceu exceções a
essa regra, apontando casos em que considerou a acumulação faculdade permitida e necessária.
Assim, a aplicação incondicional da disposição mencionada da LDO levaria a um fato de
2.6.3
certo modo paradoxal: um servidor público, exercendo, por exemplo, as funções de magistério,
poderia perfeitamente, pela Con.stituição, ter acesso a um outro cargo efetivo no serviço público, de
natureza técnica ou cientifica, desde que o ocupasse em caráter permanente (porque efetivo), mas não
poderia sob nenhuma hipótese, dada a vedação da LDO, ser contratado em caráter temporário,
quando sua experiência e conhecimento fossem imprescindíveis apenas à realização de um trabalho
especifico, não se justificando, por razões de ordem econômica, técnica ou administrativa, a criação
de cargo ou função de natureza permanente para sua execução.
E esse fato não reflete a realidade prática da Administração. Como colocado nas
2.6.4
respostas às diligências formuladas, e salientado no item 13.1.1 da 11. 57, "... o legislador, ao vedar
aludidos pagamentos, não excepcionando qualquer categoria, limitou as possibilidades de a
Administração promover a execução desses projetos, especialmente, daqueles ligados diretamente à
área de educação, quando se sabe que os profissionais qualificados e experientes estão, em regra,
afetos a instituições de ensino governamentais".
É bem verdade que esses projetos têm características peculiares. Como se vê no item
2.6.5
7.3.8.1 da fl. 34, em alguns casos o tempo de trabalho fixado para as atividades afetas a um consultor
é em média 9 horas diárias, por todo o período laborai. Nessas condições, uma pessoa contratada
dessa forma não poderá executar a contento um outro cargo público. Mas esse é um problema que
não se resolve simplesmente vedando essas contratações. A solução deve ser buscada por meio de
outros mecanismos. Um deles é o da compatibilidade de horários, exigência constitucional para a
acumulação de cargos. Sem horários compatíveis e efetivamente cumpridos, seria até mesmo uma
violação ao princípio da moralidade admitir-se a dupla remuneração. Essa questão da
compatibilidade, aliás, não pode, a nosso ver, limitar-se àquele rigor que se imprime quando do
exame prévio do atendimento dos pressupostos legais. É preciso que o efetivo exercício das
atribuições seja constantemente verificado pelos órgãos de pessoal da Administração, inclusive
fazendo-se cumprir os horários na forma da lei. Essa é tarefà dos responsáveis pelo pessoal, da qual
não podem se eximir, sob pena de faltarem com o cumprimento de dever funcional.
Mas observadas essas nuances, somos levados a considerar que a vedação contida na
2.6.6
LDO, ao invés de contribuir para a solução dos problemas enfrentados, tem dificultado a execução
desses projetos, posto que obstou uma prática que, devidamente normatizada e com limites bem
definidos, seria até mesmo de interesse e necessidade dos órgãos executores dos acordos firmados.
Em alguns casos, como mencionado nas respostas às diligências efetuadas, o tipo de contratação
procedido seria mesmo o único meio de obter, para o serviço público, a concorrência de profissionais
de reconhecido mérito e experiência. Não será obstando essa possibilidade que tornará a
Administração mais eficiente, mais capaz de produzir os resultados que dela se exigem."
\\Min-Imr_487\c\zarquivo\Voto1998\01064296.doc

13

_72—
iglen"

Tribunal de Contas da União

SeOV.4M" a

cçantO S
(ão Wall0
u-010.642/96-0

De igual forma, a Lei n° 9.473/97, de 22/07/97, ao dispor sobre as diretrizes para a
10.
elaboração da Lei Orçamentária de 1998, em seu art. 18, inciso IX, impede que sejam destinados recursos
para atender despesas com pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou
assistência técnica custeados com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou intrumentos
congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais
(DOU de 23/07/97, pág 15.801).
Conforme assevera o Sr. Analista, no que se refere às contratações da espécie, percebe-se a
11.
inexistência de atos normativos de forma a contribuir para o atual quadro existente na Administração
Pública, apontado no Relatório de Auditoria precedente, na medida em que, não existindo normas e
critérios claros e objetivos para orientar a ação e limitar o poder de discricionariedade dos gestores
públicos, abre-se espaço para um grau excessivo de subjetivismo, capaz de desviar referidas contratações
dos princípios que deveriam regê-las.
Consoante bem demonstram as informações consignadas nos autos, a questão é complexa,
12 .
envolvendo diversos aspectos. Tal fato não retira, entretanto, o ônus do esforço gerencial, por parte dos
formuladores de políticas públicas relacionadas à matéria, de estabelecer, com a urgência que o caso
requer, normas disciplinadoras da contratação de pessoal à conta de acordos firmados pela Administração
com organismos internacionais, de modo a uniformizar os procedimentos, ficando claramente estabelecidos
os casos e limites em que tais contratações seriam admissíveis.
Finalizando, uma vez cumpridas as Decisões Plenárias nos 066/95 e 109/96, ao acolher
parcialmente as sugestões preconizadas pela 6 SECEX, louvando a abrangência e a qualidade dos
trabalhos levados a termo, Voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao descortino
deste Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 29 de abril de 1998

LINC

ÃES IA ROCHA
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 2 1 3/98 - TCU - Plenário
Processo n°: TC-010.642/96-0.
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria realizada nos convênios/acordos firmados com
organismos internacionais, então em vigor, com ênfase nas questões relativas à contratação de consultores
empresas de consultoria, bem como à contratação indireta de pessoal para serviços de apoio
administrativo por esses mesmos organismos.
Interessado: Tribunal de Contas da União.
Unidades Jurisdicionadas: Secretaria de Ensino Superior - SESU; Secretaria de Educação Média e
Tecnológica -SEMTEC; Secretaria de Educação Fundamental - SEF; Secretaria de Educação Especial SEESP; Secretaria de Projetos Educacionais Especiais - SEPESPE (vinculadas ao Ministério da Educação
do Desporto); Secretaria de Recursos Hídricos - SRH; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; Secretaria de Coordenação de Assuntos do Meio Ambiente
(vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal).
5. Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 6 SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - determinar ao Ministério da Administração e Reforma do Estado - MARE a adoção de
providências no sentido de:
8.1.1 - estabelecer normas relativas à contratação de pessoal à conta de acordos firmados pela
Administração Pública com organismos internacionais, observando-se, nos casos a seguir especificados,
os seguintes aspectos:
I - na contratação de serviços técnicos especializados, definir com objetividade e clareza que o
trabalho a ser executado deve apresentar peculiaridades tais que somente profissional especialmente
qualificado, sem vínculo com a Administração Pública, possa desempenhá-lo satisfatoriamente, evitandose a contratação, sob esse fundamento, da prestação de serviços rotineiros e comuns;
II - na contratação de serviços de apoio, quando prevista nos acordos então celebrados:
obrigatoriedade quanto à vinculação do pessoal contratado às atividades direta e exclusivamente
ligadas aos projetos contratantes, sendo vedado o desvio desse pessoal para o exercício de atividades
outras que, mesmo necessárias ou indiretamente relacionadas aos projetos, sejam, na essência,
institucionais, evitando-se, assim, a configuração de contratação indireta de mão-de-obra;
observância quanto ao caráter de excepcionalidade de tais contratações, medida extrema a ser
utilizada somente quando não se puder suprir, por outros meios, as demandas de pessoal existentes e
quando, dado o caráter de temporalidade dos projetos e por não se vislumbrar a possibilidade de
realocação de pessoal para outros projetos ou atividades da Administração Pública, não se mostrar viável,
por razões de ordem técnica, econômica ou administrativa, a criação de cargos ou funções de natureza
permanente para o atendimento dessas demandas;
observância no sentido de que o número de profissionais contratados deve guardar coerência com a
excepcionalidade da medida, evitando a contratação de pessoal de apoio senão em caráter supletivo,
atendo-se às reais necessidades dos projetos acordados;
III - na seleção de pessoal efetuada pela direção dos projetos, obrigatoriedade no sentido de conferir
ampla publicidade dos respectivos atos, de forma a garantir maior afluxo de candidatos, dotando-se o
respectivo ato de total transparência administrativa, em respeito ao princípio constitucional da
impessoalidade;
8.1.2 - dotar os órgãos e entidades da Administração Pública do pessoal de que realmente necessitam
para o cumprimento de suas atribuições, dispensando especial atenção à Secretaria de Recursos Hídricos
do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, tendo em vista a
inferioridade do número de servidores daquela Secretaria em relação ao pessoal contratado à conta de
acordos firmados com organismos internacionais;
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8.2 - encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam ao
Ministério da Administração e Reforma do Estado - MARE e ao Ministério das Relações Exteriores MRE.
Ata n° 15/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

A LHÃES DA ROCHA
Ministro-Relator
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GRUPO II - CLASSE V - Plenário
-TC-014.507/96 - 0
Natureza: Relatório de Auditoria.
Unidade: Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco - CODEVASF.
Responsáveis: Eliseu Roberto de Andrade
Alves (Presidente - 1986 a 1988) e Airson
Bezerra Lócio (Presidente - desde 28/04/91).
Ementa: Relatório de Auditoria. Licitações
internacionais (art. 42, § 52 da Lei ng
8.666/93). Acordos de empréstimo. Avaliação.
Pareceres discordantes da Unidade Técnica.
Acolhimento das razões de justificativa.
Determinações. Reincidência em falhas formais
pode transformar a natureza das mesmas em
pela
sancionáveis,
materiais
falhas
contumácia. Arquivamento.
RELATÓRIO
Trata-se de Relatório de Auditoria, realizada na Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF, no período de 26/06
a 24/08/96, relativa ao levantamento efetuado nos acordos de empréstimo
firmados entre a União e o Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD, o Banco Interamericano de Desenvolvimento.- BID
e a agência do governo japonês The Overseas Economic Cooperation Fund OECF, com vistas à implantação e à reabilitação de projetos públicos de
irrigação planejados, construídos e operados pela CODEVASF.
Adoto como parte do Relatório a bem elaborada instrução, a
2.
seguir transcrita, da AFCE Márcia Maria Carneiro Soares, da 8 -4- SECEX, que,
após análise dos fatos constantes nos autos, apresentou proposta
conclusiva, nos seguintes termos (fls. 52/7):

•

"Para fins de cumprimento do Despacho do Ministro-Relator Lincoln Magalhães da Rocha,
exarado em 16/12/96 (fi. 30), foi promovida a audiência prévia dos responsáveis abaixo discriminados,
mediante Ofícios Secex-8 n°s 04 e 05/97 (fls. 50 e 51), de 06/01/97, para que apresentassem razões
de justificativa, no tocante ao Acordo de Empréstimo BIRD n° 2719/BR, sobre os procedimentos a seguir
indicados:

Sr Eliseu Roberto de Andrade Alves, Presidente da Companhia de Desenvolvimento do
Vale São Francisco - CODEVASF no período de 1986 a 1988, acerca dos motivos que o levaram a
ignorar a inadequabilidade dos estudos de viabilidade e do projeto básico concebidos para o Perímetro
do Formoso A, que tantos prejuízos causaram à execução do empreendimento;
Sr Airson Bezerra Lócio, Presidente da CODEVASF desde 28/04/91, acerca dos seguintes
fatos:

- realocação de recursos da categoria de reabilitação para a de implantação do Projeto
Formoso A, cuja medida mostrou-se antieconômica, tendo em vista o melhor custo-benefício da
recuperação dos perímetros já implantados em função do maior número de hectares a operacionalizar;
cancelamento do saldo remanescente do empréstimo, em 30/04/95, no total aproximado de
US$ 1 milhão, em virtude do encaminhamento da solicitação de desembolso fora do período de carência
estipulado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, apesar das
recomendações efetuadas pela Secretaria de Tesouro Nacional, ocasionando prejuízos aos cofres
públicos em virtude do pagamento de comissão de compromisso pelo valor do financiamento cancelado;
realização de alterações contratuais, relativas às obras civis do Projeto Formoso A, em níveis
superiores aos previstos no art. 55, § 1°, do Decreto-Lei n° 2.300/86 e no art. 65, § § 1° e 2°, da Lei n°
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8.666/93.
Em atendimento à audiência supracitada, o Sr. Eliseu Roberto de Andrade Alves encaminhou
2
a documentação acostada às fls. 43/47, por meio da qual alega que os estudos preliminares concebidos
para o Perímetro Formoso A eram plenamente factíveis e estavam dentro do padrão de qualidade
exigido pela CODEVASF.
Segundo o responsável, os elementos técnicos disponíveis eram suficientes para a realização
2.1
da licitação e para o início das obras. As modificações que foram feitas durante a implantação do Projeto
decorreram de problemas de engenharia, não passíveis de identificação quando da elaboração dos
estudos preliminares e do projeto básico, e da adoção de técnicas modernas visando à melhoria de
desempenho do sistema.
Ainda, parte da reformulação do projeto executivo do Formoso A ocorreu para atender à
2.2
reorientação política de irrigação do Govemo Federal, voltada para uma participação mais significativa
da iniciativa privada nos projetos de irrigação.
No entanto, segundo o Relatório de Auditoria (item 8, fls. 8/10), verifica-se que as
2.3
modificações efetuadas no projeto executivo decorreram da inconsistência do projeto básico aprovado
pela Entidade. Serviços considerados imprescindíveis à execução das obras, que não haviam sido
previstos quando da realização dos estudos preliminares, foram posteriormente incluídos no projeto
executivo.
A descoberta de solos cola psíveis na região de implantação do Perímetro também elevou
2.4
sobremaneira os custos previstos inicialmente para a execução das obras. Embora o responsável
argumente que esse problema de engenharia não era passível de identificação quando da elaboração
dos estudos preliminares, questionamos se as análises realizadas pelos técnicos foram suficientes para
identificar as condições geológicas inadequadas da região. Afinal de contas, foi constatada a presença
de solos cola psíveis, quando da execução das obras civis, ao longo de 40 km do canal principal de
irrigação.
De acordo com os esclarecimentos prestados pela Entidade à Equipe de Auditoria, a
2.5
qualidade dos estudos técnicos de viabilidade ficou prejudicada tendo em vista que as consultoras não
se detiveram em examinar os aspectos construtivos e operacionais da região. Por isso, erros foram
cometidos e quantitativos deixaram de ser previstos.
Verifica-se, então, que os estudos preliminares do Formoso A não continham elementos
2.6
suficientes para a contratação das obras civis. As alterações promovidas no projeto básico não foram
feitas apenas para dotar o sistema de irrigação de técnicas mais modernas e para atender à
reorientação política de irrigação do Governo Federal. Foi necessário corrigir falhas que poderiam ter
sido identificadas quando da elaboração dos estudos preliminares e do projeto básico, a fim de tornar
tais estudos mais coerentes com o Projeto a ser implantado.
Na verdade, a CODEVASF dispunha, á época da abertura dos processos licita tórios para a
2.7
execução das obras de infra-estrutura do Perímetro Formoso A, de um projeto que não se revestia das
características previstas no Decreto-lei n 2 2.300/86, então em vigor. O complexo de obras e serviços
objeto da licitação não estava devidamente caracterizado e o custo final e o prazo de execução não
foram, conseqüentemente, estimados de forma adequada. A Companhia, ao aprovar o dito projeto
básico, desconsiderou o fato de que para se licitar obras de valor elevado é preciso dispor,
antecipadamente, de um projeto básico consistente, de forma a garantir a economia na execução,
conservação e operação das obras e a adoção das normas técnicas adequadas.
Ao nosso ver, a Entidade poderia ter-se empenhado em fiscalizar com mais rigor os serviços
2.8
contratados, considerando a complexidade do Projeto em questão e o montante dos recursos

•

envolvidos.
Em resposta aos questionamentos efetuados por este Tribunal, o Sr. Airson Bezerra Lócio
3
encaminhou a documentação anexada às fls. 32/42 deste processo por meio da qual apresenta as
justificativas a seguir detalhadas.
Em relação ao item a do Ofício de Audiência, o responsável informou que não houve redução
3.1
dos recursos aplicados na reabilitação dos perímetros nem prejuízos para esse Programa. Segundo o
responsável, a realização das obras de reabilitação possibilitou elevar o nível tecnológico do sistema
e o rendimento dos irrigantes assentados no perímetro.
Segundo a documentação encaminhada pelo responsável, vários ajustes foram feitos, ao
3.1.1
longo da execução do Acordo de Empréstimo n° 2719/BR, nos valores alocados para cada categoria de
investimento prevista no Programa de Reabilitação. No entanto, verifica-se que os recursos aplicados,
. C: \zarquivo\ Voto I 998 01450796.doc
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ao final do acordo, superaram os valores originalmente contratados.
Salientamos que as alterações efetuadas pretenderam adequar os recursos proporcionados
3.1.2
pelo BIRD às reais necessidades do projeto e ocorreram sem que houvesse prejuízo da participação da
CODEVASF com recursos da contrapartida nacional. Além do mais, os percentuais de desembolso
previstos para a categoria "Obras Civis - Formoso A" foram reduzidos a fim de manter, ao final do
contrato, a mesma participação média do Banco Mundial, em tomo de 50%, nos custos totais do
Programa.
Com relação ao item b, o responsável esclareceu que os recursos financeiros para a quitação
3.2
das despesas elegíveis do Acordo de Empréstimo n° 2719/BR foram transferidos à CODEVASF somente
em 19/04/95. Dessa forma, em virtude do tempo exíguo, não foi possível encaminhar a prestação de
contas à Secretaria do Tesouro Nacional no prazo estabelecido, ou seja, 30/04/95.
Ao nosso ver, não pode a Entidade alegar que o fato gerador do atraso na prestação de
3.2.1
contas final do Acordo de Empréstimo n° 2719/BR foi o não repasse, em tempo hábil, pela STN à
CODEVASF, dos recursos financeiros necessários à quitação das despesas elegíveis do Acordo.
Como se verifica nos autos (item 11.6, fls. 15/16), a vigência do Acordo em questão era um
3.2.2
assunto que já vinha sendo discutido desde julho/94. O Banco Mundial, em suas últimas manifestações
sobre a prorrogação da vigência do Acordo, foi categórico ao estabelecer o dia 30/04/95 como data final
para a aceitação dos pedidos de desembolso. Por diversas vezes, a STN alertou a CODEVASF sobre
os prazos para a apresentação da prestação de contas junto ao BIRD.
No entanto, apesar das recomendações, os primeiros Applications relativos ao saldo
3.2.3
remanescente do Acordo de Empréstimo, os de n° 097 e 098/95 (fls. 157/158, Vol. I), elaborados pela
CODEVASF em 13/04/95, foram encaminhados à STN somente em 18/04/95 (datas anteriores ao
repasse dos recursos). Já a solicitação de n° 100 (fl. 159, Vol. I) foi enviada à STN após o prazo
estabelecido por ela e faltando dois dias para o término da vigência do Acordo. Mesmo assim, ainda foi
possível à STN proceder o seu encaminhamento ao BIRD a tempo de ser aceito por ele. O Application
recusado pelo Banco Mundial foi encaminhado à STN apenas em 05/05/95.
Vê-se que, com um pouco mais de esforço, a Entidade teria promovido o encaminhado
3.2.4
tempestivo de todas as solicitações de desembolso à STN e evitado que o saldo remanescente do
empréstimo fosse cancelado.
Para o item c, o responsável informou que as alterações contratuais relativas às obras civis
3.3
do Projeto Formoso A foram feitas em estrita observância aos regulamentos que regem os Acordos de
Empréstimos Internacionais, que são, por sua vez, compatíveis com a legislação brasileira.
No entanto, analisando o Relatório de Auditoria (item 8.3, fls. 8/9), constata-se que os
3.3.1
recursos previstos para a contrapartida nacional no AE 2719/BR (US$ 75,1 milhões) foram superados
em cerca de US$ 61 milhões, em decorrência da inclusão de novos serviços no contrato relativo ao
projeto executivo para a execução das obras civis do Formoso A. Essas alterações superaram os 15%
estabelecidos pelo BIRD como margem aceitável de variação contratual.
Embora todas as alterações contratuais promovidas pela Entidade tivessem sido aprovadas
3.3.2
pelo Banco Mundial, a CODEVASF não poderia ter deixado de observar a legislação interna pertinente
à matéria.
Afinal de contas, a própria Lei n° 8.666/93 estabelece, no seu art. 42, § 5°, que as normas e
3.3.3
procedimentos dos organismos multilaterais e as condições decorrentes de acordos internacionais
aprovados pelo Congresso poderão ser admitidos nas licitações para a realização de obras com
recursos provenientes desses organismos desde que sejam mantidos os princípios basilares da Lei.
3.3.4 É desnecessário mencionar, assim, que as alterações promovidas pela CODEVASF não só
superaram os limites estabelecidos pelo BIRD como também os admitidos na legislação brasileira
(Decreto-lei n° 2.300/86 e Lei n° 8.666/93), quais sejam, 25 % de acréscimos ou supressões nos casos
de obras, serviços e compras.
Ante todo o exposto e considerando que as razões apresentadas pelos responsáveis não
elidem as irregularidades que lhe foram imputadas, propomos:
I - sejam rejeitadas em parte as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Airson Bezerra
Lócio, condenando-o ao pagamento da multa prevista no art. 58, 11, da Lei n 2 8.443/92 c/c o art. 220, II,
do Regimento Interno, em razão das seguintes irregularidades:
a) cancelamento do saldo remanescente do Acordo de Empréstimo n° 2719/BR, em 30/04/95,
no valor aproximado de US$ 1 milhão, em virtude do encaminhamento da solicitação de desembolso
fora do período de carência estipulado pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento
.
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- BIRD, apesar das recomendações efetuadas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, o que
ocasionou prejuízos aos cofres públicos em virtude do pagamento de comissão de compromisso sobre
o valor cancelado;
b) promoção de alterações contratuais em limites muito superiores aos admitidos pelo art. 65,
§§ 1 2 e 2 25 da Lei n 2 8.666/93;
II - sejam rejeitadas as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Eliseu Roberto de
Andrade Alves, condenando-o ao pagamento da multa prevista no art. 58, II, da Lei n 2 8.443/92, c/c o
art. 220, II, do Regimento Interno, em razão da aprovação de estudos técnicos de viabilidade e de
projeto básico inadequados à implantação do Perímetro do Formoso A, objeto do Acordo de Empréstimo
n° 2719/BR firmado entre a CODEVASF e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento
- BIRD;
III - seja determinado à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco CODEVASF que:
procure harmonizar suas licitações e contratações com a programação financeira aprovada
pela Secretaria do Tesouro Nacional, diminuindo a incidência de repactuações, reajustes e atrasos no
pagamento de compromissos, que oneram os cofres públicos;
evite a assinatura de termos aditivos sem a devida cobertura contratual;
adote medidas no sentido de tomar os Distritos de Irrigação mais eficientes e voltados para
o desenvolvimento auto-sustentado, definindo-lhes objetivos e metas a serem atingidas, de modo que
adquiram um perfil mais dinâmico, progressista e consentâneo com os padrões competitivos do setor

•

privado;
envide esforços no sentido de que os recursos provenientes da tarifa estabelecida no art.
41, I, do Decreto n° 89.496/84 deixem de ser gradativamente utilizados na manutenção dos perímetros
de irrigação;
promova estudos que definam, em função do perfil da cada perímetro de irrigação, valores
específicos de tarifa d'água, por empreendimento, em harmonia com a capacidade de pagamento dos
irrigantes e com o retorno financeiro dentro de um prazo compatível com os investimentos públicos
efetuados nesses perímetros;
intensifique a adoção de medidas, por meio de aplicação de sanções junto aos
inadimplentes, no intuito de resgatar as quantias correspondentes às dívidas dos irrigantes perante os
Perímetros de Irrigação e a própria Companhia;
IV - seja o presente processo juntado ás contas da Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Francisco - CODEVASF, relativas ao exercício de 1994, para exame em conjunto e em confronto;
V - seja autorizada, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei n 2 8.443/92, a cobrança
judicial das dívidas, acrescidas dos encargos legais, contados a partir do dia seguinte ao término do
prazo estabelecido para pagamento até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor, caso
não atendida a notificação."

O Sr. Diretor da 1 2 Divisão Técnica da 8 SECEX, Edvan Galdino
Marques, com a anuência do Sr. Secretário de Controle Externo, discordou
do mérito contido no Parecer retrotranscrito (f 1. 72). Em vez de rejeitar
as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis, aplicandolhes multa, o aludido Diretor optou por acolher as referidas razões.
Quanto às determinações à CODEVASF houve consenso nos pareceres. A
seguir, vem transcrito o Parecer discordante, in verbis (fls. 69/72):
2.

A instrução fundamenta a multa ao Sr. Eliseu Roberto na não aceitação da justificativa
apresentada, relativa aos motivos que o levaram a ignorar a inadequabilidade dos estudos de
viabilidade e do projeto básico concebidos para o Perímetro do Formoso A', que tantos prejuízos
causaram à execução do empreendimento.
Quanto ao Sr. Airson Bezerra, a multa proposta é baseada na rejeição das justificativas

•

referentes às seguintes questões:
- cancelamento do saldo remanescente do empréstimo, em 30.04.95, no total aproximado de
US$ 1 milhão, em virtude do cancelamento da solicitação de desembolso fora do período de carência
estipulado pelo BIRD, apesar das recomendações efetuadas pela STN, ocasionando prejuízos aos
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cofres públicos em virtude do pagamento de comissão de compromisso pelo valor do financiamento
cancelado; e
- realização de alterações contratuais, relativas às obras civis do Projeto Formoso A', em
níveis superiores aos previstos no art. 55, parágrafo 1 ° ., do DL 2.300/86 (vigente à época dos fatos) e
no art. 65, parágrafos 1 0 . e 2° ., da Lei 8.666/93.
Questões semelhantes às verificadas neste processo, inconsistência e/ou inadequabilidade
5.
de projeto básico e inobservância aos limites previstos nos dispositivos acima citados, foram enfrentadas
pelo Tribunal Pleno recentemente, em Sessão de 06.08.97, ao ser apreciado o TC 227/96-0, relativo a
Relatório de Auditoria realizada nas obras do Metrô do Distrito Federal, objeto da Decisão no. 469/97,
de cujo Voto condutor transcrevemos os itens abaixo:
Como visto no Relatório que precede este Voto, emergem dos autos duas importantes
74.
questões que ensejaram da Unidade Técnica proposição no sentido de aplicação de multa aos
responsáveis. A primeira e mais preponderante delas repousa no entendimento de que o projeto básico
teria sido elaborado de modo inconsistente, o que não permitiu a estimativa do custo final do
empreendimento, em desrespeito ao disposto no art. 5° ., inciso VII, do Decreto-lei no. 2.300/86. A
segunda reporta-se a procedimento adotado quando da celebração do Termo Aditivo 'F' ao contrato de
execução da obra, em 07.12.94, caracterizado pela supressão, ou redução a níveis inferiores aos
necessários, de quantitativos de serviços essenciais à conclusão do empreendimento, o que encobriu
o real valor da alteração contratual, que, inevitavelmente, excederia os 25% admitidos no art. 65,
parágrafo 2° ., da Lei no. 8.666/93.
(-.)

