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ATA N° 16, DE 06 DE MAIO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Homero dos Santos
Repr. do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Secretário-Geral das Sessões: Dr. Eugênio Lisboa Vilar de Melo
Com a presença dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo, dos
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha e do Auditor
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 do Ministro Bento José Bugarin, por motivo de férias e dc
Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha (Regimento Interno artigos 28 a 31, 35, 66, incisos I e
V, e 94, incisos I e V, e 112, inciso I, alínea b e II).
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS
O Tribunal Pleno aprovou as Atas n's 14 e 15, das Sessões Extraordinária e Ordinária
realizadas em 29 de abril último, cujas cópias autenticadas haviam sido previamente distribuídas aos
Ministros e ao Representante do Ministério Público (Regimento Interno, artigos 31, inciso I, 37, 38 e 66).
VISITA À SECEX-MA E ASSINATURA DE ACORDO
DE COOPERAÇÃO COM O TRIBUNAL DE CONTAS
DO MESMO ESTADO
Relatório apresentado pelo Presidente, Ministro Homero dos Santos
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Comunico a Vossas Excelências que, no período de 29.04 a 01.05.98, acompanhado do
Ministro Bento José Bugarin, do Secretário-Geral de Controle Externo, José Nagel e do Secretário da
Primeira Secretaria de Controle Externo, José Moacir Cardoso da Costa, estive na cidade de São Luiz,
com a finalidade de visitar a Secretaria de Controle Externo no Estado do Maranhão — SECEX/MA e
firmar Acordo de Cooperação com o Tribunal de Contas daquele Estado.
Dando início aos trabalhos programados, participamos da solenidade de assinatura do
Acordo de Cooperação entre o TCU e o TCE/MA, com o objetivo de desenvolver atividades de
fiscalização dos recursos federais repassados àquele Estado, bem como de treinamento de pessoal e
intercâmbio de normas e jurisprudências.
Estiveram presentes à solenidade o Presidente do TCE/MA Raimundo Nonato de Carvalho
Lago Júnior, o Vice-Presidente Yêdo Flamarion Lobão e demais Conselheiros daquele Tribunal, Srs.
Raimundo Oliveira Filho, José Evandro Barros, Neston de Barros Bello Filho, Nywaldo Guimarães
Macieira, Álvaro César de França Ferreira e José Argolo Ferrão Coelho, Representantes do Ministério
Público e dirigentes daquele Tribunal.
Após a solenidade de assinatura do Acordo foram prestadas explicações à imprensa local.
Dando prosseguimento às nossas atividades foram realizadas solenidades de inauguração
de placas em homenagem aos Senhores Ministros:
Henrique de La Rocque Almeida, homenageado com seu nome no Auditório da
SECEX/MA; e
Bento José Bugarin, que emprestou seu nome à Biblioteca daquela Unidade Técnica.
Em seguida foi realizada reunião com os dirigentes e servidores da SECEX-MA,
oportunidade em que foram discutidos assuntos técnicos e administrativos de seu interesse.
Durante a nossa estada na Capital maranhense recebemos todo o apoio do Secretário de
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Controle Externo, Osmir da Silva Freire e do Diretor daquela SECEX, Lúcio Aurélio Barros Aguiar, a
quem apresentamos os nossos agradecimentos.
Por último, gostaríamos de consignar também os nossos agradecimentos ao Presidente do
TCE/MA e aos demais dirigentes e servidores da SECEX/MA, pela acolhida que nos proporcionaram."
CONTROLE DOS RECURSOS REPASSADOS PELO SUS
AOS ESTADOS, DF E AOS MUNICÍPIOS
-Requerimento formulado pelo Ministro Humberto Guimarães Souto
O Tribunal Pleno deferiu, por unanimidade, ante as razões expostas a para os fins indicados
em todos os seu termos, o requerimento formulado pelo Ministro Humberto Guimarães Souto, no sentido
de solicitar esclarecimentos do Controle Interno e do Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria do
Ministério da Saúde, órgão federal do Sistema Nacional de Saúde-SNS, que, são os responsáveis
imediatos pela detecção de desvios e irregularidades no emprego dos recursos repassados pelo Sistema
Único de Saúde aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios-TC n° 003.713/98-9 (v. inteiro teor em
Anexo I a esta Ata).
SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS
De acordo com o artigo 2° da Resolução n° 064/96, o Presidente, Ministro Homero dos
Santos, realizou, nesta data, sorteio eletrônico dos seguintes processos:
SORTEIO DE PROCESSO AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-279.100/93-0
Interessado: Fundação Educar
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 190/97 - TCU - Plenário, Sessão
Ordinária: 13/08/97
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
SORTEIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processos: TC-000.834/98-0, TC-014.661/97-7, TC-325.222/94-0, TC-325.275/94-7, TC-725.087/95-1,
TC-725.088/95-8, TC-725.089/95-4, TC-725.090/95-2, TC-725.356/96-0 e TC-725.370/96-3
Interessado: Identidade Preservada
Motivo do sorteio: Impedimento ou Suspeição Art. 135, Inciso II do RI
Relator sorteado: Auditor Benjamin Zymler
Processo: TC-002.172/98-4
Interessado: Corregedoria do TCU
Motivo do sorteio: Processo Administrativo. Art. 13 da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin.
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 1' CÂMARA
Processo: TC-001.896/93-8
Interessado: Geraldo Tavares do Nascimento
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Decisão n° 061/98 - TCU - 1' Câmara, Sessão Ordinária:
17/03/98
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
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Processo: TC-002.632/98-5
Interessado: Ministro da Educação e do Desporto
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Decisão n° 007/98 TCU 1' Câmara, Sessão Ordinária:
03/02/98
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Processo: TC-007.746/95-4
Interessado: Fernando de Figueiredo Pimenta
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Decisão n° 070/98 - TCU - 1' Câmara, Sessão Ordinária:
17/03/98
Relator sorteado: Auditor José Antonio Barreto de Macedo
Processo: TC-250.303/97-3
Interessado: Felix Figueiredo Andrade, ex-Prefeito Municipal de Santa Terezinha/BA
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 085/98 - TCU - P Câmara, Sessão
Ordinária: 10/03/98
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Processo: TC-250.320/97-5
Interessado: Paulino Alexandre Santana, ex-Prefeito Municipal de Serrinha /BA
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 127/98 - TCU - ia Câmara, Sessão
Ordinária: 17/03/98
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processo: TC-250.483/95-5
Interessado: Elias Pereira de Sousa Filho, ex-Prefeito Municipal de Feira da Mata/BA
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 007/98 - TCU - l a Câmara, Sessão
Ordinária: 27/01/98
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Processo: TC-250.580/95-0
Interessado: Aurelio Vaz de Queiroz ,ex-Prefeito Municipal de Itagiba - BA
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 055/98 - TCU - P Câmara, Sessão
Ordinária: 10/03/98
Relator sorteado: Auditor José Antonio Barreto de Macedo
Processo: TC-250.584/95-6
Interessado: Raymunda Farias de Carvalho, ex-Prefeita Municipal de Marau/BA
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 561/97 - TCU - l a Câmara, Sessão
Ordinária: 25/11/97
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Processo: TC-250.937/95-6
Interessado: José Correia Silva, ex-Prefeito de Mata de São João/BA
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 057/98 - TCU 1' Câmara, Sessão
Ordinária: 10/03/98
Relator sorteado: Auditor José Antonio Barreto de Macedo
Processo: TC-374.050/93-7
Interessado: Prefeitura de Bacabal/MA
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Responsável: Jurandir Ferro do Lago
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 049/98 - TCU - 1' Câmara, Sessão
Ordinária: 10/03/98
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Processo: TC-375.215/95-6
Interessado: José Eduardo Peixoto, ex-Prefeito Municipal de Salto da Divisa/MG
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 061/98 - TCU 1' Câmara, Sessão
Ordinária: 10/03/98
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça.
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 2 CÂMARA
Processo: TC-001.529/90-0
Interessado: Augusto Barreira Pereira
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 772/96 - TCU - 2' Câmara, Sessão
Ordinária: 07/11/96
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
Processo: TC-006.301/96-7
Interessado: Fundação de Seguridade Social
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Deliberação na Relação n° 04 /98 TCU/2'
Câmara, Sessão Ordinária: 05/02/98
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
Processo: TC-250.565/95-1
Interessado: Geraldo Pereira Costa, ex-Prefeito Municipal de Carinhanha/BA
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 258/97 - TCU - 2a Câmara, Sessão
Ordinária: 05/06/97
Relator sorteado: Auditor Lincoln Magalhães da Rocha
Processo: TC-325.092/98-2
Interessado: Jorge Elias Ferreira Cheim, ex-Prefeito Municipal de Cavalcante/GO
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Decisão n° 254/91 - TCU - 2' Câmara, Sessão
Ordinária: 28/11/91
Relator sorteado: Ministro Valmir Campelo
Processo: TC-374.035/94-6
Interessado: Celso Jorge Pires Leal
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 30 /98 TCU - 2' Câmara, Sessão
Ordinária: 12/02/98
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
Processo: TC-375.186/97-2
Interessado: Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Deliberação na Relação n° 04/97 TCU/2'
Câmara, Sessão Ordinária: 20/11/1997
Relator sorteado: Auditor Benjamin Zymler.
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PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA ANTE PEDIDO DE VISTA
Ao dar prosseguimento à votação, nos termos do § 3° do artigo 56 do Regimento Interno,
do processo n° 010.391/97-5 (v. Atas n's 08/98 e 10/98), referente a Representação sobre retificação de
atos de aposentadoria já julgados pelo TCU, o Presidente, Ministro Homero dos Santos, concedeu a
palavra ao segundo Revisor, Ministro Adhemar Paladini Ghisi, o Plenário aprovou, por maioria, a
Decisão n° 228/98, proferida pelo primeiro Revisor, Ministro Humberto Guimarães Souto, à qual aderiu o
Relator, Ministro Valmir Campelo, tendo sido voto vencido o segundo Revisor, Ministro Adhemar
Paladini Ghisi (v. em Anexo II a esta Ata, as Propostas de Decisão não acolhidas, a Decisão n° 228/98,
bem como os inteiros teores do Relatório e Voto emitido pelo Relator, Ministro Valmir Campeio e dos
votos proferidos pelo primeiro e segundo Revisores, Ministros Humberto Guimarães Souto e Adhemar
Paladini Ghisi, respectivamente).
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
•

Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 14, organizada em
30 de abril último, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de n°s 229 a 248, e aprovado os
Acórdãos n's 060 a 064, que se inserem no Anexo III desta Ata, acompanhadas dos correspondentes
Relatórios, Votos e Propostas de Decisão, bem como de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento
Interno, artigos 19, 20, 31, incisos V e VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7° e 9°, 80, incisos V e
VI, 84 a 87 e 89):
Procs. nos 015.789/92-6, 250.191/92-0, 001.161/96-2, 002.458/96-9, 425.078/96-5,
013.806/97-1 e 775.121/97-5, relatados pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi;
Procs. n°s 250.158/94-9, 600.089/95-9 (com os Anexos n's 600.055/94-9 e 600.067/947) e 019.186/96-7, relatados pelo Ministro Carlos Átila Álvares da Silva;
Procs. nos 750.103/97-3 e 775.175/97-8, relatados pelo Ministro Valmir Campelo;
Proc. n° 775.049/97-2, relatado pelo Ministro-Substituto José Antonio Barreto de
Macedo; e
Proc. n° 002.612/97-6, relatado pelo Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
A requerimento dos respectivos Relatores, deferidos pela Presidência, ad referendum do
Plenário, foram incluídos na supracitada Pauta, nos termos do § 9 0 do artigo 77, do Regimento Interno, os
seguintes processos:
Proc. n° 550.217/96-7 (Ministro Adhemar Paladini Ghisi);
Procs. n°s 625.263/97-9, 001.304/98-4 e 800.030/98-2 (Ministro Humberto Guimarães
Souto);
Procs. n°s 575.491/94-9, 003.286/96-7, 650.127/96-0, 009.885/97-8 e 014.375/97-4
(Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo); e
Procs. nos 350.225/95-8 e 350.064/98-9 (Ministro-Substituto Benjamin Zymler).
SUSPENSÃO DE VOTAÇÃO ANTE PEDIDO DE VISTA
Foi suspensa a votação do processo n° 000.286/98-2, em face de pedido de vista formulado
pelo Ministro Humberto Guimarães Souto (Regimento Interno, artigo 56), após haver o Relator, Ministro
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça proferido seu voto e apresentado a respectiva Proposta de Decisão (v.
textos em Anexo IV a esta Ata).
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PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Faz parte desta Ata, em seu Anexo V, ante o disposto no parágrafo único do artigo 66 do
Regimento Interno, as Decisões nos 254 a 256 e 259, acompanhadas dos correspondentes Relatórios e
Votos em que se fundamentaram, adotadas nos processos n's 018.958/95-8, 013.564/95-1, 015.393/97-6 e
525.128/96-4, respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta
data.
ENCERRAMENTO
O Presidente, Ministro Homero dos Santos -- ao convocar Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado para ser realizada a seguir -- deu por encerrada às dezesseis horas e trinta 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.

G. 5,

ELENIR TEODORO CiOlkr,VrES DOS SANTOS
Secretária do Plenário
Aprovada em 13 de maio de 1.998
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ANEXO I DA ATA N° 16, DE 06.05.1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
CONTROLE DOS RECURSOS REPASSADOS PELO SUS
AOS ESTADOS, DF E AOS MUNICÍPIOS
Inteiro teor do Requerimento formulado, nesta data, no sentido de solicitar
esclarecimentos do Controle Interno e do Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria do Ministério
da Saúde, órgão federal do Sistema Nacional de Saúde-SNA, que são os responsáveis imediatos pela
detecção de desvios e irregularidades no emprego dos recursos repassados pelo Sistema Único de Saúde
dos Estados, Distrito Federal e aos Municípios (TC n°003.713/98-9).
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Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,

Trago à consideração deste Egrégio Plenário uma questão da mais alta relevância para o controle
exercido pela área federal dos recursos repassados pelo Sistema Único de Saúde aos estados, Distrito
Federal e aos municípios.
Segundo matéria jornalística publicada no Correio Brasiliense em 15.04.98 o presidente
Fernando Henrique Cardoso teria declarado que "não há controle dos recursos federais enviados aos
estados e municípios e que os problemas do setor são agudos." (grifo meu)
Com efeito, a evolução do Sistema Único de Saúde tem se verificado na direção do repasse
automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde,
obedecidos um conjunto de critérios dos quais, por enquanto, vigora apenas o populacional para as ações
básicas de saúde.
Essas transferências automáticas, previstas no art. 3 0 da Lei n° 8.142/90, art. 35 da Lei n°
• 8.080/90 e art. 4 0 da Lei n° 8.689/93 e regulamentadas por Decretos e Portarias do Ministério da Saúde,
têm natureza diversa das transferências para os FPE e FPM e são objeto de fiscalização por parte deste
Tribunal, conforme aliás já deliberou este plenário por ocasião do exame do TC 022.427/92-9, quando
foi prolatada a Decisão n° 506/97, de 13.08.97, da qual transcrevo o item 8.1:
"8.1 - firmar o entendimento sobre a matéria em questão, no sentido de que os recursos
repassados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
constituem recursos federais e que, dessa forma, estão sujeitos à fiscalização desta Corte as ações e os
serviços de saúde pagos à conta desses recursos, quer sejam os mesmos transferidos pela União
mediante convênio, quer sejam repassados com base em outro instrumento ou ato legal; "
O montante de recursos repassados nessa modalidade tende a se intensificar com a efetiva
implementação da NOB 01/96, a partir dos últimos meses de 1997. Para que se tenha uma idéia acerca do
volume de recursos envolvidos, basta dizer que o Teto Financeiro de Assistência para 1998 monta em
aproximadamente R$ 9 bilhões, dos quais R$ 1,7 bilhão corresponde ao Programa de Atenção BásicaPAB. Por enquanto, grande parte desses recursos ainda está sendo repassada por produção de serviços,
mas a tendência é que num curto espaço de tempo todo esse montante seja repassado regular e
automaticamente.
Em 23.03.98, nada menos que 3.306 municípios já se encontravam habilitados na condição de
Gestão Plena da Atenção Básica, estando, teoricamente, aptos a receber os recursos do PAB, 345
municípios já detinham o status de Gestão Plena do Sistema Municipal, e as perspectivas de habilitação
dos estados eram grandes.
Diante de números tão expressivos, me preocupa a forma de prestação de contas atualmente
empregada para os referidos recursos transferidos fundo-a-fundo. Vejamos, o art. 6°, I, b do Decreto n°
1.651/95 dispõe:
"Art. 60 A comprovação da aplicação de recursos transferidos aos Estados e aos Municípios
far-se-á:
I - para o Ministério da Saúde, mediante:
b) relatório de gestão, aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde, se repassados diretamente
do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipais de saúde; "(grifo meu)
O mesmo art. 6°, no seu parágrafo terceiro regulamenta a composição do referido relatório:
I - programação e execução fisica e financeira do orçamento, de projetos, de planos e de
atividades;
- comprovação dos resultados alcançados quanto à execução do plano de saúde de que trata
o inciso III do art. 4 ° da Lei n° 8.142/90;
III - demonstração do quantitativo de recursos financeiros próprios aplicados no setor de
ND4•HG545TC DOC UMENTORDIVERSOS•COMUNICAÇ iO.SISTEMA DE SADIA
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saúde, bem como das transferências recebidas de outras instâncias do SUS;
IV — documentos adicionais avaliados nos órgãos colegiados de deliberação própria do SUS."
Tenho sérias dúvidas, diante da citada composição do relatório de gestão e da complexidade do
SUS, pertinentes a suficiência desse mecanismo para garantir que os recursos repassados na citada
modalidade sejam efetivamente aplicados na área de saúde e não desviados para outros setores das
administrações municipais e estaduais, carentes de recursos por vezes até para cobrir a folha salarial de
seu funcionalismo.
Entendo que os riscos envolvidos são muito grandes, principalmente enquanto ainda não se
encontram consolidados mecanismos de controle social, e o Tribunal não pode deixar de dar sua
contribuição para o aperfeiçoamento dos controles do Ministério da Saúde.
Antes, porém, de qualquer pronunciamento por parte deste Tribunal, devem ser solicitados
esclarecimentos do Controle Interno e do Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria do Ministério
da Saúde, órgão federal do Sistema Nacional de Auditoria - SNA, que, conforme disposições legais são os
responsáveis imediatos pela detecção de desvios e irregularidades no emprego dos recursos em tela.
Em face de todo o exposto, submeto à consideração deste Colegiado proposição no sentido de
que:
I - sejam solicitados à Secretaria Federal de Controle os seguintes esclarecimentos:
como está sendo efetuado, detalhadamente, pelo órgão, o controle dos recursos repassados
diretamente do Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais de saúde;
quais os mecanismos utilizados para assegurar que a totalidade dos recursos repassados
diretamente do Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais de saúde sejam
integralmente empregados na finalidade prevista no parágrafo único do art. 2° da Lei n° 8.142/90;
se já foi detectada a realização, por parte de municípios ou estados, de despesas em
finalidade diversa da prevista no parágrafo único do art. 2° da Lei n° 8.142/90, com os recursos
repassados do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipais de saúde;
II — sejam solicitados os seguintes esclarecimentos ao Chefe do Departamento de Controle,
Avaliação e Auditoria do Ministério da Saúde:
a) como está sendo efetuado, detalhadamente, pelo órgão, o controle dos recursos repassados
diretamente do Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais de saúde.
b) quais os mecanismos utilizados para assegurar que a totalidade dos recursos repassados
diretamente do Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais de saúde sejam
integralmente empregados na finalidade prevista no parágrafo único do art. 2° da Lei n° 8.142/90;
c) se já foi detectada a realização, por parte de municípios ou estados, de despesas em
finalidade diversa da prevista no parágrafo único do art. 2° da Lei n° 8.142/90 utilizando os recursos
repassados do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipais de saúde;
d) quantas e quais auditorias já foram realizadas pela instância federal do SNA tendo por
objetivo a conferência da aplicação do montante total dos recursos repassados a estados e municípios na
área de saúde;
d) qual a exata definição e amplitude, para fins de controle, do termo "demais ações de saúde"
previsto no parágrafo único do art. 2° da Lei n° 8.142/90;
e) quais os atos normativos que o gestor municipal ou estadual está observando para a
apresentação ou guarda dos documentos comprobatórios da execução das despesas relacionadas aos
recursos transferidos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipais de saúde,
principalmente no que se refere ao Programa de Atenção Básica — PAB.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano randão Alves de So i • a, em 06 de maio de 1998.

erto Guimarães Souto
Ministro
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ANEXO II DA ATA N° 16, DE 06.05.1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA EM FACE DE PEDIDOS DE VISTA
Inteiros teores do Relatório e Voto, emitido pelo Relator, Ministro Valmir Campelo, e dos
Votos proferidos pelo primeiro e segundo Revisores, Ministro Humberto Guimarães Souto e Adhemar
Paladini Ghisi, respectivamente, das Propostas de Decisão não acolhidas, e, ainda, da Decisão n° 228/98
proferida, por maioria, atinente a Representação sobre ratificação de atos de aposentadoria já julgado pelo
TCU (Proc. n° 010.391/97-5).
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Tribunal de Contas da União

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

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

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

•

•

Ao falar-se em promoção estruturou-se a carreira que, no caso particular, podemos considerar
constituída de três classes: Juiz Federal Substituto, Juiz Federal e Juiz de Tribunal Regional Federal. O
primeiro cargo é preenchido por concurso e os dois últimos por promoção ou acesso.
Ademais, pensamento semelhante foi desenvolvido por este Tribunal ao apreciar aposentadoria de
magistrados da Justiça do Trabalho. Entendeu esta Corte que o cargo de Juiz do Tribunal Regional do
Trabalho pertence à carreira da Justiça do Trabalho, apesar de outras categorias poderem chegar àquele
cargo, como advogado e membros do Ministério Público do Trabalho (TC-008.966/91-5, Decisão n° 62/93,
1 a Câmara, Ata 9/93, Sessão de 30/03/93, D.O.U. de 14/04/93).
Igualmente, ao apreciar aposentadoria de Juiz de Direito do Distrito Federal e Territórios, entendeu esta
Corte que o cargo de Desembargador é imediato ao de Juiz de Direito do Distrito Federal, em que pese
poder ser preenchido por advogados e Membros do Ministério Público do Distrito Federal (TC000.592/91-9, Decisão n° 560/92, Plenário, Ata 53/92, Sessão de 25/11/92).
Cumpre observar que nossa Carta Política não distingue o magistrado do quinto constitucional daquele
oriundo da Justiça de 1° grau e a competência que lhes atribui é a mesma (art. 108).
Pelo exposto, manifestamo-nos pela anuência desta Corte à ratificação da aposentadoria de Augustinho
Fernandes Dias da Silva e à re-ratificação da concessão de Sérgio de Andréa Ferreira, devendo os
respectivos processos retornar a este Tribunal, após o autógrafo do Excelentíssimo Senhor Presidente
da República nos respectivos decretos de aposentação, para o reexame das concessões e para as devidas
anotações nos registros desta Casa.
Por último, cabe-nos aditar que quando já tínhamos exarado nosso Parecer, deu entrada nesta
Procuradoria, como 'referente', a documentação que ora acostamos à contracapa e sugerimos que seja a
mesma juntada ao processo de aposentadoria de Sérgio de Andréa Ferreira para a verificação, quando do
reexame da concessão, dos possíveis reflexos da documentação referida sobre a espécie."
É o Relatório.
VOTO

Entendo como o Ministério Público no que se refere a concessão da vantagem do art. 192, II, da Lei
2.
8.112/90, ao Sr. Sérgio Andréa Ferreira, que o mesmo faz jus ao citado beneficio, considerando que na data
da MP. n° 1.522, de 14.10.96, perfazia o qüinqüênio de judicatura.
Acolho, pois, integralmente o parecer da douta Procuradoria por seus lídimos fundamentos e Voto
por que se adote a Decisão que ora submeto a este Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 11 de março

VAL IR CAMPELO
Ministro-Relator

de 1998
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Tribunal de Contas da União

DECISÃO N° /98-TCU- Plenário
Processo n° TC-010.391/97-5 - Apenso: TC-006.708/90-0
Classe de Assunto: (VII) - Representação sobre a ratificação de atos de aposentadorias já julgados pelo
TCU.
Interessados: Augustinho Fernandes Dias da Silva e Sérgio de Andréa Ferreira
Órgão: Ministério da Justiça
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo de Vries Marsico
Unidade Técnica: r SECEX
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la procedente;
8.2. proceder a ratificação da aposentadoria de Augustinho Fernandes Dias da Silva, bem como à re-ratificação
da concessão de Sérgio de Andréa Ferreira, devendo os respectivos processos retornar .... a este Tribunal, para
reexame e as devidas anotações nos registros competentes.
Ata n° 08/98 - Plenário
.