Não se pode perder de vista no presente exame que empreendimentos dessa magnitude,
complexidade e singularidade estão naturalmente suscetíveis a alterações de projeto ou de suas
especificações, com vistas à otimização do objeto contratado. Dentro dessa linha de raciocínio, não é
inverídico afirmar que, prevendo a ocorrência de fatores imprevisíveis e de força maior, a própria lei de
licitações vigente à época (DL 2.300/86) admitia em seu art. 55, parágrafo 4 °., desde que não se
transfigurasse o objeto licitado em outro, qualitativamente distinto, o acréscimo de obras, serviços ou
compras além dos limites previstos no parágrafo 1 ° . do precitado artigo.
A propósito, vale destacar das considerações aduzidas pelos responsáveis que adequações
em projetos dessa natureza não são exclusividade do Metrô de Brasília. 'Apenas para citar exemplo
brasileiro recente de ajustes em projetos de grande porte, basta que nos lembremos do Metrô do Rio
de Janeiro. Seu Projeto Básico previa um custo de US$ 30 milhões/Km e, ao final, apresentou um custo
superior a US$ 100 milhões/Km'.
No intuito de demonstrar o quão é comum, em obras de grande porte e singularidade, o valor
do custo inicialmente previsto se distanciar do efetivamente executado, foi citado ainda a título de
exemplo o Projeto do Eurotúnel, que 'executado e operado pela iniciativa privada, teve seu custo inicial,
no Projeto Básico, orçado em US$ 7 bilhões apresentou, ao final da execução, um custo real de US$
13,8 bilhões. Ainda como exemplo, pode-se citar o Metrô de Los Angeles, que teve seu custo final de
implantação cerra de 80% superior ao estimado inicialmente'.
Outrossim, impende observar que em diversas deliberações recentes desta Corte de Contas,
a inexistência de projeto básico, a elaboração de projeto básico sem a perfeita caracterização do objeto
licitado ou até mesmo a realização de licitação antes da aprovação do projeto básico foram consideradas
falhas de natureza formal, resultando tão-somente no envio de determinações aos respectivos gestores
Câmara, Ata 16/97 - TC
no sentido de obediência aos ditames legais em vigor (Acórdão no. 273/97 600.193/95-0; Decisão no. 13/97 - Plenário, Ata 03/97 - TC 300.224/95-8; Decisão no. 68/97 - Plenário,
Ata 06/97 - TC 300.372/96-5; Decisão no. 91/97 - Plenário, Ata 09/97 - TC 350.250/96-6; Decisão no.
111/96 - Plenário, Ata 09/96 - TC 015.706/95-8).
Assim, como no caso sob exame, o projeto básico, ao revés da conclusão da Unidade
Técnica, se me afigura consistente, visto que a maior parle das alterações verificadas foram decorrentes
de fatores externos e imprevisíveis, e, guardadas as devidas proporções, se em situações como as
acima mencionadas impropriedades de maior gravidade, como a ausência de projeto básico, foram
consideradas falhas formais, parece-me, portanto, ser, na espécie, descabida a proposição de multa
alvitrada aos gestores apontados como responsáveis pela elaboração do projeto básico.
Ademais disso, é imperioso deixar assente que não houve comprovado e sequer constatado
indícios de desvio de recursos, locupletação ou desfalque por parte dos responsáveis indicados nos

2°.
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autos. Por outro lado, nunca é demasiado lembrar que as alterações essenciais promovidas foram de
natureza qualitativa, e caso não tivessem sido adotadas as medidas que tornaram o Metrô/DF uma obra
tecnicamente melhor, moderna e mais adequada, aí sim entendo que poderia vir a se configurar ato de
gestão ruinosa ao erário, uma vez que muito provavelmente, em um futuro próximo, reparos, acertos
ou ampliações ao empreendimento se revelariam necessários, numa prova cabal de ineficiência na
execução da obra, gerando, por conseguinte, transtornos e graves prejuízos financeiros, materiais e
principalmente sociais.
Quanto a outra importante questão que sobressai dos autos, não desejando delongar-me além
94.
do necessário, importa dizer, em síntese, que a evidência de supressão, ou redução a níveis inferiores
aos necessários, de quantitativos de serviços essenciais à conclusão do empreendimento,
caracterizando possível artifício para encobrir o real valor da alteração contratual, que inevitavelmente,
excederia os 25% admitidos no art. 65, parágrafo 2 ° ., da Lei no. 8.666/93, se constitui, ao meu ver, em
mera falha formal, dado que tais reduções são conseqüências diretas das anteriormente comentadas
alterações inseridas no projeto básico.

•

(.-)
....não se pode olvidar que o contrato em questão foi firmado sob a égide de um outro normativo legal
(Decreto no. 10.996/88-GDF, equivalente ao DL 2.300/86) que, ao revés, admitia ser possível ultrapassar
o limite de 25% citado.'
A exemplo dos contratos firmados com vistas à execução das obras do Metrô/DF, os contratos
decorrentes da implantação do Projeto Formoso A' foram, também, formalizados sob a vigência do DL
2.300/86.

A situação encontrada nestes autos em muito se assemelha à espelhada nos trechos do Voto
acima transcritos. E, se aplicado neste processo o mesmo entendimento dispensado àquele Relatório
de Auditoria, resta somente a questão relativa ao cancelamento do saldo remanescente do Acordo de
Empréstimo no. 2719/BR.
Quanto a esse aspecto, alega o responsável que a CODEVASF sempre se preocupou com
os prazos de conclusão dos desembolsos do AE-2719/BR, nada obstante a inconstância dos aportes
financeiros pela STN terem dificultado o atendimento dessa obrigação. Segundo o responsável, 'o que

ocorreu foi que os recursos financeiros para a quitação das despesas elegíveis pelo referido Acordo de
Empréstimo foram transferidos à CODEVASF no dia 19.04.95, véspera de um feriado (21.04.95), impossibilitando,
assim, que a quitação de despesas e a elaboração e apresentação da Prestação de Contas jósse concluída e
protocolizada na Sn! no prazo final estabelecido, 30.04.95, o que só ocorreu em 05.05.95. Torna-se importante
registrar que a ST1V somente fez a mencionada prestação de contas chegar ao Banco Mundial dia 18.05.95, ou
seja 13 (treze) dias após.
Dessa forma, conclui-se que o fato gerador do atraso na prestação de contas final do AE-2719/BR foi
o não repasse, em tempo hábil, dos recursos financeiros, pela S'T1V para a CODEVASF, que deveria quitar
despesas, elaborar e apresentar a referida prestação de contas em apenas 07 (sete) dias úteis, conforme comprova
a documentação em anexo'.

Peça por nós juntada aos autos, fls. 58/68, constitui-se num breve histórico da implantação
do Projeto Formoso A'. Desse histórico destacamos que, por um ou outro motivo, o não recebimento
de recursos orçamentários prejudicou o andamento normal e planejado para a execução do projeto. O
aporte regular dos recursos necessários não foi observado.
O problema do contingenciamento financeiro foi objeto de observação da equipe desta Corte
encarregada da auditoria cujo relatório ora é tratado (fls. 14).
Nada obstante e embora parcialmente implantado, o projeto já apresenta resultados
favoráveis, tanto sob o prisma econômico quanto sob a ótica social do empreendimento. Em 1995,
pequenos irrigantes cultivaram 2.049,50 ha com milho, feijão, arroz, melancia, abóbora e algodão e
culturas perenes (banana e manga), tiveram uma produção inicial de 486 toneladas. Em 1996, estimouse uma produção total de 10.550 toneladas, sendo 4.000 t de banana, 3.000 t de milho, 1.600 t de
maracujá, 750 t de feijão, 700 t de melancia e 500 t de outros produtos.
Na área ocupada por pequenos irrigantes constata-se que cada lote é explorado por mais de
uma família e, por essa razão, calcula-se que existem mais de 1.000 famílias beneficiadas diretamente
pelo projeto. Já a exploração da área empresarial tem proporcionado a geração de 4,4 empregos por
hectare, estimando-se, por isso, 1.500 empregos diretos gerados por empresários que participam do
projeto.
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Por esses motivos, pensamos que, também quanto a essa questão, as justificativas
13.
apresentadas pelo responsável poderão ser aceitas pelo Tribunal.
Antes de oferecermos nossa proposta de encaminhamento das questões suscitadas,
14.
destacamos que os atos ora objeto de análise foram praticados nos exercícios de 1987, 1988 e 1992
(fls. 08/09), cujas contas já se encontram julgadas por esta Corte. Sendo assim, pensamos que este
feito poderá ser arquivado, após a expedição das pertinentes determinações à entidade.
Isto posto, entendemos que os autos poderão ser encaminhados ao Gabinete do Relator,
Exmo. Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, e, discordando no mérito com a instrução,
propomos ao Tribunal:
acolher as razões de justificativa apresentadas pelo responsáveis, Srs. Eliseu Roberto de
Andrade Alves e Airson Bezerra Lócio;
encaminhar à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF as
determinações propostas pela instrução às fl. 56, já endossadas pelo Titular desta Secretaria, conforme
manifestação de fl. 27; e
arquivar estes autos."

VOTO

O presente Relatório de Auditoria recebeu duas propostas de
encaminhamento. A primeira, no sentido da rejeição das razões de
justificativa de ambos os dirigentes. A Segunda, encaminhando a decisão
para a aceitação das citadas razões.
Cabe destacar o que afirmou o referido Dirigente em seu
"Questões semelhantes às verificadas neste processo,
Parecer:
inconsistência e/ou inadequabilidade de projeto básico e inobservância
aos limites previstos nos dispositivos (...) citados, foram enfrentadas
pelo Tribunal Pleno recentemente" (f 1. 69, item 5). O Tribunal, na
ocasião, entendeu que as falhas eram de natureza formal, resultando tãosomente no envio de determinações aos respectivos gestores, no sentido
de obediência aos ditames legais em vigor.
Endosso a segunda alternativa, formulada pelo Sr. Diretor
daquela Secretaria e aprovada pelo Dirigente máximo da Unidade Técnica,
tendo em vista seus argumentos.
Importa, entretanto, que se façam as recomendações contidas em
ambos os pareceres da instrução.
Advirto, entretanto, os gestores para o fato de que as falhas
formais quando não corrigidas podem vir muitas vezes a perder tal caráter
e atingir o nível de materialidade que tornará a conduta dos agentes
sancionável.
A propósito cito algumas considerações que fiz, quando do
julgamento do TC 014.163/96 - 9, o qual tratava dos Perímetros de Irrigação
de Barreiras e Formoso H.
Dissemos então:

.

(...)
As impropriedades que ensejaram a constituição destes autos e a
3.
conseqüente audiência prévia foram verificadas junto ao Perímetro de
Irrigação de Barreiras e Formoso H (f is. 05/27), situado em área de
atuação de responsabilidade da CODEVASF, havendo o representante
autos, ofertando razões de
daquela empresa comparecido aos
. CAzarquivo\Voto1998\01450796.doc
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justificativa que merecem ser acolhidas.
Segundo o Enunciado n 2 177 da Súmula da jurisprudência
predominante deste Tribunal, a definição precisa e suficiente do
objeto licitado constitui regra indispensável da competição, até mesmo
como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do
qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o
conhecimento, pelos concorrentes potenciais, das condições básicas da
licitação.

•

Assiste razão ao Sr. Secretário da 8 2 SECEX, quando entende que
as alterações que porventura tenham ocorrido foram realizadas com o
objetivo precípuo de aperfeiçoamento do empreendimento. A
adequabilidade do projeto básico, segundo pensa, foi de natureza
qualitativa, embora tenha provocado acréscimos no custo final do
projeto de irrigação, não devendo, por conseguinte, ser considerado
como prejuízo, serviços de melhoramento em obras de tal magnitude.
A conclusão sugerida pelos Dirigentes da Unidade Instrutiva
encontra-se em perfeita sintonia com o precedente invocado pelo Sr.
Diretor, representado pela Decisão n 2 469/97 - Plenário (TC-000.227/960, Sessão de 06/08/97, Ata n 2 30/97) que se faz acompanhar, inclusive,
pela reprodução de trecho do judicioso Voto proferido pelo eminente
Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira, a propósito, igualmente,
de questionamentos sobre aspectos de igual configuração em relação à
matéria aqui versada.
Conforme ressaltou o Sr. Relator, diante das hipóteses de
inexistência de projeto básico, ou ainda da elaboração de projeto
básico sem a perfeita caracterização do objeto licitado ou até mesmo
da realização de licitação antes da aprovação do projeto básico, houve
por bem o Tribunal considerar ditas falhas como de natureza formal,
resultando apenas no encaminhamento de determinações aos respectivos
dirigentes, no sentido da obediência às disposições legais aplicáveis,
consoante exemplificam as demais Decisões enumeradas no item 91 de fl.
62.

Destarte, uma vez cumprida a determinação constante do subitem
8.6.1 da Decisão n 2 545/96-Plenário, na linha do posicionamento
sustentado pelo Diretor da 1 2 Divisão da 8 2 SECEX, endossado pelo Sr.
Secretário daquela Unidade, Voto por que o Tribunal adote a
deliberação que ora submeto à apreciação do E. Plenário.
Diante do exposto, em consonância com o Parecer do Diretor da
Unidade Técnica, Voto por que o Plenário adote a Decisão que ora lhe
submeto.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Sousa,
em 29 de abril de 1998

IklA„)
LINCO N MAGALTS 'A ROCHA
Ministro - elator

. C: Varquivo\Voto1998\01450796.doc

8

—8 3—
Tribunal de Contas da União

rc. (5 g oriv.oe
totsuvu)''
MertaxIo
tettv
Sectetdx1d do
f.
.

(

•
DECISÃO 214 198-TCU-Plenário

•

1. Processo n°: TC-014.507/96-0.
2. Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria.
3. Responsáveis: Eliseu Roberto de Andrade Alves (Presidente - 1986 a 1988) e Airson Bezerra Lócio
(Presidente - desde 28/04/91).
4. Unidade: Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF.
Vinculação: Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal.
5. Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: 8° SECEX.
8. DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis, indicados no item 3
supra, advertindo os gestores de que falhas consideradas formais, quando não corrigidas em condutas
posteriores, podem vir a perder tal caráter e atingir o nível de materialidade que as tornará sancionáveis;
8.2 - determinar à CODEVASF que:
harmonize suas licitações e contratações com a programação financeira aprovada pela
Secretaria do Tesouro Nacional, diminuindo a incidência de repactuações, reajustes e atrasos no pagamento
de compromissos, que oneram os cofres públicos;
abstenha-se da assinatura de termos aditivos sem a devida cobertura contratual;
defina medidas no sentido de tornar os Distritos de Irrigação mais eficientes e voltados para
o desenvolvimento auto-sustentado, com objetivos e metas a serem atingidas, de modo que adquiram um
perfil mais dinâmico, progressista e consentâneo com os padrões competitivos do setor privado;
envide esforços no sentido de que os recursos provenientes da tarifa estabelecida no art. 41,
I, do Decreto n° 89.496/84 deixem de ser gradativamente utilizados na manutenção dos Perímetros de
Irrigação;
promova estudos que definam, em função do perfil de cada Perímetro de Irrigação, valores
específicos de tarifa d'água, por empreendimento, em harmonia com a capacidade de pagamento dos irrigantes
e com o retorno financeiro dentro de um prazo compatível com os investimentos públicos efetuados nesses
Perímetros; e
intensifique a adoção de medidas, por meio de aplicação de sanções junto aos inadimplentes,
no intuito de resgatar as quantias correspondentes às dívidas dos irrigantes perante os Perímetros de Irrigação
e a própria Companhia.
8.3. determinar sejam encaminhadas aos responsáveis o inteiro teor da presente Decisão, bem
como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam; e
8.4 - arquivar os presentes autos.
9. Ata n° 15/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 29/04/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Iram Saraiva, Bento
José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln
Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.

84i=ã
HOMERO SANTOS
Presidente

LHÃES D ROCHA
Mini tro-Relator
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1 - RELATÓRIO
GRUPO II - Classe VI - Plenário
TC-006.706/96-7
Natureza: Recurso de Reconsideração
Responsáveis: Walter Bezerra de Sá Neto e Orlando Figueiredo
Filho
Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Ementa: Recurso de Reconsideração interposto em processo de
Tomada de Contas Especial instaurada pelo descumprimento de
cláusula constante de contrato de franquia assinado com a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. Considerações acerca da
natureza jurídica da avença. Assunto não inserido na competência
do Tribunal de Contas da União, uma vez que não cabe a esta
Corte apreciar processos que tratem exclusivamente de débitos
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais acordadas
sob o manto do direito privado, assim entendidas também aquelas
inerentes aos contratos de franquias celebrados -pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. Conhecimento do recurso,
provimento e insubsistência da TCE.
Adoto como Relatório a minudente instrução de lavra do AFCE Elson Rodrigues da Silva
Junior, endossada pelos Sr. Diretor de Divisão e Sr. Secretário da 10' SECEX:

•

"Versa a espécie sobre Recurso de Reconsideração interposto pelos Srs. Walter Bezerra de Sá
Neto e Orlando Figueiredo Filho contra o Acórdão n° 217/97 da r Câmara, com vistas a modificar
aquele decisum, com base nos fatos e fundamentos expostos na peça recursal de fls.01/08 do volume I
dos autos.
1- HISTÓRICO
Os recorrentes são sócios-gerentes da empresa Quick Express Serviços Postais LTDA, que,
por meio do instrumento colacionado às fls. 30/45 do volume principal dos autos, celebrou contrato de
franquia empresarial com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
A ECT, entendendo que a empresa franqueada atrasou e se omitiu no acerto de contas relativo
ao período de 15.04.96 a 16.05.96, instaurou a tomada de contas especial, que consiste no presente
feito.
O Acórdão n° 217/97 da 2' Câmara julgou irregulares as contas dos recorrentes e imputou-lhes
a multa prevista no art.58, I, da Lei 8.443/92, no valor de R$ 1.500,00. O voto do eminente Ministro
Fernando Gonçalves, que embasou sobredito Acórdão, fundamentou-se na alínea "c" do inciso III do
art.16 da Lei n° 8.443/92.
H - ADMISSIBILIDADE
O documento de fls. 120 comprova que o Sr. Walter Bezerra de Sá Neto fora cientificado da
decisão no dia 13.06.97. Quanto ao segundo recorrente, embora não haja nos autos comprovação
efetiva da data em que tomou ciência do decisum, é de presumir a tempestividade do recurso, eis que o
documento de fls. 119 comprova ter sido enviada para endereço equivocado a comunicação processual
que o cientificava da decisão. Dessa forma, tendo sido o recurso interposto em 26.06.97, é de
reconhecer a sua tempestividade para ambos os recorrentes.
Não obstante tenham os recorrentes nominado a peça impugnatória como recurso de revisão,
parece-nos de melhor alvitre que seja recebida como recurso de reconsideração, haja vista que é o
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primeiro recurso interposto contra o Acórdão n° 217/97 da 2 Câmara e que é também remédio jurídico

adequado à impugnação de decisão proferida nesta espécie de processo. Ademais, se conhecido como
recurso de revisão, haveria, no futuro, impossibilidade de interposição dessa modalidade recursal,
ainda que venha a ser constatada alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 35 da Lei n°
8.443/92, eis que estaria precluso aquele direito.
ifi MÉRITO
Irresignados com o Acórdão 217/97 da 2' Câmara, que lhes imputou a multa do art.58, I, da
Lei 8.443/92, no valor de R$1.500,00, os recorrentes alegam, em suma, que:
7.1 a franquia de correios da ACF Samambaia II, desde o início de vigência do contrato, revelouse negócio antieconômico e de dificil administração;
7.2 os acertos de contas eram feitos semanalmente, postergando-se, quando absolutamente
inviável, o repasse do saldo disponível em favor da ECT;
7.3 sempre que ocorria esse atraso, a franqueada pagava o ônus do atraso;
7.4 em 29.04.95, o saldo a favor da ECT atingiu R$ 3.823,39, não podendo ser repassado em sua
totalidade, o que gerou o débito objeto deste feito;
7.5 a reação da ECT foi a suspensão do fornecimento de material, o que retirou toda a
possibilidade de equilíbrio financeiro da franqueada;
7.6 os balancetes insertos às fls. 22/29 dos autos retratam fielmente a situação financeira
mencionada;
7.7 o relatório dos tomadores de contas não aponta outro fato além da existência de débito que,
referindo-se impropriamente à omissão na prestação de contas no período de 15.04.95 a 16.05.95, em
verdade resultou de diferenças entre os valores que deveriam ter sido repassados e os que efetivamente
o foram;
7.8 os documentos de fls. 09/130 do volume I dos autos comprovam que não houve omissão de
prestação de contas;
7.9 o fechamento súbito da agência e as decisões que a precederam, tomadas pela ECT,
produziram impacto nocivo à situação da franqueada, obrigando-a a novos encargos, como os
trabalhistas decorrentes das rescisões das relações de emprego;
7.10 por absoluta falta de meios, a dívida corrigida elevou-se a R$ 5.597,12;
7.11 a dívida foi paga em 04.11.96, o que se comprova pelo documento de fls.90;
7.12 os documentos de fls.163/164 atestam que os negócios de franquia eram antieconômicos;
7.13 a ECT, por ocasião da rescisão contratual, não restituiu à franqueada a quantia depositada a
título de taxa de garantia, no valor de R$ 2.000,00;
7.14 espera ver reconhecido o seu direito de reaver tal quantia;
7.15 provado que os recorrentes deixaram de repassar à ECT, no prazo prescrito, importâncias
devidas, sem, contudo, ter agido por má-fé, eis que não o fizeram em proveito próprio, mas premidos
por circunstâncias resultantes do próprio negócio, esperam a reforma do julgado; e
7.16 por fim, requerem seja dada ciência do que for decidido ao Departamento de Polícia
Federal, com vistas a instruir processo que lá tramita.
DA NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO CELEBRADO
único
vínculo existente entre a empresa franqueada e o Poder Público, representado pela
O
ECT, consiste no contrato de franquia celebrado. Assim, para que se verifique haver possibilidade de o
TCU aplicar multa à franqueada, impende que se busque identificar a natureza jurídica da avença
celebrada entre as partes.
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, embora por definição legal seja empresa
pública, tem personalidade jurídica de direito privado. Hely Lopes Meirelles assim dispõe ao estudar
as empresas públicas, ia verbis:
`Vale-se tão-somente dos meios da iniciativa privada para atingir seus fins de interesse público';
e
'quando explorar atividade econômica, deverá operar sob as normas aplicáveis às empresas
privadas, sem privilégios estatais...'
-

•

•

-

•

(Santo
do filgsál
pi enit
v sect euxxa

2

—86—

•

•

Tribunal de Contas da União

&C)
(5ant"
lene T. c9 -emula
tátia

e Seele

(Cf. Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 18a Ed., Malheiros - 1993,
p.326/328)
Dos textos acima transcritos, constata-se que a empresa pública deve, em regra, utilizar na
consecução do interesse público específico para o qual foi criada os instrumentos de direito privado.
O ordenamento positivo não assegura vantagens às empresas públicas em detrimento das
privadas. Se assim não fosse, não haveria razão nem justiça em atribuir-lhes personalidade de direito
privado.
A dúvida que fica nos autos refere-se a ser o contrato típico de concessão, ou se esse revestese de características que lhe confiram natureza mais próxima da esfera do direito privado.
O voto do Relator reproduziu parte do voto do eminente Ministro Paulo Affonso Martins de
Oliveira exarado no processo TC - 013.889/94-0 - Relatório de Auditoria Operacional realizada na
ECT com o objetivo de avaliar seu sistema de franquias -, que a seguir transcrevemos, in verbis:
'... contrato de franquia celebrado entre a ECT e terceiros representa verdadeiro ato
administrativo que aquela Empresa Pública firma na condição de outorgada de serviço público.
Situação esta que sob a ótica do disposto no art. 175 da Carta Magna deve efetivar-se por meio de
concessão ou permissão...'
Cabe esclarecer que o contrato de franquia não pode ser entendido como ato administrativo
típico ou unilateral. Na definição do Mestre Hely Lopes Meirelles, ato administrativo é:
'toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa
qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar
direitos, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria'
(Cf. Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 18" Ed., Malheiros - 1993, p.133)
O autor explicita que essa definição é restrita ao ato administrativo típico. Ainda segundo
Hely Lopes Meirelles, os atos administrativos bilaterais são os contratos administrativos.
Dessa forma, o ato administrativo a que se refere o ilustre Ministro Paulo Affonso não pode
ser outro, senão o ato bilateral - contrato -, não se caracterizando como ato administrativo típico ou em
sentido estrito. Até mesmo, porque a concessão, segundo o ordenamento positivo, se dá, em regra, por
contrato.
Assim, parece claro que o contrato de franquia objeto do feito representa verdadeira
manifestação bilateral de vontades. Importa, portanto, saber qual era a intenção das partes quando da
celebração do contrato, em especial qual era o posicionamento que a franqueada entendia ter naquele
momento.
Com efeito, valendo tanto para os ajustes administrativos quanto para os de direito privado, a
interpretação dos contratos não pode prescindir dos aspectos objetivo e subjetivo. Deve-se examinar
tanto o ato negocial e suas cláusulas quanto a intenção das partes. Assim, o ato de exegese do contrato
não deve limitar-se à análise literal de seus termos. Impende que se busque a manifestação volitiva das
partes para dar-lhe efeitos jurídicos.
Quanto à interpretação de contratos, Maria Helena Diniz assevera que:
'O contrato, por ser originário de declaração de vontade, requer, como a lei, uma interpretação,
dada a possibilidade de conter cláusula duvidosa ou qualquer ponto obscuro ou controvertido. A
interpretação do contrato é indiscutivelmente similar à da lei, podendo-se até afirmar que há certa
coincidência entre as duas. Aplicam-se, por isso, à hermenêutica do contrato princípios concernentes à
interpretação da lei, embora a tarefa do intérprete do contrato encontre certas dificuldades que o
hermeneuta da lei não terá de enfrentar, pois, enquanto a hermenêutica assume feição objetiva por ter
de eliminar dúvidas e ambigüidades que afetam a lei, a interpretação exerce, concomitantemente,
função objetiva e subjetiva, já que além de analisar o contrato e suas cláusulas, deverá examinar a
intenção comum das partes contratantes.'
(Cf. Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro, 3° Volume, Saraiva, 1995, p.56)
Nesse sentir, o que se verifica é que a franqueada entendia estar diante de um contrato regido
pelas normas de direito privado, haja vista que, da interpretação do contrato, o que exsurge é que não
há como enquadrar o ajuste firmado como concessão de serviço público.
3
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21. O contrato de concessão de serviço público deve, obrigatoriamente, conter cláusulas que
disponham sobre intervenção, reversão e encampação. No caso sob exame, essas cláusulas não se
fazem presentes no contrato. É licito presumir que se não há possibilidade de encampação, é porque
não há concessão. Não parece cabível admitir concessão de serviço público em que o Poder Público
não possa afastar o concessionário e assumir a prestação dos serviços utilizando-se, inclusive, dos bens
pertencentes ao concessionário.
Da análise do contrato celebrado, verifica-se que foi cobrada taxa de franquia e taxa de
publicidade. Isso descaracteriza a concessão e aproxima o pacto do direito privado. Nos contratos de
concessão não há possibilidade de o Poder Público instituir taxa, a ser paga pelo concessionário, pelo
simples uso do 'nome'. A taxa de franquia nada mais é do que um pagamento a ser feito para que se
possa utilizar um nome comercial ou uma marca. No caso concreto o nome comercial e a marca
CORREIOS.
Outro relevante aspecto se funda no fato de que foi exigida uma caução do franqueado. Tal
exigência revela a essência puramente mercantil da avença. Se o contrato fosse de concessão de
serviço público, talvez não houvesse necessidade de caução, pois as relações comerciais se
estabeleceriam apenas entre a franqueada e os usuários do serviço público, o que afastaria, de forma
geral, a possibilidade de prejuízo ao Erário e, por via de conseqüência, a necessidade inafastável de
caução.
Nas concessões de serviço público, não há vinculo comercial entre o poder concedente e o
concessionário. No caso do contrato de franquia celebrado, o vinculo, ao reverso, é estritamente
comercial. Tanto é assim que havia pagamentos efetuados pela franqueada à ECT em decorrência dos
serviços prestados aos usuários.
A previsão contratual de multa, no valor de 10%, em caso de atraso no repasse das verbas
devidas é outro ponto que demonstra a natureza comercial do pacto. Em contratos de concessão não há
previsão de multa por atraso no repasse de verbas, porque, simplesmente, não há verbas a serem
repassadas.
De um modo geral, o sistema de franquia parece não se coadunar com a exigência de
modicidade das tarifas que deve nortear as concessões de serviços públicos. Quando o Poder Público
defere a particular, por meio de concessão, a exploração de serviço público, a tarifa a ser fixada deve
buscar a modicidade. Na franquia, a tarifa deixa de ser módica, pois, além de cobrir os custos em que
incorre o concessionário para a prestação do serviço, abriga os custos referentes ao pagamento pela
utilização de uma marca.
Não podemos esquecer que o contrato celebrado é um contrato de franquia empresarial, cujo
objeto precípuo se constitui na cessão do direito de uso da marca CORREIOS. Ressalte-se que os
contratos de franquia empresarial são regidos, atualmente, pela Lei n° 8.955, de 15.12.94, que é norma
eminentemente de direito privado. Embora tenha sido o contrato celebrado no curso da vacatio legis da
Lei n° 8.955/94, é de entender que o ordenamento jurídico, ao reconhecer a necessidade de
regulamentação desse tipo de pacto, o tratou como sendo de direito privado.
A afirmação de que o contrato fora celebrado durante a vacância da Lei n° 8.955/94 se faz
necessária porque, ainda que a assinatura do contrato tenha se dado em 20.12.94 e que a publicação do
texto legal date de 15.12.94, essa somente entrou em vigor, por disposição expressa de seu texto, 60
dias após a publicação.
Outro ponto que corrobora o entendimento de que se deve analisar o ajuste por um ângulo
bem próximo das normas de direito privado é a publicação da Lei n° 8.987/95, ocorrida logo após a
celebração do contrato.
Assim estabelece o art. 25 do mencionado diploma legal, in verbis:
"Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder
por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
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§1 0 Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá
acessórias ou complementares ao
contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes,
serviço concedido, bem como implementação de projetos associados.
§ 2° Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere o parágrafo
anterior reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os
terceiros e o poder concedente.
§30 omissis
(grifos nossos)
Sem embargo de reconhecer que essa Lei também não integrava o ordenamento positivo à
época da celebração do contrato, é de cristalino entendimento que houve esforço legislativo no sentido
de reconhecer que relações jurídicas como a que ora se analisa devem ser interpretadas com base no
direito privado.
A ECT é, em última análise, concessionária de serviço público. O contrato foi,
indubitavelmente, firmado para o desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido.
Nesse caso, como bem afirma o § 2° acima transcrito, os contratos celebrados entre a concessionária e
terceiros - entre a ECT e a empresa franqueada -, devem reger-se pelas normas de direito privado, não
se estabelecendo nenhuma relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente - entre a empresa
franqueada e a União.
O mencionado diploma legal - Lei n° 8.987/95 - disciplinou de formas distintas a prestação
de atividades inerentes ao serviço concedido e o instituto da concessão ou da subconcessão.
Os §§ 2° e 3° do art. 25 trataram da prestação de atividades inerentes ao serviço concedido.
Por sua vez, o art. 26 abordou a subconcessão. Assim dispõe o art. 26 da Lei n° 8.987/95, in verbis:
'art. 26 - É admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de concessão, desde que
expressamente autorizada pelo poder concedente.
§ J°.. A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência.
§ 2° - o subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e obrigações da subconcedente
dentro dos limites da subconcessão.'
Note-se que a lei estabeleceu distinção entre a prestação de atividades inerentes e a
subconcessão. Destarte, é possível haver prestação de atividades inerentes ao próprio serviço público
sem que, contudo, fique caracterizada a subconcessão. O intérprete não pode tratar de forma igual
aquilo que a lei diferenciou.
Portanto, impende delimitar aquilo que, segundo a lei, seria desenvolvimento de atividade
inerente ao serviço concedido e aquilo que seria subconcessão de serviço público.
Comecemos pela subconcessão. Nesse instituto, a prestação da totalidade dos serviços
subconcedidos fica a cargo exclusivo da subconcessionária. O § 2° do art. 26 da Lei n° 8.987/95 afirma
que a subconcessionária se sub-rogará em todas as obrigações da subconcedente dentro dos limites da
subconcessão. Trazendo o exame do texto legal para o caso sob exame, para que ficasse caracterizada
a subconcessão, necessário seria que a franqueada prestasse, dentro dos limites da subconcessão, a
totalidade dos serviços. Não poderia haver participação da ECT na prestação dos serviços
subconcedidos.
É forçoso reconhecer que a empresa franqueada não prestava toda a gama de serviços
oferecidos pela ECT. Muito menos realizava todas as tarefas necessárias à completa execução da
porção dos serviços que oferecia. Como exemplo, a franqueada recebia as correspondências postadas,
mas não efetuava as entregas aos destinatários, que era serviço prestado exclusivamente pela ECT.
A ECT permaneceu, por todo o tempo da execução do contrato, vinculada à prestação dos
serviços que foram, em parte, repassados à franqueada. Não houve independência da franqueada na
prestação dos serviços. Estava, na prestação dos serviços aos usuários, sempre vinculada à ECT. Tanto
que usava a marca CORREIOS. Logo, o contrato celebrado não se trata de subconcessão.
O próprio instituto da franquia parece ser incoerente com a concessão de serviços públicos.
Como já mencionado, a franquia é própria do direito privado. No contrato de concessão, a
5
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concessionária opera por conta própria. No contrato de franquia, como se sabe, a operação do negócio
por parte do franqueado é totalmente vinculada ao franqueador.
Não há como negar que a lei admitiu o desenvolvimento de atividades inerentes ao próprio
serviço concedido por meio de contratos com terceiros. O caso sob exame encaixa-se perfeitamente
nessa hipótese.
Não se pode afastar a interpretação literal da palavra inerente. Segundo o famoso dicionário
de Aurélio Buarque de Holanda, inerente é o 'que está por natureza inseparavelmente ligado a alguma
coisa'. Assim, quando a lei valeu-se daquela palavra, queria mesmo admitir a prestação de parcela do
serviço concedido por terceiros, sem que, com isso, ficasse caracterizada a subconcessão.
O recebimento da correspondência e o desenvolvimento das outras atividades acometidas à
franqueada não caracterizam subconcessão, eis que são apenas parcelas de um todo, que corresponde à
totalidade do serviço público concedido à ECT.
A contratação para o desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço público concedido
caracteriza-se pelo fato de que a contratada permanece vinculada à contratante durante a execução do
contrato. Esse vínculo não é apenas jurídico, mas contempla o aspecto fático da execução dos serviços.
As duas empresas realizam os serviços lado a lado, como, aliás, é típico dos contratos de franquia.
Dessa análise, resulta a conclusão de que uma das diferenças marcantes entre a subconcessão
e o contrato com terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes ao próprio serviço
concedido se verifica na execução dos serviços. Na primeira, a subconcessionária presta os serviços de
fortim autônoma, monta a sua estrutura da forma que melhor lhe aprouver, obviamente, desde que
garanta a qualidade dos serviços, e executa os serviços de forma independente. Na segunda, os
serviços são prestados de forma totalmente vinculada ao que estabelece a empresa contratante, que tem
ingerência direta sobre a forma pela qual a contratada irá operacionalizar as suas atividades.
Como se sabe, as franqueadas pela ECT não entregam correspondência, não transmitem
telegramas - apenas recebem - e não realizam uma série de tarefas que são necessárias ao
cumprimento da parcela da prestação do serviço público que realizam conjuntamente com a ECT.
Como último aspecto a demonstrar que o contrato celebrado não pode ser considerado como
sendo de concessão ou subconcessão, mencione-se o tratamento que se deve dar às tarifas nesses tipos
de contrato e o que ocorreu no caso sob exame.
Nas concessões, a tarifa é fixada com base nos custos em que incorre o concessionário, de
forma a assegurar-lhe pequena margem de lucro, observada a modicidade dos preços a serem pagos
pelos usuários. Se o contrato sob exame fosse de concessão ou subconcessão, as tarifas deveriam ter
sido fixadas com base nos custos em que incorria a franqueada. Todavia, isso não ocorreu. A
franqueada cobrava dos usuários o preço estabelecido pela ECT. Note-se que esse preço nada mais era
do que a própria tarifa fixada para a ECT, ou seja, era calculado com base nos custos da ECT e não da
franqueada. Assim, o que havia, como forma de remunerar a franqueada, nada mais era do que um
percentual da tarifa da ECT, que não guardava nenhuma correlação com os custos daquela. Reforça-se,
pois, a tese de que o contrato era mesmo comercial, não se caracterizando concessão ou subconcessão,
haja vista que não houve fixação de tarifas com base nos custos da empresa franqueada.
Por todo o exposto, parece-nos que o contrato celebrado não é, de fato, concessão ou
subconcessão de serviço público, sendo que sua natureza jurídica aproxima-se daquela típica dos
acordos comerciais regidos pelas normas de direito privado.
111 2 DA POSSIBILIDADE DE O TCU APLICAR MULTA À FRANQUEADA
Determinada a natureza jurídica do contrato, importa saber se a empresa franqueada ou se
seus sócios-gerentes encontram-se adstritos à competência do Tribunal de Contas da União.
Considerando a natureza eminentemente privada do contrato de franquia celebrado, não se
faz, s.m.j, possível que o TCU aplique multa ou mesmo fiscalize a atividade econômica da franqueada.
A razão é bastante singela. O franqueado não se encontrava na gestão da res pública. A empresa
contratada tinha como único vínculo com o Poder Público o contrato de natureza privada. Somente
para melhor elucidar a questão, a ingerência do TCU nos negócios da franqueada, com a conseqüente
aplicação de multa, equivale, com as devidas ressalvas, a aplicar multa a uma empresa contratada para
-
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vender um veículo à ECT e que deixa de entregar o bem. A atuação do TCU em casos dessa natureza
deve, s.m.j, limitar-se a compelir a Empresa Pública - in casu, a ECT - a adotar as medidas cabíveis
para o cumprimento do pactuado.
As contas foram julgadas irregulares e a multa foi aplicada, segundo o voto do Relator, com
supedâneo na alínea "c" do inciso III do art. 16 da Lei n° 8.443/92, que assim estabelece, in verbis:
'c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico'
Se a empresa Quick Express Serviços Postais LTDA não geria a coisa pública, não poderia
sequer ter instaurada contra si tomada de contas especial. Exceção deve ser feita para eventual prejuízo
causado ao Erário, que, no caso sob exame, não se concretizou, pois o dinheiro somente passava a ser
público quando de sua entrega à ECT, haja vista que a franqueada não operava por meio de concessão
pública.
Quando da celebração do contrato, dada sua natureza de direito privado, a franqueada se
havia em uma relação de coordenação com a ECT. O Estado, ao instituir a ECT com personalidade
jurídica de direito privado e ao permitir que essa empresa celebrasse contratos de natureza comercial,
abriu mão, de certa forma, da superioridade em relação ao particular, que lhe é imanente. Nesse
diapasão, não parece haver propriedade na instauração da tomada de contas especial, também, por
demonstrar uma retomada unilateral de prerrogativa, que foi, inicialmente, desconsiderada, com vistas
a atrair o particular à celebração de acordo que interessava ao Poder Público.
Ainda que admissivel a tomada de contas especial, a multa também ficaria descaracterizada.
Como já dito se não havia gestão de coisa pública, não há falar em ato de gestão - obviamente público
- antieconômico ou ilegítimo.
DO NÃO CABIMENTO DA MULTA AINDA QUE SE ADMITA ESTAR A
FRANQUEADA SUJEITA À FISCALIZAÇÃO DO TCU
Admitindo, por hipótese e também porque esse pode ser o entendimento do Tribunal, que a
empresa franqueada esteja gerindo coisa pública e que, portanto, esteja sob a esfera de atuação do
TCU, cabe verificar se há propriedade na aplicação da multa cominada aos recorrentes. Até mesmo
porque, nessa possibilidade centra-se a tese impugnatória do decisum.
Quando se estabelece um negócio, deve-se ter por inerente o risco de insucesso da atividade
empresarial. Assim, a ECT, quando da celebração do ajuste, tinha pleno conhecimento de que haveria
a possibilidade de fracasso, o que, inevitavelmente, conduziria ao atraso no recebimento daquilo que
lhe era devido.
Os documentos colacionados pelos recorrentes às fls. 09 usque 130 do volume I dos autos
comprovam a veracidade de suas afirmações no sentido de que não houve omissão na prestação de
contas no período em questão. O que se deu foi o repasse a menor das verbas devidas à ECT, fato esse
que é incontroverso nos autos.
Reconhecendo a dívida para com a ECT, a franqueada quitou suas obrigações pecuniárias,
com os devidos consectários, no dia 04.11.96 (fls. 90).
O insucesso econômico e financeiro do negócio está sobejamente comprovado na
documentação trazida aos autos pelos recorrentes, em especial comprova-se, ainda, pelos documentos
de fls. 22/29, que já integravam a tomada de contas especial.
Diante desse insucesso, a franqueada não teve como saldar tempestivamente suas obrigações.
Como se sabe, uma empresa tem, além dos débitos a quitar com seus fornecedores, diversos encargos,
como salários, tributos, contribuição previdenciária, FGTS e outros.
O empresário que se depara com esse tipo de situação terá, lamentavelmente, que descumprir
algumas de suas obrigações pecuniárias. No caso sob exame, não houve retenção dolosa dos valores a
serem repassados à ECT. Simplesmente a franqueada, em face de seus diversos encargos, não foi
capaz de honrar tempestivamente esse repasse.
Sendo o insucesso da atividade empresarial admissivel desde a celebração do contrato de
franquia, parece, data maxima venia, medida de extremo rigor aplicar multa aos responsáveis que, por
motivos alheios à sua vontade, deixaram de saldar em dia seus compromissos. Sobretudo, porque
pagaram também a multa contratual relativa a atraso nos repasses.
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A aplicação de multa pelo TCU neste processo reveste-se de elementos que lhe conferem o
aspecto de constrangimento indireto a que a empresa franqueada, diante de insucesso econômico, salde
as obrigações para com a ECT antes mesmo de quitar seus débitos trabalhistas e tributários. Além de
arcar com a multa contratual decorrente do atraso, suportará o pagamento da multa imputada pelo
TCU. Se poderá estar, por via indireta, obrigando o empresário, fracassado em seu negócio, a privar
seus empregados de verba de natureza alimentar.
Não se quer aqui dizer que a franqueada estivesse desobrigada de pagar o que deve. Até
mesmo porque, segundo o contrato, o risco da atividade empresarial era somente seu. O que se afirma
é que a obrigação se resolveria com o pagamento dos valores atrasados com os seus devidos
consectários contratuais, o que já foi feito.
A tudo soma-se o fato de que para que seja aplicada qualquer penalidade, e a multa aplicada
pelo TCU é indubitavelmente apenação, necessário se faz a demonstração de dolo ou de pelo menos
culpa por parte do agente.
Se entendermos que os responsáveis geriam a coisa pública, eles seriam agentes públicos. A
responsabilidade do agente público é sempre subjetiva. Como tal, para que se verifique, importa
estarem presentes os quatro elementos caracterizadores desse tipo de responsabilidade, que são: o ato
danoso; o dano; a relação nexo-causal entre o ato e o dano; e culpa em sentido amplo - dolo ou culpa
em sentido estrito.
O ato danoso está presente - não repassou os valores -, o dano também - a ECT teve prejuízo
-, a relação nexo-causal entre o ato e o dano é evidente. Todavia, não há culpa nem dolo devidamente
demonstrados nos autos. Como se depreende dos autos, e note-se é fato incontroverso, a falta de
pagamento se deu por conta do insucesso empresarial, que não se pode atribuir à imprudência,
imperícia, negligência ou má-fé, pelo simples fato de não haver nos autos nenhuma prova nesse
sentido. Ausente, pois, a culpabilidade, não se pode apenar os responsáveis, ainda que se entenda
estarem aqueles gerindo coisa pública.
A aplicação de multa ficaria incoerente. Se não geriu coisa pública, não está sob a jurisdição
do TCU. Logo, não pode ser multado. Se geriu coisa pública, é agente público. Logo, para que haja
multa, necessária se faz a demonstração da culpabilidade. Como não foi demonstrada, não pode ser
multado.
Ademais a aplicação de multa pelo TCU configura verdadeiro bis in idem. Os responsáveis
foram duplamente multados. Pagaram a multa contratual pelo atraso no pagamento à ECT e estão
instados a pagar a multa imposta por esta Casa.
MÁ DA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE GARANTIA À FRANQUEADA
Quanto ao pedido formulado no sentido de que a ECT devolva à franqueda a taxa de
garantia, o TCU não é o foro adequado ao atendimento do pedido, razão pela qual não se há que
pronunciar nesse sentido. Devem, pois, os recorrentes buscar o foro competente, com vistas a ver
satisfeita sua pretensão.
1115 DO PEDIDO PARA QUE SEJA CIENTIFICADA A POLÍCIA FEDERAL DO
TEOR DO QUE VIER A SER DECIDIDO
No que tange ao pedido para que seja dada ciência à Polícia Federal do que vier a ser
decidido nessa fase recursal, não cabe atendê-lo. Não há dever de oficio para o TCU no sentido de
informar àquele órgão o teor de suas decisões. Se os recorrentes entendem pertinente que o aqui
decidido venha a constar de inquérito que lá tramita, devem diligenciar, por conta própria, no sentido
de convencer a autoridade policial competente a que solicite ao TCU as informações que julgar
necessárias.
CONCLUSÃO
`Ex positis', submeto os autos à consideração superior, propondo:
I) que seja conhecida a peça impugnatória de fls. 01/08 do volume I dos autos como recurso de
reconsideração, por preenchidos os requisitos legais e regulamentares de admissibilidade aplicáveis à
espécie;
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que, no mérito, lhe seja dado provimento, para tornar insubsistente a tomada de contas
especial instaurada contra os Srs. Walter Bezerra de Sá Neto e Orlando Figueiredo Filho;
sucessivamente, entendendo o Tribunal que a empresa franqueada e seus sócios-gerentes
geriam a coisa pública e que, portanto, estão sujeitos à jurisdição desta Corte, que, no mérito, seja o
recurso provido, para julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis e excluir a multa que
lhes fora aplicada, dando-se-lhes quitação, e
a sua remessa, via Ministério Público/TCU, ao eminente Ministro Adhemar Paladini Ghisi,
Relator do feito."
O Ministério Público, representado nos autos pelo Dr. Jatir Batista da Cunha, assim opinou
quanto ao essencial:
"A respeito da competência deste Egrégio Tribunal para apreciar Tomada de Contas Especial
instaurada em razão de irregularidades incorridas por celebrante de contrato com a ECT visando a
prestação de serviços postais e telemáticos mediante o sistema de franquia, transcrevemos, por
oportuno, o seguinte trecho do Voto do eminente Ministro Fernando Gonçalves, exarado nos autos do
TC-010.050/95-7: 'Daí que não se está a tratar de mero 'repasse de recursos', mas antes de situação
em que particular investe-se, por conta de delegação estatal, na função de prestador de serviços
públicos, passando a utilizar, guardar e administrar dinheiros, bens e valores igualmente públicos, e, de
conseguinte, obrigando-se a deles prestar contas (Constituição Federal, art. 70, parágrafo único)',
Acórdão n° 095/96-TCU-Plenário, Ata n° 25/96."
Arrimado exclusivamente nesse entendimento, o Parquet dissentiu da proposta apresentada
pela 10a SECEX, propondo o conhecimento da peça apresentada como recurso de reconsideração,
opinando, no mérito, pelo seu não provimento, mantendo-se os termos do Acórdão condenatório.
É o Relatório.

II- VOTO

As alegações produzidas pelos recorrentes fundam-se, basicamente, no fato de que os
atrasos nos pagamentos por ele efetuados em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
decorreu da precária situação econômico-financeira vivenciada pela franqueada, não existindo má-fé ou
outro fato que pudesse conduzir à irregularidade de suas contas, máxime após a quitação da dívida que
detinham com aquela empresa pública, ainda que essa tenha ocorrido a destempo.
Reconheço que as alegações me levaram a refletir acerca da possibilidade de terem esses
Senhores suas contas julgadas irregulares, exclusivamente pelos fatos constantes dos autos. As
ponderações trazidas pela 10a SECEX me levaram ao aprofundamento do assunto, sobretudo no que tange
às questões preliminares, que passo a discutir.
Inicialmente, incumbe-me esclarecer um ponto que considero de fundamental importância
para a perfeita compreensão do recurso a ser apreciado por este Colegiado: a presente Tomada de Contas
Especial foi instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pelos "constantes atrasos e
omissão na prestação de contas" da Agência Franqueada Quick Express Serviços Postais Ltda Samambaia II, "causando um prejuízo à ECT no valor de R$ 3.698,26". Tal afirmação, no entanto, é
enganosa: as prestações de contas foram apresentadas tempestivamente pela franqueada. Ocorre,
entretanto, que as importâncias por ela devidas à ECT, discriminadas nas prestações de contas, não foram
9
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repassadas ao tempo certo, em face de seus freqüentes prejuízos operacionais, devidamente demonstrados
nos balancetes integrantes da prestação de contas. Feita essa breve observação, passo à análise dos fatos.
- 1. Do Contrato O denominado Contrato de Franquia Empresarial celebrado entre a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT (franqueadora) e a Quick Express Serviços Postais Ltda (franqueada) tinha
por objeto "ceder à franqueada o direito de uso da Marca "Correios", na Agência de Correio Franqueada,
para prestar exclusivamente atendimento e comercialização de serviços e produtos prestados ou vendidos
pela franqueadora (...)".

•

O item 5.7 da Cláusula Quinta estipulava que os produtos, formulários e materiais
necessários à execução dos serviços seriam supridos à franqueada pela ECT.
Nos termos da Cláusula Sexta do Contrato de Franquia Empresarial (itens 6.1 e 6.2), o
acerto de contas seria efetuado semanalmente, consistindo tal acerto no "fechamento do demonstrativo
semanal da arrecadação da ACF, com repasse desta arrecadação à franqueadora", sendo a franqueada
comissionada de acordo com os percentuais previstos na Cláusula Sétima daquele Contrato.
O item 6.1.4. da mencionada Cláusula Sexta ("Do Acerto de Contas"), previa que "na
hipótese de não haver o repasse da arrecadação, parcial ou total, de quaisquer quantias a favor da
Franqueadora, nos termos deste Contrato, inclusive por erro de informação nos demonstrativos, nas datas
previstas, a Franqueada pagará a referida quantia à Franqueadora, corrigida pela variação da Taxa
Referencial (TR) ou, na falta desta e nesta ordem pelo IGP/M ou pelo índice oficial que vier a substituí-la,
ocorrido entre a data do vencimento da obrigação e a data do seu efetivo pagamento, acrescida de juros de
mora de 1% ao mês, além de multa de 10% calculada sobre o valor corrigido".
Por seu turno, a Cláusula Nona ("Da Rescisão"), previa, em seu item 9.3, que a
reincidência no descumprimento pela franqueada de qualquer das cláusulas contratuais autorizava a
aplicação de multas sucessivas e progressivas, de 10%, 20% e 30% da comissão da franqueada, além de
implicar no descredenciarnento da franqueada e na rescisão do contrato.
A análise das mencionadas cláusulas contratuais demonstra não apenas a natureza
mercantil da avença, mas também a antecipada previsibilidade de uma eventual ocorrência de atrasos nos
repasses devidos pela franqueada à franqueadora. A ECT sabia, desde o início, que havia a possibilidade
de ocorrerem atrasos nos repasses que lhe eram devidos, tanto assim que previu, contratualmente, a
aplicação de multas e outras formas de punição usualmente utilizadas nos pactos da espécie.
Resta claro, portanto, que a Quick Express, ao deixar de repassar os valores devidos à
ECT, incorreu no descumprimento de cláusula contratual, sujeitando-se exclusivamente à aplicação das
penalidades antecipadamente previstas e acordadas.
II - Dos motivos que conduziram ao atraso no cumprimento das obrigações acordadas
Conforme foi trazido ao conhecimento deste Tribunal quando da realização de auditoria
operacional levada a efeito na ECT com o intuito de verificar a implantação do sistema de franquias (TC013.889/94-0, Decisão n° 601/94-Plenário), a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, sentindo a
10
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necessidade de ampliar sua rede de atendimento sem que incorresse em novos custos, optou pela adoção
do sistema de "franchising", atualmente bastante utilizado na comercialização de produtos diversos. No
entanto, o fez de forma açodada, consoãnte se demonstra pelos excertos que a seguir transcrevo, do
Relatório que antecedeu ao Voto proferido pelo Relator daqueles autos, Exmo. Sr. Ministro Paulo
Affonso Martins de Oliveira:
"Em pouco mais de três anos foram instaladas 1.737 agências franqueadas, em todas as
Unidades de Federação, nas capitais e no interior. Assim, a ECT ampliou em 32,5% a sua rede de
atendimento e se tornou a maior franqueadora do Brasil. Da forma empírica e desordenada como
foi efetuada essa implantação, não se pode afirmar que as agências foram criadas nos locais onde
havia demanda ou se foram instaladas em lugares próximos a agências existentes, proporcionando
concorrência com a própria ECT (há casos comprovados)."
"O sistema de "franchising" foi implantado sem qualquer estudo prévio de custos, que
determinasse a sua viabilidade econômica."
é
"A tabela de remuneração das Agências de Correio Franqueadas foi elaborada de maneira
totalmente empírica, não tendo sido considerado o principal fator: o custo dos serviços prestados
pelos terceiros."
De tudo isso, se extrai que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT,
contrariamente a outras empresas franqueadoras, consentiu na abertura de franquias que tinham pouca ou
nenhuma possibilidade de sucesso financeiro. Tal fato foi, em grande parte, responsável pela existência de
diversos dos processos de tomadas de contas especiais que vem sendo protocolizados nesta Casa,
envolvendo agências franqueadas.
Especificamente quanto ao presente caso, está devidamente evidenciado que a ausência de
repasses por parte da Quick Express foi motivada pela insolvência que atingia a firma, conforme
demonstram os diversos formulários de prestação de contas mensais acostados aos autos, em que o
somatório das despesas diversas (aluguel, luz, telefone, salários e encargos sociais, etc.) superava a receita
de serviços. Assim, a ausência de repasse não constituiu uma atitude imotivada por parte dos
administradores da Quick Express; não houve a deliberada intenção de burla aos Correios, mas a
impossibilidade fática de serem efetuados os pagamentos devidos. Para que fossem efetuados em dia os
pagamentos à ECT, teriam que ser relegadas a um segundo plano despesas essenciais ao funcionamento
da firma, a exemplo dos pagamentos de água, luz, aluguel e salários, o que conduziria ao encerramento
das atividades da franqueada e à sua falência, situação que, em tese, não interessava a nenhuma das partes
- franqueada e franqueadora.
- III. Da natureza jurídica da franquia concedida pela ECT
Nos termos de Jorge Pereira Andrade, "franquia é o contrato pelo qual uma empresa
industrial, comercial ou de serviços, detentora de uma atividade mercadológica vitoriosa, com marca ou
nome comercial notórios (franqueadora), permite a urna pessoa fisica ou jurídica (franqueada), por tempo
e área geográfica exclusivas e determinadas, o uso de sua marca, para venda ou fabricação de seus
produtos e/ou serviços, mediante uma taxa inicial e porcentagem mensal sobre o movimento de vendas."
(in Contratos de Franquia e Leasing, ia ed., pp. 22).
Carlos Alberto Bittar salientou que a franquia comercial tem o mesmo caráter associativo
da concessão mercantil, possuindo, também, vínculo meramente contratual (in Contratos Comerciais, P
ed. Pp. 223). Afirmou, mais, que "a ratio, ou a causa, na franquia é a utilização econômica autorizada,
11
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sob remuneração própria e assistência técnica, de bem intelectual integrante do aviamento de outrem,
empresário comercial disposto a expandir seus negócios, com a aproveitamento da expressão e do
potencial por ele adquirido publicamente".
Ainda valendo-nos da doutrina, Maria Helena Diniz, em seu Tratado Teórico e Prático dos
Contratos, caracteriza a franquia como um "contrato bilateral, consensual, oneroso, de execução
continuada e atípico". Ensina-nos, ainda, que a franquia, "por não estar regulada em lei, reger-se-á por
normas estipuladas em cláusulas contratuais de tipos variados, de acordo com a natureza, a importância
dos produtos e os interesses das partes".
A atenta leitura da doutrina especializada demonstra de forma clara que as franquias estão
a constituir modalidade própria de contrato, atípico, posto não dispor de regulamentação específica, mas
que possui características específicas que as distinguem das demais espécies contratuais. Não há que se
confundir o contrato de franquia empresarial com outras modalidades de negócios jurídicos, em especial
com o contrato de concessão de serviço público, data maxima venta daqueles que já defenderam
posicionamento diferente nesta Corte.
No contrato de concessão de serviço público, a Administração transfere integralmente a
terceiros a execução dos serviços; o Estado delega o encargo de fazer funcionar o serviço público a
outrem, que será remunerado exclusivamente pelos usuários, mediante o pagamento de tarifas. Tal,
entretanto, não ocorre com as agências franqueadas: são remuneradas pela ECT (e não pelos usuários), a
partir de percentuais incidentes sobre os serviços, consoante tabelas previamente acordadas; atuam
especificamente em determinado segmento e não realizam, por si só, a totalidade das tarefas (no caso
concreto, a Quick Express recebia as correspondências postadas, mas não efetuava as entregas, que
continuavam a cargo da ECT).
Outra diferença marcante entre os dois institutos (contratos de franquia e contratos de
concessão de serviço público) diz respeito à independência na forma de atuação da prestadora dos
serviços: enquanto o contrato de franquia impõe à franqueada condições até certo ponto inflexíveis, que
vão desde a forma de apresentação dos empregados (utilização de uniformes) à padronização do produto
final, com verificações periódicas de qualidade e a exigência de prestações de contas em intervalos
• bastante curtos (no caso em exame, semanais), os contratos de concessão deixam ao alvedrio do
concessionário a forma de execução dos serviços, desde que o serviço público concedido seja realizado a
contento. No pacto ora examinado, a Quick Express seguia a regras rígidas, não dispondo de
flexibilização para executar as tarefas rotineiras.
Mais ainda: consoante destacado pela Instrução, a ECT cobrou da Quick Express valores a
título de taxa de franquia e taxa de publicidade, ônus inexistentes nos contratos de concessão. Aliás, tais
taxas foram cobradas somente pela utilização do nome "Correios"; nas concessões não existe a utilização,
por parte da concessionária, do nome de terceiros. Ao contrário, a utilização de um nome ou "marca" é
uma das características dos contratos típicos de franquia. Tal diferença é nítida quando se aplica a um
exemplo prático: veja-se que na área de telefonia, que agora começa a ser descentralizada mediante a
abertura de novos contratos de concessão, as empresas concessionárias utilizam seus próprios nomes,
sendo grande seu interesse em uma maior divulgação de sua empresa (p.e., na Região Centro-Oeste a
empresa concessionária é a Americel, que faz propaganda própria).
Finalmente, valendo-me do bom exemplo utilizado pela 10' SECEX, vale lembrar que as
tarifas, nos casos de concessão de serviços públicos, são fixadas com base nos custos incorridos pelas
concessionárias, de forma a assegurar-lhe pequena margem de lucro. Tal, contudo, não ocorreu neste
caso, uma vez que o próprio Tribunal, ao apreciar os autos do processo TC-013.889/94-0 (mencionado no
item 9 deste Voto), destacou que as tarifas pagas às franqueadas foram fixadas com base nos custos
12
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incorridos pela própria ECT, e não naqueles inerentes às efetivas prestadoras dos serviços, motivo que,
aliás, levou diversas franqueadas a fecharem suas portas (como é o caso presente).
Assim, em face de todo o exposto, claro me parece que nesse caso somente se possa definir
como concessionária de serviço público a própria Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: ela é a
responsável pela execução dos serviços postais e telemáticos, remunerando-se diretamente a partir dos
beneficiários dos serviços, pelas tarifas que arrecada, fixadas em função de seus custos operacionais.
Espero, assim, ter podido reforçar os lúcidos argumentos trazidos aos autos pela 10a
SECEX e demonstrar o equívoco cometido em situações pretéritas, quando se pretendeu dar aos contratos
de franquia celebrados pela ECT tratamento idêntico àquele dispensado aos casos de concessão de
serviços públicos, deixando assente que aqueles são contratos que estão a constituir modalidade
específica e complexa em nosso direito comercial, regendo-se exclusivamente pelas cláusulas neles
insertas.
Aliás, pode-se mesmo afirmar que as avenças celebradas entre a ECT e as empresas
franqueadas caracterizam os chamados "contratos de direito privado da administração" que, segundo
leciona Celso Antônio Bandeira de Melo, regem-se quanto ao conteúdo e efeitos pelo direito privado, não
caracterizando, in casu, um contrato administrativo típico (in Elementos de Direito Administrativo, 2' ed.,
pp. 202/4).
- IV. Da competência do Tribunal de Contas da União