Data da Sessão: 11 / 03 /1998 - Ordinária
Especificação do quorum:

VALMIR CÁMPELO
Ministro-Relator
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Gabinete Minictro Humberto Souto

2C-010.391/97-5
Apenso: TC-006.708/90-0
Representação sobre ratificação e rerratificação
de atos de aposentadoria já apreciados pelo TCU,
concernentes ao inativos Dr. Augustinho Fernandes
Dias da Silva e Dr. Sérgio de Andréa Ferreira

VOTO REVISOR

Pedi vista dos autos para poder refletir melhor sobre a
argumentação formulada por um dos interessados, Dr. Sérgio de Andréa
Ferreira, ao proferir sustentação oral, na Sessão Plenária de 11.03.98,
principalmente no que concerne a certas questões processuais, conforme
passarei a expor.
Entendo, preliminarmente, que cabe razão ao nobre MinistroRelator quanto à competência do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República para assinar ato de aposentadoria de magistrado por ele
nomeado, e colho como argumentação trecho do Parecer INF/DIJUS/SJ/MJ n2
025/97, verbis:

É inquestionável a competência privativa e indelegável
"12.
do Excelentíssimo Senhor Presidente da República para nomear os Juízes
dos Tribunais Regionais Federais (arts. 84, inciso XVI e parágrafo único;
106, inciso 1; e 107, incisos I e II, da Constituição Federal).
13. Entretanto, cumpre recordar que a nomeação é ato
administrativo originário e que a aposentadoria é ato administrativo
derivado. Assim, 'mutatis mutandis', a autoridade competente para nomear
(prover o cargo) é a indicada para aposentar (declarar a vacância exonerar, demitir, por em disponibilidade). Apesar de a Carta Política
não se referir, expressamente, a competência do Chefe da Nação para
aposentar deriva da sua capacidade para nomear. Uma ilustração primária
é oportuna: o contrato de trabalho é firmado pelo empregador tanto na
admissão quanto na rescisão." (fl. 8).
O ponto central de minhas considerações tangencia, em homenagem
ao princípio do devido processo legal, necessidade de que a apreciação
da ratificação do ato de aposentadoria referente ao primeiro inativo (fl.
35) e da rerratificação concernente ao segundo (fl. 37) ocorra nos
respectivos processos concessórios, onde constam todas as informações
necessárias e suficientes para uma análise completa de cada situação.
O processo de aposentação do primeiro inativo encontra-se
apenso a este -- TC-006.708/90-0.
A situação do segundo reveste-se de maior complexidade, pois
trata-se de rerratificação, com exclusão da vantagem prevista no inciso
II do artigo 184 da Lei n2 1.711/52. Será necessário, a meu ver, análise
da juridicidade dessa impugnação, com posterior exame, se for o caso, da
possibilidade de incidência ao feito do item II do artigo 192 da Lei n2
8.112/90 e definição acerca do ressarcimento de eventuais quantias
recebidas indevidamente.
Julgo oportuno registrar, desde já, atento aos argumentos
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Gabinete Minietro Humberto Souto

sustentados pelo segundo aposentado em sua sustentação oral, que esta
Corte de Contas não forma coisa julgada material, prerrogativa exclusiva
dos órgãos do Poder Judiciário.
O Supremo Tribunal Federal, sob número 473, sumulou a questão,
com os seguintes dizeres:
"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos;
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial".
Penso ser válida a preocupação do interessado em que as contas
julgadas por este Tribunal de Contas não venham a tornar-se "contas de
rosário sem fim de decisões sucessivas num eterno vir a ser" (fl. 204),
forte no princípio da segurança jurídica. Para isso, há previsão no
artigo 35 da Lei n2 8.443/92 e artigo 236 do Regimento Interno do TCU de
preclusão temporal para revisão de contas. Contudo, inexiste no
ordenamento jurídico dispositivo que estabeleça impossibilidade de novo
exame de concessão de aposentadoria.
Assim, entendendo necessária análise completa dos referidos
processos de aposentadoria, data venia do respeitável entendimento
esposado pelo eminente Ministro-Relator, VOTO no sentido de que este
egrégio Colegiado Pleno adote a decisão que ora submeto à sua apreciação.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de
Souza, em 25 de
março
de 1998.
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Ministro-Revisor,
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TC-010.391197-5
Apenso: TC-006.708/90-0
Representação sobre retificação e rerratificação de atos de
aposentadoria já apreciados pelo TCU, concernentes aos inativos
Dr. Augustinho Fernandes Dias da Silva e Dr. Sérgio de Andréa
Ferreira

VOTO REVISOR

•

Rememorando os fatos, o Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça, Dr. Iris Rezende,
encaminhou expediente ao Exmo. Presidente Ministro Homero dos Santos, dando conta de que o
Presidente do Tribunal Regional Federal da 2 a Região, com Sede no Rio de Janeiro, tem,
equivocadamente, aposentado magistrados nomeados pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, sendo que somente a esse caberia a edição de tais atos, uma vez que a autoridade competente
para nomear é também a indicada para aposentar. Esclareceu, nesse mister, que os atos emanados de
autoridade não competente, ainda não apreciados pelo Tribunal, estão sendo submetidos à ratificação
pelo Chefe da Nação; não obstante, considerando que a Administração não deve rever, unilateralmente,
atos complexos, solicitou que esta Corte se manifeste acerca da "ratificação" dos atos dos Drs.
Augustinho Fernandes Dias da Silva e Sérgio de Andréa Ferreira, já registradas por esta Casa.
O Exmo. Sr. Ministro-Relator Valmir Campelo agasalhou o Parecer do douto Ministério
Público e propôs o retorno dos autos à origem para retificação dos atos concessórios das aposentadorias
de ambos os magistrados e ainda para a revisão dos fundamentos da concessão da aposentadoria do Dr.
Sérgio de Andréa Ferreira, por considerar indevida vantagem que lhe foi inicialmente concedida.
O Primeiro Revisor, Exmo. Sr. Ministro Humberto Souto, demonstrando preocupação com
o devido processo legal, entendeu que a retificação e rerratificação dos atos devem ser analisadas nos
respectivos processos concessórios, pelo que entendeu oportuna "a desapensação do TC-006.708/90-0 e
seu encaminhamento à 2' SECEX, para instrução concernente à aposentadoria de Augustinho Fernandes
Dias da Silva, objetivando posterior Decisão acerca do ato ratificatório da concessão ao interessado",
determinando-se "ao Senhor Presidente do Tribunal Regional Federal, no prazo de quinze dias a partir da
ciência da presente Decisão, o envio a este Tribunal de Contas do processo de aposentadoria de Sérgio de
Andréa Ferreira, para exame da rerratificação constante nos presente autos".
Considerando a complexidade de que se reveste o assunto, solicitei, também, vista dos
autos, para o melhor entendimento de suas nuances.
Destaque-se, de plano, que não restam dúvidas acerca da competência privativa do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República para baixar os atos de aposentadoria daqueles que
nomeia, consoante entendimento unânime do Relator e do Primeiro Revisor. Esse é também o meu
posicionamento.
De resto, o Exmo. Sr. Ministro Humberto Souto externou sua preocupação com o devido
processo legal, defendendo que "a apreciação da ratificação do ato de aposentadoria referente ao primeiro
inativo e da rerratificação concernente ao segundo ocorra nos respectivos processos concessórios, onde
constam todas as informações necessárias e suficientes para uma análise completa de cada situação".
Nesse aspecto, penso como o Ministro Humberto Souto. Entendo que não nos cabe, nesse
juízo, emitir pronunciamento acerca da legalidade, ou não, de ratificações e rerratificações que ainda nem
ocorreram. A análise de mérito de cada aposentadoria deve ser efetivada no respectivo processo
individualizado.
De forma objetiva, creio que existe uma única constatação inequívoca, que deve ser
discutida nesta oportunidade: o Tribunal registrou ato emanado de autoridade que não detinha
competência para expedi-lo. A competência é requisito de validade do ato administrativo e o referido ato
não poderia ser referendado pelo Tribunal. Creio que não resta outra solução que não a de proclamar-se a
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nulidade dos registros efetivados por esta Casa, apreciando-se, em outra oportunidade, integralmente, os
novos atos que nos serão remetidos, como se o fossem pela primeira vez.
Observe-se que solução diversa acarretará verdadeiro impasse, uma vez que o Chefe do
Executivo não pode ratificar ou rerratificar qualquer ato já apreciado por esta Casa (dada sua
caracterização como ato complexo), conforme bem explanado em todos os pareceres. A ratificação e/ou
rerratificação dos atos depende, necessariamente, da extinção dos efeitos dos atos já produzidos por esta
Corte, o que somente se dará com seu cancelamento.
Por outro lado, não obstante entenda justas as preocupações demonstradas nos diversos
pareceres, creio que se possa, desde já., por medida de economia processual, determinar tal cancelamento
dos atos de registro de aposentadoria dos Srs. Augustinho Fernandes Dias da Silva e Sérgio de Andréa
Ferreira, juntando-se cópia da Decisão proferida nos presentes autos aos respectivos processos de
concessão, TCs n's.017.340/94-2 e 006.708/90-0 (relativos à aposentadoria de Sérgio Andréa Ferreira e
Augustinho Fernandes Dias da Silva, respectivamente), o que contribuiria para a perfeita formalização
daqueles.
Isto posto, e considerando que só nos resta nesta oportunidade cancelar os atos de registro
de aposentadorias eivados de vícios, data vênia dos eminentes Pares que apresentaram solução distinta,
VOTO no sentido de que este Plenário adote a decisão que ora lhe submeto.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 06 de
de 1998.

ADHEMAR P
Ministro-Re
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/98 -TCU - Plenário

Processo TC n° 010.391/97-5 (Apenso: TC-006.708/90-0)
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Exmo. Sr. Ministro da Justiça, Dr. Iris Rezende
Órgão: Tribunal Regional Federal da 2 Região
Relator: MINISTRO VALMIR CAMPELO
Revisor: ADHEMAR PALADNI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo de Vries MarsiCo
Unidade Técnica: T SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Revisor, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la procedente;
8.2. cancelar os registros dos atos de aposentadoria dos Juízes Augustinho Fernandes Dias da Silva e
Sérgio de Andréa Ferreira, considerados legais nos processos TC-006.708/90-0 e TC-017.340/94-2,
respectivamente, em face do agora detectado vício de incompetência da autoridade expedidora dos atos;
8.3. desapensar destes autos o TC-006.708/90-0;
8.4. juntar cópias desta Decisão, acompanhada do Voto que a fundamentou, aos mencionados processos
TC-006.708/90-0 e TC-017.340/94-2, restituindo-os ao Órgão de origem para a necessária ratificação
e/ou rerratificação dos atos e posterior reencaminhamento a este Tribunal;
8.5. enviar cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentaram, ao digno
signatário da Representação ora apreciada, esclarecendo-se-lhe que os atos que vierem a ser ratificados
e/ou rerratificados serão novamente apreciados pelo Tribunal após restituídos a esta Casa;
8.6. determinar à Secretaria Geral de Controle Externo deste Tribunal - SEGECEX que oriente as
Unidades encarregadas do exame de atos de aposentadoria para que verifiquem, doravante, a competência
da autoridade que subscreveu os respectivos atos de concessão.
Ata n°
16
/98 - Plenário.
Data da Sessão: 06 /
Especificação do quorum:

05

/1998 - Ordinária.
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Ministro-Relator
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DECISÃO N° 2 2 8 /98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n9: TC-010.391/97-5 - Apenso: TC-006.708/90-0
Classe de Assunto: VII - Representação sobre ratificação e rerratificação de atos de aposentadoria já
apreciados pelo TCU
Interessado: Ministério da Justiça
Órgão: Tribunal Regional Federal da 20a Região
Relator: Ministro Valmir Campeio
1° Revisor: Ministros Humberto Guimarães Souto
2° Revisor: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo de Vries Marsico
Unidade Técnica: 2-a- SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la procedente;
8.2. determinar a desapensação do TC-006.708/90-0 e seu encaminhamento à 2. SECEX, para instrução
concernente à aposentadoria de Augustinho Fernandes Dias da Silva, objetivando posterior Decisão acerca
do ato ratificatório da concessão ao interessado;
8.3. determinar ao Senhor Presidente do Tribunal Regional Federal, no prazo de quinze dias a partir da
ciência da presente Decisão, o envio a este Tribunal de Contas do processo de aposentadoria de Sérgio de
Andréa Ferreira, para exame da rerratificação constante nos presentes autos;
8.4. recomendar que as Secretarias deste Tribunal que têm a seu encargo o exame de atos de
aposentadoria verifiquem, nos futuros processos, a competência da autoridade que subscreveu referida
concessão;
8.5. enviar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e dos Votos que a embasam, ao digno signatário
da Representação ora apreciada;
8.6. juntar a presente Representação ao processo de aposentadoria do segundo inativo.
Ata n° 16/98 - Plenário.

•

Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (2° Revisor), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (1°
Revisor), Valmir Campeio (Relator) e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.
11.2. Ministro com voto vencido: Adhemar Paladini Ghisi (2° Revisor).

)
\■~P
HOMERO SANTOS
Presidente

HUMB RTO GUIMARÃES
Ministro-Reviso
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ANEXO III DA ATA N° 16, DE 06.05.1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios, Votos e Propostas de Decisão, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como
Decisões de n's 229 a 248, proferidas pelo Tribunal Pleno em 06 de maio de 1998, e Acórdãos nos 060 a
064, aprovados nesta data, acompanhados de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno,
artigos 19, 20, 31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7° e 9°, 80, incisos V e VI, 84 a
86).
Na oportunidade da apreciação do processo n° 600.089/95-9 (Acórdão n° 062/98), referente
à Tomada de Contas do Tribunal Regional do Trabalho da 21' Região, exercício de 1994, e após a leitura
do correspondente Relatório pelo Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, manifestaram-se, oralmente,
consoante o disposto no artigo 47 do Regimento Interno, o Representante do Ministério Público, Dr.
Walton Alencar Rodrigues; e, em seguida, de acordo com o art. 47 c/c o § 1° do art. 227 do mesmo
Regimento Interno, o Dr. Walter Costa Porto, que apresentou sustentação oral em nome de José
Vasconcelos da Rocha.
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe I - Plenário
TC-015.789/92-6 (com 06 volumes anexos)
Natureza: Recurso de Reconsideração
Entidade: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
Interessado: Carlos Oiti Berbert
Ementa: Recurso de Reconsideração em processo de prestação de
contas. Conhecer do recurso ante o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade. No mérito, negar-lhe provimento tendo em vista
que o recorrente não apresentou nenhum fato novo ou argumento
capaz de alterar a decisão recorrida.
Trata-se de recurso interposto por Carlos Oiti Berbert, Presidente da Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais — CPRM, contra o Acórdão n° 105/96-TCU-Plenário, Ata n° 27/96, Sessão
de 10.07.96, que julgou as contas do recorrente, referentes a 1991, irregulares, dispensando-o da multa,
por já ter sido aplicada nos autos do TC n° 024.574/91-0.
A Unidade Técnica após examinar os argumentos apresentados pelo recorrente, propõe que
se conheça do recurso, "para dando-se-lhe provimento, considerar regulares com ressalva as contas do Sr.
Carlos Oiti Berbert, no exercício de 1991, expedindo-se-lhe a competente quitação".

•

O Ministério Público, representado pela Procurador-Geral em exercício, Dr. Jatir Batista da
Cunha, apresenta objetiva análise da peça recursal, cujo Parecer abaixo transcrevo:
"Trata-se de recurso interposto pelo Sr. Carlos Oiti Berbert à decisão contida no item 'a' do
Acórdão n° 105/96-Plenário(fls. 334 e 335).
O recorrente alega que houve violação ao princípio da eqüidade, por parte deste E. Tribunal,
ao julgar suas contas irregulares, enquanto seus pares obtiveram o julgamento pela regularidade, com
ressalva.
Faz-se mister esclarecer, que a multa aplicada ao peticionário é decorrente de ato de gestão
ilegítimo e antieconômico detectado durante auditoria realizada na Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais — CPRM. A matéria foi apreciada no TC-024.574/91-0, ocasião em que o Colendo
Plenário, ao acolher o voto do eminente Ministro-Relator JOSE ANTONIO BARRETO DE
MACEDO, decidiu aplicar a cada um dos responsáveis relacionados no item 'a' do Acórdão n° 007/94
— Plenário, a multa prevista no art. 58, inciso III da Lei n° 8.443/92.
Naquela assentada, o Exmo. Sr. Ministro-Relator eximiu de responsabilidade os demais
membros da Diretoria e os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, por entender 'que os
documentos constantes dos autos não permitem concluir que tomaram conhecimento, oportunamente,
menos ainda, que aprovaram os atos praticados pelos servidores que, exorbitando de suas funções,
concederam ou concordaram expressamente com o enquadramento salarial irregular do pessoal da
SADI'(fl. 499 do TC-024.574/91-0).
Observa-se, assim, que as contas do gestor foram maculadas pela prática de ato irregular,
situação essa que não se coaduna com o julgamento das contas pela regularidade, com ressalva,
prevista no inciso II, art. 16 da Lei n° 8.443/92.
Destarte, resta prejudicada a tentativa da defesa de valer-se do princípio da eqüidade para
pleitear a alteração do V. Acórdão condenatório, pois, conforme demonstrado, a participação do
presidente e demais responsáveis pela CPRM, no ato inquinado, foi, completamente distinta, não tendo
sido possível atribuir aos demais dirigentes da CPRM responsabilidade pela prática do ato irregular de
gestão.
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Ex positis, e considerando que o responsável não apresentou fato novo ou argumento capaz
de alterar a decisão recorrida, o Ministério Público pronuncia-se no sentido de que este Tribunal
conheça do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do
art. 33 da Lei n° 8.443/92, mantendo-se os termos do V. Acórdão n° 105/96 — Plenário".
É o relatório.
II— VOTO
O recurso interposto pelo responsável se enquadra no art. 230 do Regimento Interno deste
Tribunal e, por preencher os requisitos exigidos no art. 233 do mesmo normativo, deve ser conhecido
como Recurso de Reconsideração.

•

Como se vê do relatório que precede este voto, as contas do Presidente da CPRM, no
exercício de 1991, foram julgadas irregulares em vista de irregularidades constatadas em auditoria
especial realizada pela Secretaria de Controle Interno do ex-Ministério da Infra-Estrutura, nas áreas de
licitações e contratos da Companhia. Tais irregularidades foram examinadas pelo Tribunal no TC n°
024.574/91-0, onde se promoveu a audiência do responsável, que não conseguiu elidir a responsabilidade
que lhe foi imputada, pelo que o Tribunal aplicou a multa prevista no art. 58, inciso III, da Lei n°
8.443/92, procedendo ajuntada do processo às contas principais(conforme Acórdão n° 007/94-Plen.).
Ressalto que na época da apreciação das contas da CPRM, conforme registrou o Ministério
Público em seu parecer, já não cabia mais qualquer discussão sobre a existência e a gravidade dos atos
irregulares, bem como quanto à responsabilidade do dirigente.
Assim e ante os judiciosos e lúcidos argumentos trazidos pelo Procurador-Geral em
exercício, acolho as conclusões do Ministério Público 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

06 , de maio

de 1998.

--PALADINI GHISI
inistro-Relator

min-ag 423áraba1hon 578992
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ACÓRDÃO N° 060 /98 TCU Plenário
-

-

Processo TC n° 015.789/92-6
Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração em processo de Prestação de Contas — exercício de
1991
Interessado: Carlos Oiti Berbert
Entidade: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
Vinculação: Ministério de Minas e Energia
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha, Procurador-Geral em exercício
Unidade Técnica: 9' SECEX
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas da Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais — CPRM, relativa ao exercício de 1991;
Considerando que, na Sessão de 10.07.96, o Tribunal julgou as contas do Sr. Carlos Oiti
Berbert irregulares, dispensando-o da multa por já ter sido aplicada nos autos do TC n° 024.574/91-0, em
apenso;
Considerando que o responsável interpôs, tempestivamente, o recurso de reconsideração
contra o Acórdão n°105/96 — TCU — Plenário;
Considerando que o responsável não apresentou nenhum fato novo ou argumento capaz de
alterar a decisão recorrida;
Considerando a manifestação do Ministério Público junto a este Tribunal;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fulcro nos arts. 32, parágrafo único, e 33 da Lei n° 8.443/92 em conhecer do presente recurso de
reconsideração para no mérito negar-lhe provimento, tendo em vista que o recorrente não apresentou
nenhum fato novo ou argumento capaz de alterar o Acórdão n° 105/96-TCU-Plenário, mantendo em seus
exatos termos a decisão recorrida.
Ata n° 16/98 — Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campeio e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

SARAIVA
residência

Fui presente:

ADÜEMAS,PA ADINI GHISI
AW-inistro-Relator
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe I - Plenário
TC-250.191/92-0
Natureza: Recurso de Revisão
Responsável: Walter Mendes Lopes (ex-Prefeito)
Entidade: Prefeitura Municipal de Jussara - BA
Ementa . Recurso de Revisão interposto em processo de Tomada de
Contas Especial instaurada pela omissão no dever de prestar contas
de recursos recebidos à conta de "royalties" do Petróleo. Elementos
apresentados afastam a solidariedade consignada no Acórdão
condenatório. Conhecimento e provimento.

•

Cuida-se de recurso de revisão interposto em processo de Tomada de Contas Especial
instaurada pela omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pela Prefeitura Municipal de
Jussara - BA à conta dos denominados "royalties" do Petróleo (Lei n° 7.525/86), relativos ao exercício de
1987. A omissão levou a E. 2' Câmara a julgar irregulares as contas do Prefeito à época da transferência
dos recursos, Sr. Osmar Felix Tarrão, bem assim de seu sucessor, Sr. Walter Mendes Lopes, condenandoos solidariamente ao ressarcimento das respectivas importâncias (Acórdão n° 230/93-2' Câmara, retificado
pelo Acórdão n° 366/95-2' Câmara). Decorridos quase cinco anos do julgamento, vem agora o Sr. Walter
Mendes Lopes apresentar elementos que, em seu juízo, possibilitam a alteração do decisum no que se
refere à solidariedade que lhe foi imputada.
A análise a cargo da SECEX-BA entendeu que os extratos bancários juntados aos autos
pelo responsável, demonstrando que a aplicação dos recursos se deu integralmente na gestão de seu
antecessor, podem ser considerados como elementos novos, podendo o recurso ser conhecido nos termos
do art. 35, III, da Lei n° 8.443/92.
No mérito, em pareceres uniformes, propôs o conhecimento do recurso e seu provimento,
com a modificação do Acórdão n° 230/92-2' Câmara, para dele "excluir o Sr. Walter Mendes Lopes da
condenação ao débito e demais conseqüências decorrentes da atribuição da solidariedade, inclusive da
Lista específica para efeito de inelegibilidade". Não obstante, propôs que preliminarmente fosse
"promovida audiência prévia do responsável, para os fins do art. 58 da Lei n° 8.443/92, a fim de que
(...)apresente as razões do não atendimento às diligências do TCU e de ausência de manifestação (mesmo
com a citação feita) obstaculizando os trabalhos do Tribunal de apuração da gestão de recursos públicos e,
em conseqüência, produzindo longa, tortuosa, onerosa e evitável peregrinação processual em relação às
contas ora em exame".
O douto Ministério Público, representado nos autos pelo Dr. Jatir Batista da Cunha,
manifesta-se favorável ao conhecimento e provimento do recurso de revisão, discordando, entretanto, da
promoção de audiência prévia do responsável.
É o Relatório
II- VOTO
É entendimento pacífico deste Tribunal que "compete ao Prefeito sucessor apresentar as
contas referentes aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito ou, na
impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público com a
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instauração da competente Tomada de Contas Especial, sob pena de co-responsabilidade" (Súmula n°
230). Nesse mister, vale salientar que a prestação de contas dos "royalties" de Petróleo, que deviam ser
entregues até o mês de março do ano subseqüente ao recebimento das cotas, necessariamente ficavam sob
a responsabilidade dos Prefeitos sucessores sempre que ocorriam mudanças de mandato por força de
eleições gerais. O Sr. Walter Mendes Lopes não remeteu ao Tribunal a prestação de contas dos recursos
recebidos na gestão de seu antecessor, não obstante as reiteradas cobranças, motivo pelo qual teve suas
contas julgadas irregulares e lhe foi imputado débito.
Agora, em recurso de revisão, alega que a totalidade dos recursos foi retirada da conta
corrente bancária ainda na gestão de seu antecessor, consoante extratos bancários que anexou, não tendo
ele logrado êxito em localizar a destinação dada às verbas respectivas, motivo que o teria impedido de
apresentar uma prestação de contas completa perante esta Corte.
Perfilhando da linha defendida pelos pareceres, creio que os extratos bancários
caracterizam elementos novos ensejadores do conhecimento do recurso de revisão, nos termos do art. 35,
III, da Lei n° 8.443/92.
Quanto à proposta de audiência prévia, de lavra da SECEX-BA, faço duas considerações: a
primeira, é de que se houve o desatendimento às diligências do Tribunal, a penalidade correspondente
(imputação de multa) deveria ter sido aplicada ao tempo certo, e não agora, quando decorridos quase
cinco anos da decisão prolatada; a segunda consideração é de que qualquer penalidade que agora se
pretendesse imputar ao Sr. Walter Mendes Lopes configuraria o "reformatio in pejus", condenado por
nosso sistema jurídico.
Ante o exposto, manifesto-me de acordo com os pareceres 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

06,de maio

de 1998.
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Proc. TC-250.191/92-0
Tomada de Contas Especial
PARECER
Trata-se de recurso interposto pelo Sr. Walter Mendes Lopes, ex-Prefeito de Jussara/BA,
contra o Acórdão n.° 230/93 - 2a Câmara (fls. 28), por meio do qual o Tribunal julgou irregulares
as contas e o condenou em débito solidariamente com o Sr. Osmar Felix Tarrão, também ex-Prefeito
daquele Município.
A SECEX/BA opina pelo conhecimento como Recurso de Revisão, com fundamento
no artigo 35, inciso III, da Lei n.° 8.443/92, para dar-lhe provimento, excluindo-se o Sr. Walter Mendes
Lopes da condenação que lhe foi imposta pelo referido decisum (fls. 106 e 107).
Relativamente a essa proposição, perfilhamos o posicionamento da Unidade Técnica.
No tocante à proposta de realização de audiência do responsável, em decorrência do
desatendimento de diligência (fls. 13 e 14) e de citação (fls. 10 e 11), entendemos que tal providência
possa ser afastada, uma vez que o comparecimento do responsável aos autos, ainda que de forma
extemporânea, supriu a falha decorrente do não-atendimento da diligência e da citação efetuadas pela
SECEX/BA. Ademais, com relação à citação, deve-se frisar que inexiste previsão legal para a aplicação
de multa, em conseqüência da falta de resposta ao chamamento deste Tribunal.
Proc

ria, em 30 de janeiro de 1998.

ar tista da punha

Procurador-Geral em exercício
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Processo TC n° 250.191/92-0
Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão
Responsável: Walter Mendes Lopes
Entidade: Prefeitura Municipal de Jussara - BA
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
Unidade Técnica: SECEX-BA
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de revisão interposto em
processo de Tomada de Contas Especial instaurada pela omissão no dever de prestar contas dos recursos
recebidos pela Prefeitura Municipal de Jussara - BA à conta dos denominados "royalties" do Petróleo (Lei
n° 7.525/86), relativos ao exercício de 1987.
Considerando que a omissão levou a E. 2' Câmara a julgar irregulares as contas do Prefeito
à época da transferência dos recursos, Sr. Osmar Felix Tarrão, bem assim de seu sucessor, Sr. Walter
Mendes Lopes, condenando-os solidariamente ao ressarcimento das respectivas importâncias (Acórdão n°
230/93-2' Câmara, retificado pelo Acórdão n° 366/95-2' Câmara);
Considerando que o Sr. Walter Mendes Lopes, em peça recursal, apresentou extratos
bancários demonstrando que a totalidade dos recursos foi retirada da conta corrente da Prefeitura ainda na
gestão de seu antecessor, não lhe sendo possível localizar a destinação dada aos recursos públicos;
Considerando que os extratos bancários podem ser tidos como elementos novos,
possibilitando o conhecimento da peça como recurso de revisão, nos termos do art. 35, III, da Lei n°
8.443/92;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fulcro no art. 35, III, da Lei n° 8.443/92, em conhecer dos elementos remetidos pelo Sr. Walter
Mendes Lopes como recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento, modificando-se o Acórdão n°
230/93 - 2 Câmara, retificado pelo Acórdão n° 366/95 - 2' Câmara, julgando-se regulares com ressalvas
suas contas para ser excluído da responsabilidade solidária que lhe foi imputada.
Ata n° 16/98 — Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

IRAM SARAI! A
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ADHEMARPL IINIGHISI
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Rep. do Ministério Público
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1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe I- Plenário
TC-001.161/96-2
Natureza: Pedido de Reexame
S/A
Brasília
de
Telecomunicações
Interessados:
TELEBRASILIA; Listas Telefônicas S/A - LISTEL e a Associação
Brasileira de Listas - ABL
Ementa: Pedidos de Reexames interpostos pelos interessados acima
nominados contra a Decisão n° 790/96-TCU-Plenário, a qual fixou
prazo para a realização do devido certame licitatório para a
contratação de serviços de edição de listas telefônicas. Comentários
acerca do contrato em vigor; do alcance da Lei n° 8.987/95; e dos
efeitos da Lei n° 9.472/97. Conhecer dos recursos impetrados para,
no mérito, dar provimento ao pedido de reexame interposto pela
TELEBRASILIA e incluir as listas já em andamento no item 8.1 da
Decisão n° 790/96-TCU-Plenário; e negar provimento aos recursos
interpostos pela LISTEL e ABL, mantendo-se os demais termos da
Decisão recorrida.