•

Creio que chegado esse ponto de nosso Voto, está pacífico que o único motivo que levou à
instauração desta tomada de contas especial foi o inadimplemento de exigência contratual, ou em outras
palavras, o descumprimento de um contrato. Resta saber se o simples descumprimento de um contrato
submeteria o franqueado à jurisdição deste Tribunal ou se, contrariamente, como defende a 10a SECEX, o
TCU não teria competência para aplicar ao responsável multa, como o fez no Acórdão n° 217/97-2'
Câmara, ora recorrido.
O art. 71, ao estabelecer as competências deste Tribunal, discriminou, em seu inciso II:
"II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas
pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público."

•

A atenta análise do dispositivo constitucional revela a existência, no mesmo comando, de
duas situações distintas:
"julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e
valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e
mantidas pelo poder público federal...", situação indiscutivelmente aplicada com exclusividade aos
denominados "gestores" públicos que têm a obrigação de apresentar, anualmente, suas contas ao
Tribunal: são as chamadas tomadas e prestações de contas ordinárias;
"...e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte prejuízo ao erário público". É este o comando que possibilita que terceiros, desvinculados da
Administração Pública, estejam sujeitos à jurisdição do Tribunal. Façamos, pois, um exame mais
detalhado de sua construção: "...perda, extravio ou outra irregularidade...".
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Ora, claro está que o legislador constituinte não jurisdicionou ao Tribunal qualquer pessoa
que traga prejuízo ao erário, mas apenas aqueles que o façam mediante o cometimento de irregularidade.
E nem pode ser outra a interpretação do referido dispositivo, uma vez que, se não existe irregularidade,
somente será cabível a reparação civil do dano, tarefa afeta à justiça comum. Ao Tribunal somente cabe a
apreciação das situações em que, além da reparação civil, exista a possibilidade de que sejam atribuídas
ao responsável sanções de outra natureza, especificadas em nossa Lei Orgânica, a exemplo da aplicação
de multas e da declaração de inidoneidade do licitante fraudador.
Imaginar diferente é pretender que sejam encaminhadas ao Tribunal, na forma de Tomadas
de Contas Especiais, todas as situações em que o erário, de alguma forma, sofra prejuízo, o que seria,
além de desprovida de propósito, operacionalmente inviável. Veja-se, por exemplo, que o erário sofre
prejuízo por todo e qualquer aluguel devido e não pago, em função da ocupação, por terceiros, de imóveis
da União e de suas entidades integrantes da Administração Indireta; por todos os empréstimos bancários
não honrados (ainda que não haja qualquer fraude em sua concessão); por cheques especiais não cobertos
ou com limite ultrapassado; pela colisão, provocada por terceiros, em veículos de sua frota. Ora, tais
prejuízos não decorrem de irregularidade; não podem, portanto, sujeitar-se à apreciação desta Casa.
Já tive a oportunidade de defender nesta Corte, por mais de uma vez, a tese de que não
configura hipótese para instauração de tomada de contas especial o descumprimento de cláusula
contratual legitimamente acordada, exceto quando verificado ato ilícito decorrente de ação ou omissão de
agente público, ocasiões em que fui acompanhado pelo Colegiado (TC-249.071/94-0, Dec. 97/96 - 2'
Câmara e TC-625.024/97-4, Dec. 031/98, Plenário). Creio que tal solução deva ser aplicada, também, ao
caso concreto que agora se examina, sendo, nessa linha, insubsistente a presente TCE, por ausência de
pressupostos de constituição.
V - Do mérito das contas

Deixando assente meu entendimento de que a questão em tela não deve ser apreciada por
esta Corte, pelos argumentos que já explicitei neste Voto, passo ao exame de mérito do recurso, caso
rejeitada a preliminar de incompetência.
As contas dos responsáveis foram julgadas irregulares, tendo-se-lhes aplicado, na ocasião,
multa, com fulcro no art. 58, I, da Lei n° 8.443/92. Dentre os "Consideranda" do Acórdão condenatório,
afirma-se que "o recolhimento tempestivo do débito só tem o condão de sanar os autos caso seja
reconhecida a boa fé do responsável e não tenha sido constatada nenhuma outra irregularidade nas
contas". Ora, consoante bem explicitado pela 10' SECEX, a ACF Quick Express não praticou qualquer
irregularidade; a intempestividade no repasse das quantias devidas à ECT decorreu de seu insucesso
econômico, conforme comprovado nos autos e já mencionado neste Voto (itens 11/13). Não se pode dizer
que agiu de má-fé aquele que deixa de recolher determinada quantia em virtude da impossibilidade
econômica de fazê-lo.
Mais ainda, não creio que seja medida de justiça punif'se, com a aplicação de multa e a
pecha de irregularidade, àqueles cuja única "culpa" foi a de ingressar em empreitada mal-sucedida (e
assim o foi pela inépcia da ECT na implantação do sistema de franquias), presumindo então que se
encontravam sob a égide do direito privado e que responderiam por suas obrigações nos termos do
contrato pactuado, com as penalidades ali previstas, como de fato o fizeram ao quitar a dívida mediante o
pagamento dos valores atrasados acrescidos dos consectários contratuais.

ó.
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Nessa linha de raciocínio, ainda assim o recurso deveria ser provido, para serem as contas
34.
julgadas regulares com ressalvas, hipótese, entretanto, que deixo de consignar no Acórdão que submeto à
consideração do Colegiado em face do acolhimento da preliminar.
Ante o exposto, com as devidas vênias por dissentir do Ministério Público, entendo
procedentes as preliminares suscitadas pela Ur SECEX e VOTO no sentido de que o Tribunal adote a
deliberação que ora submeto ao Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 29 de abril de
1998.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
GABINETE DO MINISTRO BENTO JOSÉ BUGARIN

TC-006.706/96-7
NATUREZA: Recurso de Reconsideração.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Conforme sobejamente demonstrado tanto no Relatório como no Voto do Relator,
Ministro Adhemar Paladini Ghisi, trata-se de relações reguladas por disposições contratuais quanto a
direitos, obrigações e também penalidades. Nesse sentido, entendo que compete ao TCU verificar se a
ECT está aplicando as devidas punições quando o caso requer.
Portanto, da mesma forma que o Relator, acolho a preliminar suscitada.
2.
Preocupa-me, porém, o mérito deste processo, pois, conforme se depreende da
3.
Declaração de Voto apresentada pelo Ministro José Antonio Barreto de Macedo, entende S.Exa. que "o
fato de os responsáveis haverem recolhido as importâncias devidas não tem, por si só, o condão de
regularizar as contas (cf art. 153, ,sç' sS 4° e 5°, do Regimento Interno do TCU)"
Concessa venia, não consigo ver como imputar responsabilidade pelo insucesso de uma
atividade empresarial, que, conforme comprovado por esta Corte nos autos de Relatório de Auditoria, foi
incentivada pela ECT, sem qualquer planejamento nem estudos de viabilidade econômica. Não
raros são os casos em que a franqueada faz concorrência com a franqueadora, por existirem agências
muito próximas, o que demonstra a forma desordenada com que foi implantado o sistema de franquias da
ECT.
Não desejo com essas afirmações excluir a possibilidade de ocorrência de irregularidades.
Ressalto, no entanto, que no processo ora em exame, segundo consta do Relatório e do Voto do Relator,
não se constataram irregularidades, mas tão-somente a inviabilidade econômica do empreendimento, o que
implicou o inadimplemento do franqueado em relação às suas obrigações contratuais.
Diante disso, é de se perguntar qual a irregularidade cometida pelo responsável para
justificar medida tão rigorosa desta Casa, aplicando-lhe a multa do art. 58 da Lei Orgânica.
O fundamento para a multa aplicada foi a alínea c do inciso III do art. 16 da LOTCU.
7.
No entanto, não consta do Relatório apresentado pelo Relator nem da Declaração de
Voto do Ministro-Redator menção ao ato de gestão antieconômico ou ilegítimo praticado pelo
franqueado.
Ora, todas as Decisões devem ser fundamentadas não apenas nos dispositivos legais mas
também e principalmente nos fatos motivadores do Acórdão. Pelo que se depreende do que se discute
neste processo, posso concluir pela ausência da descrição do fato antieconômico.
Assim afirmo porque aceitar o inadimplemento contratual, nos moldes em que ocorreu,
como irregularidade soa-me impróprio, pois se tratava de atividade empresarial que recebeu a anuência
da ECT e que obviamente apresentava os riscos a ela inerentes.
Se alguém praticou ato antieconômico, inclino-me a aceitar que foi a própria ECT, ao
implantar um amplo sistema de franquia sem planejamento nem estudo de viabilidade econômica, o que,
lembre-se, é procedimento obrigatório para todo e qualquer franqueador, pois ao franqueado cabe usar a
marca do franqueador, motivo pelo qual cumpre a este se preocupar com a viabilidade do negócio daquele
a fim de evitar que a quebra do franqueado atinja a imagem ou a saúde financeira do franqueador.
Portanto, entendo que independentemente da preliminar suscitada - a qual, conforme já
afirmado, acolho, seguindo o Voto do Relator -, o Acórdão recorrido merece ser reformado, a fim de
tornar insubsistente o julgamento pela irregularidade e também a multa aplicada.
min_bib_ I 600rocessos do BJB \ 1998 d2
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Ante o exposto, VOTO por que seja adotado o Acórdão submetido a este Plenário pelo
Relator, Ministro Adhemar Paladini Ghisi Todavia, caso rejeitada a preliminar, VOTO por que seja
reformado o Acórdão recorrido, tornando insubsistentes o julgamento pela irregularidade e a multa
aplicada, e por que seja a presente Tomada de Contas Especial julgada regular com ressalva.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 29 de abril de 1998
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
-- Ministério Público

Proc. TC-006.706/96-7
Tomada de Contas Especial

PA RECER

Trata-se de recurso interposto pelos Srs. Walter Bezerra de Sá Neto e Orlando Figueiredo
Filho relativamente à decisão contida no Acórdão n° 217/97 - TCU - 2 Câmara.
A peça instrutiva, após minudente inquirição acerca da natureza jurídica do termo
celebrado entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e os indigitados, opina pelo
conhecimento da peça impugnatória como recurso de reconsideração, e, no mérito, que este Tribunal
tome insubsistente a Tomada de Contas Especial instaurada contra os responsáveis, caso reconhecida
a natureza eminentemente privada do contrato de franquia celebrado. Alternativamente, sugere que
se o Tribunal entender que a empresa franqueada e seus sócios-gerentes geriam a coisa pública e que,
portanto, estão sujeitos à jurisdição desta Corte, seja o recurso provido, para julgar regulares com
ressalva as contas dos responsáveis e excluir a multa que lhes fora aplicada, dando-se-lhes quitação
(fls. 123 a 137). O Sr. Diretor da 1' Divisão Técnica e o Sr. Secretário da 10a SECEX manifestaram-se
de acordo com essas proposições.
A respeito da competência deste Egrégio Tribunal para apreciar Tomada de Contas
Especial instaurada em razão de irregularidades incorridas por celebrante de contrato com a ECT
visando a prestação de serviços postais e telemáticos mediante o sistema de franquia, transcrevemos,
por oportuno, o seguinte trecho do Voto do eminente Ministro FERNANDO GONÇALVES, exarado
nos autos do TC-010.050/95-7: "Daí que não se está a tratar de mero 'repasse de recursos', mas antes
de situação em que particular investe-se, por conta de delegação estatal, na finção de prestador de
serviços públicos, passando a utilizar, guardar e administrar dinheiros, bens e valores igualmente
públicos, e, de conseguinte, obrigando-se a deles prestar contas (Constituição Federal, art. 70,
parágrafo único)", Acórdão n° 095/96 - TCU - Plenário, Ata n° 25/96.

•

Parece-nos inconteste a obrigatoriedade desses particulares, celebrantes de avença com
a citada empresa pública, de prestar contas dos recursos geridos, consoante estabelecido na Magna
Carta (cf. art. 70, parágrafo único) e na própria Lei Orgânica deste Tribunal (cf. art. 8°), sujeitando-os,
desse modo, à ação fiscalizadora desta Egrégia Corte, bem como, às sanções cabíveis pela malversação
na gerência desses recursos.
No que pertine aos argumentos apresentados (fls. 01 a 08 do volume 1), observa-se que
os recorrentes insistem em afirmar que a suspensão do fornecimento de material pela ECT foi fator
decisivo para o desequilíbrio financeiro do empreendimento, impossibilitando a liquidação do seu
débito para com a franqueadora, quando, na verdade, esta TCE originou-se de débito referente ao
produto de venda dos materiais que já se encontravam em poder dos responsáveis, anteriormente à
suspensão levada a efeito pela citada empresa pública.
Assim sendo, o mero recolhimento do débito não tem o condão de afastar a irregularidade
praticada pelos responsáveis, que consistiu na ausência da prestação de contas, caracterizando a
retenção indevida de numerário, sanada tão-somente após a instauração de inquérito na Polícia Federal,
conforme evidenciam os documentos acostados às-fls. 88 \a 90 e 93 a 96.
•
-
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Posto isso, e com as vênias de praxe à proposição da Unidade Técnica, manifestamo-nos
pelo conheciménto do presente Recurso de Reconsideração, na forma do disposto nos artigos 32, inciso
I, parágrafo único; e 33, ambos da Lei n° 8.443/92, para, no mérito, negar-lhe provimento, devendo,
portanto, ser mantidos os termos do V. Acórdão condenatório.
Quanto às solicitações contidas nos itens 31 e 32 da petição apresentada (fls. 01 a 08
do volume I), manifestamos nossa anuência às proposições formuladas pelo Sr. Analista insertas às
fls. 136 (itens 72 e 73).

Procuradoria, em 19 de setembro de 1997.

da C nha
t"H.
Procurador-Geral em ercicio
'
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ACÓRDÃO N° 059/98-TCU - Plenário
1. Processo TC n° 006.706/96-7
2. Classe de Assunto: VI - Matéria remetida pela Câmara
3. Responsável: Walter Bezerra de Sá Neto e Orlando Figueiredo Filho
4. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Vinculação: Ministério das Comunicações
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
7. Unidade Técnica: 10' SECEX
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração
interposto contra o Acórdão n° 217/97-TCU-2' Câmara, prolatado em processo de tomada de contas
especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pelos constantes atrasos e omissão
na prestação de contas da Agência Franqueada Quick Express Serviços Postais Ltda. - Samambaia II.
Considerando as questões preliminares suscitadas pela 10' SECEX, no que tange à
natureza da avença e à competência deste Tribunal;
Considerando que a relação mantida entre a AFC Quick Express Serviços Postais Ltda. e a
Empresa Brasileira decorria de contrato de franquia empresarial;
Considerando que as obrigações assumidas em decorrência desse contrato regem-se
exclusivamente pelas normas do direito privado;
Considerando que não configura hipótese para instauração de tomada de contas especial o
descumprimento de cláusula contratual legitimamente acordada, exceto quando verificado ato ilícito
decorrente de ação ou omissão de agente público;
Considerando que no presente caso não existiu ato ilícito, mas tão-somente o
descumprimento de cláusula contratual;
Considerando que a jurisdição do Tribunal de Contas da União não alcança todo e qualquer
prejuízo causado ao erário, mas somente aqueles prejuízos decorrentes do cometimento de irregularidade,
ex vi do item II do art. 71 da Constituição Federal,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fulcro no art. 33 da Lei n° 8.443/92, em:
conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, considerá-lo procedente, tomando
insubsistente o Acórdão n° 217/97-TCU-2' Câmara;
arquivar o presente processo, nos termos do art. 163 do Regimento Interno, por ausência de
pressuposto de constituição.
9. Ata n° 15/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 29/04/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Iram
Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de
Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que alegou impedimento: Benjamin Zymler.
11.3. Ministro que votou com ressalva: José Antonio Barreto de Macedo.

HOMERO SANTOS
Presidente

AD

R ALADINI GIkIISI
Ministro-Relator
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Fui presente:Wkl\?ALENCAR ROEIWIYS
Rep. do Ministério Público
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I - RELATÓRIO
GRUPO I - Classe VII - Plenário
TC-001.457/98-5
Natureza: Solicitação
Interessado: Dr. Edilson Pereira Nobre Junior (Juiz Federal da 4"
Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte)
Entidade: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - RN
Ementa: Expediente de Juiz Federal solicitando cópia de relatório
de auditoria. Processo ainda não apreciado pelo Tribunal.
Relevância das razões apresentadas pelo Solicitante. Deferimento
do pedido. Registro acerca do caráter preliminar das informações.

Cuidam os autos de expediente encaminhado pelo Juiz Federal da 4a Vara da Seção
Judiciária do Rio Grande do Norte solicitando "com a maior brevidade possível, cópia do relatório da
auditoria realizada nas contas do SUS no Município de São Gonçalo do Amarante", para fins de
produção de provas em instrução de processo em tramitação na Justiça Federal de Primeira Instância
naquele Estado.
A SECEX/RN, instruindo o feito, esclarece que a matéria objeto da presente solicitação
refere-se ao TC 600.252/97-3 (anexo o TC 600.012/97-2), que trata de relatório de auditoria na Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante - RN, tendo sido abrangida, inclusive, a área de convênios SUS.

•

Registra a Unidade Técnica que a fase atual de exame do referido relatório é a de audiência
dos responsáveis e que o magistrado acima referenciado já havia sido informado, por meio do Aviso n°
1.631 GP/TCU, de 27.08.97, que, uma vez apreciado em Plenário o referido relatório e "existindo posição
gficial desta Corte de Contas quanto às alegadas irregularidades", ser-lhe-ia encaminhada cópia da
respectiva Decisão.
No mérito, a SECEX/RN submete os autos a este Relator sugerindo, "independentemente
do atendimento da presente solicitação, ajuntada dos autos ao Relatório de Auditoria (TC 600.252/973)"
É o Relatório

II- VOTO

Analisando, em meu Gabinete, os autos objeto da solicitação (TC 600.252/97-3), pude
verificar que, por força de Mandado de Intimação proveniente 4a Vara da Seção Judiciária do Rio Grande
do Norte, datado de 10.07.97, foi intimado o AFCE Ciro Antônio Seabra Batista, servidor da SECEX/RN,
para atuar como perito judicial em processo da Justiça Federal instaurado para apurar irregularidades no
emprego de verbas do Sistema Único de Saúde — SUS, no Município de São Gonçalo do Amarante - RN.

•
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Em razão do Mandado retro mencionado, o Presidente desta Corte, Sr. Ministro Homero
2
Santos, comunicou à autoridade interessada acerca da impossibilidade de seu cumprimento, haja vista a
jurisprudência do Tribunal (Súmula n° 240 da Jurisprudência do TCU), mencionando, inclusive, as
Decisões Plenárias nos 801/96 e 200/97, e registrando, na oportunidade, que, uma vez apreciado em
Plenário o relatório de auditoria que tratava da matéria de interesse do magistrado, e existindo posição
oficial desta Corte quanto às alegadas irregularidades, ser-lhe-ia encaminhada cópia da respectiva Decisão
Cabe salientar que o TC 600.252/97-3 cuida de relatório de auditoria, realizada pelo
3
mencionado servidor, nas áreas de royalties da Petrobrás, convênios federais e convênios SUS, no
Município em questão. Conforme registrado pela Unidade Técnica, encontra-se aquele processo em fase
de audiência dos responsáveis em face de irregularidades constatadas nas várias áreas, inclusive convênios
SUS.
A jurisprudência desta Casa não é unânime quanto ao atendimento de pleitos em que são
4.
solicitadas cópias de assuntos não apreciados pelos Colegiados, mas são diversas as oportunidades em que,
recentemente, tem o Tribunal decidido, em situações análogas, pelo deferimento, alertando-se a autoridade
solicitante acerca do caráter preliminar das informações (Dec. 556/97-P, Relator Min. Carlos Átila, Dec.
572/97-P, Relator Min. Marcos Vilaça, Dec. 755/97-P, Relator Min. Adhemar Ghisi, Dec. 783/97-P,
Relator Min. José Antônio B. de Macedo, entre outras).
Adicionalmente, cabe registrar o entendimento firmado pelo Plenário, quando, em Sessão
5
de 06 03 96, ao apreciar solicitação acerca de informação sobre trabalho realizado e não apreciado pelo
Tribunal, decidiu que somente poderiam ser atendidos os pleitos da espécie mediante autorização do
Plenário desta Casa (Decisão n° 91/96 — Plenário).
Creio que no presente caso, ante as relevantes razões que fundamentam o pedido, ser
6
conveniente prestar-se o subsídio requerido pelo magistrado
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto

•

ao Colegiado
T.C.0 Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

29 de abf.il

de 1998.
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DECISÃO N° 215 /98 -TCU - Plenário

Processo TC n°001.457/98-5
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessado: Dr. Edilson Pereira Nobre Junior (Juiz Federal da 4' Vara da Seção Judiciária do Rio
Grande do Norte)
Entidade: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - RN
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/RN
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 30, parágrafo
único, da Resolução n° 77/96, e 30, inciso I, da Resolução n° 36/95, DECIDE:
8.1 - conhecer da solicitação formulada pelo M.M. Juiz Federal da 4a Vara da Seção Judiciária do Rio
Grande do Norte, Edilson Pereira Nobre Junior, para, no mérito, dar-lhe atendimento, determinando à
SECEX/RN que providencie a remessa de cópia do TC 600.252/97-3 e informando-se-lhe acerca do
caráter preliminar das informações, ainda não apreciadas, quanto ao mérito, pelo Tribunal;
8.2 — determinar ajuntada dos autos ao TC 600.252/97-3.
Ata n° 15/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

•
HOMERO SANTOS
Presidente

EMAR PALADNI GHISI
Ministro elator
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GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário
TC- 010.396/97-7
Natureza: Representação
Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS
Interessada: Auto Locadora Canoense Ltda.
Ementa: Representação formulada, com fundamento no §
1° do art. 113, da Lei n° 8.666/93, contra supostas
irregularidades na Concorrência n° 578-9-007-96
SEGEN/GASBOL lançada pela PETROBRÁS, visando à
contratação de serviços de transporte de pessoal e
pequenas cargas. Impropriedades formais que não
infringiram os princípios norteadores dos procedimentos
licitatórios. Conhecimento. Improcedência. Comunicação
à interessada. Arquivamento.
RELATÓRIO

•

Examina-se Representação formulada pela empresa Auto Locadora Canoense Ltda., nos
termos do art. 113, § 1°, da Lei n° 8.666/93, contra possíveis irregularidades na Concorrência n° 578-9007-96 SEGEN/GASBOL, lançada pela PETROBRÁS, objetivando a contratação de serviços de
transporte de pessoal e pequenas cargas, em vias pavimentadas ou não, estabelecendo como limite de
circulação normal as localidades compreendidas ao longo dos municípios dos Estados de Mato Grosso do
Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pelo prazo de 720 (setecentos e vinte) dias
corridos, sob o regime de preços unitários.
Segundo a empresa representante, as licitantes Ouro Verde Transporte e Locação Ltda.,
RONDAVE Ltda. e Empresa Brasileira de Engenharia e Comércio - EBEC não poderiam ter sido
habilitadas no aludido certame, em virtude de não terem apresentado documentos básicos exigidos no
edital e/ou tê-los apresentado após o início dos trabalhos da comissão julgadora.
Afirmou a interessada que "As empresas acima qualificadas não juntaram aos documentos
necessários à habilitação uma DECLARAÇÃO, nos termos do modelo constante do Adendo IV (quatro)
do Edital, comprometendo-se a fornecer, caso o mesmo venha a ser o vencedor desta Licitação, uma
garantia de cum. primento das obrigações contratuais.
"A empresa RONDAVE igualmente não apresentou Certidão Negativa de Dívida Ativa da
União, documento indispensável à prova de regularidade com a Fazenda Federal, conforme inciso II,
item C.
"As empresas (EBEC/RONDAVE) não atenderam, desta forma, as exigências contidas no
inciso IV, item dl do Edital de Concorrência n° 578.9.007/96, devendo ser excluídas da presente
licitação, com a inabilitação para a fase de abertura das propostas.
(-)
"As empresas (OURO VERDE/RONDAVE) não apresentaram a Garantia de Manutenção
da Proposta, conforme inciso IV, item c. 1, no momento da entrega dos envelopes 'A' e 13', mas somente
após a abertura dos documentos da empresa EBEC S/A e os documentos da própria OURO VERDE.
"A empresa EBEC S/A apresentou os documentos de forma correta, com a Garantia de
Manutenção da Proposta em envelope lacrado, dentro do envelope 'A' e de forma a destacá-lo dos
demais documentos.
"Em ato contínuo, a comissão procedeu à abertura dos documentos da empresa OURO
VERDE, e constatou a ausência do documento relativo à Garantia de Manutenção da Proposta.
"Neste momento, às 14:45 h e após 25 min (vinte e cinco minutos) da entrega dos
envelopes 'A' e 13', as empresas RONDAVE e OURO VERDE entregaram o documento relativo à
Garantia de Manutenção da Proposta.
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"O ato de entrega 'ao depois' de documento obrigatório à habilitação contraria
frontalmente o Edital no inciso IV, item 4.4, 4.4.1, 4.4.2 e a Circular n° 4, pergunta 02, devidamente
recebidas pelas empresas OURO VERDE e RONDAVE
(.)."
Parecer da Unidade Técnica