Em Sessão Plenária de 27.11.96, este Tribunal ao apreciar Denúncia acerca de
irregularidades em repactuação contratual para edição de listas telefônicas por parte da Telecomunicações
Brasília S/A - TELEBRASÍLIA, dentre outras providências, decidiu:
"8.1- determinar à Telecomunicações Brasília S. A. - TELEBRASILIA, nos termos do
inciso IX do art. 71 da Constituição Federal; art. 45 da Lei n° 8.443/92 e art. 195 do Regimento Interno do
TCU, que adote, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências necessárias ao exato cumprimento da Lei
(art. 2° c/c art. 3 0 da Lei n° 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei n° 8.883/94), visando a
realização do prévio e devido certame licitatório para a contratação de serviços de edição das listas
telefônicas a que se refere a Lei n° 6.874/80, admitindo como fato consumado os efeitos do mencionado
contrato n° 64/85 somente até a 10a edição da lista 610, distribuída em 06/04/96; a 10a edição da lista 615,
distribuída em 29/05/96; e a edição das listas 612 e 613, distribuídas em 01/10/96;
" ( Decisão n° 790/96 - TCU - Plenário, fl. 211)
Notificados da referida Decisão os interessados (Telecomunicações Brasília S/A TELEBRASILIA, Listas Telefônicas S/A - LISTEL e Associação Brasileira de Listas - ABL) impetraram
Pedido de Reexame, os quais passarei a examinar nesta oportunidade.

•

A Administração da TELEBRASILIA, após informar que já deflagrou as primeiras medidas
para o cumprimento da Decisão deste Tribunal (designação da Comissão Especial de Licitação), pondera
acerca do prazo necessário para a conclusão do procedimento licitatório; os elevados custos para
implementar solução que pudesse minimizar a ausência das listas oficiais( reestruturação do serviço 102 e
editoração de lista sem publicidade); as dificuldades de ordem técnica e operacional para a adoção de tal
solução(contratação de pessoal e equipamentos); os vultosos prejuízos que teria a empresa com a perda da
renda de comercialização e auxílio à lista); o fato de que a publicidade da nova lista telefônica, junto ao
D:\00 1 161A.DOC I
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público anunciante, já se encontrava em andamento, pois, conforme cronograma de edição, esta etapa é
deflagrada logo após a lista anterior ser distribuída, e, principalmente, considerando o dever dos
administradores da TELEBRASÍLIA de preservarem o interesse público e a continuidade do serviço;
requer que seja "recebido e provido o Pedido de Reexame, no sentido de incluir na r. decisão as LISTAS
TELEFÔNICAS QUE TIVERAM INICIADA A SUA COMERCIALIZAÇÃO, E QUE,
PORTANTO, JÁ ESTÃO EM ANDAMENTO, visando, exclusivamente, a perfeita execução da ordem
emanada desta Corte de Contas, sem causar prejuízo ao ERÁRIO. " (fl. 13, vol. VII).
O Sr. Analista da 10a Secex, Ivo Mützenberg, ao analisar as argumentos apresentados

4.

registra
"8. Este Tribunal, em Decisão sobre a mesma questão, envolvendo a Telecomunicações de Santa
Catarina S/A - TELESC e a LISTEL (Decisão n° 444/95 - Plenário e Decisão n° 654/95 - Plenário), ao
contrário da presente Decisão recorrida, que menciona quais as edições de listas são tidas como fato
consumado, dispôs textualmente: 'sem prejuízo das edições porventura em andamento'.
Tal posição encontra arrimo no princípio da continuidade do serviço público. Segundo o
publicista Celso Antônio Bandeira de Mello. 'uma vez que a Administração é curadora de determinados
interesses que a lei define como públicos e considerando que a defesa e prosseguimento deles é, para
ela, obrigatória, verdadeiro dever, a continuidade da atividade administrativa é principio que se
impõe e prevalece em quaisquer circunstâncias' (grifamos) - Curso de Direito Administrativo, 4' ed.,
p. 29.
Ressalte-se que esta ampliação do conceito de fato consumado não tem o condão de
convalidar os aditivos contratuais rechaçados por este Tribunal. Visa, tão-somente, evitar que um
serviço público sofra solução de continuidade. Sob este ponto de vista, poder-se-á verificar a
possibilidade de modificar a redação da parte final do item 8.1 da Decisão recorrida, acrescentando na
expressão 'admitindo como fato consumado os efeitos do mencionado contrato n° 64/85 somente até a
10' edição da lista 610, distribuída em 06/04/96; a 10' edição da lista 615, distribuída em 29/05/96; e a
9a edição das listas 612 e 613, distribuídas em 01/10/96' e as listas telefônicas cuja distribuição estava
prevista para o mês de abr/97."
Já a LISTEL apresenta seu Pedido de Reexame (vol. VIII) calcado, em síntese, nos
5.
seguintes argumentos:
5.1- insiste na tese de que a matéria em foco se rege por legislação específica, a Lei n°
6874/80, insuscetível de ter sido revogada, por ser especial, pelas leis genéricas que lhe sucederam, sem a
ela se referirem especificamente como os estatutos sobre licitações e a lei sobre concessões de serviços
públicos;
5.2- que a edição de listas telefônicas, a par de não estar enumerada pelo Código Brasileiro
de Telecomunicações dentre as vias eletrônicas de transmissão de dados, está entre os serviços inerentes à
telefonia, "uma vez que o mesmo Código diz que 'os serviços de telecomunicações em todo o território do
País obedecerão aos preceitos desta Lei e aos regulamentos baixados para a sua execução' (art. 1° da Lei
4117/62 ), sob a capitulação de normas e condições técnicas de operação, serem de exclusiva
responsabilidade das concessionárias ou permissionárias do Serviços de Telefonia Públicos a organização,
publicação, distribuição ou venda de listas de assinantes." (grifo do original);
5.3- a Lei 6874/80, que tinha por objeto específico atribuir à empresa exploradora de
serviço público de telecomunicações a edição de listas telefônicas, "estatuindo, enfaticamente, em seu art.
1 0, a obrigatoriedade de divulgação periódica da relação dos assinantes, nas condições definidas em
regulamento, encargo de competência privativa da mesma empresa, que detém a exclusividade do serviço
(art. 20 , e §§)." E como é à lei que compete dizer o que é serviço público, não há dúvida de que resulta
das conotações da Lei n° 6874/80 ser a edição das listas telefônicas uma prestação de serviço público;
5.4- sendo a TELEBRASILIA concessionária de serviço público de edição de listas
telefônicas, esse serviço passa a ser regido por regime jurídico específico, regulado e fiscalizado pelo
2
D:\001161a.doc

—30—

e

lentr t cg. O ar
Secretária do Plenário

"

Tribunal de Contas da União

Poder Concedente, donde se compreende que a assinatura do 3° Termo Aditivo, o qual objetivou a
adaptação do contrato original às cláusulas contratuais padronizadas, com duração de cinco anos,
amparou-se na Portaria n° 154/89;
5.5- o Tribunal entendeu que o 5° Termo Aditivo, firmado em 15.09.95, já estaria vencido
quando foi prorrogado, mas que o regulamento que se encontrava em vigor à época era o Decreto n°
97684/89 e não o Decreto 88221/83, e aquele dispositivo, em seu art. 21 estabelecia que: "Os contratos
em vigor de edição de listas telefônicas deverão ser adaptados às disposições deste decreto, de acordo
com as cláusulas padronizadas referidas no § 2° do seu art. 3°.";
5.5- a Portaria 154/89, aprovando as cláusulas padronizadas e às quais deveriam adaptar os
contratos em curso, constando em sua cláusula trigésima quarta, da vigência do contrato, previa a duração
de cinco edições de listas assinantes e classificadas, podendo ser prorrogado por iguais períodos, sendo
que o 3° Termo Aditivo, firmado em 22.12.89 e, antes que findasse esse prazo a LISTEL e a
TELEBRASíLIA firmaram o 5°Termo Aditivo;
5.6- não se tratou neste caso de inovação, nem de um contrato inaugural, mas de simples
prorrogação de contrato existente, que a norma facultava, não podendo ser acoimado de ilegal.
Conclui solicitando que este Tribunal reconsidere sua decisão para "reconhecer a validade
6.
da prorrogação contratual consubstanciada no 5° Termo Aditivo, e protrair a realização de licitação para
quando exaurido o seu prazo.
7

A 10a Secex, ao examinar os argumentos transcritos, assim opinou:
Sobre a natureza da atividade de edição de listas telefônicas, encontra-se sua
"12.
definição no § 1° do art. 1° do Decreto n° 88.221/83, em vigor na época da contratação inicial, que diz
'as listas telefônicas, sob qualquer forma ou denominação, se conceituam como publicações técnicas
periódicas, destinadas à divulgação de informações sobre assinantes do serviço público de telefonia, em
que o interesse predominante seja a consulta do número do telefone.' Analisando o contrato n° 064/85
e seus termos aditivos (fls. 01/84 - Vol. I), observa-se que não há qualquer referência à concessão de
serviço público. É um típico contrato administrativo de prestação de serviços e como tal sempre foi
tratado.
No intuito de sustentar a legitimidade do contrato em apreço, não percebeu a
LISTEL o fato de que a caracterização da atividade de edição de listas como uma concessão de serviço
público de telecomunicações implicaria invalidar todos os contratos com esse fim eventualmente
firmados no período de 05.10.88 a 15.08.95, pois que nesse período, assim o determinava o art. 22,
inciso XI, da Lei Maior, tal concessão só poderia ser feita a empresa sob controle acionário estatal,
restrição essa levantada apenas a partir da promulgação da Emenda Constitucional n° 8, exatamente em
15 08.95.
Ressalte-se que a argumentação apresentada neste pedido de reexame da LISTEL
já consta deste processo, resultante de intervenção anterior desta Empresa. Os pontos questionados
foram exaustivamente abordados na primeira parte do Voto, afirma (fls. 194): 'A edição de listas
telefônicas sempre foi entendida e processada como uma prestação de serviço, como a impressão de um
periódico especializado, que poderia ser contratada com qualquer gráfica. Insistir-se na tese de que o 50
Aditivo ao contrato 64/85 cuidou de ajustar os termos de uma concessão de serviço público é violentar
toda essa realidade. Note-se que o que estava sendo prorrogado não era uma concessão. O contrato
64/85 - reitero - é um típico contrato administrativo de prestação de serviços e sempre foi tratado como
tal, razão pela qual seria um absurdo admitir-se que uma mera prorrogação teria o poder de transmutar
essa sua natureza.'
Os elementos apresentados pela LISTEL são, por esta razão, insuficientes para
ensejar a modificação da Decisão recorrida." (fl. 247).
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Relativamente ao Recurso interposto pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORAS
DE LISTAS - ABL, transcrevo trecho da análise técnica acerca da matéria:
" 16. Inicia a ABL o seu arrazoado questionando afirmação constante do Voto do MinistroRelator, em que este tem..como irregular uma segunda prorrogação do contrato 64/85. Por 'contrariar
comando expresso da Lei n° 6.870/80'. Segundo o recorrente, referida lei não tem qualquer referência a
prazos de duração dos contratos que rege.
Com efeito, no texto da Lei n° 6.870/80 não há referência a prazos de duração dos contratos a
que se refere. Mas o seu regulamento, editado em obediência ao comando ínsito em seu art. 40 ,
regulamento este que dá eficácia à lei, que lhe empresta operacionalidade, fixa, com clareza meridiana,
o prazo máximo de duração dos contratos que menciona. Assim, no § 2° do art. 5° do Decreto n°
88.221/83, temos que 'O contrato de edição de listas deverá ter prazo de vigência determinado,
admitindo-se sua prorrogação uma única vez ...'. E o mesmo art. 5°, em seu § 1°, atribui ao Ministério
das Comunicações a competência para baixar diretrizes que regulem as licitações para contratação da
edição de listas telefônicas. Estas diretrizes foram consubstanciadas por intermédio da Portaria MC n°
189/83, que, em seu art. 49, diz: 'O contrato de edição das listas, resultante de licitação, será por prazo
determinado, com duração máxima de 5 (cinco) anos, admitindo-se sua prorrogação por uma única vez
e por período igual.'
Na segunda questão suscitada no pedido de reexame, a ABL direciona sua argumentação no
sentido de que o contrato em questão estaria amparado na Lei n° 8.987/95, por ter esta Lei, em seu art.
25, § 2°, criado regime especial para os contratos de prestadores de serviço às concessionárias, aí
incluídas, no seu entender, as editoras de listas telefônicas, não sendo alcançado pelo art. 2° da Lei n°
8.666/93, segundo o qual' as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões,
permissões e locações da,. Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão
necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.' Ao final, solicita
ao Tribunal para 'reconhecer a validade da prorrogação contratual consubstanciada no 5° Termo
Aditivo, de modo a que a licitação, se tiver que ser realizada pela TELEBRASÍLIA, somente ocorra
após o término de vigência daquele ato jurídico'.
Como a única prorrogação legalmente permitida já havia ocorrido, ao final de sua vigência o
contrato estava extinto. A alegada sujeição ao art. 25, § 2°, da Lei n° 8.987/95, afronta disposição
constitucional, sendo o qual 'ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade
de condições a todos os concorrentes (...) (CF, art. 37, inciso XXI).' Vê-se que a regra estabelecida na
Constituição é a licitaçãO e eventuais exceções a esta regra é que tem que estar compreendidos nos
'casos especificados na legislação'. Esta regulamentação deu-se com a edição da Lei n° 8.666/93, não
se incluindo nas exceções nela elencados a atividade de edição de listas telefônicas.
A ABL, da mesnia forma que a LISTEL, repete argumentação apresentada anteriormente,
exaustivamente analisada : na segunda e terceira parte do Voto que fundamentou a Decisão recorrida
(fls. 194/205), tendo sido, naquela assentada, a matéria em questão, abordada sob os mais diversos
aspectos em que se apresenta. Não trouxe o recurso da ABL nenhuma questão que já não tenha sido
analisada naquele Relatório e Voto, não tendo como ser provido o seu recurso, uma vez que as razões
apresentadas não são suficientes para modificar o entendimento firmado naquela oportunidade.
CONCLUSÃO •
21 Ante todo o exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:
conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Hassan Gebrim, Presidente da
Telecomunicações de Brasília S/A - TELEBRASÍLIA, contra a Decisão n° 790/96-TCU-Plenário, com
fundamento nos arts. 31, 32, inciso I, 33, 48 e seu parágrafo único, da Lei n° 8.443;92, para, no mérito,
dar-lhe provimento para acrescentar no item 8.1 da Decisão recorrida as listas telefônicas cuja
distribuição estava prevista para o mês de abr/97;
conhecer dos pedidos de reexame interpostos pela Listas Telefônicas S/A - LISTEL, e pela
Associação Brasileira de Listas - ABL contra a Decisão n° 790/96-TCU-Plenário, com fundamento nos
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arts 31, 32, inciso I, 33, 48 e seu parágrafo único, da Lei n° 8 443/92, para no mérito, negar-lhes
provimento,
c) dar ciência da Decisão que vier a ser adotada aos interessados "
O Sr. Diretor e o Sr. Secretário manifestaram-se de acordo com as formulações efetuadas.
10

O Ministério Público acompanha as propostas alvitradas pela Unidade Técnica (fl.253).

II- VOTO

Examino, nesta oportunidade, três Pedidos de Reexames, interpostos contra a Decisão
Plenária n° 790/96, os quais devem ser conhecidos por preencherem os requisitos de admissibilidade
prescritos por esta Corte
No tocante ao mérito, relativamente ao recurso impetrado pela TELEBRASILIA, entendo
que os argumentos apresentados pela empresa, com vista à dilação do prazo contratual da edição das listas
telefônicas que já estavam em andamento, lograram êxito em demonstrar o prejuízo a ser suportado pelos
envolvidos no caso de sua interrupção, razão pela qual perfilho do entendimento esboçado pela zelosa
Unidade Técnica no sentido de seu provimento, o qual foi acompanhado pelo Ministério Público junto a
este Tribunal
II
No que concerne ao recurso interposto pela LISTEL, concentro meus comentários em dois
pontos levantados em seu arrazoado pertinentes ao argumento de que o 3° Termo Aditivo, o qual adaptou
o contrato 064/85 às cláusulas padronizadas, teria validado o 5° Termo Aditivo, tido como irregular por
este Tribunal, e o outro relativo ao enquadramento do referido contrato como concessão de serviço
público.
No que toca ao primeiro ponto destacado, importa fazer um breve retrospecto das
condições que cercaram a assinatura do 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 064/85. Esse aditivo foi firmado
0
na vigência do Decreto n° 97.684/89, o qual em seu art. 3 , § 1°, estipulou que a "duração do contrato de
edição de listas será definida no interesse do serviço e do equilíbrio econômico e financeiro do contrato";
estabelecendo cláusulas contratuais padronizadas (§ 2° do art. 3°), e em seu art. 21 dispôs: "Art. 21. Os
contratos em vigor de edição de listas telefônicas deverão ser adaptados às disposições deste decreto, de
acordo com as cláusulas padronizadas referidas no § 2° de seu artigo 3°."
Foi editada, então, a Portaria n° 154/89 que estabeleceu prazo contratual de 5 (cinco) anos
para a edição de listas, prorrogáveis por iguais períodos, e, segundo expediente anexado aos autos de lavra
da ABL, foram alterados os contratos vigentes à época da Portaria 154/89 em suas condições
regulamentares e em suas cláusulas econômico-financeiras, em vista da necessidade de reequilibrar a
equação econômica-financeira dos contratos, conforme já previa o art. 55, § 6°, do Decreto-lei n°
2.300/86.

•

Entre as cláusulas padronizadas adotadas, insere-se a 34' que ao tratar da vigência do
contrato, dispõe . "É de cinco edições de lista de assinantes e classificadas, com periodicidade anual, o
prazo de duração do Contrato de Edição, que será prorrogado, por iguais períodos, desde que a
EDITORA tenha satisfeito os seguintes padrões técnicos de desempenho D:\001161a.doe
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Em 08.11.90, foi editado o Decreto n° 99.679, o qual em seu art. 8°, § 1°, dispôs que o
contrato deveria ter vigência determinada, admitindo-se uma única prorrogação, tendo o Ministério da
Infra-Estrutura editado a Portaria n° 887, de 09.11.90, que o regulamentou. Entretanto, a Telebrasília ao
firmar 04° Termo Aditivo, adaptando novamente o contrato à nova portaria, não alterou essa cláusula 34'.
A interessada alega, então, que essas cláusulas permanecem em vigor, principalmente
Portaria
do Ministério da Infra-Estrutura n° 887/90, que veio disciplinar o Decreto n° 99.679/90,
porque a
ao referir-se aos contratos em vigor dispôs: "... ficam as concessionárias autorizadas a repactuá-los, desde
que o interesse do serviço o determine e resguardado o equilíbrio econômico-financeiro dos mesmo",
dando margem às interessadas a alegar que a legislação não foi obrigatória. Assim, permaneceriam válidas
as cláusulas então pactuadas.
Ora, a assertiva teria algum peso se as cláusulas que embasaram a terceira prorrogação
contratual tivesse amparo legal. Mas, na verdade, a Portaria 154/89, que estipulou as cláusulas
padronizadas, extrapolou a competência dada pelo Decreto. Uma portaria não pode criar ou extinguir
direito. Veja-se que o referido Decreto permitiu o estabelecimento de cláusulas contratuais padronizadas,
as quais, evidentemente, teriam de observar a legislação vigente. A legislação em vigor à época,
preconizava a estipulação de prazo para os contratos administrativos, eivando de ilegalidade essa Portaria
no que tange às cláusulas que a contrariassem ( o Decreto-lei 2.300/86, sem citar a própria Constituição
que já estipulava que a administração pública direta, indireta ou fundacional deveria obedecer os princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade).
É inadimissíVel, na administração pública direta ou indireta, a concepção de legalidade de
cláusulas que prevêem contratos por prazos indeterminados. Atentariam contra os princípios
administrativos e contra a ordem legal. O Decreto-lei 2.300/86, que veio regular as licitações e contratos
da administração pública, se preocupou em fixar prazo de vigência para os contratos administrativos. E, às
sociedades de economia mista foi permitido ter regulamentos próprios, os quais deveriam observar os
princípios gerais disciplinados nesse dispositivo legal ( arts. 86 e 88). Dessa feita, os regulamentos
internos, mesmo que receitassem procedimentos simplificados de licitação, não poderiam extrapolar os
princípios ali colocados. Assim sendo, o Contrato n° 64/85, no que tange à prorrogação por iguais
períodos, permitindo a vigência indeterminada da avença (cláusula 34' do 3° Termo Aditivo), não produz
efeito jurídico, já que traz o Vício-da ilegalidade em sua origem.
Nula a clausula que versava sobre a prorrogação indefinida do contrato em exame, passa a
valer apenas o prazo acordado em sua primeira parte, ou seja, relativa à primeira e única prorrogação
válida do contrato, estipulada, como bem frisou o Ministro-Relator da Decisão recorrida, pelo
regulamento vigente à época de sua assinatura, ou seja, o Decreto n° 88.221/83. Assim sendo, a segunda
prorrogação, advinda com o 5° Termo Aditivo, não tem amparo legal. Pelo exposto, fica assente que os
argumentos trazidos à colação pela interessada não lograram êxito em demonstrar a legalidade da segunda
prorrogação do contrato em'exame, devendo, por conseqüência, ser mantida a Decisão deste Tribunal que
determinou a adoção de medidas por parte da Telebrasília para dar andamento ao procedimento licitatório
necessário à continuação da prestação de serviços ali pactuados.
Quanto à questão do contrato ser de concessão, ao analisar a avença e a legislação que a
regulamentaram, percebe-se, de forma cristalina, que nunca houve a intenção de dar tal tratamento à
referida contratação. A Lei .n° 6.874/80, que regeu a atividade de edição de listas telefônicas em seu art.
2°, não cogitou a figura de concessão ou subconcessão, dando caráter de simples contrato administrativo à
avença ali estipulada.

\\Min-ag_423 \trabalho \ 001161a.doc

6

- 34 -

,
6 211~
,'
(S an"
Segretáda do

Plenária

Tribunal de Contas da União

De outra forma, mesmo que não fosse assim entendido, persistiria a necessidade de fixar
prazo para a abertura de nova licitação, haja vista que mesmo os contratos de concessão devem ter prazo
determinado, o qual já estaria vencido nos termos do contrato em discussão. Desse modo, mesmo que
0
considerássemos, para fins de argumentação, legal a Portaria que arrimou o 5 Termo Aditivo (que já
vimos, não é), esbarraríamos no disposto no art. 42, § 2° da Lei n°8.987/95, o qual preconizou :
"§ 2°. As concessões em caráter precário, as concessões que estiverem com prazo vencido

e as que estiverem em vigor por prazo indeterminado, inclusive por força de legislação anterior,
permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à
organização das licitações que precederão a outorga das concessões que as substituirão, prazo esse que
não será inferior a 24 (vinte e quatro) meses".(grifo nosso)
Esse prazo também estaria vencido, já que este Tribunal acatou a edição das listas que já se
encontravam em comercialização, obrigando a realização de novo certame licitatório. Nesses termos,
entendo que as argumentações trazidas pela Listel não tiveram o condão de alterar a Decisão já adotada
por esta Corte.
III
Passo a tratar, neste momento, dos argumentos apresentados pela ABL. Abstenho-me de
acrescentar qualquer comentário aos pontos já devidamente abordados pela Unidade Técnica. Acresço,
apenas, algumas observações acerca da afirmação da recorrente de que entendido o contrato de edição de
listas como contrato administrativo regido pela Lei n° 8.666/93, esse dispositivo não mais permitiria a
0
contratação de listas com ganhos financeiros de participação no empreendimento, já que o art. 7 , § 30 ,
dessa Lei estabelece a vedação de contratações em que o fornecedor se reponsabilize pela obtenção de
recursos para a execução da obra ou serviço. Esse aspecto se refletiria sobre o custo e o preço do serviço,
já que as próprias Teles teriam de se responsabilizar pela venda da publicidade.
Em razão disso, entende a ABL que a regra da Lei 6.874/80, quando cogita de licitações,
descambaria, não na Lei 8.666/93, pela via da recepção, mas, precisamente, na Lei 8.987, art. 25, §§ 1° e
2°, para que a contratação se faça de forma econômica para as Teles.
Relativamente a esse argumento apresentado, discutirei, inicialmente, a aplicação do § 3° do
art. 7° da Lei n° 8.666/93, aos contratos de edição de listas telefônicas para, posteriormente, analisar a
questão da incidência da Lei n° 8.987/95 (que dispõe sobre a concessão e permissão de serviço públicos)
sobre a matéria ora em discussão.
No que toca à aplicação do § 3° do art. 7° da Lei n° 8.666/93, tenho a registrar que a
matéria já foi discutida no âmbito deste Tribunal, tendo o trabalho técnico desta Corte apontado que a
doutrina pesquisada, ao discutir acerca dos objetivos da introdução deste comando na lei, direcionou para
duas óticas: a primeira que sustenta que a inclusão de tal vedação objetivou apenas garantir a isonomia
entre os participantes de um certame, evitando que a obtenção de financiamento pudesse determinar a
escolha de um concorrente em detrimento dos demais; e a segunda que é no sentido de que essa proibição
pretendeu evitar que a Administração efetuasse contratação sem a existência de recursos orçamentários
que assegurassem o pagamento das obrigações dela decorrentes ( TC-003.974, Decisão Sigilosa n° 806/96
- Plenário, Ata 50/96)
Ao verificar essas duas óticas no caso em exame, conclui-se que o fato de o contrato de
prestação de serviços ser remunerado com percentual da receita a ser arrecadada com a comercialização
das listas não implica na concessão de vantagem específica para um concorrente em detrimento dos
demais, já que todos participam sob as mesmas condições. Quanto ao segundo aspecto abordado, vê-se
\\Min-ag_423 \trabalho \ 001161a.doc
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que não existe a necessidade de garantir recursos orçamentários para o cumprimento da obrigação, já que
os recursos encontram-se assegurados pela venda da comercialização, que é de exclusividade das Teles.
Não se enquadrando, nesse Mister ; ao caso prescrito no referido comando legal.
Ademais, cabe trazer à colação, por oportuno, quanto a essa obrigatoriedade de estipulação
20.
0
de cláusula que estabeleça o • crédito pelo qual correrá a despesa, contida no art. 7 , § 3°, da Lei
n°8.666/93, comentário efetuado pelo publicista Fernando Antônio Dusi Rocha, em "RegiMe Jurídico dos
Contratos da Administração", Brasília Jurídica, 1 Edição, 1995, pág. 165, no sentido de que: "A
necessidade de inclusão do crédito pelo qual correrá a despesa está, evidentemente, presa aos chamados
contratos de despesa. Não é factível - não fora absolutamente ilógico - que fosse essa uma cláusula
necessária, também, para os contratos que gerassem receita." (grifo do nosso)

•

Ora, a situação examinada trata de contrato gerador de receita para a contratante, o qual
reveste-se de características peculiares (contrata-se a edição e a comercialização da lista). Verifico, nesta
hipótese, mais uma vez, que, a exigência ali especificada não abrange a situação concreta com a qual nos
deparamos. Nesse sentido, não procedem os argumentos trazidos à baila pela ABL, já que o dispositivo
legal invocado como infringido (§ 3° do art. 7° da Lei n° 8.666/93) não se aplica ao caso em análise, não
havendo óbice para que os contratos administrativos firmados pelas Teles prossigam nos moldes atuais.
Quanto à aplicação da Lei n° 8.987/95 (Lei das Concessões) às Teles, entendo necessário,
22.
inicialmente, verificar o alcance da referida lei, e se o Sistema Telebrás estaria abrangido por ela.
Primeiramente, observo que o art. 2° da Lei 8.987/95 define o conceito de concessão a que ela se refere, in
verbis:
"Art. 2° - Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
III - concessão do serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder
concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de
empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado;
III - ......
" (grifo nosso)

•

Além disso, a referida Lei, em seu art. 1°, observou que "As concessões de serviço
público e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do art. 175 da
Constituição Federal, por esta Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis
contratos." (grifo nosso)
23.

Pelo exposto, conclui-se que a Lei n° 8.987/95 veio disciplinar apenas as concessões
24.
efetuadas nas condições ali especificadas. Ou seja, a Lei definiu claramente o objeto legislado. A concessão
outorgada à Telebrás não se deu por meio de licitação, sob a forma de concorrência, nem por meio de
contrato, e nem foi por prazo determinado. Nesse sentido, a doutrina tem, inclusive, questionado se pode
tratar como concessão a situação em que o serviço público é executado por entidade criada pelo Estado
para esse fim, ante a impossibilidade de que alguém outorgue uma concessão a si mesmo. Destaco, nesse
sentido, posição defendida pelo ilustre jurista Adilson Abreu Dallari in "Empresa Estatal prestadora de
serviços públicos. Natureza Jurídica - Repercussões Tributária", Boletim de Direito Administrativo,
Agosto de 1994, no sentido de que:
"Realmente não tem qualquer sentido falar-se em concessão de serviço público quando o Poder
Público cria, ele mesmo, um prolongamento personalizado, uma entidade de sua administração indireta,
para executar serviço da sua alçada. ( ) não se pode falar em concessão, porque, de qualquer
maneira, o serviço estará sendo executado pela própria administração federal (embora de forma
descentralizada) que não poderá transferir a si mesma a execução de serviço do qual já é titular, nem
\Min-ag_423 \trabalho \ 001161a.doc
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poderá punir-se a si mesma mediante a cessação da execução do serviço, caso ele não esteja sendo
prestado a contento".
Independentemente das questões doutrinárias que regem a matéria, o fato é que essa
concessão cinge-se de características peculiares que a distingue daquelas especificadas no art. 2°, inciso II,
da Lei n° 8.987/95, afastando-a do escopo de abrangência dessa Lei
IV
Por fim, cabe analisar os efeitos da Lei n° 9.472, de 16.07.97, nova Lei Geral de
Telecomunicações, quanto ao assunto em lide.
A nova Lei, além de regulamentar a organização dos serviços de Telecomunicações,
autorizou a desestatização das empresas de telecomunicações. Quanto à atividade de edição de listas, ficou
estabelecido no art. 213 da nova Lei:
"Art. 213. Será livre a qualquer interessado a divulgação, por qualquer meio, de listas de
assinantes do serviço telefônico fixo comutado destinado ao uso do público em geral.
§ 1 0 . Observado o disposto nos incisos VI e IX do art. 3° desta Lei, as prestadoras do
serviço serão obrigadas a fornecer, em prazos e a preços razoáveis e de forma não discriminatória, a
relação de seus assinantes a quem queira divulgá-la.
§ 2°. É obrigatório e gratuito o fornecimento, pela prestadora, de listas telefônicas aos
assinantes dos serviços, diretamente ou por meio de terceiros, nos termos em que dispuser a Agência."
A Lei não altera a obrigatoriedade do fornecimento de listas telefônicas, que agora poderá
ser feita diretamente ou por meio de terceiros, devendo a Agência Nacional de Telecomunicações definir a
periodicidade, padrões técnicos de edição, etc.
Quanto à forma de contratação de terceiros, esse dispositivo legal, quando dispõe acerca do
contrato de concessão, disciplina que a concessionária pode, no cumprimento de seus deveres, "observadas
as condições e limites estabelecidos pela Agência:
•

II contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou
complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados.
§ 1°
§ 2° . Serão regidas pelo direito comum as relações da concessionária com terceiros, que
não terão direitos frente à Agência, observado o disposto no art.117 desta Lei."
-

Ao definir que as relações das concessionárias com terceiros serão regidas pelo direito
privado, relativamente às empresas de telecomunicações estatais, a lei não inovou, uma vez que a própria
Constituição Federal no § 1° do art. 173 já preconizava que : 11° A empresa pública, a sociedade de
economia mista e outras entidades que exploram atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico
próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias." e nem por isso
esses entes foram excluídos da obrigação de licitar, tanto pelo art. 37, inciso XXI, da Carta Magna como
pela Lei n°8.666/93.
Ademais, a Constituição Federal no art. 37, ao dispor acerca da administração pública
direta, indireta ou fundacional disciplinou que deveriam ser obedecidos os princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
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" XXI- ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a
todos os concorrentes, com.cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações." (grifo nosso)
Ou seja, as excepcionalidades, segundo disposto no artigo constitucional, devem estar
expressas na lei, se a legislação especifica não o fez, permanecem essas estatais sujeitas à Lei n° 8.666/93,
até que se concretize sua desestatização, nos termos do disposto no art. 187 da Lei n° 9.472/97.

•

Por derradeiro, quero ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no
sentido da obrigatoriedade de se proceder ao devido certame licitatório para a contratação de listas
telefônicas, consoante se verifica das deliberações proferidas nos TCs- 650.170/93-8, TELESC, Decisão n°
654/95-Plenário, Ata n° 58/95 (Pedido de Reexame não provido); TC-009.455/96-5, TELEMS e
009.456/96-1, TELECEARÁ, Relação n° 38/97-TCU-1 5 Câmara, Ata n° 39/97, Min. Marcos Vilaça; TC800.077/96-2, TELEACRE,.Decisão n° 20/98, Ata n° 04/98, Min. Humberto Souto).
Isso posto, acompanho os pareceres exarados nos autos e VOTO no sentido de que o
Tribunal adote a deliberação que ora submeto a este E. Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

06 de maio

de 1998.

FIE

•
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Proc. TC-001.161/96-2
Denúncia

PARECER

Cuidam os autos de Pedidos de Reexame interpostos contra a Decisão Plenária n° 790196,
às fls. 211, pelos seguintes interessados: Telecomunicações de Brasília S.A.- TELEBRASÍLIA (
Volume VII), Listas Telefônicas S.A.- LISTEL (Volume VIII) e Associação Brasileira de Listas ABL ( Volume IX).
A zelosa 10a SECEX, após percuciente análise dos elementos encaminhados, apresenta
proposição no sentido de que seja dado provimento ao recurso interposto pela TELEBRASILIA, para,
excepcionalmente, alterando o item 8.1 da Decisão contestada, considerar, também, como fato
consumado os efeitos do contrato n° 64/85, em relação às listas telefônicas cuja distribuição estava
prevista para o mês de abril de 1997.
Quanto aos demais pedidos de reexame, sugere sejam conhecidos, porém, para negar-lhes
provimento.
Considerando os prejuízos que poderão advir aos usuários, como também à Empresa,
se não admitidas as edições de listas telefônicas que já haviam iniciada sua comercialização e que,
portanto, já estavam em andamento quando da Decisão recorrida, manifestamo-nos de acordo com
a proposta apresentada pela zelosa 10' SECEX, consubstanciada na conclusão de fls. 248/249.

Procur doria, em 23 de junho de 1997.

Jatir Batiíta da Cunha
Procurador-Geral em exercício
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Processo TC n° 001.161/96 -2
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexarne
3.Interessados: Telecomunicações de Brasília S.A.- TELEBRASÍLIA; Listas Telefônicas S.A. - LISTEL;
e Associação Brasileira de Listas - ABL
Entidade: Telecomunicações de Brasília S/A - TELEBRASíLIA
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
Unidade Técnica: 10' Secex
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 31, 32, inciso
I, 33, e 48 da Lei n° 8.443/92, DECIDE:
8.1- conhecer do pedido de reexame interposto pela Telecomunicações Brasília S.A. TELEBRASÍLIA contra a Decisão n° 790/96-TCU-Plenário, para, no mérito, dar-lhe provimento e alterar
a redação do item 8.1 da Decisão recorrida, inclusive por força de alteração da legislação que rege a
materia, que passa a ter a seguinte redação:
"8.1- determinar à Telecomunicações Brasília S. A. - TELEBRASíLIA, nos termos do inciso IX do
art. 71 da Constituição Federal; art. 45 da Lei n° 8.443/92 e art. 195 do Regimento Interno do TCU, que
adote, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências necessárias ao exato cumprimento da Lei (art. 2° c/c
art. 3° da Lei n° 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei n° 8.883/94), visando a realização do
prévio e devido certame licitatório para a contratação de serviços de edição das listas telefônicas a que se
refere a Lei n° 9.472/97, admitindo como fato consumado os efeitos do mencionado contrato n° 64/85
somente até a edição das listas telefônicas cujas edições e comercialização, porventura, já estejam em
andamento"
8.2- conhecer dos pedidos de reexames interpostos pela Listas Telefônicas S/A - LISTEL e pela
Associação Brasileira de Listas - ABL contra a Decisão n° 790/96-TCU-Plenário, para, no mérito, negarlhes provimento, mantendo-se a decisão recorrida nos termos ora aprovados; e
8.3- dar ciência da presente deliberação aos interessados.
Ata n° 16/98 - Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

HOMERO SANTOS
Presidente

ADI1EMAR PALADINI GHISI
Ministrolator
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GRUPO II- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC-019.186/96-7
NATUREZA: Pedido de Reexame
- 'ENTIDADE: Banco do Brasil S/A
INTERESSADO: Paulo César Ximenes Alves Ferreira, Presidente
EMENTA: Pedido de Reexame. Conhecimento. Provimento negado.
Argumentos apresentados pelo recorrente insuficientes para retificar
deliberação deste Tribunal. Fixação de novo prazo para cumprimento de
determinação. Ciência ao interessado.

Na Sessão do Plenário de 29/01/1997, ao apreciar representação formulada por Equipe de
Auditoria responsável pelos trabalhos realizados na Agência do Banco do Brasil sediada em Santiago do Chile,
uma das unidades constantes do Plano de Auditorias do 2° semestre de 1996 em órgãos/entidades localizados
no exterior, este Tribunal resolveu adotar a Decisão n 2 015/97-TCU - Plenário, verbis (fl. 09):
"8.1 -fixar o prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no §1 2 do art. 42 da Lei n9 8.443/92
c/c o § 1 2 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, encaminhe
ao Tribunal cópias dos dois últimos trabalhos produzidos pela Auditoria Interna do Banco na Agência
localizada em Santiago do Chile;
8.2 - comunicar ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, em conformidade com o § 1 2 do
art. 42 da Lei n2 8.443/92, a fixação de prazo indicada no item anterior, para adoção das medidas
cabíveis, encaminhando-lhe cópia desta Decisão, bem assim do Relatório e Voto que a fundamentaram,
para conhecimento;
8.3 - autorizar a remessa de cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a
fundamentaram, ao Presidente do Banco do Brasil S/A para conhecimento e adoção de providências que
evitem situações como a verificada neste processo."
Após tomar ciência (fl. 13), o Presidente do Banco do Brasil, por intermédio de advogado
regularmente constituído, encaminhou a este Tribunal os expedientes de fls. 14/31, acompanhado dos
elementos de fls. 32/33, a título de Pedido de Reexame à Decisão n 2 015/97-TCU.
Em síntese, aquela autoridade alega:
a) não teria legitimidade para colocar à disposição do TCU os dois últimos relatórios de
auditoria da Audit/BB realizadas na Agência do Banco do Brasil de Santiago no Chile, vez que:
o art. 37 do Estatuto Social do BB fixa a vinculação da Audit ao Conselho de
Administração do Banco do Brasil S.A. conselho este no qual o recorrente figura na qualidade, tão-somente,
de vice-Presidente. Assim, faltaria competência tanto ao recorrente quanto ao Gerente-Geral da Agência em
Santiago para fornecer os referidos documentos;
as deliberações do Conselho de Administração são tomadas por maioria absoluta;
o Estatuto do BB é extensão da própria Lei n 2 6.404/76, o que enseja a obrigatoriedade
na sua observância frente, principalmente, ao seu corpo de acionistas;
b) houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que:
b.1) foi dada oportunidade, única e exclusivamente, ao BB de se pronunciar no presente
processo somente quando da resposta à Solicitação n 2 01/96 da Equipe de Auditoria, o que ofende o disposto
no inciso LV do art. 5 2 da CF (garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa), assim como a Lei
1
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Orgânica e o Regimento Interno deste Tribunal;
o fato de em outras circunstâncias terem sido fornecidos documentos de igual teor não
teria o condão de afastar os ditames estatutários. Aliado a este fato a equipe de auditoria teria ficado com
cópias dos documentos (fl. 32), nos trabalhos realizados na agência de Nova York, sem autorização de seu
gerente;
não houve justificativa na utilização dos relatórios de auditoria interna pela equipe de
auditoria deste Tribunal, já que o raio de ação de uma difere completamente da ação da outra;
a Lei Orgânica do TCU tem status inferior à Lei Complementar n 2 4.595/64, que dispõe
sobre sigilo bancário, havendo pois proteção ao sigilo e à inviolabilidade dos documentos solicitados;
somente os documentos que dizem respeito à fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do BB (art. 70, CF) é que deveriam ser franqueados aos servidores do TCU. As
informações relativas aos atos de gestão interna, consubstanciados nos relatórios da Audit/BB, não seriam
alcançados pelo dispositivo constitucional supra, além de estarem protegidos pelo inciso X, do art. 5 2 da CF.
Enfim "...esta Corte de Contas não necessita daqueles documentos. Sem dúvida, o não fornecimento dessas
peças EM NADA prejudica ou dificulta o exercício de fiscalização por parte do TC.U..." em face de sua
competência constitucional;
os relatórios da Audit/BB, além de conter informações de auxilio ao administrador, seriam
meramente opinativos e não teriam força probatória em relação a terceiros, inclusive, segundo disposição
expressa no art. 213 do CPP, há vedação para o testemunho transcrito em manifestação de apreciação
pessoais. Enfim, as informações contidas nestes relatórios não se prestariam a subsidiar a fiscalização realizada
por este Tribunal;
os ditos relatórios assemelhar-se-iam às fichas cadastrais de clientes do Banco, as quais são
protegidos pelo sigilo, mesmo mediante ordem judicial, conforme disposto no item 09 do Parecer AGU/PRO
n2 04/96, de 12/09/1996 e, também, conforme o disposto no entendimento do Ministro Villas Boas no
Mandado de Segurança n 2 2.574-MG (fls. 27 e 28); e
o inciso IV do art. 363 do CPC justifica a escusa da obrigatoriedade de apresentação dos
relatórios de auditoria da Audit/BB ao Tribunal.
Ao final, o recorrente pede seja dado provimento ao presente Pedido de Reexame,
"...declarando-se, por conseguinte, improcedente a representação que deu ensejo a decisão n2 015/97, ora
recorrida."
A 10a Secex analisou as razões do presente recurso.
O analista responsável pela instrução (fls. 38/48) após ponderar todas as questões suscitadas
pelo recorrente e concluir que não trouxeram aos autos elementos capazes de alterar a Decisão recorrida,
propõe que seja conhecido o presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, com fulcro
no parágrafo único do art. 32 e nos art. 33 e art. 48 da Lei 8.443/92. Propõe ainda que seja dada ciência ao
recorrente.
O Sr. Diretor substituto da 1a Divisão Técnica manifesta-se de acordo com as conclusões do
analista (fl. 49).
O então Titular da 10a Secex, hoje Auditor Benjamin Zymler, ao concordar com as conclusões
da instrução e do Diretor, assim se manifesta (fls. 50/52):
II

É de ressaltar que o comando contido no subitem 8.1 da decisão recorrida é endereçada à
Presidência do Banco do Brasil S.A, órgão superior da Instituição. Para o 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 2 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
2
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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 AUDII:
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.).
Reafirme-se que não interessa ao Tribunal, quando requisita documentos de seus
'jurisdicionados', 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.
Causa estranheza, ademais, a argumentação trazida pelo recorrente. Se prosperar a alegação
de que o Presidente não poderia enviar o relatório da AUDIT/BB, sem prévia autorização do Conselho
de Administração, estar-se-ia diante de grave irregularidade cometida por representante da Instituição.
Explique-se: a equipe de auditoria, ao inspecionar a Agência de Nova Iorque, requereu ao gerente local
documento de igual natureza ao aqui tratado, no que foi prontamente atendido. Ora, se ao Presidente
do Banco é vedado disponibilizar o documento ao TCU, sem antes ouvir o Conselho de Administração,
com muito mais razão estaria o gerente da Agência de Nova Iorque impedido de fazê-lo. Evidentemente
que, a nosso sentir, o mencionado agente não cometeu irregularidade ao colocar à disposição da equipe
de auditoria o documento solicitado.
Em relação ao sigilo bancário aduzido pelo recorrente, cabe salientar, inicialmente, que a
equipe de auditoria, com o intuito de evitar eventual polêmica a respeito do assunto, fez constar
expressamente da solicitação do relatório da AUDIT ressalva no sentido de que eventuais dados
protegidos pelo sigilo bancário deveriam ser omitidos da peça. Quedou evidenciado, por conseguinte, que
não se estava a exigir a liberação de informações resguardadas por sigilo.
Ademais, a análise do conteúdo do citado relatório, para efeitos de controle externo, é de
competência exclusiva desta Casa. Por conseguinte, a formação de juízo de valor a respeito da
prestabilidade dos documentos solicitados, após a retirada de toda informação que envolva sigilo
bancário, cabe somente ao Tribunal, como destacado pelo Sr. Analista (subitem 5.2.1 da instrução, fl.
44).
Outrossim, em relação ao sigilo bancário frente à atividade de controle do TCU, reiteramos
nosso entendimento sobre a matéria e fazemos anexar ao presente despacho cópia do parecer emitido,
quando da análise do Pedido de Reexame interposto pelo Banco do Brasil, contra a Decisão n2 670/96Plenário (TC n2 015.699/96-0).
Pelo exposto, reforçamos nossa anuência às conclusões do Sr. Analista, confirmadas pelo Sr.
Diretor, em substituição, da 1 2 Divisão Técnica, e propomos ao Tribunal que conheça do Pedido de
Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, concedendo novo e improrrogável prazo ao Presidente
do Banco do Brasil S.A. para que atenda a solicitação contida no subitem 8.1 da Decisão n 2 15/9 7 Plenário."
Em seu pronunciamento obrigatório, o Ministério Público junto a este Tribunal, representado
nos autos pelo Procurador Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico, manifesta-se de acordo com a proposição
uniforme da Unidade Técnica (fl. 56).
Acrescenta ainda que há a necessidade de ser promovida a retificação no item 8 da citada
3
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Decisão 015/87 (fl. 09), vez que, apesar de proferida pelo Plenário da Corte, indicou, no dispositivo citado,
a Primeira Câmara
É o Relatório
VOTO

No curso dos trabalhos de auditoria na Agência do Banco do Brasil em Santiago do Chile, a
Equipe de Auditoria deste Tribunal dirigiu-se ao Gerente-Geral daquela Agência solicitando o fornecimento
de cópia dos relatórios resultantes das duas últimas incursões realizadas pela Auditoria Interna do Banco do
Brasil - Audit (Solicitação n 2 01/96, fl. 03).
Em resposta, o Gerente-Geral daquela Agência informou não ser possível o atendimento da
referida solicitação, visto que os relatórios continham informações sobre atos de gestão internos da Agência,
no seu dizer, inalcançáveis pela atribuição constitucional deste Tribunal, além de faltar-lhe competência para
fornecer os referidos relatórios, tendo em vista que a Audit/BB é vinculada ao Conselho de Administração do
Banco do Brasil por disposições estatutárias.
Diante da recusa, a Equipe de Auditoria formulou a presente representação a este Tribunal,
da qual resultou a Decisão Plenária n 2 015/97-TCU, ora recorrida.
O recorrente, buscando a nulidade da decisão, em preliminar, invoca as seguintes questões:
P) ilegitimidade passiva do Presidente do Banco do Brasil S.A. para atender a determinação do Tribunal; e
22 ) ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
A alegação de ilegitimidade passiva do Presidente do Banco do Brasil S.A. para atender à
determinação do Tribunal por estar a Audit/BB vinculada ao Conselho de Administração do Banco do Brasil
S.A. não procede, porque, obviamente, a determinação deste Tribunal deve ser dirigida à maior autoridade
da instituição, no caso, ao Presidente do Banco, cujo cargo detém o maior grau de responsabilidade perante
o Controle Externo.
De igual forma, também não procede a preliminar que suscita ofensa ao princípio do
contraditório e da ampla defesa.
Nesse particular, o recorrente salienta que ao Banco foi dada uma única e exclusiva
oportunidade de se manifestar sobre a solicitação de auditoria e em nenhum momento foi justificada a utilidade
dos relatórios da auditoria interna na realização dos trabalhos dos auditores deste Tribunal.
Ora, arrogar-se o jurisdicionado o direito de se manifestar preliminarmente quanto à
conveniência da requisição de documentos por parte da Equipe de Auditoria e quanto à prestabilidade dos
mesmos aos fins da auditoria constitui, a meu ver, absoluto contra-senso.
Ao requisitar cópia dos relatórios do controle interno, o grupo auditor deste Tribunal agiu no
estrito cumprimento do dever constitucional (art. 71, IV, da CF/88) e vinculadamente à lei (art. 42 da Lei n 2
8.443/92).
No exercício de suas competências constitucionais, não precisam, o Tribunal e seus
mandatários, de justificar ao jurisdicionado a razão pela qual dele se requerem determinadas informações ou
certos documentos. Feita essa ressalva, assinale-se, não obstante que, como os trabalhos de auditoria visam
a buscar a verdade real dos atos de gestão praticados pelos administradores, um dos recursos para se atingir
esse objetivo é checar os trabalhos realizados pelos órgãos do controle interno das entidades jurisdicionadas,
muitas vezes cristalizados sob a forma de relatórios, que traduzem a avaliação do grau de adequação e de
eficácia das normas internas e de procedimentos administrativos, operacionais, financeiros e contábeis.
Diante dessas considerações, não prospera a alegada nulidade da Decisão, visto que há
legitimidade para o Presidente do Banco do Brasil S.A. figurar no polo passivo desta relação jurídica própria,
e não ocorreu burla aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Vencida as preliminares, passo à análise do mérito do Pedido de Reexame.
No essencial, o recorrente tenta justificar o desatendimento à solicitação da Equipe de
Auditoria argumentando que "...os relatórios de auditoria assemelham-se às fichas cadastrais de clientes do
Banco, das quais não existe obrigação do fornecimento de cópia a qualquer autoridade. As anotações do
seu cadastro, assim como dos relatórios de auditoria, cuidam de notas gerais sobre crédito e procedimento
4
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dos indivíduos e, não devem ser dados a conhecer, mesmo porque, consubstanciando, na maioria das vezes,
juízos particulares formados sobre indivíduos e fatos, podem, tornados públicos, acarretar
responsabilidades pelos erros que possam incidir" (fl. 26).
Em nenhum momento interessa ou interessou à Equipe de Auditoria e ao Tribunal notas gerais
sobre crédito e procedimento dos correntistas, em nível individual. Importa a esta Corte de Contas avaliar os
atos de gestão dos dirigentes sob os ângulos da legalidade, legitimidade e economicidade. Para tanto, a Equipe
de Auditoria fez constar, expressamente, na Solicitação n 2 01/96 que "... possíveis informações contidas nos
aludidos documentos, que sejam protegidas por sigilo bancário, deverão ser devidainente retiradas por meio
de processo mecânico ou manual..." (fl. 03).
De outra parte, conforme já assinalei anteriormente, no exercício da auditoria é corrente a
requisição de trabalhos realizados pelo controle interno por constituírem valiosa fonte de informações, de
natureza gerencial e administrativa.
O recorrente alega ainda que o inciso IV do art. 363 do CPC justifica a escusa da
obrigatoriedade de apresentação dos relatórios de auditoria da Audit/BB a este Tribunal. Também, de igual
forma, não assiste razão ao recorrente, pois a natureza e o alcance da questão cingida nestes autos não se
amolda à esfera civil.
E nesse contexto, é importante ressaltar que aos servidores deste Tribunal recai o dever
funcional de sigilo, consoante determina o inciso IV do art. 86 da Lei n 2 8.443/92, verbis:
"Art. 86. São obrigações do servidor que exerce funções específicas de controle externo no
Tribunal de Contas da União:
11111 IV - guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas
funções e pertinentes aos assuntos sob sua fiscalização, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração
de pareceres e relatórios destinados à chefia imediata."
Assim, os argumentos apresentados pelo recorrente são insuficientes para retificar a deliberação
deste Tribunal.
Releva considerar que a decisão ora recorrida fixou prazo de quinze dias para o cumprimento
das determinações. Por ter sido alcançada pelo efeito suspensivo inerente aos recursos da espécie, entendo
pertinente assinalar à autoridade novo e improrrogável prazo.
Diante do exposto, VOTO por que este Plenário adote a DECISÃO que ora submeto à sua
deliberação.
Sala das Sessões, em 0 6 de maio de 1998

Carlos. tila Álvares da Silva
Ministro Relator
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Processo n2 TC-019.186/96-7
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Representação formulada por Equipe de Auditoria).
Interessado: Paulo César Ximenes Alves Ferreira, Presidente.
Entidade: Banco do Brasil S.A.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico, Procurador.
Unidade Técnica: 10 1 Secex.
Decisão: O Plenário deste Tribunal, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos art.
32, art. 33 e parágrafo único do art. 48, todos da Lei n 2 8.443/92, DECIDE:
8.1. conhecer do presente recurso como Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento;
8.2. fixar novo e improrrogável prazo da quinze dias, com fundamento no § 1 2 do art. 42 da Lei n2
8.443/92 c/c o § 1 2 do art. 208 do Regimento Interno desta Corte de Contas, para que o Presidente do Banco
do Brasil S.A. sob pena da aplicação da multa de que trata o inciso IV do art. 58 da citada lei, cumpra a
determinação contida no subitem 8.1. da Decisão n 2 015/97-TCU - Plenário, de 27/01/1997;
8.3. comunicar ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, em conformidade com o § 1 2 do art. 42 da Lei
n2 8.443/92, a fixação de prazo indicada no item anterior, para adoção das medidas cabíveis, encaminhandolhe cópia desta Decisão, bem assim do Relatório e Voto que a fundamentaram, para conhecimento;
8.4. dar ciência desta deliberação ao Sr. Paulo César Ximenes Alves Ferreira, Presidente do Banco do
Brasil S.A.; e
8.5. retificar o item 8 da citada Decisão n 2 015/97, vez que, apesar de proferida pelo Plenário da Corte,
indicou, no dispositivo citado, a Primeira Câmara.
Ata n° 16/98 - Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campeio e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.
11.2. Ministro que alegou impedimento: Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça.

ARAIV
a Presidência'

CARLO ATILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO I - Classe II - Plenário
TC-002.458/96-9
Natureza: Solicitação
Interessado: Senado Federal
Ementa: Requerimento do Senado Federal para que sejam prestadas
informações a respeito da titularidade dos proprietários do
Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas — SP.
Inspeção realizada pela SECEX-SP. Inexistência de documentos
capazes de comprovar efetivamente a composição patrimonial
daquele Aeroporto. Existência de bens pertencentes à União.
Determinação ao Ministério da Aeronáutica, à Secretaria de
Patrimônio da União e à Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária para que realizem levantamento patrimonial no
referido Aeroporto. Comunicação ao Senado Federal.