•

Após análise inicial do processo (fls. 35/6), a 9 3 SECEX realizou diligência junto à
PETROBRÁS (Oficio N°493/97-9 3 SECEX, de 25.9.97 - fl. 37), obtendo a cópia de vários documentos
relacionados ao procedimento licitatório, bem como justificativas quanto às irregularidades levantadas
pela empresa representante (vol. I).
Examinando a documentação e os esclarecimentos apresentados pela PETROBRÁS, a
Unidade Técnica assim se pronunciou (fls. 39/41):
Quanto aos esclarecimentos requisitados nos itens ai a a3 a Empresa
"2.
justifica-se apresentando parecer do Serviço Jurídico - SEJUR/DICONT - 4278/97, de 20.03.97, no qual,
assim se posiciona:
'O mestre HELY LOPES MEIRELLES nos ensina que a desconformidade ensejadora da
desclassificação de uma proposta deve ser substancial e lesiva à Administração ou aos outros Licitantes,
visto que uma falha de interpretação do Edital não deve propiciar a rejeição da oferta. Trata-se da
aplicação do Princípio de Direito Universal de que 'não há nulidade sem prejuízo'. Para HELY, 'melhor
será que se aprecie uma proposta sofrível na apresentação, mas vantajosa no conteúdo, do que
desclassificá-la por um rigorismo formal e inconsentâneo com o caráter competitivo da
licitação. '(destaque do original)
'E certo que se o Edital impôs determinado requisito, deve se reputar como relevante tal
exigência, arcando o Licitante com as conseqüências de sua omissão. Esta é a regra.
'No caso em tela, porém, não vislumbramos qualquer prejuízo na não apresentação da
Declaração, nos termos do Modelo constante do Adendo 3, pois se as Empresas concordaram com os
termos do Edital, através da Declaração firmada no Adendo II, implicitamente também concordaram
com a necessidade de apresentação de uma Garantia de Cumprimento das Obrigações Contratuais. Ou
seja, podemos afirmar que a Declaração do Adendo 2 supre a Declaração do Adendo 3.
'Além do que, conforme bem sustentou a EBEC no seu Recurso, às f7s. 3, corroborando a
afirmação de que a ausência de tal documento é irrelevante, temos que, de acordo com o Edital, acaso
uma Licitante venha a ser considerada vencedora da Licitação e convidada a assinar o respectivo
Contrato, esta deverá fornecer de qualquer maneira a citada Garantia, mesmo porque a PETROBRÁS já
está de posse de um documento que é a Garantia da Proposta, que certamente será utilizado, em caso de
omissão da Licitante vencedora, nos termos do que dispõe o subitem 8.3.2.
'Assim sendo, concordando com as razões recursais expostas, entendemos que DEVEM
SER PROVIDOS OS RECURSOS DAS EMPRESAS EBEC e RONDA VE, de forma a considerá-las
habilitadas a prosseguir no certame licitatório. (os destaques são do original)
'Com relação ao recurso da CANOENSE, entendemos que o mesmo não merece ser
provido. Em primeiro lugar, não tem qualquer relevância a apresentação da Bid Bond em envelope
separado, mesmo que após a entrega do Envelope A. Seria de rigor extremo e desnecessário entender
como caso de inabilitação tal fato, visto que não vislumbramos qualquer lesão aos princípios básicos da
Lei de Licitações. Além do que, entendemos que a redação da CIRCULAR 4 deu margem a diversas
interpretações, pois nela consta, na resposta à Pergunta n.° 2, que a Bid Bond deverá ser apresentada
conforme descrito no item 4.4 e seus subitens (entenda-se: dentro do envelope A), 'em envelope fechado e
de forma a destacá-lo dos demais, cuja abertura ficará condicionada à aprovação dos outros documentos
pela Comissão '.(grifo do original)
'Com relação às demais alegações da CANOENSE, temos que, quanto à questão da
ausência da Declaração constante do Adendo 3, é desnecessário repetir as razões acima expostas. Por
último, quanto à regularidade para com a Fazenda Federal, lembramos que a PETROBRÁS exige a

Min-mv_121 \ C: \Votos\01039697.doc

2

-1 0 9 —

Tribunal de Contas da União

e

8

Cg. Can"
enir
SWatOcla do MIMO
•

apresentação da Certidão de Quitação dos Tributos administrados pela Receita Federal, o que foi
cumprido pela Empresa RONDAVE.'
II ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS
Conforme se depreende dos autos, as empresas Rondave e EBEC, realmente, deixaram
de apresentar a Declaração de Garantia de Cumprimento das Obrigações Contratuais, em obediência à
exigência editalícia. Entretanto, concordo com a empresa quando afirma que a ausência de tal
documento é irrelevante, uma vez que, na hipótese de ser considerada vencedora do certame, a
concorrente terá, obrigatoriamente, que fornecer tal garantia, sob pena de, em não o fazendo, ver
cancelada a adjudicação do resultado do concurso, em seu favor, caso em que, a Petrobrás gozará da
faculdade prevista no subitem 6.4.1 do Edital de Convocação (item 8.3.1 e 8.3.2 do Edital de
Concorrência n.° 578-9-007-96)
Assim, por entender que nenhum prejuízo poderia advir da não apresentação da
Declaração nos moldes previstos, julgo acertada a decisão da Comissão de Licitação, no sentido de
habilitar as concorrentes EBEC e RONDA VE, uma vez que, no caso em questão, o procedimento
contrário apenas atenderia a um rigorismo formal, prejudicial ao caráter competitivo do certame.
A respeito do assunto, o Tribunal ao analisar o TC 009.546/92-8, in DOU de 29.12.92,
assim se manifestou:
`... o rigor formal não pode ser exagerado ou absoluto. Como adverte o já citado Hely
Lopes Meirelles, o principio do procedimento formal não significa que a Administração deva ser
formalista a ponto de fazer exigências inúteis ou desnecessárias à licitação, como também não quer dizer
que se deva anular o procedimento ou julgamento, ou inabilitar licitantes ou desclassificar propostas
diante de simples omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que tais omissões
sejam irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes. '(Dec. 570/92-P, ata
54/92)
É evidente que, no caso em exame, a Comissão de Licitação, afastando o formalismo
administrativo, preferiu consagrar vencedora a proposta mais vantajosa à administração, mesmo que
para isso tivesse que abrir mão da exigência prevista no Edital, sem que isso implicasse em lesar o
direito dos demais participantes.
Afinal, o fato de referidas concorrentes terem deixado de apresentar a Garantia
reclamada pela representante não constituía obstáculo intransponível à apreciação ou entendimento da
proposta, até porque, repito, esta lacuna poderia ser preenchida no prazo de 30 (trinta) dias a contar do
recebimento da comunicação da homologação do julgamento da licitação, conforme prevê o item 8.3.1.
do Instrumento Convocatório.
Com relação à apresentação da Garantia de Manutenção da Proposta após a
abertura do envelope "A", novamente concordo com a justificativa oferecida pela Petrobrás, no sentido
de que a redação da CIRCULAR 4 deu margem a interpretações diversas, o que poderia ter levado as
Empresas Ouro Verde e Rondave a descumprir a exigência contida no item IV-ci.
Ademais, volto a afirmar que a inabilitação pretendida pela reclamante apenas
traduziria o formalismo administrativo que, a meu ver, a Comissão de Licitação buscou afastar.
Finalmente, no que tange ao descumprimento ao item II-c do Edital, a Petrobrás
afirma que a Certidão de Quitação dos Tributos administrados pela Receita Federal foi apresentada
pela Rondave, motivo pelo qual considero superada a questão.
III CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho que se conheça da presente Representação, por
preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, da Resolução TCU n.° 77/96, c/c o art.
213, caput, do RI/TCU, para, no mérito, julgá-la improcedente, arquivando-se os autos, após
comunicação ao interessado da Decisão que vier a ser proferida."
É o Relatório.
-
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VOTO
Considerando que os princípios regedores dos procedimentos licitatórios foram observados
no presente caso, e que o interesse público restou atendido, acolho, pelos seus fundamentos, 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 29 de abril de 98

arcos Vinici • Vilaça
Ministro-R lator
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Processo n° TC — 010.396/97-7
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessada: Auto Locadora Canoense Ltda.
Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS
Vinculação: Ministério de Minas e Energia - MME
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: Nona Secretaria de Controle Externo (9' SECEX)
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 à empresa Auto Locadora
Canoense, autora da representação, bem como à PETROBRÁS;
8.3. determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 15/98 — Plenário.
tir

Data da Sessão: 29/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

H MERO SANTOS
Presidente

•

MARCOS VINICIS VILAÇA
Ministro-Rdlator
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GRUPO: 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-004.661/97-4
NATUREZA: Representação.
ENTIDADE: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.
INTERESSADO: Sebastião Waldemir Pinheiro da Silva, Delegado
Regional do Trabalho em Rondônia.
Representação. Celebração de contratos de prestação de serviços
pela ECT com pessoas fisicas com características de contratos de
trabalho. Conhecimento. Contratos extintos. Determinação. Juntada
dos autos às contas da empresa. Ciência ao interessado.
Trata-se de documentação enviada pela Delegacia Regional do Trabalho em Rondônia
noticiando que, em fiscalização realizada por aquela Delegacia na Diretoria Regional da ECT naquele
Estado, foi constatado que se encontravam em atividade laboral na empresa, sem o devido ingresso por
meio de concurso público, o Sr. Abdon Dias da Silva, exercendo a função de mecânico, e a Sra. Eva
Aparecida de Almeida Tonello, exercendo a função de auxiliar de limpeza. Não obstante tenham os
diretores informado que as contratações eram de natureza temporária, o fiscal do trabalho autuou a
empresa, por entender estar caracterizado o vínculo empregatício.
Os documentos remetidos pela DRT/RO foram autuados como Representação nos termos
2.
do art. 42 da Resolução n° 77/96.
Com a anuência deste Relator, a 9a SECEX diligenciou junto à Presidência da ECT com o
3.
fim de obter as justificativas para as contratações em tela, bem como a relação dos contratos de prestação
de serviços temporários celebrados pela Diretoria Regional de Rondônia nos últimos dois anos.
4. Em resposta, a ECT/RO listou três contratos de prestação de serviços temporários firmados
com a empresa Joplin Construções Indústria e Comércio Ltda., bem como os nomes dos respectivos
empregados contratados. Remeteu, por cópia, os aludidos contratos e apresentou as seguintes justificativas
quanto às contratações mencionadas no Relatório de Inspeção da DRT/RO:
a) a contratação do mecânico Abdon Dias da Silva, ocorrida em novembro de 1996, com
vigência de seis meses, conforme contrato de prestação de serviços às fls. 61/63, decorreu de necessidade
emergencial, tendo em vista o aumento do volume de trabalho no final do ano e o período de chuvas na
região, que provoca sérios danos às estradas e, por conseguinte, aos veículos que realizam o transporte na
Regional, cuja idade média é de 10 anos; informou ainda a ECT que, à época, tramitava na empresa um
processo licitatório com vistas à contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de mecânica
preventiva e corretiva em veículos, o qual deu origem ao Contrato de n° 21/97, firmado em 10/03/97,
corrigindo, desta forma, a situação provisória e emergencial até então existente;
b) quanto à auxiliar de limpeza Eva Aparecida de A. Tonello, justificou a ECT que a sua
contratação como diarista, para prestação de serviços na Agência de Nova Mamoré/RO, foi a forma
encontrada para minimizar os custos daquela agência, que por ter cunho basicamente social apresenta
prejuízos mensais; argumenta que se optasse pela contratação de uma empresa de conservação teria um
custo adicional da ordem de R$ 500,00 mensais; informa, por fim, que, em razão da fiscalização
empreendida pela DRT/RO, a empresa suspendeu a prestação do serviço da mencionada auxiliar de
limpeza.
A 9a SECEX, examinando a documentação remetida pela ECT, concluiu que os contratos
5.
firmados com a empresa Joplin Construções Indústria e Comércio Ltda. não infringem as normas
pertinentes, uma vez que foram precedidos do devido certame licitatório.
Quanto à contratação do mecânico, a Unidade Técnica não acolheu as justificativas da
6.
ECT, por entender que não ficou caracterizada a situação emergencial invocada, uma vez que os fatos
alegados nada têm de imprevisíveis. Assim, segundo a SECEX, a contratação emergencial resultou de
imprevidência do gestor.
Min_bjb_160p\ processos do BJB \1998VO
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Relativamente à contratação da auxiliar de limpeza, o órgão técnico argumenta que, não
obstante a preocupação da Agência dos Correios em não onerar os cofres da empresa, "não se pode deixar
de observar a legislação pertinente", devendo as contratações de serviços de limpeza obedecer aos
procedimentos previstos na Lei n° 8666/93.
Ante essas considerações, propõe a SECEX, em pareceres uniformes, que, sem prejuízo da
juntada deste processo às contas da ECT, exercício de 1996, seja determinado àquela empresa que:
"a) planeje adequadamente suas ações, de modo a impedir que a inércia administrativa dê
causa a situações que justifiquem a contratação em caráter emergencial e dispensem a realização de
certame licitatório;
b) quando da assinatura de contratos de prestação de serviços, ainda que de caráter
eventual, precavenha-se quanto a situações que possam caracterizar vínculo empregatício"
Sugere ainda a Unidade Técnica que seja dado conhecimento da decisão a ser proferida à
Delegacia Regional do Trabalho em Rondônia.
É o Relatório.
VOTO
Conforme informado pela ECT, ambas as contratações questionadas pela Delegacia do
Trabalho em Rondônia não mais perduram, estando, portanto, regularizada a situação que deu origem a
este processo. Não obstante, em vista da possibilidade de os contratos da espécie caracterizarem vínculo
empregatício, segundo as normas trabalhistas vigentes, acolho, quanto ao mérito, a proposta de
determinação feita pela 9' SECEX a respeito do assunto (item 8, letra "b").
Deixo de endossar, no entanto, a proposta daquela Unidade no sentido de se recomendar
à ECT o adequado planejamento de suas ações, tendo em vista que o mérito da questão em exame não diz
respeito à ausência de licitação, mas sim à existência ou não de vínculo empregatício na contratação pela
empresa de pessoas fisicas para o desempenho das tarefas de mecânica de automóveis e de limpeza. Nesse
sentido, verifico que tais contratos, independentemente de terem ou não sido firmados como locação de
serviços, nos termos do Código Civil, e precedidos ou não de licitação, podem ser entendidos pela Justiça
do Trabalho como de natureza não temporária ou eventual, nos termos do art. 3 0 da CLT, das disposições
da Lei n° 6.019/74 e das demais normas pertinentes, gerando, portanto, direitos trabalhistas em favor dos
contratados. Aliás, o entendimento do fiscal do trabalho da DRT/RO é de que ficou caracterizado o
vínculo empregatício nos aludidos contratos firmados pela ECT/RO, bem como o descumprimento à
Constituição Federal pela ausência do devido concurso público.
Lembrou o Analista responsável inicialmente pela instrução do processo (fls. 22) que em
situações similares tem o Tribunal determinado às entidades públicas contratantes que se abstenham de
firmar contratos da espécie não amparados pela legislação pertinente, solução essa que entendo mais
adequada ao caso em exame, em substituição à formulada pelos dirigentes do órgão técnico.
Ante o exposto, acolhendo parcialmente as conclusões da Unidade Técnica, VOTO por
que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 29 de abril de 1998

BENTO JOSE Ui ARIN
Ministro- el4or
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DECISÃO N° 217 /98 - TCU - Plenário
Processo n° 004.661/97-4
Classe de Assunto: VII - Representação.
Interessado: Sebastião Waldemir Pinheiro da Silva, Delegado Regional do Trabalho em Rondônia.
Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 9' SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Representação por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no
art. 213 do Regimento Interno;
8.2. determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que se abstenha de firmar contratos de
prestação de serviços que possam vir a ser reconhecidos como contratos de trabalho e assim gerar direitos
trabalhistas para os contratados;
8.3. determinar a juntada destes autos à prestação de contas da ECT relativas ao exercício de 1996,
para exame em conjunto e em confronto;
8.4. dar ciência desta Decisão ao interessado.
Ata n° 15/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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Tribunal de Contas da União

GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-011.833/95-5
Natureza: Solicitação
Interessado: Procurador-Geral da República
Órgão: Procuradoria-Geral da República
Ementa: Solicitação, do então Procurador-Geral da República,
de cópia de declaração de bens e rendas a fim de instruir o
Inquérito Civil Público n° 5/94. Determinação à CISET/MPAS
para apuração do descumprimento da Lei n° 8.730/93 e IN
TCU n° 05/94 por parte de servidores. Diligência à
CISET/MPAS solicitando resultados dos procedimentos
determinados. Atendimento parcial do item 8.1 da Decisão n°
489/96. Fixação de prazo para cumprimento da Decisão
mencionada.

•

Trata-se de solicitação de cópia de declaração de bens e rendas de servidores do INSS,
formulada pelo então Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira Alvarenga, a fim de instruir o
Inquérito Civil Público (IPC) n° 5/94.
Examinado o rol com os nomes dos servidores, foi verificado que apenas três deles
enquadravam-se no art. 1° da Lei n° 8.730/93 e IN TCU n° 05/94.
Oficiado (fl. 6/7), o Presidente do INSS remeteu a este Tribunal a declaração de bens e rendas do
ano-base/93, exercício/94, do servidor José Newton Aquino e a declaração de bens de Cláudio Augusto
Losso e Elio Fiszbejn, recusando, estes últimos, a enviar suas declarações de renda, sob o pretexto de o
documento já constar do IPC n° 5/94.
Instaurada sindicância para apurar o procedimento dos servidores, o INSS concluiu pelo
arquivamento do processo, tendo em vista que o fato não tipificava infração disciplinar.
Em Sessão Plenária de 07.08.96, foi determinado à CISET/MPAS apurar o descumprimento da
Lei n° 8.730/93 e IN TCU n° 05/94 pelos dois servidores do INSS que não apresentaram suas declarações
de rendas, com observação das sanções previstas nas Leis n° 8.730/93 e n° 8.112/90, comunicando a este
Tribunal o resultado final do processo disciplinar (fl. 62).
Cientificada, a Secretaria de Controle Interno do Órgão enviou comunicação, em 03.09.96, ao
Diretor de Recursos Humanos do INSS, solicitando providências para o reexame do caso e a aplicação de
penalidade aos envolvidos, estipulando prazo de 10 dias para comunicação do desfecho ao comunicante,
com o fim de dar cumprimento à legislação (fl. 70).
Em 13.06.97, foi expedido diligência ao titular da CISET/MPAS solicitando, em 15 (quinze)
dias, os resultados dos procedimentos adotados para dar cumprimento ao item 8.1 da Decisão n° 489/96 TCU - Plenário, ressaltando que o não atendimento do comunicado implicaria aplicação de multa prevista
na Lei n° 8.443/92 (fl. 72).
o
enviou
Interno/MPAS
Controle
de
Secretário
o
atendimento,
Em
Oficio/MPAS/CISET/GAB/n ° 370, de 19.06.97, ao Diretor de Recursos Humanos do INSS, reiterando
oficio anterior da COAUD/CISET/MPAS e comunicando o recebimento da diligência deste Tribunal, para
que fossem encaminhadas as informações relativas ao resultado da apuração do descumprimento da
legislação pelos servidores Cláudio Augusto Losso e Elio Fiszbejn (fl. 78). O mesmo Diretor respondeu
que o servidor Cláudio Augusto Losso havia cumprido a determinação legal, porém o servidor Elio
Fiszbejn não o havia feito, ensejando medidas da Coordenação de Recursos Humanos do INSS/SP para
que reiterasse o pedido e, caso não atendido, adotasse medidas disciplinares cabíveis ao caso (fl. 75).
Pelo constante nos autos, a Unidade Técnica concluiu que a CISET/MPAS não adotou
providência para dar cumprimento ao item 8.1 da Decisão n° 489/96, tampouco a área de Recursos
Humanos do INSS atendeu à determinação desta Corte.
MIN-VC_169 \C: \Trabalho\votos\ 1183395.doc
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Diante disso, a 5' SECEX apresentou proposta para que fosse (fl. 81):
"a) assinado prazo de 15 (quinze) dias para que a CISET/MPAS adote as providências necessárias
para dar cumprimento ao item 8.1 da Decisão n° 489/96 - TCU - Plenário, sob pena de aplicação da
multa prevista no art. 58, VII, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 220, VII, do RI/TCU ao seu dirigente, no
caso de descumprimento sem causa justificada, comunicando de imediato a este Tribunal as medidas
adotadas;
b) assinado prazo de 15 (quinze) dias para que o Sr.Elio Fiszbejn apresente à Unidade de Pessoal do
INSS cópia, devidamente assinada, da mesma declaração de bens e rendas referente ao ano-base/93,
exercício/94, entregue à Secretaria da Receita Federal para fins de Imposto de Renda, alertando o
servidor de que o não-atendimento à determinação, sem causa justificada, ensejará multa prevista no
art. 58, inciso IV, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 220, inciso IV, do RI/TCU, bem como representação ao
Poder competente e ao Representante do Ministério Público para apuração dos eventuais crimes e
aplicação das penalidades previstas no art. 3 0 , parágrafo único, alínea b, da Lei n° 8.730/93;
c) determinado à Unidade de Pessoal do INSS que proceda à comunicação da decisão ao servidor,
devendo encaminhar a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, o documento comprobatório da ciência
ou os esclarecimentos no caso de impossibilidade de ser efetuada, sob pena de ser aplicada ao seu
dirigente a multa prevista no art. 58, IV, da Lei n° 8.443/92 c/c art. 220, IV, do RI/TCU."
É o Relatório.
VOTO

ei‘

A solicitação do então Procurador-Geral da República a este Tribunal levantou a questão da
1 1.
obrigatoriedade de os servidores que exercem função comissionada apresentarem suas declarações de bens
rendas às respectivas unidades de pessoal dos órgãos.
A obrigatoriedade dessa ação está explicitamente prevista na Lei n° 8.730, de 10 de novembro de
1993, bem como na Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
É claro o art. 3 0 da Lei n° 8.730/93, que considera "infração político-administrativa, crime
funcional ou falta grave disciplinar" o descumprimento da mencionada legislação, ficando o infrator sujeito
às penalidades de destituição de função ou exoneração do cargo, cumulativamente com a inabilitação para
exercício de qualquer emprego ou função pública por até cinco anos. Portanto, é improcedente alegar
que a não apresentação das referidas declarações não tipifica infração disciplinar.
Quanto à Lei n° 8.112/90, o descumprimento das normas legais e regulamentares requer a
aplicação de advertência, no mínimo.
Pelo que se extrai dos autos, a unidade de Recursos Humanos do INSS não tomou as
providências para dar cumprimento à Decisão n° 489/96 deste Tribunal. Cabe à CISET/MPAS adotar
medidas para o atendimento das determinações especificadas na deliberação retromencionada, conforme
estabelecido na Lei Magna, art. 74, inciso IV.
Diante do exposto, acolho a proposição 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 29 de abril

'f/c)
VALIV(IR C ELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 218 /98 - TCU - Plenário
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Processo n° TC- 011.833/95-5
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessado: Procurador-Geral da República
Órgão: Procuradoria-Geral da República
Relator: Ministro Valmir Campeio
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 5 a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Previdência e Assistência Social
(MPAS) para que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as providências necessárias para dar cumprimento ao
item 8.1 da Decisão n° 489/96 - TCU - Plenário;
8.2 - determinar à Unidade de Pessoal do INSS:
8.2.1 - que proceda à comunicação do servidor Elio Fiszbenj para que apresente a essa unidade, no
prazo de 15 (quinze) dias, cópia, devidamente assinada, da declaração de bens e rendas referente ao anobase/93, exercício/94, entregue à Secretaria da Receita Federal para Imposto de Renda;
8.2.2 - que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 10 (dez) dias, o documento comprobatório da
ciência do servidor ou, em caso de impossibilidade do ato, os devidos esclarecimentos;
8.3 - dar ciência à Secretaria de Controle Interno/MPAS, Unidade de Pessoal do INSS e ao servidor
Elio Fiszbejn que o descumprimento a determinação desta Corte sujeita o responsável à multa previsto no
inciso IV do art. 58 da Lei n° 8.443/92.
Ata n° 15/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campeio (Relator) e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente
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VALMIR C MPELO
Ministro-Relator
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Grupo I Classe VII - Plenário
TC-225.198/95-9
Natureza: Solicitação
Entidade: Prefeitura Municipal de Japurá/AM
Interessado: Ministério Público do Estado do Amazonas
Ementa: Solicitação de cópia dos elementos do presente processo de
Tomada de Contas Especial, bem assim de informação sobre o seu
trâmite, a fim de instruir o procedimento n 2 1863/97-0, em curso na
Procuradoria Geral de Justiça/AM. Conhecimento e atendimento do
pedido de conformidade com precedentes deste Tribunal.