Cuidam os autos de requerimento encaminhado pelo então Exmo. Sr. Presidente do Senado
Federal, Senador José Sarney, nos termos do art. 71, inciso VII, da Constituição Federal, solicitando
informações relacionadas à titularidade da propriedade do Aeroporto Internacional de Viracopos em
Campinas — SP.
Adoto como Relatório a instrução de fls. 81/86, acolhida, no mérito, pelos titulares da
2.
SECEX/SP, e lavrada nos termos a seguir:
"02. Tal solicitação indaga mais especificamente se esta Corte de Contas, em fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, ou em função de inspeções e auditorias
realizadas no Aeroporto Internacional de Viracopos dispõe de dados mediante os quais seja possível
identificar o titular ou titulares de sua propriedade (se a União, o Estado de São Paulo, o Município de
Campinas ou outros) e, em caso de vários proprietários, sua composição acionária.
03. A considerar os exatos termos da solicitação, ou seja, se este Tribunal possui dados que
permitam solucionar a questão da propriedade do aeroporto, a resposta seria negativa, pois o Tribunal
de Contas da União não realizou auditorias ou inspeções com esse fim, não dispondo, portanto, em
seus registros, de dados que permitam identificar o proprietário do aeroporto.
Na tentativa de esclarecermos o caso, procedemos a várias diligências. Levantamos uma
série de documentos e pesquisamos junto a diversos órgãos públicos, entre eles, o Departamento do
Patrimônio da União, a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário do Estado de São Paulo, a Prefeitura
de Campinas, o 4° Comando Aéreo da Aeronáutica e a Infraero.
Nenhuma das entidades acima conseguiu responder satisfatoriamente, com amparo em
documentos hábeis, sobre a propriedade do aeroporto. Foram remetidos a esta Secretaria de Controle
Externo vários documentos que nos conduziram ao seguinte resultado que, resumidamente, pode ser
visto em termos de um histórico da questão, já exposto detalhadamente às fls. 04 a 08.
Em 1946 a Prefeitura de Campinas desapropriou área de 4.375.892 m 2 para a construção de
duas pistas e hangar para o Aeroclube de Campinas.

•

Em 1948 foi inaugurada a primeira linha aérea regular. Dez anos mais tarde, a lei estadual n°
4.578 autorizou a Fazenda do Estado de São Paulo a adquirir do Município de Campinas, por via

—47—
ç'rPlf%)

lenir .1-1 *

C5a""5

(9•pie llátlo

Socretáda do

Tribunal de Contas da União

amigável, área declarada de utilidade pública para a construção do Aeroporto Internacional de
Campinas, com 4.889.300 m2 . A escritura foi transcrita no 7° Tabelionato de Notas da Capital, livro
679, fls. 142
Portanto, temos que, a princípio, os terrenos referentes à área do aeroporto eram municipais,
o que pode ser visto pelos documentos que atestam a desapropriação dessas terras em favor da
Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 181 a 186), cuja finalidade era a construção do referido
aeroporto. Presume-se que a desapropriação alcançou também as benfeitorias existentes à época feitas
pelo Município, mas não há documentos que nos permitam afirmar isso, nem sequer se elas existiam.
Em 1960 foi inaugurado o Aeroporto Internacional de Viracopos. Não se sabe se as
instalações e demais benfeitorias foram feitas integralmente pelo Estado de São Paulo ou se há a
participação de particulares, a que título e em que termos (com reversão do patrimônio ou não).
Foram firmados vários contratos entre a União e o Estado de São Paulo que terminaram por
colocar dúvida sobre a propriedade em questão.
O primeiro é um acordo, datado de 19.10.1960 onde ficou outorgado ao Estado de São Paulo
a concessão para a manutenção, exploração e administração do Aeroporto de Viracopos.
Previa o acordo que o Estado concessionário poderia permitir, ouvido o Ministério da
Aeronáutica, a construção, por terceiros interessados na navegação aérea, de edificios e instalações
necessários aos seus serviços, mediante contrato do qual constasse, entre outras condições, a reversão
desses bens para o patrimônio da União, findo o prazo da concessão, quando a reversão tivesse sido
expressamente convencionada como forma de retribuição pela ocupação da área. Caso a reversão não
tivesse sido estipulada, a empresa deveria fazer o levantamento ou retirada das instalações, findo o
prazo da concessão.
Nesse acordo, não se aduziu o que seria feito com os bens e instalações construídos pelo
Estado, bem como os terrenos de sua propriedade e com as demais benfeitorias. Como os bens e
instalações de terceiros deveriam reverter para a União, e não para o Estado, presume-se que tal fato
decorria de direitos assegurados à União em relação à navegação aérea como um todo, e não somente
por previsão contratual. Verifica-se que o Estado de São Paulo aparece nos termos do acordo na
qualidade de 'concessionário', o que reforça a idéia de que era devida uma retribuição à União pela
exploração comercial de um monopólio seu, a navegação aérea
O acordo previa uma série de retribuições e encargos recíprocos aos signatários. Para o
acerto das contas anuais, deveriam ter sido tomadas as contas da concessão por uma comissão
integrada por representantes de cada uma das partes e assistida por representante do Tribunal de
Contas da União (cláusula IX, fl. 16 do anexo I).
O acordo citado permaneceu em vigor até 1965. Desta data até 1977 o aeroporto
permaneceu administrado pelo Estado de São Paulo, através do DAESP, sem qualquer convênio que
respaldasse a concessão dos serviços de navegação aérea.

e

Em 1971 constitui-se uma junta com representantes das partes e deste Tribunal para
levantamento das contas referentes ao período de 1953 a 1971 relativas ao aeroporto de
Congonhas/SP. Tudo indica que tal aeroporto se encontrava em condições semelhantes, pois o Parecer
do Procurador-Geral deste Tribunal (fls. 79 a 86 do anexo) acerca de tais contas (TC-025/77 Res e TC036.353/72) assim classificou a situação do aeroporto de Viracopos.
2

—48—

c5onto

*PM"
ele°
S e czetazia

Tribunal de Contas da União

17. Em relação ao parecer acima, os pontos mais importantes quanto à propriedade do Aeroporto
de Viracopos estão expressos nos seus itens 18 a 33, que assim dispõem:
`I.a — Não foi operada a reversão dos bens do concessionário à União;
I.b — Não foi operada a reversão de bens de terceiros, à União, nas condições previstas no `capuf
e letra 'c' do contrato de Viracopos'.
18 Portanto, já em 1977 este Tribunal entendia que deveria ter sido operada a reversão dos bens
tanto do concessionário (Estado de São Paulo, como forma de pagamento pela exploração comercial
de monopólio da União) como dos bens de terceiros, quando expressamente prevista a reversão como
forma de pagamento
19. No Relatório Preliminar sobre a Tomada de Contas relativas ao Aeroporto de Congonhas
(fls. 249 a 257 do anexo I), que trata de matéria semelhante, datando provavelmente de 1972, ficou
consignada a dificuldade de se fazer valer os termos contratuais. Na exposição, a autora do relatório
deixa claro haver crise política entre o Estado e a União não chegando a qualquer termo a junta
designada para esse fim.
20 O julgamento feito em 1977 por este Tribunal decidiu que fosse reconhecida a
impossibilidade de apresentação das contas devidas até o momento, bem como determinou o
levantamento imediato do patrimônio que deveria ser incorporado ao patrimônio da União.
21 Ainda em 1977 foi assinado o convênio n°005/77/0001 (fls. 19 a 24 do anexo I) Por seu
intermédio, novamente o Estado operaria e exploraria comercial e industrialmente o aeroporto de
Viracopos
Quanto à propriedade, rezava o item 3.12, da cláusula 3 a, que o Estado se obrigaria a
'providenciar, no prazo de vigência deste instrumento, o arrolamento dos bens móveis e imóveis e das
instalações e equipamentos que por força do artigo 2° da Portaria n° 534/GM5, de 25.05.77 do
Ministério da Aeronáutica, deverão passar para a responsabilidade e guarda da Infraero.'
Já o seu item 3.13 previa que o Estado deveria 'transferir ao término deste Convênio para o
controle e cargo da Infraero os bens, instalações e equipamentos referidos no item precedente,
mediante Termo de Entrega e Recebimento individualizado para cada aeroporto' (grifo nosso).
A Portaria 534/GM5 (fls. 92 e 93 do anexo) citada acima vigorou a partir de 01.06.77
(anterior portanto ao convênio 005/77/0001) e transferiu a jurisdição técnica, administrativa e
operacional do Aeroporto de Viracopos para a Infraero. Seu art. 2° estipulou que os bens móveis e
imóveis, as instalações e equipamentos situados na área sob jurisdição da Infraero deveriam ficar sob
sua responsabilidade e guarda, excetuando-se os que estejam na posse efetiva de pessoas jurídicas
públicas ou privadas que:
operem serviços de transporte aéreo;
operem serviços auxiliares e/ou de apoio às aeronaves;
exerçam atividades mediante contrato celebrado com o aeroporto;
operem os serviços de Proteção ao Vôo, os de Controle e Fiscalização da Aviação Civil;
executem serviços de Fiscalização e de Controle da competência do Governo Federal, do
Governo do Estado de São Paulo e da Municipalidade da Cidade de São Paulo.
25 O art. 4° autoriza a Infraero a celebrar convênio com o Estado a fim de que este administre,
opere e explore industrial e comercialmente o aeroporto de Viracopos Deste artigo decorreu o
3

—49—

e

C. cg.pleonárawngoa

lerrIr
Secretária do

Tribunal de Contas da União

•

Convênio 005/77/0001. O parágrafo 3 0 do art. 4° reza que 'no decorrer do prazo previsto no Convênio
o Estado de São Paulo arrolará os bens móveis e imóveis, as instalações e equipamentos que por força
do art. 2° desta Portaria deverão passar para a responsabilidade e guarda da Infraero, transferindo-os
para controle e carga da Empresa ao final do Convênio, mediante termos de Entrega e Recebimento
individualizados para cada aeroporto' (grifo nosso).
26. Destaca-se aqui a frase 'transferir para controle e carga' que nos parece transferir a
propriedade dos bens, uma vez que a palavra carga deve-se referir a carga patrimonial Nota-se que
não se trata da totalidade dos bens, tendo em vista a obrigação do Estado de arrolá-los, admitindo-se,
pois, exceções, que seriam, ao nosso ver, as previstas nas alíneas 'a' e 'e' acima. Mesmo assim, a
reversão desses bens dependeria de convenção expressa entre as partes (item 13).
27 De toda forma, a Portaria corrobora com a idéia de existência de bens pertencentes à União,
ou que a ela deviam ter sido incorporados já a alguns anos
28. Foram feitas novas instruções diligenciando a diversos órgãos, bem como visitas a entidades
como a Procuradoria do Patrimônio do Estado de São Paulo e a Infraero. Não obtivemos nenhum
elemento que faça prova sobre a referida propriedade.
29 A documentação conseguida em função dessas diligências não solucionam a questão e, em
geral, referem-se ao aeroporto de Congonhas/SP
30 Entre a documentação, consta ata de reunião de comissão instituída pelo ato administrativo n°
002/SRSP/97, de 03.01 97, da Infraero, com o fim de proceder a gestões para formalização da
transferência e incorporação dos bens pertencentes ao Departamento Aeroviário do Estado de São
Paulo (DAESP) ao patrimônio da Infraero
31 A comissão concluiu que somente poderá efetuar a incorporação dos bens móveis localizados
no aeroporto de Viracopos após o término do convênio 005/77/0001, cujo quinto termo aditivo,
segundo a comissão, alterou seu prazo para 30 anos, podendo ser prorrogável por períodos de 15 anos
A comissão não se manifestou sobre os bens imóveis
32. Outro fato relevante é que boa parte das terras pertencentes ao aeroporto forarTi
desapropriadas de particulares, cujo processos ainda encontram-se em tramitação na justiça estadual.
As desapropriações foram promovidas pelo Estado de São Paulo, sendo que, uma vez consumadas, a
ele deveriam pertencer tais terrenos. É dificil afirmar se esses bens imóveis mais recentemente
adquiridos dos particulares deveriam também reverter ao patrimônio da União. Por outro lado, se tais
terrenos reverterem ao patrimônio da União antes de efetivada a justa indenização a que tem direito
seu antigos proprietários, a União assumiria esse ônus?
Pode haver ainda benfeitorias construídas por particulares no aeroporto onde não foram
estipuladas cláusulas de reversão. Tais contratos, conforme previa o primeiro acordo que regulou a
matéria, devem estar de posse do Estado de São Paulo, embora deveriam ter sido aprovados pelo
Ministério da Aeronáutica.
CONCLUSÃO
Todo o exposto nos leva a concluir a impossibilidade, por parte deste Tribunal, de se
pronunciar conclusivamente acerca da propriedade do Aeroporto Internacional de Viracopos. Não
existem documentos suficientes para tal feito, situação agravada pelo fato de não terem sido cumpridos
os termos dos diversos acordos e convênios que regularam a matéria. São mais de 30 anos de operação
4
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irregular no que se refere as prestações de contas, nunca formalizadas. Não há notícia, na
documentação conseguida, de quem construiu a pista de pouso, os hangares, as benfeitorias em geral,
etc. Não se sabe se houve participação de particulares e, caso tenha havido, em que termos ela se deu.
Há um grande período onde a concessão vigorou sem cobertura contratual. Nesse período foram feitas
diversas desapropriações de terrenos de particulares pelo Estado de São Paulo, muitas delas não
concluídas até hoje.
35 O que se pode afirmar com certeza é que há um patrimônio da União, por força das cláusulas
de reversão, sendo esta a forma de retribuição pela exploração comercial de um monopólio seu. Isso
por si basta para obstar a pretensão do Estado de São Paulo de transacionar o aeroporto com a União
pelo seu valor total em pagamento das dívidas do Banespa.

•

Por não ser possível precisar qual é esse patrimônio simplesmente à vista de documentos
contratuais, cujos textos são por vezes vagos e pouco técnicos no que concerne à parte patrimonial, a
solução seria a realização de uma comissão mista, integrada por membros das diversas partes
interessadas — da Infraero, como representante da União, e do Estado de São Paulo
PROPOSIÇÃO
À vista do exposto, submetemos o processo à consideração superior para que encaminhe ao
Ministro Relator, propondo:
a) cientificar o Congresso Nacional:
da impossibilidade imediata do levantamento da propriedade do Aeroporto Internacional de
Viracopos;
da existência de bens da União juridicamente protegidos;
b) seja determinada a instauração de comissão mista com representantes da União, através da
Infraero, e do Governo do Estado de São Paulo para realizar levantamento patrimonial do aeroporto,
com o fim de que seja regularizada tal situação, nos termos da legislação pertinente e dos convênios e
acordos que geriram a matéria."
É o Relatório

1

II VOTO
-

Na Sessão Plenária de 10.04.96, submeti ao Colegiado a presente solicitação, oportunidade
em que foi aprovada a Decisão n° 167/96 — TCU — Plenário no sentido de:
"8.1. informar ao Senado Federal que inexistem nesta Corte documentos que possibilitem aferir a
a exata composição patrimonial do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas — SP, embora
existam indícios de que ao menos parcela de tal patrimônio seja de propriedade do Governo Federal,
comunicando-se-lhe, ainda, que o Tribunal vem prosseguindo com as apurações para esclarecimento
da propriedade do mencionado Aeroporto, cujos resultados, tão logo obtidos, ser-lhe-ão igualmente
encaminhados;
8.2. remeter àquela Casa Legislativa cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto
que a fundamentaram;
8.3. determinar à SECEX-SP que prossiga com as apurações relativas ao reconhecimento da
propriedade do Aeroporto de Viracopos, autorizando-se desde já a promoção das diligências
consideradas necessárias ao deslinde da questão, inclusive junto aos cartórios daquele Estado, bem
assim de eventuais inspeções reputadas oportunas."

•
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Dando prosseguimento às apurações então iniciadas, a SECEX/SP expediu diligências à
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário do Estado de São Paulo, Prefeitura Municipal de Campinas e
Delegacia do Patrimônio da União em São Paulo objetivando reunir novos elementos que pudessem
contribuir na elucidação da questão em foco, sem, contudo, lograr êxito em tal mister.
Trazidas as novas informações ao conhecimento deste Relator, determinei, por Despacho, a
restituição dos autos àquela Secretaria para aprofundamento das questões suscitadas, haja vista a
insuficiência dos resultados alcançados a partir dos novos elementos colacionados, ressaltando que a
Decisão n° 167/96 — TCU — Plenário já havia autorizado a realização de eventuais inspeções reputadas
oportunas
Na continuidade dos trabalhos, a SECEX/SP obteve, por meio de inspeção, informações
4
junto ao IV Comando Aéreo Regional, à Superintendência da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária — INFRAERO em São Paulo, à Procuradoria do Patrimônio Imobiliário do Estado de São
Paulo, à Procuradoria Regional de Campinas e ao 3° Cartório de Registro de Imóveis de Campinas.
Todavia, ainda que tenha aquela Secretaria envidado extremados esforços com o objetivo
5
de dar cumprimento às orientações emanadas do Plenário e deste Relator, não foi possível, em definitivo,
responder a questão suscitada pelo Senado Federal.
A propriedade do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, é matéria que temse mostrado complexa em razão do volume considerável de entes envolvidos — Prefeitura Municipal de
Campinas, num primeiro momento, Estado de São Paulo, Ministério da Aeronáutica e Empresa Brasileira
de Infra-Estrutura Aeroportuária -, e dos diversos convênios firmados para regular as atividades de
exploração e manutenção do Aeroporto, bem como para estabelecer regras para a reversão dos bens
móveis e imóveis à União. Ou seja, tanto a União, diretamente ou por intermédio da INFRAERO, quanto
o Estado de São Paulo estão envolvidos na presente questão. E, ainda, não estão completamente
solucionadas as pendências relacionadas às desapropriações feitas em terrenos utilizados para aumentar a
área do referido Aeroporto.
A propósito, cabe salientar que a imprensa tem noticiado conflituosa discussão, na esfera
do Poder Executivo, acerca da privatização dos aeroportos brasileiros. Com efeito, uma vez decidido o
inicio de tal processo, e, incluído o Aeroporto em comento no âmbito da mencionada privatização, as
dúvidas até aqui suscitadas deverão, necessariamente, ser esclarecidas, haja vista que, no processo de
alienação das respectivas ações, o titular ou titulares de tais ações deverá (ão) estar devidamente
identificado (s) pois a ele (s) será (ão) revertidos os recursos obtidos com a venda. Da mesma forma, se o
Governo Federal optar pelo regime de concessão, a identificação será imprescindível.
Assim, após envidados todos os esforços possíveis pela SECEX/SP e esgotados os meios
8.
ao seu alcance para identificação, por este Tribunal, do(s) titular(es) da propriedade do Aeroporto
Internacional de Viracopos, acolho a proposta oferecida por aquela Secretaria, com os reparos por mim
feitos .
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto
ao Colegiado.
T.0 U Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves d ouza, em

06 de maio'

de 1998.
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DECISÃO N° 231 /98 -TCU - Plenário
Processo TC n° 002.458/96-9
Classe de Assunto: II - Solicitação
Interessado: Senado Federal
Entidade: Aeroporto Internacional de Viracopos - SP
Vinculação: Ministério da Aeronáutica
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/SP
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE, com base nos arts. 71,
inciso VII, da Constituição Federal, e 43, inciso I, da Lei n° 8.443/92:
8.1. determinar ao Ministério da Aeronáutica, à Secretaria de Patrimônio da União - SPU e à Empresa
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO que adotem providências, inclusive com a
constituição de comissão mista, se for o caso, para solucionar as pendências relacionadas à situação
patrimonial do Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas - SP, com vistas à identificação dos
titulares de sua propriedade, nos termos da legislação pertinente e dos convênios e acordos que geriram a
matéria, fixando-se o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão dos trabalhos;
8.2. remeter ao Senado Federal, por meio da Secretaria-Geral da Mesa daquela Casa Legislativa,
cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentaram.
Ata n° 16/98 — Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.
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Presidente
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1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe II - Plenário
TC- 013.806/97-1
Natureza: Solicitação
Interessado: Comissão de Fiscalização e Controle do Senado
Federal
Ementa: Solicitação de auditoria da Comissão de Fiscalização e
Controle do Senado Federal destinada a investigar as operações de
saneamento financeiro das Centrais Elétricas de Rondônia CERON. Trabalhos realizados no âmbito da ELETROBRÁS e
BNDES. Regularidade das ações empreendidas pela
ELETROBRÁS. Antecipação de receita de futura privatização da
empresa estadual ao Governo do Estado por parte do BNDES.
Assunto sub judice. Remessa das informações à solicitante e juntada
dos autos ao TC-014.787/97-0, que trata de auditoria no BNDES
para exame das operações de antecipações.

Em Sessão Plenária de 11.12.97, este Tribunal, ao ter presente Solicitação da Comissão de
Fiscalização e Controle do Senado Federal de realização de auditoria operacional destinada a investigar as
operações de privatização da Centrais Elétricas de Rondônia S. A., decidiu:
"8.1 determinar a 9' Secex que realize auditoria, com a urgência requerida pelo art. 142, inciso I,
do Regimento Interno, junto à Centrais Elétricas Brasileiras S. A.- Eletrobrás, extensiva ao Banco
Nacional de Desenvolvimento e Social - BNDES, com vistas a proceder a um exame detalhado das
operações de saneamento realizadas por essas duas empresas nas Centrais Elétricas de Rondônia CERON, com vistas à privatização desta;
8.2 remeter cópia desta Decisão e do Relatório e Voto que a fundamentaram à Comissão de
Fiscalização e Controle do Senado Federal, cientificando-a que os resultados dos trabalhos de auditoria
referido no item 8.1 acima, ser-lhe-ão encaminhados tão logo concluídos. " (Decisão n° 887/97-TCUPlenário)
Retornam os autos a este Plenário, neste momento, para apreciação do Relatório de
2
Auditoria elaborado pela 9' Secex, cujas principais partes passo a discorrer.
Inicialmente, destaca a equipe que a participação da ELETROBRÁS na privatização da
3.
CERON, assim como em outras empresas dos setor elétrico estadual, insere-se no contexto de auxiliar o
saneamento financeiro da empresa de distribuição de energia elétrica, reduzindo ou eliminando a
inadimplência, mediante uma administração compartilhada. Para tanto a ELETROBRÁS participa em
regime de parceria com o BNDES do processo, dentro dos objetivos do PEPE - Programa de Estímulo às
Privatizações Estaduais.

•

Nesse contexto, em 20 de dezembro de 1996 foi firmado contrato de compra e venda de
4
ações e outras avenças entre a ELETROBRÁS e o Estado de Rondônia, com a interveniência da CERON
e do BNDES objetivando a compra, pela ELETROBRÁS, de 49.445.320 ações ordinárias nominativas da
CERON que pertenciam ao Estado de Rondônia, as quais representavam 48,70% do capital votante da
empresa, pelo valor de R$22,1 milhões, permanecendo o Estado com 51,074%
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O contrato em lide previu, entre outros pontos, a gestão compartilhada; a obrigação do
Estado, por ocasião da venda de suas ações ou de leilão de privatização da CERON, a pagar, com
recursos arrecadados pela venda das suas ações, todo o débito que existisse em nome do Estado perante a
CERON; e estabeleceu, também, que "por ocasião da alienação das ações objeto deste instrumento, no
leilão de privatização, a ELETROBRÁS deverá pagar ao Estado 80% (oitenta por cento) sobre a diferença
entre o valor dessa alienação e o valor desta compra, este acrescido da Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP, mais spread de 8% (oito por cento) ao ano."
Ressalta a equipe que de acordo com informações colhidas na ELETROBRÁS, os recursos
utilizados nessa operação foram oriundos da RGR - Reserva Global de Reversão, em conformidade com o
que dispõe a Medida Provisória 1.560/96.
Como resultado da operação, informou o relatório que a gestão compartilhada exercida pela
ELETROBRÁS e o Estado de Rondônia na CERON proporcionou melhora no perfil da empresa,
principalmente no que concerne às quitações e às renegociações de dívidas, como pode ser observado
pelas Demonstrações Contábeis de 1996 e 1997.
Foi observado, relativamente ao exercício de 1997, que o Governo do Estado de Rondônia
8
era o maior devedor da CERON, cerca de R$67,024 milhões, cujo valor foi renegociado sendo R$16,177
milhões a ser quitado a curto prazo (Ativo Circulante) e o restante, R$50,847 milhões, a longo prazo
(Ativo de Longo Prazo). A CERON renegociou, neste mesmo exercício, parte de suas dívidas referentes a
Tributos e Contribuição Social, transferindo a outra parte, que venceria até o final do exercício, para ser
liquidada após o exercício social seguinte.
Esclarece o relatório que mesmo com a gestão compartilhada exercida pela
9.
ELETROBRÁS e pelo Governo do Estado na CERON, a empresa ainda apresentava uma situação não
propícia à privatização, o que desencadeou a federalização da empresa em 03.11.97, autorizada pela
Medida Provisória n° 1.580-3, de 17.10.97, que permitiu à ELETROBRÁS adquirir o controle acionário
da CERON.
A operação se deu por meio de aumento do capital social da CERON, no valor de R$
10
56.000.000,00, mediante aporte de recursos da ELETROBRÁS, com compromisso do Governo do Estado
de não exercer seu direito de subscrição de ações ordinárias nominativas decorrentes do aludido aumento
de capital. Assim, a ELETROBRÁS passou a controlar 79,911% da empresa e o Estado de Rondônia
20,00%
Consta do Termo de Compromisso dessa operação que sobre as ações subscritas pela
11.
ELETROBRÁS provenientes da não subscrição das ações de preferência do Estado (devedor), será pago
80% da diferença entre o valor obtido no referido leilão e o valor aplicado na subscrição das ações, este
acrescido de Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, mais spread de 8% ao ano, desde a data da subscrição
e efetivo pagamento das ações até a data da liqüidação financeira do leilão de privatização.
Destaca a equipe que, após a ELETROBRÁS assumir o controle acionário e administrativo
12
da CERON, houve nova subscrição de ações na empresa via aumento de capital social, mediante
conversão de créditos que a estatal federal possuía na CERON ( empréstimos de curto prazo; contratos de
financiamentos, repasse do BIRD, empréstimos de Títulos ELET 940316 e adiantamento para futuro
aumento de capital) em ações. Esse aumento de capital foi de R$203.000.000,00, assim distribuídos:
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116.273.176,30
55.813 680,65
18.607 727,74
12.303.111,30
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Empréstimos de Títulos ELET 940316
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Com isso a participação da ELETROBRÁS no capital social da CERON passou a
13
representar 91,552% e a do Estado de Rondônia 8,411%, com perspectivas de privatização da empresa,
com suas contas equilibradas, para o final de 1998 ou início de 1999
A seguir, a equipe abre tópico específico para analisar a participação do BNDES no
14
processo de privatizacão de empresas estaduais, que ocorre por meio do Programa de Estímulo à
Privatização Estadual - PEPE, que por sua vez se insere no contexto do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados e da Renegociação Global da Dívida Estadual
Informa o relatório que o objetivo do PEPE é estimular os Estados a privatizarem seus
15.
ativos, por meio da antecipação de recursos, utilizando a experiência do BNDES, como gestor do PND, e
foi criado pelo item 17.B do Voto CMN n° 162/95, o qual instituiu o Programa de Saneamento Financeiro
e Ajuste Fiscal dos Estados. Para tanto, foi criado no BNDES um fundo rotativo de R$ 1,3 bilhão, para
ser aplicado no ajuste das contas estaduais e em projetos de investimentos, por meio de várias operações
financeiras Para que os Estados recebam o apoio do BNDES, devem cumprir as seguinte condições:
existência de um programa de ajuste estrutural estadual;
autorização da Assembléia Legislativa Estadual para alienação ou oneração dos ativos;
fixação de um cronograma formal de venda de ativos; e
obtenção de atos regulamentares necessários às operações de venda.
Ainda no âmbito desse programa, foi esclarecido que a participação do BNDES junto aos
16.
Estados ocorre mediante as seguinte modalidades operacionais:
promessa de compra e venda de ações;
subscrição de debêntures conversíveis;
empréstimos aos Estados;
parceria com a ELETROBRÁS nas operações envolvendo o setor elétrico.
17.