Trata-se de solicitação formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado do
Amazonas, mediante o Oficio n 2 031/98-PGRGAJ, onde requer o fornecimento de cópia do processo de
Tomada de Contas Especial, concernente ao Convênio n 2 1529/93 celebrado entre o FNDE e a Prefeitura
Municipal de Japurá/AM, bem como informação sobre o trâmite dos referidos autos, com vistas a bem instruir
o procedimento n 2 1863/97-0, em curso naquela Procuradoria.
A instrução dos autos, a cargo da Diretora da 1 2 DT da SECEXJAM, esclarece que:
02.
"2. A aplicação dos recursos do Convênio n 2 1529/93, em razão da omissão na apresentação de sua
prestação de contas, resultou na instauração da presente Tomada de Contas que julgada irregular na Sessão
de 20.05.97 - Acórdão n 2 156/97-TCU-1 2 Câmara, fls. 40, foi objeto de nova apreciação por esta Regional
em virtude do encaminhamento pelo responsável da prestação de contas até então omissa, que nesta esfera
foi recebida como recurso ao citado Acórdão.
Ressalte-se por oportuno que, antes que a SEGECEX providenciasse o sorteio de Ministro-Relator
para o feito, deu entrada nesta Corte de Contas a solicitação em tela. Assim, o processo ainda não tem
Relator para apreciação do recurso, porém o Relator inicial do mesmo era o Eminente Ministro PAULO
AFFONSO, cuja relação de processos passou para a relatoria do também Eminente Ministro VALMTR
CAMPELO (LUJ n 2 06).
Destarte, conforme disciplinado pelo art 30, Parágrafo Único da Resolução TCU n 2 77/96 e em
consideração ao exposto no art. 30 da Resolução TCU n 2 36/95 que faculta aos membros do Ministério
Público a obtenção de informações sobre processos em andamento nesta Egrégia Corte de Contas, acredito
que este Tribunal possa atender a solicitação em análise."
Assim sendo, propõe, no mérito, com a aquiescência da Titular da SECEX/AM, que o Tribunal:
03.
"I - conheça da presente solicitação em n face das disposições contidas no art. 30 da Resolução TCU
n2 36/95 e art. 30, Parágrafo Único da Resolução TCU n 2 77/96;
II - autorize a concessão de cópias dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, informandolhe que o Acórdão condenatório da presente Tomada de Contas Especial foi objeto de recurso por parte
do responsável, encontrando-se a matéria sem o pronunciamento definitivo deste Tribunal, devendo assim
por ele ser resguardada, uma vez que ainda não possui caráter institucional; e
III - após a concessão das cópias ora requeridas, sejam os autos encaminhados à SEGECEX para que
seja sorteado Ministro-Relator que apreciará o recurso impetrado pelo responsável."
É o Relatório.
VOTO
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Conforme se verifica do acima relatado, o presente processo encontra-se em fase recursal, razão por
que submeto esta solicitação à apreciação deste Colegiado, uma vez que o Tribunal vem firmando
posicionamento, a partir da Decisão n 2 91/96 - Plenário, Ata 08/96, que informações a respeito de matéria
ainda não apreciada por este Tribunal somente poderão ser atendidas mediante autorização do E. Plenário
(Decisões n2 190/97 e 191/97, ambas do Plenário e constantes da Ata n 2 12/97).
Quanto ao mérito do pleito, vale destacar que o mesmo encontra guarida no art. 30 da Resolução
TCU n2 36/95 e art. 30, Parágrafo Único da Resolução TCU n 2 77/96, devendo, pois, ser conhecido
Ademais disso, é de todo importante assinalar que na esteira de algumas deliberações desta Corte,
(Decisões Plenárias n 2 s 108/93, 350/93 e 154/94, Atas n 2 s 11/93, 33/93 e 9/94, respectivamente),
notadamente da Decisão Plenária n 2 775/96 (Ata 48/96), matérias de mesma natureza da que ora se examina,
isto é, solicitações emanadas de Ministérios Públicos integrantes de Estados da Federação, foram atendidas
no âmbito deste Tribunal.
O atendimento de tais pedidos tem se verificado sob o prisma do art. 26, inciso I, alínea "b", da Lei
8625/93,
que "institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para
n2
a organização do Ministério Público nos Estados e dá outras providências", posto que o citado dispositivo
prevê que o Ministério Público, indistintamente da esfera de atuação, poderá, no exercício de suas funções,
"requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem
como dos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para instaurar medidas e procedimentos
administrativos pertinentes".
Nesse sentido, cumpre ainda ressaltar que em situações semelhantes tem o Tribunal atendido às
solicitações, encaminhando cópia dos autos, na forma requerida (Decisões Plenárias n 2 190/97 e n2 191/97,
Ata n2 12/97; e Decisões Plenárias n 2 034/98 e 035/98, Ata n 2 05/98).
Assim, acolhendo a proposição de mérito consignada pela Unidade Técnica, a qual se apresenta
consentânea com os precedentes invocados, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao E.
Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 2 9de

,ÍA
VALM1R CÁMPELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N2 219 /98-TCU-Plenário
Processo ng- TC-225.198/95-9
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessado: Ministério Público do Estado do Amazonas
Entidade: Prefeitura Municipal de Japurá/AM
Relator: Ministro Valmir Campeio
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/AM
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente solicitação em face das disposições contidas no art. 30 da Resolução TCU
rig 36/95 e art. 30, Parágrafo Único da Resolução TCU n 2 77/96;
8.2 - autorizar a concessão de cópias dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, informandolhe que o Acórdão condenatório da presente Tomada de Contas Especial foi objeto de recurso por parte do
responsável, encontrando-se, portanto, a matéria sem o pronunciamento definitivo deste Tribunal;
8.3 - após a concessão das cópias ora requeridas, determinar sejam os autos encaminhados a sorteio do
competente Ministro-Relator que apreciará o recurso impetrado pelo responsável.
Ata n° 15/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campeio (Relator) e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

VAL1v1IR CÁMPELO
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO.
TC-002.367/94-7
Natureza: Solicitação.
Órgão: Ministério do Trabalho.
Solicitante: ex-Ministro de Estado do Trabalho, Sr. Walter Barelli.
EMENTA: Solicitação do Sr. Ministro de Estado do Trabalho acerca
da aplicação do art. 14 do Decreto-lei n. 200/67, bem como da
Resolução TCU n. 152/74, aos Conselhos de Fiscalização do
Exercício Profissional que não encaminharam as prestações de contas
aos respectivos Conselhos Federais nos prazos legalmente
estabelecidos, razão pela qual deixaram de ser consolidadas para o
exame e a certificação do Controle Interno. Matéria superada em
virtude da Decisão do Tribunal adotada na Sessão de 10/07/97 da 2'
Câmara, mediante Relação n. 048/97, bem assim da edição das
Instruções Normativas do TCU ns. 06/94 e 12/96. Comunicação ao Sr.
Ministro de Estado do Trabalho. Arquivamento dos autos.

•

RELATÓRIO

•

Trata-se da solicitação do Ministro de Estado do Trabalho, à época Sr. Walter Barelli, por
meio do Aviso n. 001/MTB, de 04.01.94, acerca da "aplicação do art. 14 do Decreto-lei n. 200/67, bem
como da Resolução TCU n. 152/74, aos Conselhos de Fiscalização do Exercício Profissional cujos
processos de prestação de contas, por não terem sido encaminhados aos respectivos Conselhos Federais
nos prazos legalmente estabelecidos, deixaram de ser consolidados por estes para exame e certificação
das respectivas contas pelo Controle Interno" (fls. 01/02).
Destaca o Sr. Ministro que nesses casos o Controle Interno estaria obrigado a realizar
auditoria em tais órgãos, relativamente ao exercício em que ocorreu a omissão no dever de apresentar a
prestação de contas no prazo prescrito. Registra, no entanto, a insuficiência do número de técnicos da
CISET para a realização dessa tarefa, sem que haja prejuízo de outras atividades consideradas prioritárias,
tanto pelo volume de recursos envolvidos, como por sua destinação, a exemplo do exame das contas do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Juntamente com o Aviso n. 001/MTb, foi encaminhado parecer da CISET/MTb que indica,
segundo o solicitante, que os custos estimados para a realização das auditorias nos Conselhos seriam
superiores "ao risco da eventual não detecção de má gestão de recursos por motivo de não ter sido
realizado o exame `in loco' das respectivas contas" (fls. 2), o que fundamentaria a aplicação do art. 14 do
Decreto-lei n. 200/67, o qual dispõe que "O trabalho administrativo será racionalizado mediante
simplificação de processos e supressão de controle que se evidenciarem como puramente formais ou cujo
custo seja superior ao risco".
A 1' SECEX, instruindo os autos às fls. 46/48, entendeu, em suma, que a questão da
apresentação das contas dos Conselhos Regionais de Fiscalização das Profissões Liberais, relativas ao
exercício de 1994 e anteriores, sem o relatório e Certificado de Auditoria, o parecer do dirigente de
Controle Interno e o pronunciamento do Ministro de Estado, já estava superada, tendo em vista o decidido
pelo Tribunal na Sessão de 10.07.97 da 2' Câmara, no sentido de considerar dispensável a apresentação
dos referidos documentos nas mencionadas prestações de contas, encaminhadas de forma consolidada
(TC n. 016.774/95-7, Relação n. 048/97, Ata n. 21/97). Em conclusão, propôs o arquivamento dos autos,
dispensando a comunicação ao solicitante, em virtude da edição da Medida Provisória n. 1.549-35, de
09.10.97, que atribuiu aos Conselhos de Fiscalização a natureza jurídica de direito privado.
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O Ministério Público, após destacar que, com a edição n. 36 da mencionada Medida
5.
Provisória, restou demonstrado que o TCU continua competente para apreciação das contas daqueles
Conselhos, manifestou-se, em relação ao caso presente, no sentido de que "o Relatório e o Certificado de
Auditoria do Controle Interno podem ser elaborados com base nas peças constitutivas da prestação de
contas (art. 18 da IN/TCU n. 12/96), ainda que incompletas, devendo, naquelas circunstâncias em que a
entidade permanece omissa, ser instaurada a devida Tomada de Contas Especial nos exatos termos dos
arts. 8° e 9° da Lei n. 8.443/92 e arts. 2° e 3° da IN n. 13/96 deste Tribunal" (fls. 51/52).
Considerando a superveniência de diversas normas regulamentadoras da matéria em exame,
6.
após o encaminhamento do Oficio n. 001/MTb, de 04/01/94, pelo então Ministro do Trabalho — tais como
as Instruções Normativas ns. 12/96, 13/96 e 18/97, as Decisões ns. 466/95, 845/96 e 714/97 e a Decisão
Normativa n. 17/97 — determinei, em Despacho às fls. 53, que os autos fossem restituídos à 1 SECEX
para que emitisse parecer sobre o mérito da questão à luz das disposições vigentes.
Reinstruindo os autos, a Unidade Técnica teceu, no essencial, as seguintes considerações (fls.
7.
60/64):
as contas dos referidos Conselhos, relativamente ao exercício de 1994, já foram apreciadas
pelo Tribunal, ainda que sem a totalidade das peças exigidas na IN/TCU n. 06/94, então em vigor, tendo
sido acolhidas as justificativas apresentadas pela CISET/MTb;
as Instruções Normativas ns. 06/94 e 12/96 desta Corte estabelecem procedimentos
simplificados de organização de processos de contas das unidades do Poder Executivo e dos órgãos ou
entidades que arrecadem ou gerenciem contribuições parafiscais;
a simplificação dos processos a que se refere o art. 23 da IN 12/96, atualmente em vigor, se
aplica à maioria dos Conselhos, desde que não ocorram as hipóteses previstas no seu § 1°, "o que
evidencia o grande alcance dessa medida em relação a esses entes de fiscalização profissional";
a Secretaria Federal de Controle, por sua vez, editou a IN 02/95 estabelecendo mecanismos
que permitissem às CISETs emitirem o Relatório e o Certificado de Auditoria sobre as contas da
Entidades de Fiscalização das Profissões Liberais e dos Serviços Sociais Autônomos, com a racionalidade
necessária;
as contas dos Conselhos Regionais relativas aos exercícios de 1995 e 1996 foram
apresentadas ao TCU com todas as peças exigidas pelas normas do Tribunal, nos termos da IN n. 06/94 e
IN n. 12/96, respectivamente, utilizando-se dos procedimentos de racionalização e simplificação nelas
previstos.
Ante o que expôs, considerando superada a matéria levantada pelo Sr. Ministro de Estado do
8.
Trabalho, a Unidade Técnica apresentou a seguinte proposição:
"I - seja comunicado ao Exmo. Sr. Ministro de Estado do Trabalho que, a partir da edição das
Instruções Normativas do TCU ns. 06/94 e 12/96, da Decisão do Tribunal adotada na Sessão de
10/07/97, da 2' Câmara (Acórdão constante da Relação n. 048/97 - Ata n. 21/97 - TC-016.774/95-7),
e da Instrução Normativa n. 02/95, da Secretaria Federal de Controle, ficou prejudicada a solicitação
objeto do Aviso n. 001/94-MTb, considerando que:
o Tribunal já aceitou julgar as contas dos Conselhos de Fiscalização das Profissões Liberais
referentes aos exercícios até 1994 sem a apresentação do Relatório e Certificado de Auditoria, do
parecer do dirigente do Controle Interno e do pronunciamento da autoridade ministerial;
as contas desses Conselhos relativas aos exercícios de 1995 e 1996 foram apresentadas
com todas as peças exigidas pelos mencionados normativos regulamentares, utilizando-se, inclusive,
dos procedimentos de racionalização e simplificação neles previstos.
II - seja arquivado o presente processo."
É o relatório.

VOTO

•

Tendo em vista que a questão suscitada pelo Sr. Ministro de Estado do Trabalho encontra-se
prejudicada, conforme amplamente demonstrado nos autos, acolho, no essencial, o parecer da ia SECEX
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e voto por que seja adotada a decisão que ora submeto à apreciação deste E. Plenário.
T C.U., Sala das Sessões, em

29 de abril de 1998.

JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Relator
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DECISÃO N° 2 2 0/98 - TCU - Plenário
si

Processo TC n. 002.367/94-7.
Classe de Assunto: VII - Solicitação do Sr. Ministro de Estado do Trabalho acerca da aplicação do art.
14 do Decreto-lei n. 200/67, bem como da Resolução TCU n. 152/74, aos Conselhos de Fiscalização do
Exercício Profissional que não encaminharam as prestações de contas aos respectivos Conselhos Federais
nos prazos legalmente estabelecidos.
Solicitante: ex-Ministro de Estado do Trabalho, Sr. Walter Barelli.
Órgão: Ministério do Trabalho
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
Unidade Técnica: i a SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - comunicar ao Exmo. Sr. Ministro de Estado do Trabalho que a solicitação objeto do Aviso n.
001/94-MTb encontra-se prejudicada tendo em vista a edição das Instruções Normativas do TCU ns.
06/94 e 12/96, da Decisão do Tribunal adotada na Sessão de 10/07/97 da 2' Câmara (Acórdão constante
da Relação n. 048/97 - Ata n. 21/97 - TC-016.774/95-7), e da Instrução Normativa n. 02/95, da Secretaria
Federal de Controle, bem assim o fato de que as contas dos Conselhos de Fiscalização do Exercício
- Profissional relativas aos exercícios de 1995 e 1996 foram apresentadas com as peças exigidas pelos
mencionados normativos regulamentares;
8.2 - encaminhar à referida autoridade cópia do Relatório e Voto que fundamentam a presente
Decisão;
8.3 - arquivar o presente processo.
Ata n° 15/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo (Relator), Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

•
C_sz_ c;=elZ,

HOMERO SANTOS
Presidente

•

-

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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GRUPO II— CLASSE VII— Plenário
TC-019.277/96-2 (c/ 6 volumes)
Apenso: TC n. 012.879/97-5 (Solicitação de Auditoria formulada
pelo Congresso Nacional).
Natureza: Representação.
Interessada: Secretaria de Controle Interno do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento — CISET/MA.
Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Rural do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento — SDR/MA.
EMENTA: Representação acerca de possíveis irregularidades na
liberação e aplicação de recursos federais destinados aos projetos de
cooperativismo rural. Diligência. Conhecimento. Determinações.
Ciência à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara
dos Deputados.
RELATÓRIO

•

Pelo expediente de fl. 01, o Sr. Secretário de Controle Interno do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento — reportando-se à Sindicância, objeto de notícia veiculada na imprensa, acerca de
desvio de recursos públicos destinados aos projetos de cooperativismo rural — encaminhou a esta Corte de
Contas, "para conhecimento e apreciação, cópia de documentação atinente às providências já adotadas"
pelas autoridades competentes.
A 4' SECEX — após examinar a documentação que constitui os volumes I a V destes autos,
não obstante tenha concluído que "ficou exaustivamente comprovada a pronta ação do Controle Interno e
autoridades competentes do MA ; objetivando a apuração dos fatos, a responsabilização dos envolvidos,
bem assim a restituição dos valores ao erário" — realizou diligência junto à Secretaria de Desenvolvimento
Rural — SDR/MA para que "fornecesse informações adicionais sobre as providências em curso,
originadas das apurações" (fls. 171/172).
No tocante aos esclarecimentos prestados pela SDR/MA sobre as questões objeto da
diligência, adiante transcritas, a 4' SECEX teceu as seguintes considerações, in verbis (fls. 178/182):
"Se foram implementadas as providências recomendadas pelo Relatório Final da
Comissão de Sindicância, instituída pela Portaria SDR n° 17, de 17.05.96, quanto às entidades
cujas aplicações de recursos repassados mediante convênios foram consideradas irregulares,
informando ainda, quais . entidades já devolveram integralmente as verbas recebidas,
devidamente corrigidas, e quais os convenentes cujos responsáveis foram submetidos a
tomadas de contas especiais, bem assim a posição atual desses processos' (questão "A" do oficio
de diligência às fls. 171/172).
Informa a SDR que consoante as proposições alvitradas no Relatório Final da Comissão de
Sindicância, os convênios foram rescindidos, e em consequência, foi solicitada a devolução dos
recursos liberados.
Conforme Quadro às fls. 02 do Volume VI destes autos, o montante de recursos ressarcidos
aos cofres da União é de R$ 212.534,13. As entidades que não atenderam ao aviso de devolução dos
recursos recebidos estão sendo objeto de Tomadas de Contas Especiais, cujos processos já tramitam
nesta Casa. Corroborando essa afirmativa, a Unidade anexa cópia de relatório extraída do TC
325.324/97-2 (fls. 3 a 7 do Vol. VI), que trata da Tomada de Contas Especial instaurada pelo MA
contra a Cooperativa Agropecuária Mista dos Fruticultores Paulistas e Goianos Ltda - FRUPEG,
devido a irregularidades na aplicação dos recursos recebidos por meio do convênio n° 047/95.
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Em pesquisa ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Processos - CAPT, deste
9.
Tribunal, confirmamos a informação prestada pela SDR. A quase totalidade de convenentes cujos
convênios foram examinados pela Comissão de Sindicância e considerados irregulares (v. fls.
160/161), e que não tenham devolvido os recursos recebidos segundo o Quadro de fls. 02 do Volume
VI, estão sendo objeto de Tomada de Contas Especial em andamento neste Tribunal, conforme
quadro a seguir.
CONVENENTE

N° CONV.

N° TC

ENTRADA

Sindicato Rural Patronal de Santa
Fé do Sul
Ass. dos Produtores Rurais de
Meridiano
Coop. Agric. Mista dos Produtores
da Região de Jales
Coop.Agric.Mista dos Fruticultores
da Região de Jales
Coop.Agric.Mista dos Fruticultores
da Região de Jales
Sindicato dos Produtores Rurais de
Carneirinho
Cooperativa Regional de Ensino de
Jales
Ass. dos Viticultores de Palmeira
Doeste e Região
dos
Mista
Agropec.
Coop.
Goianos
Fruticultores Paulistas e
Ltda- FRUPEG
Soc. para o Progr. da Pesquisa e
Desenv. da Fruticultura
Ass. dos Peq. Produtores Rurais de
Rubinéia
Ass. dos Prod. Rurais de Álvares
Florence
Sindicato Rural de Urupês
Soc. para o Prog. da Pesq. e
do
Fruticultura
da
Desenv.
Noroeste Paulista

67/95

700.309/97-7

16.10.97

70/95

700.257/97-7

19.08.97

99/95

700.373/97-7

22.12.97

19/95

700.372/97-0

23.12.97

98/94

700.371/97-4

23.12.97

78/95

375.313/97-4

22.08.97

77/95

700.370/97-8

23.12.97

69/95

700.251/97-9

01 08 97

47/95

325.324/97-2

08.97

171/94

700.386/97-1

22.12.97

143/95

700.382/97-6

22.12.97

71/95

700.385/97-5

22.12.97

95/95
144/95

700.381/97-0
700.369/97-0

22.12.97
23.12.97

'Se foram adotadas as medidas recomendadas pela Comissão Especial constituída pela
Portaria n° 81/96, de 25.09.96, quanto aos convenentes cujas aplicações foram consideradas
irregulares, esclarecendo quais as entidades que restituiram os recursos recebidos, quais
tiveram suas justificativas aceitas e portanto, aprovadas as prestações de contas, e quais os
convenentes, cujos responsáveis foram submetidos a tomadas de contas especiais, indicando o
estágio de cada processo instaurado' (item "b" do oficio de diligência às fls. 171/172).
Esciarece a SDR (fls. 176) que o trabalho iniciado pela Comissão Especial constituída pela
10.
Portaria n° 81/96 de 25.09.96, necessitou de maior aprofundamento. Essa comissão elaborou 09
(nove) relatórios preliminares (fls. 08/136 do Vol. VI), abrangendo um elevado número de convênios
em diversas regiões do País. Para a continuidade dos trabalhos de apuração foi instituída nova
comissão mediante a Portaria Ministerial n° 256, de 25.06.97, anexa às fls. 138 do Vol. VI, com
prazo de conclusão dos trabalhos inicialmente fixado de cinco meses e quinze dias, a contar de
27 06.97 (vencido em 12.12.97). Esse prazo está sendo objeto de pedido de prorrogação ao Ministro
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de Estado, por meio do Oficio/GAB/SDR/MA/ N° 2638/97, de 28 de novembro de 1997, às fls. 139
do Vol. VI.
Consoante o Senhor Secretário de Desenvolvimento Rural, Murilo Flores, no expediente
11.
dirigido ao ministro da Pasta, os resultados apresentados pela Comissão Especial têm sido de boa
qualidade, representando uma "extraordinária ajuda ao Setor de Prestação de Contas" daquela
Unidade. Contudo aquela autoridade justifica a dilação requerida devido tratar-se de um trabalho de
grande porte, que envolve um elevado número de prestações de contas a ser examinado, e ainda,
considerando a demora dos convenentes em apresentar suas justificativas e esclarecimentos,

é

elementos necessários à solução dos processos.
Consta às fls. 141/142 do Volume VI, o Relatório de Atividades n° 01, (cópia), da Comissão
12.
Especial instituída pela Portaria/MA N°256/97, de 25.06.97 e às fls. 143/424 constam cópias dos
pareceres emitidos pela sobredita comissão em cada convênio examinado.
Segundo o Relatório de Atividades às fls. 141, foram objeto de análise 104 (cento e quatro)
13.
processos de prestações de contas, cujos valores liberados pelo MA somam R$ 14.550.461,07.
No mesmo Relatório a Comissão registra as falhas mais frequentes verificadas durante seus
14.
trabalhos, que constituem transgressões às normas constantes no Manual de Convênios e
Normativos:
'1) objeto do convênio realizado em desacordo com o Plano de Trabalho;
ausência e/ou inconsistência de documentação dos gastos realizados;
realização de despesas não incluídas no Plano de Trabalho;
cobranças de taxas/inscrições dos beneficiários em eventos patrocinados com recursos do
convênio;
realização de despesas em datas anteriores ou posteriores à vigência do convênio;
irregularidades nos processos licitatórios, quando existentes;
Plano de Trabalho orçado com valores superestimados.'
A seguir, a situação encontrada nos convênios examinados (fls. 142), conforme Quadro

15.
elaborado pela Comissão Especial:

•

HISTÓRICO
Convênios para os quais foram solicitadas
justificativas e/ou devoluções de recursos
Convênios para os quais foram solicitados
documentos comprobatórios
Convênios para os quais foram sugeridas
aprovações
Convênios para os quais
Tomada de Contas Especial
TOTAL

foram

sugeridas

QUANTIDADE
48

46,15

40

38,46

12

11,54

04

3,85

104

100,00

'Indique as providências adotadas em face das falhas e irregularidades arroladas no Relatório
Final de Atividades do Grupo de Trabalho instituído pela Ordem de Serviço - CISET/MA e
MEPF n° 45, de 28.06.96, em especial, quanto às questões apontadas nos itens 5.5 e 7 do
referido Relatório, que foram objeto de determinação do Exmo. Sr. Ministro da Agricultura e
do Abastecimento, em despacho exarado ao aprovar aquele documento, encaminhado pelo
Ofício/CISET/GAB/MEPF n° 000940, de 15.08.96' (item "c" do oficio de diligência às fls.
171/172).
Informa a Unidade que em face da conclusão consignada no Relatório Final de Atividades do
Grupo de Trabalho, instituído pela Ordem de Serviço n°45, aquela Secretaria constituiu novo Grupo
de Trabalho mediante a Portaria SDR n°33, de 21.09.96, com a atribuição de elaborar proposta de
reformulação nas rotinas e procedimentos para os convênios firmados no âmbito da SDR
Dos trabalhos do referido Grupo, resultou o Relatório Final de fls. 426/441 (Vol. VI) que
define nova metodologia de trabalho, consignada na Proposta "B", às fls. 437/438 (Vol. VI) bem
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como diversas recomendações com vistas a otimizar a ação da SDR no controle de execução dos
convênios(v. fls. 429 do Vol. VI).
Dentre estas recomendações destaca-se a proposta de gestões para a revogação da Portaria n°
0
607/96, que o Grupo considerou conflitante, em seus artigos 5 e 7° com as normas em vigor na
Administração Pública, ínsitas na Instrução Normativa n° 02/93, vigente à época, arts. 18, 20, 21 e
23, consoante registrado no documento "Análise Crítica do Cumprimento da Portaria n° 607/96", às
fls. 434 do Vol. VI.
No tocante aos 154 (cento e cinquenta e quatro) convênios publicados em 29.06.96, que não
estavam cadastrados no SIAFI (item 5.5 do Relatório da CISET, às fls. 24 destes autos) informa a
SDR que tal providência foi tomada em tempo hábil.
As medidas recomendadas no subitens 7.3, 7.4 e 7.5 do sobredito Relatório, também
mereceram providências, segundo informa a SDR às fls. 176, mediante gestões junto à CISET com
vistas à instauração das tomadas de contas especiais, referentes aos convênios SIAFI n° 300661,
300660 e 113965 (v. fls. 443/444). Em pesquisa ao Sistema CAPT deste Tribunal, localizamos as
Tomadas de Contas Especiais instauradas contra a Federação da Agricultura do Estado do Espírito
Santo, referentes aos convênios SIAFI n° 300661 e 300660, protocolizadas com os n's TC 300.115/97-0 e TC - 300.061/97-8, respectivamente.
A SDR, no entanto, deixou de se manifestar em seu expediente, quanto às providências
tomadas em face das falhas consignadas nos subitens 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 7.1 e 7.2 do mencionado
Relatório (fls. 22 e 25).
'Quanto à denúncia de aplicação de recursos, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta
mil reais) destinados ao cooperativismo e associativismo rural, provenientes do
DENACOOP/SDR, na empresa Frigorífico Beltrão, no Município de Francisco Beltrão - PR,
conforme denunciado pela Revista "Isto É", edição de 25.12.96, se há veracidade na notícia, e,
em caso afirmativo, quais as medidas adotadas quanto a questão' (item " d" do oficio de
diligência às fls. 171/172).
Informa a SDR que o assunto está em análise pelo DENACOOP, devido à diligência da
CISET, efetuada por meio do Boletim de Ocorrência n° 00107 (fls. 446/448 do Vol. VI). Dessa
forma, aquela Secretaria não dispõe, nessa oportunidade, de informações suficientes para avaliar a
veracidade da denúncia.
Na leitura de tal documento, verificamos que a diligência é datada de 04.08.97 e o prazo para
seu cumprimento é de 10 dias (v. rodapé da fl. 448), tendo vencido portanto em 14.08.97.
'Informe o andamento do Inquérito Civil instaurado pela Procuradoria da República, em São
José do Rio Preto, pela Portaria n°002, de 29.08.96, para a apuração dos fatos' (item "e" do
oficio de diligência às fls. 171/172).
Quanto a esse item, informa a Unidade que foi comunicada por aquela Procuradoria mediante
o expediente de fls. 450 do Vol. W, de que as apurações estão em andamento, atualmente na fase de
análise bancária."
Acrescenta, ainda, aquela Unidade Técnica (fls. 183):
"... ao instituir nova Comissão Especial com vistas a dar continuidade ao trabalho de reexame
das prestações de contas dos convênios, mediante a Portaria n° 256, de 25.06.97 (fls. 138 do Vol.
VI), a SDR retroagiu a abrangência dos trabalhos ao exercício de 1989.
Trata-se então, de um trabalho de grande vulto, dado que abrange diversos exercícios e se
ramifica por todo território nacional, que, por certo,demandará um longo período para a sua
conclusão.
No entanto, parece-nos de bom alvitre que este Tribunal reitere as questões não esclarecidas
na resposta da Unidade à diligência desta Secretaria, e ainda que continue sendo informado dos
resultados dos trabalhos levados a efeito pela SDR para deslinde da matéria, de modo que possa
acompanhar de perto a implementação das medidas corretivas e de prevenção advindas desses
trabalhos.
Sobre esse acompanhamento, é oportuno salientar que consta no Plano de Auditoria deste
TCU, referente à 4a SECEX, para o Primeiro Semestre de 1998, por iniciativa desta Secretaria,
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auditoria a ser realizada na SDR, com vistas a verificar a implementação das recomendações
emanadas para os 65 (sessenta e cinco) convênios auditados pela Secretaria Federal de Controle e
CISET/MA, referentes aos exercícios de 1994 e 1996.
Importa notar também que as primeiras tomadas de contas especiais instauradas pela
30.
SDR/MA, em virtude dos resultados dos trabalhos de apuração efetuados pela Comissão de
Sindicância, instituída pela Portaria SDR N° 17/96, e pelo Grupo de Trabalho instituído pela Ordem
de Serviço CISET/MA e MEPF N° 45/96, já tramitam nesta Casa, consoante discorremos nos
parágrafos 9° e 20°."
Ante o que expôs, a 4' SECEX propõe (fls. 183/185):
"1 - sejam estes autos recebidos pelo E. Plenário como Representação do Sr. Secretário de
Controle Interno no MA e MEPF, com vistas a dar conhecimento a este Tribunal das ações
desenvolvidas pelo Controle Interno e pelas autoridades competentes do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, objetivando apurar as irregularidades ocorridas nos convênios firmados pelo
Departamento Nacional de Associativismo e Cooperativismo - DENACOOP, vinculado à Secretaria
de Desenvolvimento Rural, fato denunciado na Imprensa (Jornal Folha de São Paulo, edição de 09 de
maio de 1996, e Revista Isto É, edição de 25 de dezembro de 1996).
2 - seja determinado à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento:
2.1 - que dê conhecimento a este Tribunal dos resultados dos trabalhos desenvolvidos pela
Comissão Especial instituída mediante a Portaria Ministerial n° 256, de 25.06.97, tão logo estejam
conclusos, encaminhando cópia dos relatórios produzidos pela referida Comissão, bem como
informando:
quais os convenentes cujas aplicações foram consideradas irregulares;
quais as entidades que restituiram os recursos recebidos;
quais as entidades que tiveram suas justificativas aceitas; e
quais os convenentes que foram submetidos a Tomadas de Contas Especiais, bem assim a
posição desses processos.
2.2 - indique as providências adotadas em face das irregularidades apontadas no Relatório
Final de Atividades do Grupo de Trabalho instituído pela Ordem de Serviço CISET/MA e MEPF N°
45, de 28.06.96, subitens 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 7.1 e 7.2.
2.3 - quanto à denúncia de aplicação de recursos, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais) destinados ao cooperativismo e associativismo rural, provenientes do
DENACOOP/SDR, na empresa Frigorífico Beltrão, no Município de Francisco Beltrão - PR, informe
qual o resultado final da questão, bem como as medidas, porventura, adotadas."
Importa transcrever os seguintes excertos do Relatório Final de Atividades do Grupo de
6.
Trabalho a que se refere a 4' SECEX no subitem 2.2, acima transcrito, do seu Parecer (v. item 5 supra):
"Assim apresentamos a seguir o relato das atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho:"
(..-)
"Análise das informações constantes do SIAFI, constatando:
5.1 — a existência de 60 (sessenta) convênios da SDR na situação INADIMPLÊNCIA
SUSPENSA', sendo:"
"5.1.3. - 02 (dois) lançados incorretamente na referida conta, uma vez que as observações da
95NL00522 e 96NS00022 dizem que a entidade apresentou a prestação de contas. Sendo assim, o
lançamento deveria ter sido feito na conta 'A APROVAR',
5.1.4. — 02 (dois) cuja suspensão foi efetuada sem justificativa à luz da legislação, registrando
apenas a expressão 'conforme determinação do Coordenador da CAO' (95NL00571 e 95NL00522);
5.1.5. — 01 (um) convênio, 016183, teve a inadimplência suspensa, incorretamente, baseada na
inexecução das metas, conforme registrado na 96NS00102. Neste caso (descumprimento do objeto),
a suspensão só poderia ocorrer nas hipóteses previstas na IN/STN n. 02/93 e ON's/SFC n. 02 e
03/95
(

)
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Seleção de 09 (nove) convênios para realização de auditorias, as quais trouxeram
os seguintes resultados:
7.1. — devolução de saldos de convênios no valor de R$ 12.063,50;
7.2. — devolução de valores referentes a despesas estranhas aos objetos dos convênios, no total
de R$ 101.945,05".
É o relatório.
VOTO

e

Importa assinalar que está sendo realizada auditoria na Secretaria de Desenvolvimento Rural SDR/MA, programada para o período de 01/04 a 27/05/98 com o objetivo de verificar a implementação
das recomendações emanadas em convênios auditados pela SFC e CISET/MA referentes aos exercícios
de 1994 a 1996, constantes dos Processos: TC-019.277/96-2 e TC-006.251/97-8, de conformidade com a
BTCU n. 24/98).
Portaria n. 6, de 07/04/98, da 4' SECEX
Sendo
assim,
entendo
que
os
elementos
necessários para que melhor se possa deliberar sobre
2
a espécie, quanto ao mérito, poderão ser colhidos pela equipe de auditoria in loco, dispensando-se, pois, a
determinação à SDR/MA, proposta com aquele objetivo.
Por outro lado, releva consignar que este E. Plenário — ao deliberar no TC n. 012.879/97-5,
apenso, que trata de solicitação de auditoria no DENACOOP, formulada pelo Congresso Nacional —
decidiu (Decisão n. 845/97, fls. 52 - daqueles autos):
"8.1 — acolher a presente solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos
nos arts. 1°, inciso II, e 38, inciso 1, da Lei n. 8.443/92, deixando, entretanto, de realizar a auditoria
sugerida pelo Deputado Padre Roque, objeto da Proposta de Fiscalização e Controle n. 59 de 1997,
aprovada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, uma vez
que os fatos denunciados pela imprensa, motivadores da iniciativa do nobre Deputado foram
apurados por comissões instituídas no âmbito do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e
auditorias realizadas pelo controle interno, o que resultou na adoção de medidas saneadoras, como
constam do TC-019.277/96-2 e do TC-006.251/97-8 (Tomada de Contas relativa ao exercício de
1996 da Secretaria de Desenvolvimento Regional — SDR);
8.2 — informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados
que este Tribunal acompanhará de forma minudente os resultados das medidas saneadoras propostas
pelas comissões instituídas no âmbito do Ministério da Agricultura e pelos órgãos de controle
interno, por intermédio do TC-019.277/96-2; das contas da Secretaria do Desenvolvimento Regional,
relativa ao exercício de 1996 (TC-006.251/97-8); bem como mediante o exame das tomadas de
contas especiais instauradas com vistas à recomposição dos valores despendidos pelo Erário; e que
de tudo dará notícia, sucessiva e oportunamente, à referida Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara dos Deputados;
8.3 — encaminhar cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e do Voto que a
fundamentam à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados;
8.4 —juntar os presentes autos ao TC-019.277/96-2."
Destarte, entendo que, em "cumprimento ao subitem 8.2 supratranscrito, deva este Tribunal
dar ciência da decisão que vier a ser proferida nestes autos à Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara dos Deputados.
No mais, 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 29 de abril de 1998.

JOSÉ AMONTO B. DE MACEDO
Relator
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DECISÃO N° 221 /98 — TCU — Plenário

Si

1. Processo TC n. 019.277/96-2 (c/ 6 volumes) e Apenso TC n. 012.879/97-5.
2. Classe de Assunto: VII — Representação acerca de possíveis irregularidades na liberação e aplicação
de recursos federais destinados aos projetos de cooperativismo rural.
3. Interessada: Secretaria de Controle Interno do Ministério da Agricultura e do Abastecimento CISET/MA.
4. Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e do Abastecimento —
SDR/MA.
5. Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: 4a SECEX.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — conhecer da Representação formulada pela Secretaria de Controle Interno do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento e, em conseqüência, determinar à equipe designada pela Portaria n. 6, de
07/04/98, da 4' SECEX, para realizar auditoria na Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR/MA que,
sem prejuízo dos objetivos ali previstos:
8.1.1 - analise os resultados dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial instituída pela
Portaria Ministerial n. 256, de 25/06/97;
8.1.2 - apure:
quais os convenentes cujas aplicações foram consideradas irregulares;
as entidades que restituíram os recursos recebidos;
as que tiveram suas justificativas aceitas;
os convenentes que foram submetidos a Tomadas de Contas Especiais, bem assim a posição
desses processos;
quais as providências adotadas em face das falhas e irregularidades arroladas no Relatório Final de
Atividades do Grupo de Trabalho instituído pela Ordem de Serviço - CISET/MA e MEPF n° 45, de
28.06.96, subitens 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 7.1 e 7.2;
O se a denúncia de aplicação de recursos, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais)
destinados ao cooperativismo e associativismo rural, provenientes do DENACOOP/SDR, na empresa
Frigorífico Beltrão, no Município de Francisco Beltrão - PR, conforme denunciado pela Revista "Isto É",
edição de 25.12.96, tinha procedência e, em caso afirmativo, quais as medidas adotadas.
8.2 — encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam à
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, bem assim à Secretaria de
Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e do Abastecimento.
9. Ata n° 15/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 29/04/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Iram Saraiva, Bento
José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator),
Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

C2- C.32- Ci,

HOMERO SANTOS
Presidente

e/

JOSÉ ANTO IO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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GRUPO I - CLASSE VII- Plenário
TC-775.112/97-6
Natureza: Representação.
Entidade: Prefeitura Municipal de Itaubal/AP.
Interessado: João Bosco Araújo Fontes Júnior, Procurador-Chefe da
Procuradoria da República no Estado do Amapá.
EMENTA: Representação formulada pela Procuradoria da República
no Estado do Amapá noticiando a existência de supostas
irregularidades na execução de convênio. Conhecimento. Instauração
de Tomada de Contas Especial. Ciência ao interessado.

RELATÓRIO
Trata-se de Representação formulada pelo Procurador-Chefe da Procuradoria da República no
Estado do Amapá, Sr. João Bosco Araújo Fontes Júnior, em razão dos fatos expostos pelo Prefeito do
Município de Itaubal, Sr. Nilde Ceciliano Santiago, no Oficio n. 148/97-PMI-GP (fls. 02 e 03), que se
referem a supostas irregularidades ocorridas na execução do Convênio n. 172/96-SEED/PMI - Programa
Nacional de Transporte Escolar (PNTE).
Realizada diligência para o saneamento dos autos, a SECEX/AP narra os fatos nos seguintes
2.
termos (fls. 121/123):
"6.1. Por meio do Termo de Convênio n. 319/96-FAE/SEED (fls. 73/84 e 94/96) a Fundação de
Assistência ao Estudante — FAE, na qualidade de concedente, repassou ao Governo do Estado do
Amapá, representado por sua Secretaria de Estado da Educação, na qualidade de convenente,
recursos federais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a aquisição de veículos
automotores e embarcações para o transporte de alunos do ensino fundamental das escolas
municipais e estaduais, residentes prioritariamente na zona rural, dos municípios selecionados pelo
Programa Comunidade Solidária, cujas prefeituras participam do mencionado Convênio como
intervenientes/executoras, conforme consta do Termo de Convênio (fls. 73) e Anexos II e III do
Plano de Trabalho (fls. 82 e 83).
6.2. Dos recursos financeiros mencionados no item anterior, o Governo do Estado do Amapá
repassou à Prefeitura Municipal de Itaubal a importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), por
meio do Convênio n. 172/96-SEC (fls. 23/26).
6.3. Desse valor R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) foram aplicados na aquisição de 2 (dois)
veículos automotores, conforme Nota de Empenho n. 96NE002 (fls. 33 e 110), Nota de Pagamento
de Despesa às fls. 29 e 112, e Notas Fiscais ns. 000949 e 001051, emitidas pela firma Automoto
Ltda. (fls. 31/32). Conforme informação contida no subitem 6.1 do Relatório de Acompanhamento
Técnico da Delegacia do MEC/AP (fls. 60), referidos veículos foram entregues e estão operando no
transporte escolar do município.
6.4. Dos R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) restantes, R$ 25.920,00 (vinte e cinco mil,
novecentos e vinte reais) foram supostamente aplicados na aquisição de 2 (dois) barcos/motor,
construídos em madeira de lei, com capacidade para duas toneladas e 12 (doze) passageiros,
conforme descrito na Relação de Pagamentos (fls. 17) e, de Bens (fls. 18), assinadas pelo ex-Prefeito
Sr. José Raimundo Ferreira do Rosário, cuja despesa pode ser comprovada por meio da Nota de
Empenho n. 96NE001 (fls. 36 e 111), Nota de Pagamento de Despesa às fls. 34, e Nota Fiscal n.
000137, emitida pela firma José Alvino Mesquita-ME (fls. 05, 35 e 109), e, conforme denuncia o
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atual Prefeito de Itaubal/AP (fls. 02) e, informação contida no Relatório de Acompanhamento
Técnico da Delegacia do MEC/AP (fls. 61), referidas embarcações, apesar de já pagas à firma, não
foram entregues àquela Municipalidade.
6.4.1. Não há, nos autos, comprovação do recolhimento do saldo de R$ 80,00 (oitenta reais), apesar
de solicitado por meio do Oficio n. 306/97—GAB/DEMEC/AP (fls. 58) e Diligência n. 004/97DIPAS/DEMEC/AP (fls. 59)."
Ante o que expôs, a Unidade Técnica entende que ocorreram as seguintes irregularidades (fls.
122):
"6.5.1. Inexecução parcial do objeto da avença, infringindo o Termo do Convênio n. 172/96-SEC
(fls. 23/26 e 102/105) em sua Cláusula Quarta, inciso II, alínea h, item 1;
6.5.2. Liquidação irregular da despesa referente à Nota Fiscal n. 000137, emitida pela firma José
Alvino Mesquita-ME (fls. 35), de vez que o objeto da despesa não foi recebido, infringindo os arts.
62 e 63 da Lei n. 4.320/64 e art. 36 do Decreto n. 93.872/86;
6.5.3. Pagamento indevido, relativo aos barcos/motor não entregues, de vez que, como já foi
observado, a liquidação da despesa foi irregular, infringindo o art. 42 do Decreto n. 93.872/86."
Por fim, a SECEX/AP, ao informar que a MP n. 1.549-38 transferiu a competência da FAE
para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, propõe que (fls. 123):
"I) seja determinada ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — FNDE/MEC, com
fulcro nos seguintes dispositivos legais e regulamentares: art. 8° da Lei n. 8.443/92; art. 148 do
Regimento Interno do TCU; art. 2° e seus §§ e art. 3° da IN n. 13/96-TCU; e art. 22, § 4°, inciso III,
da IN/STN n. 2/93, vigente à época da avença (matéria atualmente regulada pelo art. 38, da IN/STN
n. 1/97), a instauração imediata de Tomada de Contas Especial, a fim de apurar os fatos e identificar
os responsáveis pela irregularidade ocorrida na aplicação de recursos federais no valor de
R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), repassados ao Governo do Estado do Amapá, por meio do
Convênio n. 319/96-FAE/SEED, e deste à Prefeitura Municipal de Itaubal/AP, por meio do
Convênio n. 172/96-SEC, consistente no pagamento antecipado da quantia de R$ 25.920,00 (vinte e
cinco mil, novecentos e vinte reais), pela aquisição dos dois barcos/motor, que não foram entregues
àquela Municipalidade, conforme relatado no subitem 6.4, e, na ausência de comprovação do
recolhimento do saldo de R$ 80,00 (oitenta reais), conforme relatado no subitem 6.4.1.
II) se adotada a proposta do subitem anterior, que seja encaminhada cópia do presente
processo à CISET/MEC com a finalidade de subsidiar os trabalhos relativos à TCE a ser instaurada."
O Ministério Público, ouvido em audiência por iniciativa deste Relator, manifesta-se de
acordo com o parecer da Unidade Técnica (fls. 125).
É o relatório.
VOTO
Conforme visto, os recursos recebidos pela Prefeitura, embora repassados mediante convênio
firmado entre a Secretaria de Educação do Estado do Amapá e a Prefeitura de Itaubal/AP, são oriundos do
convênio firmado entre aquela Secretaria e a extinta Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), sendo,
portanto, valores originários da União.
O Plenário deste Tribunal, ao apreciar caso semelhante, acolheu entendimento contido no
2.
Voto do nobre Ministro Bento José Bugarin (TC-475.244/95-8 — Decisão n. 469/96 - Plenário - Ata n.
30/96), no sentido de que tais "recursos financeiros, na ponta da execução, ou seja, nos municípios, em
que pese os convênios derivados terem sido firmados entre o Governo do Estado e as Prefeituras
envolvidas, estão sujeitos ao controle e fiscalização do Tribunal de Contas da União, nos termos dos
dispositivos constitucional (art. 71, inciso VI, da C. F.), legal (art. 5°, inciso VII da Lei n° 8.443/92) e
regimental (art. 6°, inciso VII do RI/TCU)".
Nessas condições e considerando que os fatos apurados pela Unidade Técnica justificam a
instauração de TCE, acolho os pareceres uniformes, com os ajustes que considero necessários, e voto por
\\min-jam\jam_436\jam\1998\77511297.doc - 5d
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que seja adotada a decisão que ora submeto à apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala de Sessões, em 29 de abril de 1998.

,

JOSÉ TONIO B DE MACEDO
Relator

•

•

•
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DECISÃO N°2 22 /98 - TCU - Plenário
Processo TC n. 775.112/97-6.
Classe de Assunto: VII — Representação da Procuradoria da República no Estado do Amapá.
Interessado: João Bosco Araújo Fontes Júnior, Procurador-Chefe da Procuradoria da República no
Estado do Amapá.
Entidade: Prefeitura Municipal de Itaubal/AP.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico.
Unidade Técnica: SECEX/AP.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente Representação, com fulcro no estabelecido no art. 6°, inciso XVIII, alínea
c, da Lei Complementar n. 75/93, c/c o art. 39 da Resolução n. 77/96-TCU;
8.2 - determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC que adote
providências imediatas no sentido de instaurar, em cumprimento ao disposto no art. 84 do Decreto-lei n.
200/67 e art. 8° da Lei n. 8.443/92, Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos e identificação
dos responsáveis pelas irregularidades verificadas na aplicação de recursos federais, no valor original de
R$ 26.000,00, repassados ao Governo do Estado do Amapá por meio do Convênio n. 319/96-FAE/SEED,
e deste à Prefeitura Municipal de Itaubal/AP mediante Convênio n. 172/96-SEC, das quais resultou dano
ao Erário federal proveniente do pagamento antecipado da quantia de R$ 25.920,00, pela aquisição dos
dois barcos/motor, não entregues àquela Prefeitura, e da ausência de comprovação do recolhimento do
saldo de R$ 80,00;
8.3 - encaminhar cópia destes autos ao FNDE para subsidiar a instauração da TCE determinada no
item anterior;
8.4 - dar conhecimento à Procuradoria da República no Estado do Amapá, na pessoa do Sr. João
Bosco Araújo Fontes Júnior, do inteiro teor desta Decisão;
8.5 - remeter o presente processo à SECEX/AP para que acompanhe o cumprimento da determinação
objeto do subitem 8.2 supra e adote as providências a seu cargo;
8.6 - determinar, desde já, a oportuna juntada dos presentes autos à Tomada de Contas Especial a que
se refere o subitem 8.2 anterior.
Ata n° 15/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/04/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo (Relator), Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

r"

HOMERO SANTOS
Presidente

JOSÉ ANTÓNIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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Grupo I - Classe VII - Plenário
-TC-011.846/95-0
-Natureza: Representação.
-Unidade Jurisdicionada: Escola Agrotécnica Federal de São
Luís/MA.
-Responsável: Vicente de Castro Santos (ex-Diretor-Geral).
-Interessado: Dr. Sergei Medeiros de Araújo (Procurador da
República no Estado do Maranhão).
Ementa: Execução de Acórdão em Representação. Inspeção.
Irregularidades. Multa. Recurso de Reconsideração. Negado .
Provimento. Parcelamento de débito. Deferimento.
-

RELATÓRIO

Versam os autos sobre Representação formulada pelo Procurador da República no Estado
do Maranhão, Dr. Sergei Medeiros de Araújo, referente à denúncia apresentada pelo Sindicato dos
Servidores Públicos Federais naquele Estado contra o ex-Diretor da Escola Agrotécnica Federal de São
Luís, Sr. Vicente de Castro Ramos.
Em Sessão Plenária de 02.04.97, este Tribunal proferiu o Acórdão n° 055/97, que aplicou
multa (art. 58, II, Lei n° 8.443/92) ao responsável no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Inconformado, o responsável interpôs Recurso de Reconsideração, que não logrou justificar
as irregularidades verificadas na administração da Entidade. Assim, resolveu esta Corte manter nos seus
exatos termos o Acórdão recorrido (Acórdão n° 021/98-Plenário).
Ciente, o responsável protocolou requerimento (fl. 23) para parcelamento da dívida em 10

•

(dez) cotas mensais.
5

A Unidade Técnica, em pareceres uniformes, propõe que o Tribunal decida por:
"I) autorizar, com fidcro no art. 26 da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 168 do RI/TCU, o
parcelamento da multa devida, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), em 10 (dez) parcelas
mensais, sobre as quais incidirão os acréscimos legais correspondentes, fixando o prazo de 15
(quinze) dias., a contar da notificação, para o recolhimento da 1° parcela, vencendo as demais em
intervalos sucessivos de 30 (trinta) dias, na forma estabelecida no RI/TCU;
alertar o responsável que o não recolhimento de qualquer das prestações importa no
vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 168, § 2°, do RI/TCU; e
fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data prevista para o recolhimento de
cada parcela, para que o responsável comprove perante o Tribunal a efetivação do pagamento,
consoante o disposto no art. 165, inciso III, alínea "a", do RI/TCU".
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VOTO

Trata-se de requerimento para parcelamento de multa imposta pelo Tribunal, por intermédio
do Acórdão n° 055/97 - Plenário.
O art. 26 da Lei Orgânica do TCU permite a esta Corte autorizar, em qualquer fase do
2
processo, o recolhimento parcelado da divida, razão pela qual entendo possa ser aceito o pleito formulado
pelo responsável.
Destarte, ante o exposto, Voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao
Egrégio Plenário.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 29 de abril de 1998

DA OCHA
LINCOi. A.AL
Mim o-Rdator
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DECISÃO N° 22 3 /98-TCU-PLENÁRIO

Processo n° 011.846/95-0.
Classe de Assunto: VII - Representação.
Responsável: Vicente de Castro Santos, ex-Diretor-Geral da Escola Agrotécnica Federal de São
Luís/MA - CPF 044.113.583-87.
Unidade Jurisdicionada: Escola Agrotécnica Federal de São Luís/MA.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/MA.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 autorizar, com fulcro no art. 26 da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 168 do RI/TCU, o parcelamento da
multa devida, na importância de R$3.000,00 (três mil reais), em 10 (dez) parcelas mensais, sobre as quais
incidirão os acréscimos legais correspondentes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificação, para o recolhimento da la parcela, vencendo as demais em intervalos sucessivos de 30 (trinta)
dias, na forma estabelecida no RI/TCU;
8.2 cientificar o responsável que a falta de recolhimento de qualquer das prestações importa no
vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 168, § 2°, do RI/TCU; e
8.3 fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data prevista para o recolhimento de cada parcela,
para que o responsável comprove perante o Tribunal a efetivação do pagamento, consoante o disposto no
art. 165, inciso III, alínea "a", do RI/TCU.
Ata n° 15/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.

•
HOMERO SANTOS
Presidente

•

LINCOL MA H ES D ROCHA
Ministro-Relator
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GRUPO: 1 CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-013.396/97-8 Apensos: TC-014.093/97-9 e TC-014.092/97-2
(Representações)
NATUREZA: Representação
ÓRGÃO: r Junta de Conciliação e Julgamento de Guarapuava-PR
INTERESSADO: Dr. Paulo Ricardo Pozzolo - MM. Juiz-Presidente
da 2' Junta de Conciliação e Julgamento de Guarapuava - PR
-

•

•

•

Ementa: Comunicação sobre eventual contratação irregular de mãode-obra temporária pelo 1° Batalhão Ferroviário do Exército.
Encaminhamento de decisões judiciais proferidas pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 9' Região a respeito da matéria. Questão já
enfrentada pelo Tribunal. Decisão n° 97/91 - Plenário. Ausência de
irregularidade na contratação. Encaminhamento de cópia da Decisão,
bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao interessado.
Arquivamento dos processos.

Versa o presente feito sobre comunicação do Dr. Paulo Ricardo Pozzolo - MM. Juiz-Presidente
Junta
de Conciliação e Julgamento de Guarapuava — PR — 2 JCJ/PR, a respeito do Acórdão n°
da 2a
018464/97, proferido pela 2a Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 9' Região.
Tratou a referida Decisão de Recurso Ordinário interposto por Moacyr Bertier Riquierme,
contra Sentença proferida pela 2' JCJ/PR, que julgou improcedente o pedido formulado pelo nominado
para receber as verbas trabalhistas decorrentes de serviços prestados ao 10 Batalhão Ferroviário do
Ministério do Exército, referentes a Convênio firmado entre a Unidade Militar e a empresa Estrada de
Ferro Paraná Oeste S.A. para construção de ferrovia.
Decidiu o retromencionado Tribunal Regional dar provimento parcial ao Recurso impetrado,
reconhecendo a existência de vinculo trabalhista, ainda que de maneira irregular, do recorrente com a
União. Dessa forma, foi condenada subsidiariamente a União ao pagamento das verbas salariais, a titulo
indenizatório, a serem levantadas pelo Juizo originário.
Devidamente protocolizados, foram os presentes autos enviados à 3' SECEX para instrução. O
Sr. Analista propôs (fl. 70), com a anuência da Sra. Secretária de Controle Externo, o arquivamento do
processo, com a remessa de cópia da Decisão à autoridade judicial acima mencionada, tendo em vista a
existência de vários julgados desta Corte a respeito da matéria e "que não foram apresentados novos
elementos que justifiquem alteração do entendimento até então adotado".
Nos termos do art. 22, caput e parágrafo único, da Resolução n° 77/96, determinei a juntada a
este feito dos processos TC-014.092/97-2 e TC-014.093/97-9, por tratarem do mesmo assunto. Ambos
tratam de remessa de cópias de Acórdãos proferidos pela 2' Turma do TRT-9' Região, que declaram, em
fase de recurso, que " a União responde por eventual condenação decorrente do vinculo empregaticio
que manteve irregularmente com o Reclamante". Divergem as referidas decisões da Corte Laborai apenas
em relação aos recorrentes. O Acórdão n° 012.385/97 teve como recorrente o Sr. José Anézio Gonçalves
(TC-014.093/97-9). Já o Acórdão n° 012.388/97 deu provimento parcial a recurso interposto pelo Sr.
Sebastião Alves (014.092/97-2).
É o relatório.
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VOTO
Inicialmente, cumpre ressaltar que a matéria já foi apreciada pelo Tribunal em diversas
oportunidades, sendo que em todas foi determinado o arquivamento dos respectivos processos e a
remessa de cópias das decisões às autoridades judiciais informantes, v.g. Decisão n° 129/96 — Plenário,
Decisão n° 698/96 — Plenário, Decisão n° 804/96 — Plenário, Decisão n° 21/97 — Plenário, Decisão
n° 226/97 — Plenário e Decisão n° 227/97 — Plenário.
Foram observadas, nas decisões acima, as orientações emanadas da Decisão n° 97/91 — Plenário,
por meio da qual o Tribunal acolheu consulta formulada pelo Sr. Secretário de Economia e Finanças do
Ministério do Exército. Resolveu o Tribunal, in verbis:
"1 - acolher a presente consulta para responder ao subscritor que, no caso especifico dos
convênios cujo objeto é construção, reparação e manutenção de estradas em 'lugares inóspitos e até
quase inacessíveis', trabalhos executados pelos Batalhões de Engenharia de Construção do Ministério,
poderá, quando absolutamente necessária, haver a contratação de serviços de terceiros ou pessoas
jurídicas, para a execução de serviços imprescindíveis e diretamente ligados à execução do objeto (dos
convênios), sendo inteiramente vedado o desvio de função da pessoa contratada, sob pena de nulidade
do contrato e responsabilidade administrativa (art. 234 da Lei 8.112, de 11/12/90);"
A resposta a consultas formuladas não vincula o Tribunal em suas decisões posteriores, nem
mesmo se constitui em prejulgamento de caso concreto, nos termos do § 2° do art. 1° da Lei n° 8.443/92.
Nada obsta, portanto, que o Tribunal possa, em homenagem às especificidades de cada processo,
modificar sua orientação e julgar de maneira diversa a matéria. Entretanto, o mesmo texto normativo
estabelece que a resposta à consulta reveste-se de caráter normativo.
Cumpre mencionar, ainda, que o Ministério do Exército, por meio de sua Secretaria de
Economia e Finanças, demonstrou preocupação com a situação de convênios firmados com outros órgãos
públicos para a construção de diversas obras de engenharia - inclusive ferrovias -, ante a inexistência de
pessoal em seus efetivos para atender a demanda requerida. Indagou, portanto, a respeito da legalidade de
contratação de terceiros para realização destes serviços, tendo o Tribunal respondido de maneira
afirmativa, conforme acima transcrito.
É de concluir, por conseguinte, que não houve conduta culposa dos dirigentes. Não há
05.
reprimenda a ser feita quanto às contratações efetuadas pelo 1° Batalhão Ferroviário, para o atingimento
do objeto do Convênio firmado com a FERROESTE — construção de ferrovia -, eis que efetuadas com
espeque em orientação emanada desta Corte e, em última análise, sem ofensa ao ordenamento jurídico.
Importa reconhecer, outrossim, que a solução jurídica da matéria, atualmente, apresenta nuances
diversas em relação ao conteúdo da Decisão n° 97/91, tendo em vista a edição da Lei n° 8.745/93 que,
regulamentando o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, dispõe sobre a contratação temporária de
pessoal pela Administração Direta, autárquica e fundacional. Criou-se, assim, um novo regime de trabalho,
que não se confunde com as regras comuns aplicáveis à relação de emprego — Consolidação das Leis do
Trabalho -, nem com o regramento estatutário — civil (Lei n° 8.112/90) ou militar (Lei n° 6.880/80). Está a
falar-se de um tertium genus. Assim sendo, não há confundir o pessoal contratado sob o regime da Lei n°
8.745/93 com os chamados "celetistas", ou com os ditos estatutários, civis ou militares.
Entendo, ademais, que a Lei n° 8.745/93 permite a contratação temporária de pessoal pelas
Forças Armadas para executarem serviços de obras de engenharia, dentre as quais, podem ser incluídos os
serviços de construção de ferrovias, conforme se depreende do art. 2°, VI, in verbis:
"Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
(..omissis...)
VI— atividades especiais nas organizações das Forças Armadas para atender à área industrial
ou a encargos temporários de obras e serviços de engenharia."