a

A operacionalidade da participação ocorre nos termos a seguir transcritos:
"30. Sinteticamente, o processo inicia-se com a oferta, pelo BNDES, aos governos estaduais, de
adiantamento de recursos da alienação dos ativos estatais. Caso haja interesse do Estado no acordo, é
celebrado um convênio visando à execução conjunta de ações para viabilizar o programa de
desestatização. Segundo consta da minuta de convênio ( Vol. I, fl. 68), a cooperação técnica envolve: a
identificação de projetos de interesse do Estado; a análise de viabilidade dos empreendimentos; a
formulação de esquemas financeiros adequados à sua concretização; a coordenação das iniciativas
estaduais com as de âmbito federal; e o estabelecimento de parcerias entre os setores público e
privado.
31. A avaliação dos ativos é feita de forma simplificada pelo BNDESPAR, sendo o valor das
ações da empresa determinado por intermédio dos seguintes critérios:
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avaliação da totalidade das ações do Estado;
valor econômico da empresa (projeção de 10 anos);
valor de mercado das ações da empresa;
valor de mercado das empresas do setor;
ajuste no ativo e no passivo da empresa.
A quantia adiantada aos Estados, a título de antecipação de receita de privatização,
corresponde a 40 % do valor de participação do Estado na empresa, ocorrendo sua transferência
somente após a aprovação em Assembléia Geral da venda do controle acionário.
O contrato firmado entre o BNDES e o Estado, em geral, contrato de promessa de compra e
venda de ações, estabelece procedimentos a serem cumpridos em prazo determinado, destacando-se o
cronograma de privatização, e garante ao BNDES, sob a forma de caução, as ações de controle da
empresa.
(up side),
O BNDES cobra ainda uma taxa representativa do risco do empréstimo
correspondente a 10% da diferença entre o preço da ação corrigido e o preço do leilão. Essa taxa se
eleva, chegando a 45%, se houver atrasos no cumprimento do cronograma de privatização fixado no
contrato.
BASE LEGAL PARA O PROCEDIMENTO DO BNDES
Como foi mencionado, o procedimento do BNDES de adiantar recursos de privatização aos
Estados foi respaldado, inicialmente, pelos Votos CMN n° 162/95, especificamente no que se refere ao
item '17.B - Privatização, Concessão de Serviços Públicos, Reforma Patrimonial e Controle das
Estatais Estaduais', que previa o compromisso de os Estados estabelecerem, até o final do primeiro
semestre de 1996, programas de privatização, nos termos de convênios celebrados com o BNDES,
dada sua experiência como gestor do Fundo Nacional de Desestatização (Vol. I, fl. 43) .
Tal assunto foi objeto do Voto CMN n° 197/96; de 05.11.96, que aprovou proposta da
autorização ao BNDES de 'realizar, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e Ajuste Fiscal
dos Estados, operações de crédito, em favor dos Estados, a título de antecipação de receitas
provenientes do processo de desestatização de suas empresas, dentro do citado Programa, respeitados
os limites, condições, prazos, encargos e demais procedimentos estabelecidos pelas Políticas
Operacionais e pelos Regulamentos Internos do Sistema BNDES' (Vol. I, fl. 52). Além disso, o
referido voto estendeu o compromisso de os Estados estabelecerem programas de privatizações nos
termos de convênios celebrados com o BNDES, do primeiro semestre de 1996 para o primeiro
semestre de 1997.
PARCERIA ENTRE BNDES E ELETROBRÁS
No que diz respeito à desestatização do setor elétrico, um dos motivos que justificam o apoio
do BNDES aos Estados é a necessidade de viabilizar a desestatização, na esfera federal, das empresas
geradoras de energia elétrica. Considerando que as empresas distribuidoras de energia elétrica sob
controle da União (LIGHT e EXCELSA) já haviam sido privatizadas, restando apenas as distribuidoras
controladas pelos Estados; e que as distribuidoras estaduais são as maiores devedoras das empresas
geradoras; verificou-se que antes de desestatizar o parque gerador seria preciso transferir o parque
distribuidor ao setor privado, garantindo assim aos futuros concessionários o recebimento dos créditos
referentes ao fornecimento de energia.
Os quadros constantes às fls. 63 a 65 do Vol. I demonstram o total de operações realizadas
pelo BNDES, por meio do PEPE.
Observa-se, portanto, que o PEPE é um programa institucional plenamente consolidado,
estando em consonância com a política do Governo Federal de reestruturação fiscal da União e dos
Estados. Todas as operações realizadas até o momento foram bem sucedidas, havendo retorno positivo
para o BNDES, tal como evidenciado no quadro a seguir:
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RESULTADOS DAS OPERAÇÕES DE ADIANTAMENTOS AOS ESTADOS
Em R$ MM
1
Distribuidoras 'l
.".11?-ri M
- !záciãTá---;
.,
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CEMAT. ':?,-;
- ENERG1PE.':' ,
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96,7
34,6
101,8
77,6
536,7

126,6
66
17
58,3
54
321,9
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_._.
78,51501
46,51515103,5294
74,61407
43,7037
66,7288

+—

CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO ENTRE O BNDES E O GOVERNO
DO ESTADO DE RONDÔNIA
40. Dentro do contexto exposto nos tópicos anteriores, o BNDES firmou, em 23.12.96, com o
Estado de Rondônia, 'Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito e Outras Avenças n°
96.2.559.3.1' (Vol. I, fl. 72), o qual dispôs em sua cláusula primeira, referente à natureza, valor e
finalidade do contrato:
O BNDES, a título de antecipação de receitas provenientes do processo de desestatização das
Centrais Elétricas de Rondônia S.A .- CERON, a ser realizado no âmbito do Programa Estadual de
Desestatização criado pela Lei Estadual n° 663, de 02.07.96, e da Lei n° 687, de 18 de dezembro de
1996, abre ao BENEFICIÁRIO, por este Contrato, um crédito, no valor de R$ 12.900.000,00 (doze
milhões e novecentos mil reais), à conta de seus recursos ordinários, destinado a apoiar a
implementação das medidas necessárias à reestruturação e ao equacionamento financeiro das dívidas
do BENEFICIÁRIO."
41. Foram estabelecidos juros de 12% ao ano (spread), acima da Taxa de Juros de Longo Prazo —
TJLP, sobre o principal da dívida, exigíveis no dia 23.06.98, por ocasião da amortização do contrato ou
em seu vencimento ou liqüidação (Cláusula Terceira).
42. Quanto à liquidação do contrato, acordou-se o pagamento da dívida existente sob uma das
formas seguintes:
'I — com a receita proveniente da desestatização das Centrais Elétricas de Rondônia S/A —
CERON, promovida pelo BENEFICIÁRIO, no prazo e de acordo com o estabelecido na Cláusula
Oitava;
II — com a receita proveniente da desestatização das Centrais Elétricas de Rondônia S.A. —
CERON, promovida pelo BNDES, no prazo e de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona;
III — no dia 23 de junho de 1998, com os recursos próprios do BENEFICIÁRIO provenientes da
receita orçamentária, observado o disposto no inciso II da Cláusula Décima.'
43. Os parágrafos primeiro e segundo dessa cláusula estabeleceram ainda o pagamento da dívida
decorrente do contrato em moeda corrente nacional, bem como o compromisso de o Estado de
Rondônia utilizar recursos próprios para complementar a quitação da dívida, caso a receita apurada
com a desestatização da CERON fosse insuficiente para sua liquidação.
44. Como garantia da operação o Estado de Rondônia deu ao BNDES, em caução,
51.855.849.531 ações ordinárias nominativas representativas do capital social da CERON (Cláusula
Sexta). Além disso, comprometeu-se a efetivar a venda dessas ações até o dia 23 de dezembro de 1997,
prorrogável até o dia 23 de junho de 1998, pelo valor igual ou superior a R$ 12.900.000,00, ajustado
em conformidade com a Cláusula Terceira (Cláusula Oitava).
45. O Estado de Rondônia obrigou-se a pagar ao BNDES, na data da liquidação financeira da
operação de venda das ações, remuneração adicional, nos percentuais abaixo indicados, calculados
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sobre a diferença entre o valor bruto da venda por lote de mil ações e o valor do empréstimo corrigido
(parágrafo acima):
10% (dez por cento), se a venda das ações ocorresse até o dia 23.12.97;
20% (vinte por cento), se a venda das ações fosse efetivada após 23.12.97.
Caso essa cláusula fosse descumprida, a venda das ações seria realizada pelo próprio BNDES,
até o dia 23.12.98. Nessa hipótese, a remuneração adicional cabível ao BNDES aumentaria para a taxa
de 45% incidente sobre a diferença entre o valor bruto da venda por lote de mil ações e o valor
antecipado corrigido (Cláusula Nona, Parágrafo Primeiro).
Se o valor obtido com a venda das ações superar o valor da dívida relativa ao contrato, o
BNDES obriga-se a entregar ao Estado os recursos excedentes ao montante do endividamento
(Cláusula Nona, Parágrafo Terceiro).
A FEDERALIZAÇÃO DA CERON
A situação descrita no tópico anterior alterou-se após a federalização da CERON (ver tópico
referente à FEDERALIZAÇÃO DA CERON), autorizada pela M.P. n° 1580-3, de 17.10.97.Após a
AGE de 03.11.97, a ELETROBRÁS ficou com 79,9% das ações, permanecendo 20% sob o poder do
Estado de Rondônia. Houve novo aporte de capital na CERON por parte da ELETROBRÁS, de modo
que, atualmente, o Estado possui apenas 8, 41% das ações ordinárias.
Embora tenha havido redução da participação estadual na composição acionária da CERON,
não houve diminuição no valor dos créditos do BNDES junto ao Estado de Rondônia, tendo em vista
ter sido negociado o preço do aumento de capital feito pela ELETROBRÁS. Assim, os créditos
montam a, aproximadamente, R$ 15 milhões, havendo estudo pelo BNDES e BNDESPAR de
operação visando à reformulação do contrato de financiamento firmado em 23.12.96, que resultou no
empréstimo em questão.
A operação a ser realizada foi concebida pelo BNDESPAR, devendo ser submetida à
aprovação da Diretoria do BNDES. Sinteticamente, a operação pode ser definida como uma
transferência de créditos. O BNDES irá firmar contrato com o BNDESPAR com o objetivo de
transferir (vender) os créditos do Banco junto ao Estado de Rondônia (estimados em R$ 15
milhões).0u seja, será um procedimento meramente escritural, ficando o Estado de Rondônia liberado
da dívida para com o BNDES.
A alienação do percentual de ações de propriedade do Estado deverá ser capaz de liquidar os
débitos junto ao BNDESPAR, que provavelmente deverá promover a venda das ações na mesma
ocasião em que forem alienadas as ações da ELETROBRÁS.
CONCLUSÃO
A participação da ELETROBRÁS e do BNDES no processo de saneamento financeiro da
CERON insere-se no contexto do Programa de Estímulo às Privatizações Estaduais - PEPE. Com o
intuito de viabilizar a privatização da referida empresa, a ELETROBRÁS celebrou contrato com o
Estado de Rondônia, em 20.12.96, adquirindo 48,70% do capital votante da CERON. Foram utilizados,
na aquisição de ações, recursos oriundos da RGR-Reserva Global de Reversão, em conformidade com
o disposto na Medida Provisória n° 1.560/96.
Após essa operação, o Estado manteve a participação majoritária na CERON, exercendo
, nos termos do aduzido contrato. Os resultados
administração compartilhada com a ELETROBRÁS
dessa administração, entretanto, não foram satisfatórios, induzindo à federalização da empresa, por
intermédio da Medida-Provisória n° 1580 -3, de 17.10.97, que autorizou a ELETROBRÁS a adquirir
o controle acionário da CERON.
Atualmente, a administração da CERON é de responsabilidade total da ELETROBRÁS, que
vem dando seguimento ao trabalho de saneamento da empresa, iniciado durante a gestão
compartilhada. Somente agora estão começando a aparecer os resultados em termos de elevação do
desempenho administrativo e financeiro, possibilitando à empresa obter o melhor preço quando da
realização do leilão de privatização.
6
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Relativamente à participação do BNDES no processo de saneamento financeiro da CERON,
verificamos estar o órgão agindo de acordo com a competência que lhe foi atribuída mediante os
Votos CMN n° 162/95 e 197/96, em consonância com as diretrizes governamentais de reestruturação
da política fiscal e de renegociação de dívidas dos estados.
Os acordos feitos pelo BNDES são cercados das devidas precauções, no sentido de garantir o
retorno dos créditos repassados aos Estados a título de antecipação de receita de alienação dos ativos.
Utilizam-se nos empréstimos recursos ordinários do Banco (não estão incluídos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT). No caso da CERON, foi exigido o cumprimento de disposições
atinentes à preparação da empresa para a alienação de seus ativos, dentro do cronograma fixado pelo
BNDES, que ainda recebeu em garantia, sob a forma de caução, as ações de controle pertencentes ao
Estado de Rondônia. Além disso, o BNDES está sendo remunerado por todos os serviços prestados
não só na CERON, mas em todas as empresas estaduais que aderiram ao PEPE.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
57.Diante do exposto, somos por que o Plenário:
I - Considere regulares os atos praticados pela ELETROBRÁS e pelo BNDES, relativos ao
processo de saneamento financeiro da CERON;
II - Encaminhe à Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal, cópia da Decisão que
for proferida, acompanhada do respectivo Relatório e Voto, em atendimento ao item 8.2 da Decisão n°
887/97-TCU-Plenário;
III - Determine o arquivamento dos autos."
É o Relatório.
II- VOTO
Consoante o exposto, as operações realizadas para o saneamento financeiro das Centrais
Elétricas de Rondônia - CERON se deram com a atuação específica da ELETROBRÁS na compra de
ações e assunção do controle acionário da empresa, em grandes dificuldades financeiras.
Foram repassados pela ELETROBRÁS diretamente ao Governo de Rondônia R$22,1
milhões pela participação acionária inicial e, posteriormente, novos recursos foram liberados pela
ELETROBRÁS só que diretamente à companhia elétrica estadual por meio de aumento de seu capital
social propiciado pelo aporte de recursos da ordem de R$56.000.000,00, com acordo prévio de renúncia
dos direitos do Governo Estadual de preferência de subscrição de ações. Acordo esse devidamente
fundamentado na Medida Provisória n° 1.580-3, de 17.10.97, que autorizou a ELETROBRÁS a adquirir o
controle acionário da CERON.
Num terceiro momento, a ELETROBRÁS, já detentora do controle acionário da empresa,
desencadeou nova subscrição de ações por meio de conversão de créditos que possuía na CERON em
ações (R$ 203.000.000,00), passando a possuir 91,552% das ações, com a perspectiva de privatização da
empresa, já saneada, para o final de 1998 ou início de 1999.
Segundo apurado pela equipe, o interesse da ELETROBRÁS na viabilização das empresas
estaduais decorre do fato de serem essas as principais clientes das empresas geradoras de energia e, com
o saneamento dessas, e o surgimento de novo cenário no relacionamento entre as empresas do setor
elétrico (âmbito federal e estadual), sem inadimplência, estaria viabilizada a desestatização das empresas
geradoras de energia, com sua valorização. Na verdade, está ocorrendo aporte de recursos federais para
saneamento das empresas estaduais com vistas a assegurar a desestatização do setor, dentro do programa
maior do Governo Federal de ajuste das contas públicas em seus vários níveis.
7

-60-

btvirs'''

tos

l entt
lõ sectetto

•

Tribunal de Contas da União

Quanto ao respaldo legal para sua atuação, trago à colação o art. 13 da Lei n° 9.496/97, que
convalidou os atos praticados com base na Medida Provisória n° 1.560-8, in verbis:
"Art. 13. O § 4° da Lei n° 5.655, de 20 de maio de 1971, com a redação dada pela Lei n°
8.631, de 4 de março de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 4°
§ 4° A ELETROBRÁS destinará os recursos da RGR aos fins estipulados neste
artigo, inclusive à concessão de financiamento às empresas concessionárias, para expansão e melhoria dos
serviços públicos de energia elétrica e para reativação do programa de conservação de energia elétrica,
mediante projetos específicos, podendo, ainda, aplicar tais recursos na aquisição de ações do capital social
de empresas concessionárias sob controle dos Governos Estaduais, com o objetivo de promover a
respectiva desestatização. " (grifo nosso)
Pelo exposto, resta devidamente esclarecida a participação da ELETROBRÁS nas
operações de saneamento financeiro da empresa estadual, com amplo amparo na legislação vigente.
Quanto à oportunidade e conveniência das ações empreendidas pelo Governo Federal, destaco que se
insere dentro de um programa maior de reestruturação administrativa e reajuste financeiro do setor
público, cujo resultado só poderá ser auferido num momento posterior.
Relativamente ao papel do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, além do apoio técnico para o processo de privatizaç'âo, foi o referido Banco autorizado a realizar
operações de crédito em favor dos Estados, a título de antecipação de receitas do processo de
desestatização de suas empresas, como forma de estimular a desestatização, que se insere como um dos
itens do Programa de Apoio à Reestruturação e Ajuste Fiscal de Estados instituído pelo Governo Federal.
No caso específico de Rondônia, destaco que, operacionalmente, o adiantamento se deu
quando a garantia representava 51% das ações da empresa; hoje essa participação estadual não passa de
8,411%. Afirma o BNDES, contudo, que esse percentual é suficiente para garantir o crédito concedido.
Cabe, entretanto, o acompanhamento da questão por esta Corte, já que seu resultado só será apurado por
ocasião do leilão da CERON. Observo que essa operação beneficia diretamente o Estado, sem vinculação
alguma com o saneamento financeiro da empresa estadual.
Relativamente à legalidade dessa operação, este Tribunal já apreciou Consulta acerca da
matéria (TC-000.852/98-8), na qual se posicionou pela necessidade de pronunciamento do Banco Central
e de autorização do Senado Federal para concessão do crédito (Decisão n° 123/98-TCU-Plenário),
quesitos esses não observados no caso em exame. Contudo, a Decisão proferida por esta Corte está com
seus efeitos suspenso por conta de Embargos opostos por parlamentares, no âmbito desta Corte, e por
Medida Liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal (Mandado de Segurança n° 23100).
Observo, ainda, quanto à matéria em lide, que este Tribunal ao ter presente solicitação da
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (TC-014.787/97-0),
determinou auditoria extraordinária no BNDES cujo escopo abrange o exame das antecipações feitas aos
Estados do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Piauí, Pará e Rio Grande do Norte por conta de privatização
de empresas estaduais.

e

Considerando que este processo (TC-013.806/97-1), objetiva o exame detalhado das
operações de saneamento financeiro realizadas nas Centrais Elétricas de Rondônia pelo BNDES e pela
ELETROBRÁS, e que a operação de adiantamento efetuada com o BNDES não está relacionada
diretamente com esse saneamento financeiro, deixo de tecer maiores considerações acerca do assunto e
entendo que a questão deve ser melhor examinada e acompanhada nos autos da auditoria específica a ser
realizada no BNDES (TC-014.787/97-0), ocasião em que poderá ser possível, inclusive, já contar com o
8
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deslinde da matéria no âmbito deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal. Por oportuno, deve ser
anexado este processo àquele para fins de subsidiar os trabalhos a serem realizados.
Isso posto, acompanho em parte a Unidade Técnica e VOTO no sentido de que o Tribunal
adote a deliberação que ora submeto a este E. Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, e

06 de maio

de 1998.

LA INI GHISI
inistro-Relator

•

•
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DECISÃO N° 23 2/98-TCU - Plenário
Processo TC n°013.806/97-1
Classe de Assunto: II - Solicitação
Interessada: Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal
Entidades: Centrais Elétricas Brasileiras S. A.- ELETROBRÁS e Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 9 Secex
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, inciso IV,
da Constituição Federal c/c os arts. 1°, inciso II, e 38, inciso I, da Lei n° 8.443/92, DECIDE:
8.1. informar ao órgão solicitante que :
8.1.1.0 exame dos atos praticados pela ELETROBRÁS, com a interveniência do BNDES, visando ao
saneamento financeiro das Centrais Elétricas de Rondônia - CERON e preparação para a privatização
dessa, aponta para a regularidade das operações realizadas; e
8.1.2. a operação especifica efetuada entre o BNDES e o Estado de Rondônia, relativa à antecipação
de receita por conta de futura privatização da empresa estadual não está vinculada especificamente ao
saneamento financeiro da CERON, estando a apreciação da legalidade da operação sub judice neste
Tribunal;
8.2. encaminhar cópia do relatório da equipe, acompanhada do Relatório, do Voto e da Decisão ora
proferida à Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal;
8.3. determinar a juntada deste processo ao TC- 014.787/97-0, para fins de subsidio e
acompanhamento da operação de antecipação de receita por conta da futura privatização das Centrais
Elétricas de Rondônia - CERON, efetuada entre o BNDES e o Governo do Estado de Rondônia.
Ata n° 16/98 — Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator),
la Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães
Carlos Áti
Souto, Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

■■••)
HOMERO SANTOS
Presidente

•

ADHEMAR P ADINI GHISI
Mini tro-Relator
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GRUPO II- CLASSE IV - PLENÁRIO
TC n° 600.089/95-9
ANEXOS: TC-600.055/94-9
TC-600.067/94-7
NATUREZA: Tomada de Contas - exercício de 1994
ÓRGÃO: Tribunal Regional do Trabalho da 2P Região
RESPONSÁVEL: José Vasconcelos da Rocha, Presidente e outros (fls.
03/04)
EMENTA: Tomada de Contas Anual. Irregularidades em procedimento
licitatório. Audiência. Razões de justificativas acolhidas. Contas regulares
com ressalva e quitação aos responsáveis.
Trata-se da Tomada de Contas do Tribunal Regional do Trabalho da 21' Região, relativa ao
exercício de 1994, examinada em conjunto com o TC-600.067/94-7, que versa sobre Representação acerca
da contratação de empresa privada para realização de concurso público sem licitação, e o TC-600.055/94-9
Relatório de Levantamento de Auditoria, realizada no período de 7 a 18/03/1994, naquele Tribunal.
A Coordenadoria de Controle Interno emitiu parecer favorável à aprovação das presentes
contas (fl. 42), que foram aprovadas pelo Plenário do TRT - 2P Região (fl. 43).
A Secex/RN instruiu os autos e, após a audiência do Diretor-Geral e do Presidente do Órgão,
fls. 50 e 92, respectivamente, por mim autorizada, considerou não justificada a seguinte irregularidade:
- a contratação da firma TALENTO - Seleção de Pessoal Ltda., para a realização de concurso
público, sem o devido procedimento licitatório, baseada na hipótese de notória especialização, prevista no
inciso II do art. 25 c/c o inciso II do art. 13 da Lei n° 8.666/93.
Diante dessa irregularidade, a Unidade Técnica, em pareceres uniformes, apresenta proposta
no sentido de que sejam estas contas julgadas irregulares e seja aplicada multa aos responsáveis (fls. 115/116).
O Ministério Público, em parecer de lavra da Procuradora Cristina Machado da Costa e Silva,
manifesta se nos seguintes termos (fl. 123):

•

A unidade técnica propõe o julgamento pela irregularidade com multa aos responsáveis, em
"2.
face da ocorrência da contratação, sem procedimento licitatório, da empresa TALENTO - Seleção de
Pessoal Ltda., para a realização de concurso público.
A questão em apreço foi analisada por esta Corte de Contas no TC-600.067/94-7. Naqueles
autos di 151), em Parecer de lavra do Sr. Procurador-Geral em exercício, Dr. Jatir Batista da Cunha,
este Ministério Público consignou In casu, o dano financeiro nasceu, tão-só, de interpretação
equivocada de dispositivo legal, por parte do Presidente do TRT - 21' Região, o que, por si só, não é
suficiente para fazer surgir o direito da Administração ao ressarcimento, posto que ausentes dos autos
elementos comprobatórios de dolo ou culpa'.
Certo que aqui também não se fala em ressarcimento de possíveis danos, mas de apenação
pelo ato irregular. Entretanto, é de se ver que em inúmeros julgados, nos quais se tratou da questão de
dispensa ou inexigibilidade de licitação, este Tribunal tem optado pelo caminho pedagógico, afastando
o punitivo, mormente quando não se observa a ocorrência de dolo ou culpa, ou de outras formas de
favorecimento ilícito.
Dessa forma, por não vislumbrarmos práticas irregulares que tenham ocasionado
malversação de recursos públicos, desvio, locupletação ou dano ao Erário, e não obstante enaltecermos
o acerto, formalmente falando, da proposição da unidade técnica, entendemos que estas contas podem
comportar, alternativamente, o julgamento pela regularidade com ressalva, e quitação aos
responsáveis."
É o Relatório.
1
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VOTO
Ante os argumentos apresentados pelo Ministério Público e, como não há, nos autos, indícios
de malversação de recursos públicos, desvio, locupletação ou dano ao Erário, estas contas estão em condições
de serem julgadas regulares com ressalvas e quitação aos responsáveis, podendo este Tribunal determinar nos
mesmos termos em que o fez ao analisar o TC-375.358/95-1, que trata de Relatório de Auditoria, realizada
no TRE/MG, onde se verificou situação idêntica à tratada neste processo, in verbis:
"adote os procedimentos licitatórios pertinentes, de forma a garantir a observância do
principio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração
(art. 3° da Lei n°8.666/93), observando que os serviços técnicos, enumerados no art. 13 da referida Lei,
somente poderão ser considerados de competição inviável, nos termos do art. 25, inciso II, quando
forem de natureza singular e contratados com profissionais ou empresas de notória especialização, nos
termos do sç 1° do art. 25 da citada Lei n° 8.666/93 ."
Assim, ante o que consta dos autos, VOTO por que o Tribunal aprove o ACÓRDÃO que ora
submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 06 de maio de 1998.

Carlos Ntila Álvares da Silva
nistro Relator

•
2
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ACÓRDÃO N° 0 6 2 /98-TCU — PLENÁRIO

ó.