-1 4 1 —

fotu";‘' Aantos
meras , a 60 pletIal
sect etact

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Frise-se, por fim, que vige no sistema jurídico brasileiro o princípio da independência das
07.
instâncias. Destarte, a princípio, questões de fato ou de direito podem ser tratadas de forma diversa no
âmbito da Justiça Trabalhista e no Tribunal de Contas da União. Assim, em que pese o julgamento pela
ilegalidade da contratação com a subseqüente condenação da União a pagar, em caráter indenizatório, as
verbas trabalhistas aos contratados temporariamente, entendo que, no âmbito de atuação do TCU, não há
irregularidade nas respectivas contratações.
Ante o exposto, acolho os pareceres uniformes da Unidade Técnica e VOTO por que o Tribunal
adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário
TCU, Sala das Sessões, em 29 de abril de 1998.
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DECISÃO N° 224 /98 - TCU — Plenário
Processo n° 013.396/97-8 c/ 02 apensos: TC-014.093/97-9 e TC-014.092/97-2 (Representações).
Classe de Assunto: VII — Representação.
Interessado: Dr. Paulo Ricardo Pozzolo - MM. Juiz-Presidente da 2a Junta de Conciliação e Julgamento
de Guarapuava - PR.
Órgão: 2 Junta de Conciliação e Julgamento de Guarapuava — PR.
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 3a SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator DECIDE:
8.1. receber a peça vestibular como Representação;
8.2. comunicar ao interessado indicado no item 3 supra que o Tribunal, reiteradamente, tem decidido
pela regularidade das contratações temporárias realizadas pelo 1° Batalhão Ferroviário do Ministério do
Exército, tendo em vista a orientação emanada da Decisão n° 97/91 — Plenário, proferida em Sessão de
14.8.91, publicada no Diário Oficial da União de 30.8.91;
8.3. determinar o arquivamento do presente processo e de seus apensos, relacionados no item 1.
Ata n° 15/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/04/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).

OMERO SANTOS
Presidente

•

BEMJAMIN ZIdMLER
Ministro-Relator
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ANEXO II DA ATA N° 15, DE 29-04-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSO ORIUNDO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatório e Voto emitido pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, bem como
a Decisão n° 227, adotada no processo 600.133/93-1, relatado na Sessão Extraordinária de Caráter
Reservado realizada nesta data (Parágrafo Único do artigo 66 do Regimento Interno).
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Grupo I - Classe VII - Plenário
-TC- 600.133/93-1.
-Natureza: Denúncia.
-Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n°
0
8.443/92, c/c o art. 35, § 4 , inciso II, da Resolução n° 77/96 TCU).
-Entidades envolvidas: Prefeitura Municipal de Luís Gomes/RN
e Associação Beneficente Gaudêncio Torquato, sediadas na
referida localidade.
-Responsáveis: Pio X Fernandes (ex-Prefeito Municipal) e José
Jáder Torquato (Presidente da Associação).
-Ementa: Denúncia. Procedência. Inspeção realizada no local,
objetivando apuração dos fatos constantes da peça acusatória,
relacionados com problemas em processos licitatórios e
ausência de comprovação do destino ou aplicação de recursos
oriundos do FNDE. Transformação do processo em Tomada de
Contas Especial, objetivando a citação do responsável.
Comunicação ao autor da Denúncia. Retirada da chancela de
sigiloso aposta aos autos.
RELATÓRIO
Tratam os autos de Denúncia versando sobre irregularidades praticadas na gestão dos Srs.
Pio X Fernandes (ex-Prefeito Municipal de Luís Gomes - RN) e José Jader Torquato (Presidente da
Associação Beneficente Gaudêncio Torquato), quando da utilização de recursos financeiros federais
transferidos às aludidas entidades
O Tribunal já apreciou o presente processo em Sessão de 10/03/94 (Decisão n° 142/92,
2
TCU — Plenário, Ata n° 8/94), quando assim decidiu (fl. 174):
"8.1 — conhecer da denúncia; e
8.2 -- determinar à SECEX/RN que adote as providências necessárias à realização de inspeção
extraordinária junto à Prefeitura Municipal de Luís Gomes/RN e se necessário à Associação
Beneficente Gaudêncio Torquato (com fukro nas disposições do ,sÇ I°, inciso II do Art. 199 do R.I.),
para o fim de exame de consistência das presentes acusações e de apuração de eventuais
responsabilidades."
As irregularidades observadas pela Equipe de Inspeção da SECEX/RN, passíveis de
3.
esclarecimentos por parte dos responsáveis, foram (fls. 528/534):
I) Auditoria na P.M. de Luís Gomes/RN
I) Convênio n° 1072/92, celebrado com o FNDE
Valor: Cr$ 89.817.000,00
Objeto: construção de unia unidade escolar na sede do Município de Luís
Gomes/RN, contendo 03 salas de aula, 01 depósito, uma sala de professores, uma cantina, 02
banheiros e uma área de recreação.
Irregularidades:
1.1) ausência do termo de contrato do convênio;
1.2) falta do empenho global da despesa;
C:\zarquivo\Voto1998\60013393.doc
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1.3) na licitação n° 020/92 - CL - PMLG/Convite, de 06.07.92, não consta
a localização da obra (rua, n°, etc), prejudicando o trabalho de fiscalização da mesma;
1.4) a de.spesa prevista é superior ao total dos créditos concedidos pelas
entidades convenentes no valor de Cr$ 16.761.897,02;
1.5) a ordem inicial de serviço, relativa ao contrato de empreitada com a
firma E. G. Engenharia - Erivaldo Nolasco Projetos e Construções Ltda., foi expedida em 14.07.92;
em 20.07.92 já foi realizado o pagamento da primeira fatura, e em 30.09.92 (76 dias após) foi pago
84% do valor total da obra, sendo que conforme verificação in loco da Equipe, menos de 50% da
obra foi concluída;
1.6) ausência dos Boletins de Medição dos serviços executados para
pagamento das diversas etapas da obra; e
1.7) quando dos trabalhos de auditoria a equipe verificou que a obra
econtrava-se inacabada (com menos de 50% concluída), em ruínas e totalmente abandonada.
2) Salário Educação (25%) - Projeto Educação para todos (1985/1986) - FNDE
-Valor: Cz$ 587.250,00
Objeto: construção de duas unidades escolares nos Sítios Bom Jardim e
Volta Redonda; recuperação de três unidades escolares; e treinamento de quarenta professores leigos
e dezenove professores habilitados.
Irregularidades
2. I ) ausência da cópia da Ordem Bancária do repasse;
2.2) não consta o termo de aceitação das obras; e
2.3) através de dois recibos foram sacados os recursos em sua totalidade
nos dias 20 e 21 de novembro de 1988, sem aparecer documentos que demonstrem para onde foi esse
dinheiro.
3) Salário Educação (25%) - FNDE (1987)
Valor: Cz$ 1.188.000,00
Objeto: construção de uma unidade escolar com 160,72 m2 no Sítio Lagoa
de Pedra; recuperação de uma unidade escolar no Sítio Lourenço; treinamento de sessenta e um
professores de I° Grau; e aquisição de cinqüenta carteiras escolares para a unidade escolar de Lagoa
de Pedra.
Irregularidades
3.1) ausência de cópia das Ordens Bancárias;
3.2) não consta o termo de aceitação da obra;
3.3) os recursos foram inicialmente creditados, em 28.10.87, na conta geral
da Prefeitura e no dia 29.10.87 foram transferidos para conta especifica do Convênio. No dia
03.11.87 o montante dos recursos foi aplicado no mercado financeiro, e em 09.11.87 foi retirado por
recibo no valor de Cz$ 204.500,00, sem que conste o destino deste valor. No dia 16.11.87 foi sacado o
montante dos recursos, zerando a conta, constando despesas com datas posteriores;
3.4) nota de empenho com data rasurada de 29.06.88, no valor de Cz$
60.000,00, sendo que a nota fiscal correspondente a este empenho tem o n° 321, quando a nota fiscal
de n°320 corresponde à nota de empenho datada de 29.08.88; e
3.5) o contrato firmado com a empreiteira Alto Oeste para construção de
uma unidade escolar no Sítio Lagoa de Pedra foi assinado em 04.07.88, a mesma data consta do
empenho e do recibo de pagamento.
4) Salário Educação (25%) - FNDE (1988)
-Valor: NCz$ 91.258,00
-Objeto: construção de uma quadra esportiva polivalente; construção de
uma unidade escolar; aquisição de material de consumo; e pagamento de professores.
Irregularidades
4.1) ausência do Termo do convênio;
4.2) ausência da cópia da nota de empenho;
C: \zarquivo\Voto1998\60013393.doc
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4.3) os recursos foram transferidos em 11.12.89, 18.12.89 e 02.01.90,
conforme as Ordens Bancárias de n's 890B05891, 890B06352 e 890B07814, e permaneceram na
conta até 31.10.90, quando foram sacados integralmente por recibo, conforme extrato bancário

referente ao mês de outubro/90;
4.4) existência de Recibos e Depósitos do Banco do Brasil S/A na conta
especifica do convênio, datados de 02.05.90, nos valores de NCz$ 75.000,00, NCz$ 13.271,00 e NCz$
2.987,00 para crédito da . Prefeitura, sendo estes valores coincidentes com os repassados pelo FNDE
através das OB's citadas no item anterior (4.3); e
4.5) não consta o termo de aceitação da obra.
II - Auditoria na Associação Beneficente Gaudêncio Torquato do Rego:
I) Processo de Habilitação/FNDE n°23027000087/86-]1
-Valor: Cz$ 170.000,00
-Objeto: construção de quatro salas de aula, uma diretoria, uma cantina,
uma dispensa, três sanitários, um arquivo, uma secretaria e um pátio coberto na sede do Município.
Irregularidades
1.1) licitação feita pela empresa licitante vencedora do certame, a ETE Empresa Técnica de Empreendimentos Ltda., pertencente a parente próximo do presidente da
Associação;

1.2) o termo do contrato firmado com a aludida empresa foi assinado em
16.04.86 e já no dia 27.04.86 foi paga a fatura da despesa; e
1.3) no termo de contrato firmado com a ETE consta: 'a contratada se
obriga a executar serviços de construção de quatro salas de aula na sede do Município, atendendo às
e.specificações e exigências da Associação no valor total de Cz$ 170.000,00'. Donde se conclui que o
objeto do convênio não foi totalmente atingido.
Processo de Habilitação/FNDE n°23000021087/87 - 24
-Valor: Cz$ 2.000.000,00
-Objeto: inicialmente os recursos destinavam-se à construção de um
Ginásio de Esportes, mas por insuficiência dos mesmos o objeto foi modificado, passando a ser a
ampliação da Escola Zéo Fernandes, construindo mais quatro salas de aula, uma diretoria, dois
banheiros, uma área para recreio coberta no Sítio São João da Serra, e aquisição para cinco salas de
aula: 175 carteiras, 05 quadros de giz, 01 bit-ó, 05 mesas, 05 cadeiras e 03 estantes de aço.
Irregularidades
2.1) existência de fortes evidências de que as três propostas apresentadas
pelas licitantes foram preenchidas com a mesma máquina de escrever, sendo todas datadas de
04.01.88, comprovando que a licitação foi uma farsa.
Convênio SEAC/PR n°2.474/87.
-Valor: Cz$ 400.000,00
-Objeto: Projeto Especial - Beneficiamento Castanha de Caju - construção
de
área, localização na Rua Anita Fontes, 110, na sede do município, e
de um prédio de 60 m 2
aquisição de um transporte marca Chevrolet, tipo C-I0, ano 79.
Irregularidades
3.1) o documento 'Relação dos Pagamentos Efetuados' informa que
ocorreu um débito no valor de CzS 200.000,00, cheque n° 580517, em 05.02.88, para pagamento à
Empresa de Instalações e Construções Ltda. Entretanto a N.F emitida pela firma traz a data de
05.04.88 e o recibo está sem data, domonstrando um pagamento antecipado ou outra irregularidade
na movimentação financeira;
3.2) fortes evidências de que as propostas das licitantes foram preenchidas
pela mesma máquina de escrever;
3.3) o Presidente da Associação confessou à equipe de auditoria que 'as
licitações eram feitas pelos competidores' ;
3.4) não consta ter sido elaborado o termo de recebimento da obra; e
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3.5) a caminhonete adquirida com recursos do convênio foi vendida para
pagar dívidas da Associação.
4) Convênio SEAC/PR n°1.665/87
Valor: Cz$ 370.000,00
Objeto: assegurar a execução de serviços relativos a projetos
comunitários, abrangendo ações sócio-educativas, culturais e econômicas no Município, sendo as
seguintes ações: hortas e pomares comunitários (800 m2); mecanização comunitária (1.000 ha, 65
propriedades); biblioteca comunitária (400 m2 , cinco armários, quatro mesas, cinqüenta cadeiras e
1.000 livros); e um posto médico comunitário (200 m 2).
Irregularidades
4.1) evidências de que as três propostas apresentadas na licitação foram
datilografadas na mesma máquina de escrever;
4.2) a licitação foi preparada pela firma competidora;
4.3) com relação ao posto de saúde a equipe verificou in loco que não foi
construído como consta nos documentos da Associação, houve apenas uma reforma num posto que já
existia;
5) Convênio SEAC/PR n°889/86
Valor: Cz$ 280.000,00
Objeto: assegurar a execução de serviços relativos a projetos
comunitários, abrangendo ações sócio-educativas, culturais e econômicas a serem executadas no
Município, quais sejam: quadra poliesportiva (1.500 m 2); vinte casas em sistema de mutirão;
aquisição de roupas e utensílios (creche); e atender população carente (campanha de roupas e
agasalhos).
Irregularidades
5.1) os documentos de despesas não encontram correspondência na
movimentação financeira da conta específica do convênio;
5.2) emissão de recibos sem data e sem CPF do beneficiário;
5.3) notas fiscais emitidas sem data;
5.4) as propostas das duas licitações apresentam fortes evidências de que
foram preenchidas pela mesma máquina; e
5.5) na verificação in loco a equipe observou que a área da quadra
poliesportiva não correponde à prevista no convênio (1.500 m 2), e que a mesma estava deteriorada.
6) Processo de Habilitação/FNDE n° 0023027004758709
Valor: Cz$ 600.000,00
Objeto: construção de uma unidade escolar com uma sala de aula, uma
área para recreio coberta no Sítio Imbé, Município de Luís Gomes/RN.
Irregularidades
6.1) ausência de cópias da nota financeira, do extrato bancário, da nota de
empenho, da nota fiscal, do projeto especial, e dos procedimentos licitatórios; e
6.2) na visita ao Sítio Imbé a equipe verificou que a escola construída
estava totalmente deteriorada e abandonada, e que nunca foi utilizada.
De todo o exposto no item supra, ficou evidenciado que:
4.
as entidades auditadas não dispõem de um controle dos convênios assinados com órgãos
federais, separando a documentação por pastas, bem como inexiste pessoal habilitado para a
organização documental das despesas realizadas;
não costumam guardar cópia da documentação de prestação de contas dos convênios ou
de outros documentos de interesse do controle da despesa, tais como: NE, OB, NF, recibos e extratos

•

bancários;

as CISET 's dos Ministérios envolvidos nos repasses não fiscalizam o emprego regular
das verbas, bem como não remetem cópia dos convênios depois de assinados pelas autoridades
competentes; e
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- a desorganização e falta de controle nas entidades recebedoras dos recursos
dificultam o trabalho de fiscalização.
Quanto às denúncias formuladas a equipe de auditoria concluiu tratar-se de conteúdo
5.
muito político e com declarações infundadas."
Por determinação deste Relator, os responsáveis foram ouvidos em audiência prévia acerca
4.
dos fatos considerados impróprios pela Equipe de Inspeção. Suas justificativas foram apresentadas e
acostadas aos autos (fls. 543 a 570), as quais foram examinadas pela Unidade Técnica às fls. 572 a 573,
transcritas a seguir:
"3.
Em atendimento ao r. Despacho do Relator, Dr. Lincoln Magalhães da Rocha, à fl. 538,
foi promovida a audiência prévia dos responsáveis mediante os expedientes às /is. 539 e 541 (Ofícios
SECEX/RN n's 455/G5'/96 e 457/GS/96, ambos datados de 26/09/90 e analisadas as alegações de
defésa prestadas para os fatos tidos como irregulares pelo denunciante (fls. 543/570), verificam-se
que restaram injustificadas as seguintes questões:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES-RN
inexistência de documentos que comprovem o destino dos recursos oriundos do Salário
Educação (25%) - Projeto Educação para todos (1985/1986.) - FNDE, no valor de (/'z$ 587.250,00
(item 1- 2.3, do corpo do Relatório às /is. 529/534);
foram sacados Cz$ 204.500,00 da conta bancária específica do Salário Educação
(25%) - FNDE - 1987 110 dia 09/11/87, mediante recibo, sem que conste o destino deste valor (item I
3.3, fls. 530);
c) ausência do documento 'termo de aceitação definitiva da obra' assinado pelo Prefeito e
Secretário de Obras relativo às obras objetos dos instrumentos: Salário Educação (25%) - Projeto
Educação para todos (1985/1986), Salário Educação (25%) - FNDE (1987), Salário Educação (25%)
FNDE (1988) - itens 1-2.2, 1-3.2, 1-4.5, fls. 530/531, respectivamente;
quanto às demais irregularidades apuradas pela auditoria desta Corte de Contas, o
são todas de natureza técnica e burocrática' sem contudo
Prefeito limita-se apenas a informar que
prestar quaisquer fatos esclarecedores;
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE GAUDÊN('IO TOROUATO
realização de pagamentos antecipados à firma Empresa de Instalações e Construções
Lida, em 05/02/88, no valor de Cz$ 200.000,00 (Convênio n° SEAC/PR 2.474/87, item II 3.1, fls.
532);

fi as propostas das firmas licitantes foram preenchidas com a mesma máquina de
escrever, contrariando o então vigente Decreto-lei n° 2.300/86, art. 3°, § 3' no pertinente ao sigilo do
conteúdo das propostas (Processo de Habilitaçâ'o/FNDE n° 23000021087/87-24, item II- 2.1, fl. 532,
Convênio SEAC/PR no 2.474/87, itens II - 3.2 e 3.3, fl. 532, Convênio SEAC/PR n° 1.665/87, item II 4. 1 e Convênio SEAC/PR n" 889/86, item II - 5.4, fl. 533). As alegações do Prefeito não encontram
respaldo legal;
ausência do 'termo de recebimento definitivo da obra' assinado pelo responsável
relativo à obra objeto do Convênio SEAC/PR17 ° 2.474/87 acima citado (item II 3.4);
o veículo adquirido com os recursos do convênio supramencionado foi vendido para
pagar dívidas da associação (item II - 3.5). As alegações do responsável apenas confirmam a

irregularidade;
ausência de documentos legais necessários à realização da auditoria, tais como nota
fiscal da despesa, extrato bancário, processo licitatório e projeto básico pertinente à obra objeto do
Processo de Habilitação/FNDE n° 0023027004758709, no valor de Cz$ 600.000,00 (item II - 6.1, fl.
533);

I) quanto às demais irregularidades apuradas pela auditoria desta Corte de Contas, o
são todas de natureza técnica sem
presidente da associação limita-se apenas a informar que
causar danos ao patrimônio público ...'. Contudo, ele não presta quaisquer fatos esclarecedores
quanto às falhas apuradas.
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Consta registrada à fl. 535 a solicitação do Departamento de Polícia Federal Superintendência Regional no Rio Grande do Norte, de cópias de peças destes autos, objetivando a
instrução do Inquérito Policial n° 198/95-SR/DPF/RN (fl. 535), a qual foi prontamente atendida pelo
Ministro-Relator (ti. 538).
Ante todo o exposto e considerando que os fatos relacionados no item 3 retro configuram
a ocorrência de danos ao patrimônio público, em valores superiores ao estabelecido na IN/TCU n°
14/96, sejam os autos submetidos ao Ministro-Relator, propondo, com fulcro no art. 47 da Lei n°
8.443/92, que sejam convertidos em tomada de contas especial, determinando-se, posteriormente, com
fundamento no art. 8° da citada Lei, c/c o art. 149 e incisos do RI/TCU, o encaminhamento dos autos
às CISET/MEC e CISET/MARE, objetivando a elaboração do relatório e certificado de auditoria
competente."
O Ministério Público, ao manifestar-se à fl. 580, concordou com a proposta formulada pela
5.
Secretaria de Controle Externo.
VOTO
Em primeiro lugar, expresso minhas congratulações à Secretaria de Controle Externo do
Rio Grande do Norte pelo excelente trabalho de inspeção desenvolvido a partir da Denúncia, ora
apreciada.
Em decorrência desta auditoria, os fatos objeto da presente Denúncia, pelos quais os
responsáveis pela Associação Beneficente Gaudêncio Torquato e Prefeitura Municipal de Luís Gomes-RN
foram ouvidos em audiência prévia, ficaram sobejamente comprovados.
As alegações de defesa apresentadas pelo ex-Prefeito Municipal de Luís Gomes-RN não
encontram sustentação sólida, especialmente no que concerne ao saque dos recursos no valor de Cz$
204.500,00 (duzentos e quatro mil e quinhentos cruzados) da conta bancária específica do salário
educação - FNDE, no dia 09/11/87, mediante recibo, sem que conste o destino deste valor. No que se
refere a esse aspecto, concordo com a Secretaria Técnica em propor a transformação do presente processo
em Tomada de Contas Especial, em virtude de estar caracterizada a existência de prejuízo ao Erário e o
respectivo débito.
Já em relação à administração do Presidente da Associação Beneficente Gaudêncio
Torquato, não consta dos autos indicativo de possibilidade de ter havido dano aos cofres federais. As
irregularidades observadas foram referentes à infringência de dispositivo legal vigente à época (Decretolei n° 2.300/86, art. 3°, § 3°), no pertinente ao sigilo do conteúdo das propostas em processo licitatorio,
alienação de veículo adquirido com
bem como a ausência do "termo de recebimento definitivo da obra";
recursos federais, com autorização em assembléia da entidade, para quitar dívidas junto ao comércio local;
ausência de documentos, nos arquivos do órgão, necessários à realização da auditoria.
Dessa forma, entendo que os atos praticados pelo Presidente da Associação Beneficente
Gaudêncio Torquato ensejam a aplicação por esta Corte de Contas da multa prevista no inciso II do art.
58 da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992.
Faz-se necessário ressaltar, entretanto, que, à vista da proposta de transformação do
presente processo em Tomada de Contas Especial, objetivando citar o ex-Prefeito Municipal, Sr. Pio X
Fernandes, em conseqüência de prejuízo causado aos cofres públicos, conforme explicitado no parágrafo
n° 3 precedente, a aplicação da aludida multa. ao Presidente da Associação Beneficente Gaudêncio
Torquato dar-se-á em etapa posterior, quando os autos forem apreciados definitivamente por este
Pretório.
C: \zarquivo\Voto1998\60013393.doc
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Destarte, acompanho, em parte, a sugestão da Secretaria Técnica e Voto por que o Tribunal
adote a deliberação que ora submeto a este Egrégio Plenário
T C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 29 de abril de 1998

S DA ROC
Min ro-Relator
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DECISÃO N° 227 /98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n°: TC-600.133/93-1 (sigiloso).
Classe de Assunto: VII - Denúncia acerca de irregularidades praticadas no âmbito da Prefeitura
Municipal de Luís Gomes/RN e Associação Beneficente Gaudêncio Torquato.
Interessado: Identidade preservada (§ 3°, do art. 35, da Resolução n° 077/96).
Responsáveis: Pio X Fernandes (ex-Prefeito Municipal) e José Jáder Torquato (Presidente da
Associação).
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
Unidade Técnica: SECEX/RN.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no
art. 213 do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente, haja vista às irregularidades verificadas
pela Equipe de Inspeção atinentes à ausência de comprovação do destino dos recursos oriundos do FNDE
(Salário Educação) nos valores de Cz$ 587.250,00 (quinhentos e oitenta e sete mil e duzentos e
cinqüenta cruzados) e Cz$ 204.500,00 (duzentos e quatro mil e quinhentos cruzados), repassados a partir
de 21/11/86 e 09/11/87, respectivamente, bem como impropriedades relacionadas a processos licitatórios
promovidos pelas entidades mencionadas no item 2 precedente;
8.2. determinar a transformação do presente processo em Tomada de Contas Especial, nos termos do
art. 47 da Lei n° 8.443/92, ante a ocorrência de dano ao Erário, perfeitamente quantificável, consistente
nos valores sacados, acima mencionados, da conta bancária específica dos recursos oriundos do FNDE, a
título de "Salário Educação", sem a devida comprovação do destino ou aplicação desta importância, por
parte da Prefeitura Municipal de Luís Gomes-RN;
8.3. determinar, em conseqüência, nos termos do art. 12, inciso II, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 153,
inciso II, do Regimento Interno, que seja citado o ex-Prefeito Municipal, Sr. Pio X Fernandes para, no
prazo de 15 (quinze) dias, apresentar alegações de defesa ou recolher aos cofres do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação as importâncias acima aludidas, com os acréscimos legais contados a
partir das datas indicadas no item anterior, na forma da legislação em vigor;
8.4. levar ao conhecimento do autor da Denúncia, o inteiro teor da Decisão ora proferida, bem como
do Relatório e da Proposta de Decisão que a fundamentam;
8.5. retirar a chancela de sigiloso aposta aos presentes autos.
Ata n° 16/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/04/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

14NCO • ALHÃES DA ROCHA
Ministro-Relator
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