Processo n° TC-600.089/95-9. Anexos: TC-600.055/94-9 e TC-600.067/94-7.
Classe de Assunto: II - Tomada de Contas - exercício de 1994.
Responsáveis: José Vasconcelos da Rocha (Presidente e Ordenador de Despesas Titular no período de
01/01/1994 a 17/06/1994), Waldeci Gomes Confessor (Presidente e Ordenador de Despesas Titular no
período de 18/06/1994 a 31/12/1994), Efrem Lima Filho (Diretor da Secretaria Administrativa), Antônio
Venâncio Cavalcante (Diretor do Serviço de Orçamento e Finanças), Abgar Moreira de Barcelos (Diretor do
Serviço de Pagamento), Francisco Erivaldo Araújo do Nascimento e Cano Henrique Brandão (Encarregados
do Setor Financeiro - substitutos), Rubens Procópio de Araújo e Ronaldo de Souza Cabral (Encarregados do
Almoxarifado) e Janilson Sales de Carvalho (Encarregado do Almoxarifado - substituto).
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2P Região.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr" Cristina Machado da Costa e Silva, Procuradora.
Unidade Técnica: Secex/RN.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas do Tribunal Regional do
Trabalho da 2P Região, relativa ao exercício de 1994, examinada em conjunto com o TC-600.067/94-7, que
versa sobre Representação acerca da contratação de empresa privada para realização de concurso público sem
licitação, e o TC-600.055/94-9, Relatório de Levantamento de Auditoria, realizada no período de 7 a
18/03/1994, naquele Tribunal.
Considerando que, nos autos, foi verificada a contratação de entidade privada para a realização
de concurso público, sem o devido procedimento licitatório, baseada na hipótese de notória especialização,
prevista no inciso lido art. 25 c/c o inciso lido art. 13 da Lei n°8.666/93;
Considerando que, ouvidos em audiência, os responsáveis apresentaram justificativas as quais,
analisadas, afastaram a hipótese de malversação de recursos públicos, desvio, locupletação ou dano ao
Erário; e
Considerando o parecer do Ministério Público, no sentido de que estas contas podem ser
julgadas regulares com ressalvas e quitação aos responsáveis,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante
as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso II, 18, e 23, inciso II, da
Lei n° 8.443/92:
8.1. julgar regulares com ressalva as presentes contas, dando quitação aos responsáveis; e
8.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 21' Região que, em suas contratações de serviços,
atente para a observância do princípio constitucional da isonomia, em especial quanto à instauração dos
procedimentos licitatórios pertinentes, de forma a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração
(art. 3° da Lei n° 8.666/93), observando que os serviços técnicos, enumerados no art. 13 da referida lei,
somente poderão ser considerados de competição inviável, (art. 25, inciso II), quando forem de natureza
singular e contratados com profissionais ou empresas de notória especialização, nos termos do § 1° do art.
25 da citada Lei n° 8.666/93.
Ata n° 16/98 — Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
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11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

3)
HOMERO SANTOS
Presidente

•

•

•

Fui presente:

CARLOS ILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator

ig4AdINCg e•D GUES
Rep. do Ministério Púdico
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GRUPO 1- CLASSE II - Plenário
TC 009.885/97-8
Natureza. Solicitação.
Interessado: Senado Federal - Comissão de Fiscalização e Controle
Entidade Banco da Amazônia S.A.-BASA (Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte - FNO)
Ementa:

- Solicitação de informações por parte da Comissão de Fiscalização e
Controle do Senado Federal. Atendimento, por parte da Entidade
envolvida, de diligência promovida pela SECEX/PA Encaminhamento
de cópia dos presentes autos à aludida Comissão. Arquivamento destes
autos

RELATÓRIO

Trata-se de Solicitação da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal que deliberou
em sessão de 05 de junho de 1997 sobre a realização de levantamento de uma série de informações
envolvendo órgãos fiscalizados por esta Corte de Contas.
Por meio da Decisão n 2 592/97 (in Ata n2 36/97) o Plenário desta Corte, ao conhecer da
Solicitação de Informações oriunda da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal (TC
009.490/97-3) relativa a valores de indenizações pagas, disponibilidades de recursos e investimentos ou débitos
assumidos em diversos órgãos e entidades federais e considerando que a mesma envolvia assuntos de
complexidade e natureza diversas, decidiu determinar a constituição de processos apartados onde seriam
tratados, separadamente, cada item daquela Solicitação.
Determinou, ainda, que, oportunamente, fosse remetida àquela Comissão cópia das Decisões
adotadas nesses processos.
Os presentes autos cuidam do levantamento de informações sobre as disponibilidades e recursos
do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte/FNO, ao final de cada mês, desde o inicio de 1990,
incluindo as formas de aplicação, por unidade da federação e os critérios de aplicação.
Em Sessão Extraordinária realizada em 11/12/97, este Plenário resolveu, in verbis:
"8.1. encaminhar ao Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado
Federal cópia integral dos presentes autos, bem como desta Decisão, acompanhada do
Relatório e Voto que a fiindamentam;
8.2. com base no art. 40 da Lei n 2 8.443/92, c/c o art. 240 do Regimento Interno, fixar o
prazo de 60 (sessenta) dias para que o Banco da Amazónia/BASA forneça as informações
ainda não prestadas relativas aos critérios de aplicação dos recursos do FNO, na forma
solicitada pela Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal; e
8.3. Alertar ao dirigente da Entidade que o não cumprimento de determinação do Tribunal
poderá ensejar a aplicação de sanção de que trata o inciso IV do art. 58 da Lei n 2
8.4438/92."

Em cumprimento à r. Decisão supracitada, a SECEX/PA expediu oficio de reiteração de diligência
às fls. 35, pelo que, em meados de janeiro, o BASA encaminhou a documentação constante do volume IV
destes autos, além das fls. 37/40, estas trazendo um breve histórico sobre os critérios de distribuição espacial
dos recursos do FNO
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fls. 2

A referida Unidade Técnica propõe o envio de toda a documentação anexa à Comissão de
Fiscalização e Controle do Senado Federal, uma vez que foi atendida integralmente a Solicitação de
Informação que deu ensejo à Decisão n 2 890/97-TCU-Plenário(Sessão Extraordinária de 11.12.97, Ata n 2
53/97-Plenário), que lhe foi comunicada mediante o Aviso n 2 827/SGS-TCU (fls. 33).
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, registro que relato estes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n 2 64/96 TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao Senhor Ministro
Fernando Gonçalves.
Tendo em vista que, no mérito, a solicitação formulada pela Comissão de Fiscalização e Controle
do Senado Federal, já tinha sido analisada por esta Corte de Contas, conforme Relatório e Voto de fls. 30/1,
gerando a Decisão n 2 890/97-TCU-Plenário, e que, foram prestadas as informações complementares objeto
da Diligência de 30/10/97, de fls. 35, Voto por que seja adotada a Decisão que ora submeto à elevada
consideração deste Colegiado.

T.0 U., Sala das Sessões, em06de maio de 1998
Ce_

,

JOSÉ ANTO("j410 BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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DECISÃO N 2 2 33'98 TCU - Plenário
-

Processo TC n2 009.885/97-8
Classe de Assunto: II - Solicitação de Informações.
Interessado: Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal
Entidade: Banco da Amazônia S.A. - BASA (Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO)
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/PA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 encaminhar ao Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal cópia
integral dos presentes autos, bem como desta Decisão, Relatório e Voto que a fundamentam; e
8.2 arquivar o presente processo.
Ata n° 16/98 - Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo
e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo (Relator).

25
HOMERO SANTOS
Presidente
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JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe TV - Plenário
TC-425.078196-5
Natureza: Tomada de Contas - exercício de 1995.
Órgão: Escritório de Representação do Ministério da Saúde em
Mato Grosso.
Ementa: Contas consideradas regulares com ressalva pelo Controle
Interno. Impropriedades verificadas pela CISET consideradas
falhas formais. Regularidade das contas com ressalva, quitação aos
responsáveis. Determinações à Unidade e à Delegacia Federal de
Controle.
Cuidam os autos da Tomada de Contas do Escritório de Representação do Ministério da
Saúde em Mato Grosso, referente ao exercício de 1995.
A Delegacia Federal de Controle/MT em vista das impropriedades verificadas nestas
contas (inventário de bens móveis em desacordo com a legislação vigente e falta de apresentação das
declarações de bens e rendimentos, exigidos pela Lei n° 8.730/93 e IN TCU n° 05/94) atestou a
regularidade com ressalva da gestão dos responsáveis. O Secretário de Controle Interno do Ministério da
Saúde e o Ministro de Estado da Saúde manifestaram-se de acordo com as conclusões dos Órgãos
Regional e Seccional de Controle Interno.
A SECEX-MT, em primeira instrução, propôs que as contas fossem julgadas regulares
com ressalva, dando-se quitação aos responsáveis, sem prejuízo de lhes ser determinado a adoção das
medidas corretivas ..
4
O Ministério Público, representado pela Procuradora Dra. Maria Alzira Ferreira,
manifestou-se no sentido de que o responsável fosse, preliminarmente, ouvido em audiência para que
"justifique o descumprimento de determinação desta Corte, efetuada na prestação de contas do exercício
de 1994, no sentido de que fosse realizado inventário de bens móveis, observando a legislação vigente (f.
40/41),bem como esclareça a falta de apresentação das declaração de bens e rendas e rendimentos Lei n°
8.730/93 e IN/TCU n° 05/94)".
A Unidade Técnica, promoveu, conforme determinação deste Relator, a audiência do
5.
Chefe Substituto, que, mesmo tendo tomado ciência (fl. 48), não apresentou as razões de justificativas
devidas, permanecendo revel, conforme § 3°. do art. 12 da Lei n° 8.443/92. Desse modo, a SECEX-MT
propõe que as contas sejam julgadas irregulares, com aplicação de multa ao Sr. José Haddad Filho, bem
como a autorização da cobrança judicial da dívida. Propõe ainda que seja determinado aos responsáveis
a adoção das seguintes medidas:
observar a legislação vigente relativa a inventário de bens móveis, em particular,
proceder ao recadastramento e a complementação das informações dos referidos bens;
observar o disposto no art. P.da Lei n° 8.730/93 e arts. 2°. e 8°. da IN/TCU n° 05/94, no
tocante à apresentação das Declarações de Bens e Rendas pelos servidores ocupantes de cargos ou
empregos comissionados ou funções de confiança.
\MIN-AG_423 \ TRABALHO \ 42507896.DOC 1
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Propõe, por fim, que seja determinado à Delegacia Federal de Controle em Mato Grosso
que , na próxima tomada de contas, informe acerca do cumprimento das determinações acima.
O Ministério Público, em cota singela, anui à proposta da SECEX-MT.
É o relatório.
11 -VOTO

Verifico que a audiência por mim determinada foi endereçada ao Sr. José Haddad Filho,
Chefe Substituto do Escritório de Representação do Ministério da Saúde, no exercício de 1995, que não
se manifestou. Já os demais agentes responsáveis não foram ouvidos sobre as impropriedades verificadas
pelo Controle Interno no exercício em exame. No entanto, dada a fase em que se encontra o processo,
entendo que não seria razoável adotar tal medida.
O primeira questão objeto da audiência, que se refere a realização de inventário de bens
móveis em desacordo com a legislação vigente, foi objeto de determinação pelo Tribunal ao Órgão nas
contas referentes ao exercício de 1994 (TC n° 425.077/95-0), julgadas na Sessão de 03.08.95-2 a . Câmara,
in Ata n° 27/95.
Considerando que o Órgão tomou ciência da determinação expedida pelo Tribunal já em
fins de 1995 (31.08.95), acredito que os gestores não tiveram tempo hábil para dar cumprimento integral
à decisão, não se verificando má vontade ou descaso dos responsáveis em adotar as medidas necessárias à
regularização da falha.
Desse modo, entendo, não obstante o ordenador substituto não ter atendido a audiência
promovida pelo Tribunal, que se poderia relevar , excepcionalmente, o descumprimento parcial da
determinação pelos responsáveis no exercício em exame, pois, conforme consta dos autos, o Órgão
elaborou o inventário, não observando, contudo, todos os procedimentos definidos na legislação
específica, cabendo, assim, verificar em próximas contas o saneamento completo da impropriedade.
Quanto ao segundo ponto questionado (falta de apresentação das declarações e rendas),
observo que as presentes contas foram auditadas pelo Controle Interno em período anterior ao prazo
estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF para a entrega das declarações de bens e rendas,
ano-base 1995 (30.04.96), impossibilitando assim a apresentação, pelas Unidades de Pessoal, das
informações requeridas no art. 8' da IN TCU n° 05/94.
Assim, a falta da apresentação da declaração de bens e rendas pelos responsáveis por estas
contas pode ser creditada a incompatibilidade verificada entre a data fixada pela SRF para a entrega da
declaração para fins de imposto renda — pessoa fisica, a data fixada pela IN/TCU n° 05/94 para a entrega
das referidas declarações às Unidades de Pessoal , e a data fixada pelo Tribunal para a apresentação das
contas dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.
Essa incompatibilidade bem como outras questões referentes à apresentação das
declarações de bens e rendas estão sendo tratadas no TC n° 014.786/97-4, referente ao estudo realizado
pelo Grupo de Trabalho, constituído pela OS n° 005, de 30.07.97, sobre a Lei n° 8.730/93, com o
propósito de apresentar sugestões para elaboração de anteprojeto de lei, o qual se encontra no Gabinete
do Relator, Exmo. Sr. Ministro Humberto Guimarães Souto, para apreciação.
Min-ag_423 trabalho N. 42507896.doc
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Diante deste contexto, e levando-se em conta que o Tribunal em várias oportunidades, ao
examinar situação semelhante à dos autos, relevou tal falha, entendo que cabe neste momento tãosomente expedir determinação à Unidade para que adote providências com vistas ao cumprimento do
disposto na Lei n° 8.730/93, conforme sugere a SECEX-MT.
Por fim, vale registrar que as falhas verificadas pelo Controle Interno não causaram dano
ao erário, podendo ser tidas como falhas formais.
Ante o exposto, e com as devidas vênias por divergir das propostas da Unidade Técnica e
do Ministério Público, 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

06 de maio

de 1998.

MAR PALADINI GHISI
inistro-Relator

•
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ACÓRDÃO N° 063 /98-TCU - Plenário
Processo TC n°425.078/96-5
Classe de Assunto: IV Tomada de Contas - exercício de 1995
Responsáveis: Benedito Vieira de Figueiredo, José Haddad Filho, José Mario Pinto de Queiroz,
Osvaldo Bueno de Souza Soares e Luzia Oliveira Scarcelli de Moraes.
Unidade: Escritório de Representação do Ministério da Saúde em Mato Grosso.
Vinculação: Ministério da Saúde.
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dra. Cristina Machado da Costa e Silva.
Unidade Técnica: SECEX-MT
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas do Escritório de
Representação do Ministério da Saúde em Mato Grosso, relativa ao exercício de 1995;
Considerando que o Controle Interno atestou a regularidade com ressalva destas contas;
Considerando que não restou caracterizado o descumprimento à determinação do Tribunal;
Considerando que analisadas as impropriedades verificadas pelo Controle Interno,
constatou-se que as mesmas não se revestem de gravidade suficiente para macular a gestão dos
responsáveis pela irregularidade;
Considerando que as falhas não causaram dano ao erário;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão
Plenária, com fulcro nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso, II, 18 e 23, inciso II, da Lei n° 8.443/92, em:
8.1 julgar as presentes contas regulares com ressalva, dando-se quitação aos responsáveis indicados
no item 3 supra;
8.2. determinar à Unidade que cumpra o disposto no art. 1 0 da Lei n° 8.730/93, bem como os arts. 2' e
8' da IN TCU n°. 05/94, no tocante à apresentação das declarações de bens e rendas pelos servidores
ocupantes de cargos ou empregos comissionados ou funções de confiança;
8.3. determinar à Delegacia Federal de Controle em Mato Grosso que informe em próximas Contas da
Unidade acerca do cumprimento da determinação acima, bem como quanto àquela expedida nas Contas
relativas ao exercício de 1994, referente à elaboração de inventário de bens móveis.
Ata n° 16/98 - Plenário.

•

Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

IVA
na Presidência

Fui presente:

•

ADHEMAR PALADINI-GHISI
Ministroelator
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Grupo I Classe IV - Plenário
TC-750.103/97-3
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Instituto de Desenvolvimento Político e Social "Eva
Cândido"
Responsável: Raquel Cândido e Silva
CPF n2 026.399.802-97
Tomada
de Contas Especial instaurada, por determinação
Ementa:
deste Plenário, em face da não aprovação das contas relativas à
Subvenção Social concedida pelo extinto Ministério da Ação Social ao
Instituto de Desenvolvimento Político e Social Eva Cândido. Citada,
a responsável não apresentou defesa nem recolheu o valor do débito.
Ficou caracterizada a revelia, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei
8.443/92. Contas irregulares e em débito a responsável. Autorização
para cobrança judicial. Remessa de cópia da documentação pertinente
ao Ministério Público da União (art. 16, § 3°, da Lei n° 8.443/92).

Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Coordenação-Geral para Assuntos
de Inventariança - CINVE da Secretaria Federal de Controle - SFC (fl. 01), por Determinação deste Tribunal
em Sessão Plenária de 05.02.97, ao apreciar o TC n 2 425.128/93-8 (Acórdão n 2 018/97 - TCU - Plenário),
contra a Sra. Raquel Cândido e Silva, CPF n 2 026.399.802-97, em decorrência da não aprovação das contas
relativas à Subvenção Social concedida pelo extinto Ministério da Ação Social ao Instituto de
Desenvolvimento Político e Social Eva Cândido, tendo em vista a utilização dos recursos e a documentação
apresentada serem contrárias à legislação de Subvenção Social.
A instrução, a cargo da SECEX/RO, esclarece que:
02.
"A referida Subvenção importou no valor de CZ$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de
cruzados), registrada no SIAFI sob o n 2 034805, e tinha por objetivo, conforme Plano de Trabalho de fls.
10/13:
assistência médica a grávidas com pré-natal;
atendimento a criança com seu acompanhamento até 12 (doze) meses;
fornecimento de material a recém-nascidos; e
atendimento com rede, cobertor, colchões e mosqueiro para mães e crianças carentes.
Esse recurso foi concedido ao Instituto de Desenvolvimento Político e Social Eva Cândido em 14.05.92,
por intermédio da Ordem Bancária n 2 920B00641 (fl. 15) e creditado em sua conta em 21.05.92 (fl. 18),
cujo débito atualizado até 24.06.97 equivale a R$ 141.142,70 (cento e quarenta e um mil, cento e quarenta
e dois reais e setenta centavos), ou 154.965,6381 UFIR's, conforme Demonstrativo de Débito (fls. 38/39).
O Relatório de Tomada de Contas Especial n 2 102/97, emitido em 19.05.97 (fls. 28/29), concluiu pela
inscrição da Sra. Raquel Cândido e Silva pelo débito de R$ 145.721,20 (atualizado de 15.05.92 a 19.05.97),
conforme Demonstrativo de Débito (fls. 25/26), pela utilização dos recursos e apresentação de documentos
na Prestação de Contas contrários à legislação de Subvenção Social.
O Relatório de Auditoria de Gestão n 2 189/97 (fls. 30/31) e o Certificado de Auditoria n 2 190/97 (fl. 32)
foram emitidos em 22.05.97, declinando pela irregularidade das contas da Sra. Raquel Cândido e Silva.
Com base no artigo 84 do Decreto-lei n 2 200, de 25.02.67, o Exmo. Sr. Ministro de Estado da
Administração Federal e Reforma do Estado atestou haver tomado conhecimento do Relatório, do
Certificado de Auditoria e do Parecer emitido pelo Secretário de Controle Interno e determinou o

(1( _/
MIN-VC_169\C:\Trabalho\votos\75010397.doc

—75—

e

Tribunal de Contas da União

totkrev±„
ienit

ec.

Séctotdda do

—an
PlenátiO

2

TC-750.103/97-3

encaminhamento dos autos a esse E. Tribunal para apreciação e julgamento, de acordo com o inciso II do
artigo 71 da Constituição Federal.
Em instrução de fls. 40/41, esta Unidade Técnica propôs a citação da responsável, a qual foi acolhida
em despacho de fl. 45, do Exmo. Sr. Ministro-Relator, Paulo Affonso Martins de Oliveira, tendo sido
expedido o oficio de Citação SECEX/RO n 2 218/97 (fl.46). Todavia, tal procedimento citatório não logrou
êxito, em decorrência de mudança de endereço, consoante o Aviso de Recebimento - AR/MP (fls. 47/48).
Em pesquisa ao banco de dados da Secretaria da Receita Federal (fl. 49), verificou-se que o endereço
da responsável permanecia o mesmo utilizado no instrumento citatório, o que ensejou a Citação via
editalícia, conforme o Edital n 2 39, de 03 de outubro de 1997, publicado no D.O.U. em 13.10.97 (fls.
50/51). Porém, mais uma vez, a citação revelou-se infrutífera".
Ante todo o exposto, a instrução propõe, com o endosso do Sr. Secretário da SECEX/RO, que:
03.
"a) sejam julgadas as presentes contas irregulares e em débito a responsável, Sra. Raquel Cândido e
Silva, CPF n 2 026.399.802-97, pela importância de CZ$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de
cruzados), nos termos dos artigos 1 2, inciso I e 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c' da Lei n 2 8.443/92 c/c os
artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da Notificação, para
comprovar, perante o Tribunal (art. 165, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno/TCU), o recolhimento
da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora
devidos, calculados a partir de 21.05.92, até a data do recolhimento, nos termos da legislação em vigor;
b) seja autorizada, desde logo, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei n 2 8.443/92, a cobrança judicial
do débito, caso não seja atendida a notificação".
O Ministério Público, em Parecer de seu ilustre Subprocurador-Geral, Dr. LUCAS ROCHA
FURTADO (fl. 54), manifestou-se, quanto ao mérito, de acordo com a proposta oferecida pela Unidade
Técnica de fl. 53.
É o Relatório
VOTO

Como se verifica do Relatório supra, a presente Tomada de Contas Especial foi instaurada em
decorrência da não aprovação das contas relativas à Subvenção Social concedida pelo extinto Ministério da
Ação Social ao Instituto de Desenvolvimento Político e Social Eva Cândido ; tendo em vista a utilização dos
recursos e a documentação apresentada serem contrárias à legislação de Subvenção Social.
Devidamente citada por edital, para apresentar alegações de defesa ou recolher o valor do débito,
06.
a responsável não se manifestou. Desse modo, é considerada revel, nos termos do art. 12, § 3 2, da Lei n2
8.443/92.
Releva notar que o débito objeto destes autos data de 21.05.92, anterior, portanto, à Lei 11 2 8.443/92,
07.
o que impossibilita dupla apenação, ou seja, aplicação de multa, em razão da revelia, concomitantemente à
existência de débito, razão pela qual entendo estar a presente TCE apta a ser apreciada por este Colegiado.
Compulsando os autos, verifica-se que ficaram caracterizadas as ocorrências previstas:
08.
no art. 16, III, "b", da Lei n° 8.443/92, em face da utilização dos recursos e da documentação
apresentada serem contrárias à legislação de Subvenção Social;
no art. 16, III, "c", da Lei n° 8.443/92, pois a responsável, recebeu os recursos, movimentou-os
(fl. 18), mas não comprovou a sua boa e regular aplicação.
Há que se observar, finalmente, que deverá ser providenciada cópia da documentação pertinente ao
09.
Ministério Público da União, nos termos do art. 16, § 3°, da referida Lei.
Assim, ante as razões acima expendidas, em especial o item 8 supra, e tendo em vista os elementos
constantes dos autos, acolho, no mérito, as conclusões coincidentes dos pareceres oferecidos pela Unidade
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Técnica e pela douta Procuradoria, e VOTO no sentido de que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto
à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 06 de maio

VALMIR CAMPELO
Ministro-Relator
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ACÓRDÃO N2 06 4 /98 - TCU - Plenário
Processo n2 TC-750.103/97-3
Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial instaurada por determinação deste Plenário, em face
da não aprovação das contas relativas à Subvenção Social concedida pelo extinto Ministério da Ação Social
ao Instituto de Desenvolvimento Político e Social Eva Cândido
Responsável: Raquel Cândido e Silva
CPF: 026.399.802-97
Entidade: Instituto de Desenvolvimento Político e Social "Eva Cândido"
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado
Unidade Técnica: SECEX/RO
Acórdão:
de
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial
responsabilidade de Raquel Cândido e Silva.
Considerando que, no processo devidamente organizado, se apurou o débito contra a
responsável no valor de CZ$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de cruzados), proveniente da falta
da não aprovação das contas relativas à Subvenção Social concedida pelo extinto Ministério da Ação Social
ao Instituto de Desenvolvimento Político e Social Eva Cândido;
Considerando que, devidamente citada, a responsável não apresentou alegações de defesa,
nem recolheu o valor do débito, sendo considerada revel, de conformidade com o disposto no § 3 2 do art. 12
da Lei tv 8.443/92;
Considerando que o valor atualizado do débito é superior ao limite fixado pelo Tribunal para
organização do processo de cobrança executiva;
Considerando que o débito data de 21.05.92, anterior, portanto, à Lei 8.443/92, descabendo,
assim, dupla apenação à responsável;
Considerando que não estão devidamente caracterizados nos autos indícios de locupletamento;
Considerando que ficaram comprovadas as ocorrências previstas no art. 16, III, b e c, da Lei

e.

O

n° 8.443/92; Considerando o teor das conclusões coincidentes dos pareceres da SECEX/RO e da douta
Procuradoria,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do
Plenário, com fundamento nos arts. 1 2, I, 16, III, b e c, da Lei n2 8.443/92, c/c os arts. 19, caput, e 23, III,
da mesma Lei, em:
julgar as presentes contas irregulares, e condenar a Sra. Raquel Cândido e Silva ao pagamento da
quantia de CZ$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de cruzados), com a fixação do prazo de 15
(quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 165, HL a, do Regimento
Interno), o recolhimento do valor do débito aos cofres do Tesouro Nacional, corrigido monetariamente e
acrescido dos encargos legais calculados a partir de 21/05/92, até a data do recolhimento, na forma da
legislação em vigor;
autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei n 2 8.443/92, a cobrança judicial da dívida,
acrescida dos encargos legais contados a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, até
a data do recolhimento, caso não atendida a notificação, na forma da legislação em vigor;
remeter cópia da documentação pertinente, após o trânsito em julgado desta deliberação, ao Ministério
Público da União, tendo em vista o disposto no § 3 0 do art. 16 da Lei n° 8.443/92.
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9. Ata n° 16/98 — Plenário.

Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Valmir Campelo (Relator) e o Ministro-Substituto
José Antonio Barreto de Macedo.
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Ministro-Relator

HOMERO SANTOS
Presidente

•
Fui presente:

ALTON ALENCA
1/Cg2&"

Rep. do Ministério Público
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe V - Plenário
TC-550.217/96-7
Natureza: Relatório de Auditoria
Responsáveis: Armando Martinho Bardou Raggio (Secretário de
Saúde) e Luciano Ducci (Diretor Geral-Administrativo)
Órgão: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná
Ementa: Auditoria realizada na área de convênios. Impropriedades.
Audiência prévia realizada. Falhas de caráter formal decorrentes da
aplicação de regras estaduais à recursos federais. Determinações.
Arquivamento.
Cuidam os autos de auditoria levada a efeito na Secretaria de Estado da Saúde do Paraná
objetivando a análise de convênios, subvenções e acordos firmados com a Administração Pública Federal.
Em razão de impropriedades detectadas, autorizei a promoção de audiência prévia do Sr. Armando
Maninho Bardou Raggio, Secretário de Estado da Saúde, que apresentou as razões de justificativa
reclamadas. Transcrevo, a seguir, instrução elaborada pela SECEX-PR que detalha e analisa os pontos
questionados, bem assim as justificativas apresentadas:
"A presente instrução tem por objetivo a análise das razões de justificativas apresentadas pelo
responsável, decorrente da audiência realizada, conforme Oficio n° 01-139/96-SECEX/PR, fls. 12 e 13,
relativa a auditoria realizada naquela Entidade, no período de 03 a 17/06/96.
Foram apresentadas justificativas, fls. 18 a 21, relativamente a cada um dos quesitos
formulados no aludido oficio, sendo, ainda, apresentados outros elementos e outras explicações, nas
folhas seguintes, tendo por base o Relatório de Auditoria anexado em sua plenitude quando da
expedição do oficio retrocitado, os quais passam a ser analisados em conjunto:
Quesito 1.1 - 'inexistência de ratificação e não publicação do extrato do ato de dispensa de
licitação referente à aquisição do veículo importado, tipo ambulância, marca Chevrolet Trafic'.
Justificativa - 'no trâmite do procedimento ratificatório, a autoridade competente para fazê-lo
era quem autorizara a dispensa da licitação - o Governador, e como a publicação do ato é complemento
da notificação, este não ocorreu'.
Análise - a justificativa dada não elide a irregularidade, pois a ratificação da dispensa é
imprescindível para a eficácia do ato e este deveria ter sido posteriormente publicado na imprensa
oficial.
'aceitação de declaração fornecida por sindicato atestando a produção e
Quesito 1.2
distribuição exclusiva de medicamentos de determinada marca, em vez de exigir que a declaração
atestasse a produção e distribuição exclusiva do medicamento que contivesse determinado componente
básico ou sal ou princípio ativo'.
Justificativa -'o produto no ato da aquisição era exclusivo do laboratório Bristol Squibb do
Brasil S.A, conforme declaração do Sindicato, além do que compunha o elenco do Programa da AIDS,
cujo abastecimento, irregular por parte do Ministério da Saúde, impôs a compra pelo Estado, sob pena
de comprometer, de forma irreversível, o tratamento dos pacientes portadores do vírus'.
Análise - a justificativa não elide a irregularidade, pois a equipe não pretendeu dizer que a
empresa Bristol não era a fornecedora exclusiva e sim quis questionar o conteúdo da declaração que a
Secretaria aceitou como válida para justificar a inexigibilidade da licitação, eis que na declaração há
menção da exclusividade da marca e não do produto básico ou princípio ativo do respectivo
medicamento que se pretendia adquirir.
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Quesitos 1.3 e 1.5 - concessão de adiantamentos/suprimento de fundos aos servidores da
SESA e ISEP em desacordo com os limites estabelecidos pela legislação, também ocasionando a fuga
do procedimento licitatório a que se sujeitaria caso fosse evitada a prática reiterada das aludidas
concessões.
Justificativas - o responsável alega que os adiantamentos foram concedidos em caráter
excepcional e emergencial às diversas unidades vinculadas ao Instituto de Saúde do Paraná e que as
Unidades Administrativas da SESA/ISEP 'não tem condições para realizações de saúde com
suprimentos ínfimos a servidores, ressaltando que nos procedimentos seguem as normas do Tribunal de
Contas do Estado, uma vez que os recursos do SUS são orçamentados no Estado'.
Análise - a concessão de adiantamentos, em desconformidade com a legislação, é uma prática
reiterada na SESA/PR, sendo inclusive objeto de análise pelo Tribunal de Contas do Estado, o qual se
manifestou pela impropriedade de tais procedimentos, fato que corrobora o nosso entendimento pela
mantença das irregularidades apontadas.
Quesito 1.4 - não realização de procedimento licitatório específico para contratação de
empresa encarregada da execução de campanhas educativas e informativas do Projeto de Controle das
D.S.T e AIDS, implicando na realização de despesas não permitidas pelo Sistema Único de Saúde
Justificativa - 'o responsável menciona o contrato firmado entre o Governo do Estado e a
Empresa OPUS MULTIPLA PROPAGANDA LTDA, resultante da Concorrência n° 01/95, tendo por
objeto a prestação de serviços publicidade e propaganda'
Análise - as justificativas e os documentos apresentados pelo responsável são insuficientes para
elidir a irregularidade apontada, uma vez que no contrato estão previstas despesas não permitidas pela
legislação do Sistema Único de Saúde (taxa de administração de 15%), além de se tornar dificil ou
impossível quantificar os recursos dispendidos, especificamente, na execução das campanhas
informativas e educativas preconizadas pela Fundação Nacional de Saúde, fatos que ensejam a tomada
de providências corretivas
Quesito 1.6 - pagamentos, por conta do Convênio 255/92, a servidores estaduais e de órgãos
federais, referentes a serviços prestados na qualidade de professores/instrutores, embora na legislação
pertinente haja vedação expressa à remuneração desta natureza
Justificativa - 'os pagamentos efetuaram-se de acordo com a legislação estadual específica,
RESOLUÇÃO CONJUNTA SEAD/SEPL/SEPA, n° 03/92, a qual autoriza os servidores públicos em
geral a desenvolverem atividades de instrutoria'.
Análise - a legislação federal não deixa margem de dúvida quanto à proibição de pagamentos a
servidores públicos em geral pela realização de atividades correlatas à instrutoria, ainda mais quando se
tratar de servidor público diretamente vinculado às ações de saúde elencadas no Convênio 255/92, fato
que enseja a adoção das competentes medidas corretivas
Quesito 1.7 - antecipação do pagamento de despesa relativamente aos serviços previstos para
o hospital Owaldo Cruz, caracterizada pela consignação da despesa de R$ 150.000,00 na prestação de
contas encaminhada ao órgão concedente dos recursos
Justificativa - 'os serviços foram previstos no contrato de prestação de serviços firmado entre a
SESA e o DECOM sendo que a obra ainda não foi licitada pela necessidade de elaboração de projeto
hidro-sanitário, que se encontra em processo licitatório na SEOP/DECOM, portanto a obra se encontra
em andamento'.
Análise - a irregularidade não foi sanada tendo em vista que os argumentos apresentados são
insuficientes para justificarem o pagamento de serviços ainda não realizados, conforme descrito pela
equipe e confirmada nas razões de justificativa.
9 Quesito 1.8 - não aplicação da totalidade dos recursos recebidos da União; descumprimento
dos prazos previstos para execução dos convênios em geral
Justificativa - 'os recursos federais foram recebidos a destempo, fato que impossibilitou a
utilização da totalidade dos mesmos'
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Análise - nos trabalhos de auditoria que realizamos, freqüentemente presenciamos a existência de
situações semelhantes a estas descritas neste trabalho, conduzindo-nos à conclusão de que os órgãos
convenentes planejam mal ou não planejam adequadamente as diversas etapas pertinentes aos
convênios.
Quesito 1.9 - ausência de clareza quanto à pertinência, à qualificação e à
quantificação das importâncias mencionadas em cada um dos itens componentes do Plano de Aplicação
relativo ao Convênio n° 21/96-FNS.
Justificativa - 'o Convênio 21/96 não se refere exclusivamente às Campanhas de Vacinação,
sendo elas apenas uma das atividades desenvolvidas pelo programa de imunização compreendido no
período de execução Maio/96 a Fevereiro 1997. A elaboração do Plano de Aplicação do referido
convênio, segue a orientação do Programa Nacional de Saúde-FNS, o qual estabelece a forma e o
conteúdo que o mesmo deve ter. O valor constante em cada item do Plano de Aplicação consiste no
somatório das despesas realizadas pelas 22 Regionais de Saúde do Paraná'.
Análise - em que pesem as justificativas apresentadas, entendemos que a irregularidade não foi
sanada.
Quesito 1.10 - inexistência de comprovantes de pagamentos das parcelas 19, 20, 21, 22 e 24,
referentes às Ordens de Recebimento - Ors emitidas pelo então INAMPS contra a SESA.
Justificativa - 'a SESA apresenta cópias dos Oficios 109 e 218 do Escritório de Representação
do Paraná, acompanhados dos comprovantes das parcelas n's 19,20, 21 e 23'.
Análise - continuam pendentes de apresentação os comprovantes relativos às parcelas 22 e 24.
Ante o exposto, propomos que este Tribunal adote as seguintes providências:
12.1 - sejam feitas determinações a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná no sentido de que:
12.1.1 - ratifique e publique na imprensa oficial os respectivos atos de dispensa, bem como das
situações de inexigibilidade de licitações, conforme dispõe o art. 26 da Lei n° 8.666/93;
12.1.2 - observe rigorosamente o disposto no art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93, no tocante aos
atestados ou declarações fornecidas pelas entidades mencionadas no aludido dispositivo, especialmente
quanto à exclusividade de fornecimento de medicamentos;
12.1.3 - observe rigorosamente o disposto no art. 45, inciso III, do Decreto 93.872/86,
especialmente quanto aos valores e as situações previstas para a concessão de suprimento de fundos ou
adiantamentos a servidores;
12.1.4 - evite a antecipação de pagamentos relativamente a aplicação dos recursos advindos da
esfera federal, conforme dispõem o art. 38, do Decreto n° 93.872/86 e o art. 63, § 2°, inciso III, da Lei
4.320/64;
12.1.5 - obedeça rigorosamente as disposições contidas nas cláusulas dos convênios celebrados
com órgãos da administração federal, especialmente quanto aos prazos de execução e prestação de
contas e planejamento dos respectivos planos de aplicação;
12.1.6 - realize o pagamento das parcelas devidas ao ex-INAMPS conforme acordo de
parcelamento homologado por este Tribunal, sob pena de antecipação do vencimento da totalidade da
dívida, e
12.2 - seja levado ao conhecimento da Fundação Nacional de Saúde o inteiro teor das
irregularidades descritas nos itens 4 e 6, fls. 03 e 04, respectivamente, com o fim de serem adotadas as
medidas corretivas que entender cabíveis."

O Sr. Diretor da 3' Divisão Técnica destacou que a defesa apresentada pelo responsável
2
arrima-se em farta documentação, "trazendo a luz basicamente as suas relações com o Governo Estadual",
aduzindo, outrossim, que esta situação gera alguns conflitos com determinadas orientações federais,
principalmente no tocante à realização de despesas vedadas pela IN/STN n° 02/93, pelo que propôs, em
adendo às conclusões do Analista, que fosse o inteiro teor do relatório de auditoria levado ao
conhecimento da Fundação Nacional de Saúde
3
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A Titular da SECEX-PR, por seu turno, por entender caracterizada grave infração a normas
legais ou regulamentares, propôs a aplicação da multa prevista no art. 58, II, da Lei n° 8.443/92.
Atendendo à minha solicitação, o douto Ministério Público oficiou nos autos, representado
pela Dra. Cristina Machado da Costa e Silva, aquiescendo à proposta de multa apresentada pela titular da
SECEX-PR
É o Relatório
II- VOTO

•

Conquanto se tenham verificado o descumprimento a normas legais, tenho que os
dispositivos infringidos não se revestem de relevância tal que justifiquem a aplicação da multa sugerida em
alguns dos pareceres
Não creio que se possa ignorar, in casu, as dificuldades por que passam os administradores
2.
ao terem que gerenciar, para uma mesma finalidade (ações de saúde), recursos de esferas distintas (federais
e estaduais) que obedecem a diferentes regras de aplicação. Consoante destacou o Sr. Diretor de Divisão,
as principais falhas apontadas pela auditoria decorrem exatamente da aplicação de regras estaduais aos
recursos federais. Mais que isso, verifico que não se cogitou, em qualquer instante, de má-fé por parte dos
responsáveis ou de algum tipo de dano ao erário.
Ante o exposto, com as devidas vênias por dissentir do douto Ministério Público, aquiesço
as conclusões dos Srs. Analista e Diretor de Divisão e VOTO no sentido de que o Tribunal adote a
deliberação que ora submeto ao Colegiado
T.0 U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em O de maio
de 1998.

•
GHISI
ADHEM/4 PAL
Ministro- ator

•
4
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DECISÃO N° 2 3 4 /98-TCU - Plenário
Processo TC n°550.217/96-7
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
Responsáveis: Armando Martinho Bardou Raggio (Secretário de Saúde) e Luciano Ducci (Diretor
Geral-Administrativo)
Órgão: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná
Vinculação: Governo do Estado do Paraná
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dra. Cristina Machado da Costa e Silva
Unidade Técnica: SECEX-PR
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 71, VI, da
Constituição Federal, e 43, da Lei n° 8.443/92 c/c art. 194, § 1°, do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Armando Martinho Bardou Raggio;
8.2. determinar à Secretaria Estadual de Saúde do Paraná que:
ratifique e publique na imprensa oficial os respectivos atos de dispensa, bem como das situações de
inexigibilidade de licitações, conforme dispõe o art. 26 da Lei n° 8.666/93;
observe rigorosamente o disposto no art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93, no tocante aos atestados ou
declarações fornecidas pelas entidades mencionadas no aludido dispositivo, especialmente quanto à
exclusividade de fornecimento de medicamentos;
observe rigorosamente o disposto no art. 45, inciso III, do Decreto 93.872/86, especialmente
quanto aos valores e as situações previstas para a concessão de suprimento de fundos ou adiantamentos a
servidores;
evite a antecipação de pagamentos relativamente à aplicação dos recursos advindos da esfera
federal, conforme dispõem o art. 38, do Decreto n° 93.872/86 e o art. 63, § 2°, inciso III, da Lei 4.320/64;
obedeça rigorosamente as disposições contidas nas cláusulas dos convênios celebrados com órgãos
da administração federal, especialmente quanto aos prazos de execução e prestação de contas e
planejamento dos respectivos planos de aplicação;
O realize o pagamento das parcelas devidas ao ex-INAMPS conforme acordo de parcelamento
homologado por este Tribunal, sob pena de antecipação do vencimento da totalidade da dívida, e
g) seja levado ao conhecimento da Fundação Nacional de Saúde o inteiro teor das irregularidades
descritas nos itens 4 e 6, fls. 03 e 04, respectivamente, com o fim de serem adotadas as medidas corretivas
que entender cabíveis.
8.3. arquivar o presente processo.
Ata n° 16/98 — Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campeio e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

•

HOMERO SANTOS
Presidente

ADHEMAR PALAD I GHISI
Ministro-Relator
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GRUPO II- CLASSE V - PLENÁRIO
TC n2 250.158/94-9
NATUREZA: Relatório de Levantamento de Auditoria
UNIDADE: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA
RESPONSÁVEL: Otávio de Carvalho Andrade Pimentel, ex-Prefeito
EMENTA: Relatório de Levantamento de Auditoria. Aplicação de recursos
federais repassados a município mediante convênios. Irregularidades verificadas. Audiência. Razões de justificativa não acolhidas. Proposta de aplicação de multa. Existência de débito quantificado. Conversão em Tomada de
Contas Especial. Citação. Determinações.

•

Relatório do Levantamento de Auditoria realizado pela Secex/BA, em 1993, na Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA objetivando verificar a aplicação de recursos repassados por órgãos da
Administração Federal, por intermédio de convênios e outros instrumentos, naquele exercício.
A Equipe de Auditoria, no Relatório às fls. 01/49, concluiu no sentido de promover, preliminarmente, a audiência do responsável, Sr. Otávio de Carvalho Andrade Pimentel, Prefeito Municipal à época,
acerca das irregularidades verificadas na aplicação de recursos relativos a onze convênios e portarias.
Autorizada (fl. 51) e realizada a audiência (fls. 52/68 e 72/86), o responsável encaminhou razões de justificativa (fls. 93/106), das quais, após analisadas pela Secex/BA (fls. 107/130), restaram não
acolhidas as relativas às seguintes irregularidades, relacionadas com Convênios firmados com o extinto
Ministério do Bem Estar Social-MBES, pelas razões mencionadas:
a) relativas ao Convênio n° 93/GM/195 — SIAFI n° 074574:
a. 1) cálculo do reajuste da 2' medição do contrato firmado com a empresa Góes Cohabita,
com base no índice de agosto/1993, quando o correto seria o de julho/1993, com acréscimo de 32,97%;
Justificativa: confirma a desobediência à cláusula contratual e justifica responsabilizando o
funcionário encarregado; afirma que as providências cabíveis serão adotadas, sem, contudo, especificar quais;
Análise da Secex/BA: não cabe acatamento à justificativa apresentada, uma vez que não houve pronunciamento da Prefeitura no sentido de restituição do prejuízo ao Erário;
a. 2) pagamento de CR$ 1.952,64, a título de juros sobre saldo devedor, infringindo o inciso
VII do art. 8° da então vigente Instrução Normativa n° 02/93, da Secretaria do Tesouro Nacional-STN;
Justificativa: o dinheiro estava aplicado, e houve um saque sem o correspondente aviso para
que o banco fizesse o resgate, o que ocasionou o saldo negativo e a cobrança dos juros naquele valor;
- Análise da Secex/BA: a alegação não procede, pois deveria ter sido providenciada a apuração
de responsabilidades;
a. 3) irregularidades no Demonstrativo de Receita e Despesa da Prestação de Contas;
- Justificativa: a diferença verificada foi embutida como Receita Financeira, tendo sido inclusive
recolhido ao MBES o saldo do Convênio;
Análise da Secex/BA: as explicações são inconsistentes e não estão acompanhadas de qualquer documento para comprovar o alegado;
1
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b) Convênio n° 93/GM/SS/194 — SIAFI n° 074516:

b.1) cálculo do reajuste da 2 medição utilizando o índice de agosto/1993, quando o correto
seria o de julho/1993, também com acréscimo de 32,97%;
Justificativa: da mesma forma que no subitem a.1, confirma a desobediência à cláusula contratual e justifica responsabilizando o funcionário encarregado, afirmando que as providências cabíveis serão
adotadas, sem, contudo, especificar quais;
Análise da Secex/BA: pelas mesmas razões expostas no subitem a.1, tal justificativa não deve
ser acatada;
b.2) diferença de CR$ 2.933,46 entre o valor registrado como pagamento da 2a medição na
Relação de Pagamentos e o constante no extrato bancário;
- Justificativa: limita-se a confirmar a ocorrência de erro no fechamento da medição;
Análise da Secex/BA: afirma que não houve justificativa para esse subitem.
Ao concluir seu exame, a Unidade Técnica propõe a aplicação de multa ao responsável com
fundamento no art. 58, incisos II e III, da Lei n 2 8.443/92, em razão das irregularidades acima mencionadas,
bem como a expedição das determinações à Prefeitura, mencionadas às fls. 128/130, e à Secretaria de Controle
Interno do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado-Ciset/MARE — responsável pela análise
das prestações de contas dos convênios firmados pelo extinto MBES, conforme o Decreto n° 1.822, de
29/02/1996 — para que providencie, no prazo de trinta dias, a instauração e o encaminhamento a este Tribunal
dos processos de Tomada de Contas Especial-TCE responsabilizando o Sr. Otávio de Carvalho Andrade
Pimentel pelos valores correspondentes às mencionadas irregularidades, discriminados às fls. 127/128.
É o Relatório.
VOTO
Considerando que se encontra configurada neste processo a existência de dano ao Erário e estando os valores devidamente quantificados pela Secex/BA, entendo que, nos termos do art. 47 da Lei n°
8.443/92, devem ser, desde logo, convertidos estes autos em TCE e promovida a citação do ex-Prefeito.
Por outro lado, embora esteja caracterizada infração à norma legal e considere pertinente
a aplicação da multa sugerida pela Unidade Técnica — e coerentemente com o meu entendimento sobre o
assunto —, deixo para considerar a aplicação da multa por ocasião da apreciação de mérito da TCE
Assim, VOTO por que seja adotada a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 06 de maio de 1998.

Carlos lktila Álvares da Silva
Ministro Relator

2
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Processo n2 TC-250.158/94-9
Classe de Assunto: V - Relatório de Levantamento de Auditoria.
Responsável: Otávio de Carvalho Andrade Pimentel, ex-Prefeito.
Unidade: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: Secex/BA.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. com fundamento no art. 47 da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 197 do Regimento Interno, converter o presente processo em Tomada de Contas Especial e, nos termos do art. 12, inciso II, da mesma lei, c/c o art. 153,
inciso II, do Regimento Interno, determinar a citação do Sr Otávio de Carvalho Andrade Pimentel, ex-Prefeito
Municipal de Lauro de Freitas/BA, para, no prazo de quinze dias contados da ciência, apresentar alegações
de defesa ou recolher aos cofres do Tesouro Nacional as importâncias abaixo discriminadas, atualizadas
monetariamente e acrescidas dos encargos legais a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, em decorrência de irregularidades na aplicação de recursos federais repassados pelo extinto Ministério
do Bem Estar Social-MBES por intermédio dos seguintes instrumentos:
a) Convênio n° 93/GM1195
Data

Valor

30/08/1993

CR$ 3.615.919,32

11/10/1993

CR$ 1.952,64

11/10/1993

CR$ 3.500.000,00

b) Convênio n° 931GM1SS1194
Data

•

•

Valor

30/08/1993

CR$ 4.338.348,04

30/08/1993

CR$ 2.933,46

8.2. determinar à Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA que observe rigorosamente os ditames:
8.2.1. da Lei n° 8.666/93, com as alterações posteriores, em especial no que se refere:
ao prazo máximo de um ano da investidura dos membros das comissões permanentes de licitação (§ 40
do art. 51);
ao estabelecimento com clareza e precisão das condições de execução contratual (§ 1° do art. 54);
à inclusão, nos contratos, de cláusulas que estabeleçam o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, e os critérios de atualização monetária entre a data
do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento (inciso III do art. 55);
ao processamento e julgamento da licitação em conformidade com os princípios básicos da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (caput do art. 3°);
à indicação obrigatória, no edital, do critério de reajuste de preços (inciso XI do art. 40);
O ao número mínimo de três interessados na licitação na modalidade Convite (§ 3° do art. 22);
g) ao teto máximo de 25% permitido nos acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços e
compras (§ 2° do art. 65);
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cia de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares (inciso IV do art. 24);
à nulidade dos contratos celebrados com preterição da ordem classificatória das propostas (art. 50);
à vedação da utilização da modalidade Convite ou Tomada de Preços, conforme o caso, para parcelas
de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que
possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar
o caso de Tomada de Preços ou Concorrência, respectivamente, exceto para as parcelas de natureza específica
que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquele do executor da obra ou
serviço (§ 5° do art. 23);
1) à publicação, com antecedência, no mínimo por uma vez, dos avisos contendo os resumos dos editais
das Concorrências e das Tomadas de Preços, dos Concursos e Leilões, embora realizadas no local da repartição interessada (art. 21);
à publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial como
condição indispensável para sua eficácia, a ser providenciada pela Administração até o quinto dia útil do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data (parágrafo único do
art. 61); e
à abstenção de fracionamento de compras, caracterizando fuga ao procedimento licitatório;
8.2.2. da Lei n° 4.320/64, em especial no que se refere:
ao ordenamento do pagamento da despesa somente após sua regular liquidação (art. 62);
à liquidação da despesa efetuada com base nos títulos e documentos comprobatórios (art. 63); e
à aplicação do regime de adiantamento aos casos de despesas expressamente definidos em lei (art. 68);
8.2.3. da Instrução Normativa STN n 9- 1, de 15/01/1997, em especial no que se refere:
à proibição da realização de despesas em data posterior ou anterior à vigência do convênio (inciso V do
art. 8°);
à emissão de documentos comprobatórios de despesas em nome do convenente executor, devidamente
identificados com o número do convênio, e mantidos à disposição dos órgãos de controle interno e externo
pelo prazo de cinco anos (art. 30);
à vedação da utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no convênio, ainda que em
caráter de emergência (inciso IV do art. 8°); e
à não realização de despesas com multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos
ou recolhimentos fora dos prazos (inciso VII do art. 8°);
8.2.4. do § 2° do art. 54 do Decreto n° 93.872, de 23/12/1986, no que se refere à guarda, em boa ordem,
no próprio lugar em que se tenham contabilizado as operações, dos documentos comprobatórios das receitas
e despesas realizadas, à disposição dos agentes incumbidos do controle interno e externo dos órgãos ou
entidades convenentes; e
8.3. encaminhar cópias desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam:
8.3.1. à Prefeitura de Lauro de Freitas/BA;
8.3.2. à CISET/MARE, com a solicitação de que remeta a este Tribunal todos os elementos pertinentes,
acaso existentes em seu poder, relacionados com os convênios objeto deste Relatório de Levantamento.
Ata n° 16/98 — Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.
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Presidente

)

CARLOS Á ILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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Gabinete Ministro Humberto Souto

GRUPO 1- CLASSE V - PLENÁRIO
TC n2 625.263/97-9
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER,
102 Distrito Rodoviário Federal
INTERESSADO: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio
Grande do Sul

EMENTA: Representação originária de levantamento de auditoria
Determinações ao DNER, com prazo para comunicação dos resultados
ao Tribunal. Atendimento. Autorização para juntada dos autos às contas
da Entidade relativas a 1997, para exame em conjunto e em confronto.

•

•

Cuidam os autos de processo constituído pela SECEX/RS, em conformidade com as
orientações fixadas pelo Tribunal, que recomendaram a formalização de processos específicos caso fossem
identificados indícios de irregularidades nos levantamentos de auditorias feitos em obras públicas, para
atendimento ao disposto no inciso II do art. 69 da Lei n 2 9.473/97 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 1988).
Por meio da Decisão n2 69/98-TCU-Plenário, exarada na Sessão de 4/3/98 (Ata n 2 7/98), esta
Egrégia Corte decidiu por, verbis:
"8.1 -fixar, com fundamento no art. 71, IX da Constituição Federal, bem como no art. 45 da
8.443/92
c/c o art. 195 do Regimento Interno deste Tribunal, o prazo de 15 (quinze) dias para que o
Lei n 2
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER adote providências com vistas
ao exato cumprimento da lei (arts 40, )3, e 55, III, da Lei n 2 8.666/93), com relação aos contratos: PG
157/96-00, firmado com a empresa M MARTINS ENGENHARIA E COMÉRCIO LIDA., Pro/Dis- 10-017/96,
com a empresa BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA., e Pro/Dis- 10-018/96, com a CONSTRUTORA
SUL TEPA LTDA, referentes a obras e serviços de engenharia na BR-386/RS - trecho Tabaí/Canoas, devendo
indicar expressamente, no texto desses contratos, caso esses instrumentos ainda estejam em vigor, os índices
a serem utilizados para reajustamento contratual;
8.2 - determinar ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem DNER a adoção de medidas no sentido de que os índices a serem utilizados para reajuste contratual sejam
expressamente identificados em todos os editais de licitação e contratos que venham a ser publicados ou
celebrados pela Autarquia;
8.3 - autorizar o envio de cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a
fundamentaram, à Direção-Geral do DNER para conhecimento e adoção de providências com vistas ao
cumprimento das determinações ora formuladas, cujos resultados deverão ser comunicados ao Tribunal no
prazo de 30 (trinta) dias."
Em atendimento à Decisão supracitada, o Diretor-Geral do DNER encaminhou ao Tribunal,
por meio do OFÍCIO DG/DNER N2 286/98 (fl. 147), de 6/4/98, a Instrução de Serviço DG/DNER n 2 005/98,
de 2/4/98, mediante a qual demonstra as providências adotadas pela Autarquia quanto ao reajustamento dos
preços contratuais, com vistas ao exato cumprimento dos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei n 2 8.666/93.
A Unidade Técnica, após concluir que o expediente enviado pelo responsável atestava o
atendimento das determinações emanadas pelo Tribunal, propôs a juntada dos presentes autos às contas do
DNER relativas ao exercício de 1997, para exame em conjunto e em confronto, conforme disposto no art. 194,
MIN-HGS-457\C:DOCUMENTOSV62526397
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Inciso II e parágrafo P, do Regimento Interno do Tribunal, com posterior encaminhamento à P SECEX para
efetivação dessa medida
É o Relatório.

VOTO

•

Conforme observo dos autos, o responsável adotou as medidas necessárias ao exato
cumprimento das determinações emanadas pelo Tribunal na Decisão n 2 69/98-TCU-Plenário.
Com efeito, o Diretor-Geral do DNER trouxe ao conhecimento desta Casa, por meio dos
expedientes às fls. 147/148, as providências adotadas pela Autarquia no intuito de garantir a observância à
legislação pertinente a licitações e contratos no tocante ao reajustamento dos preços contratuais
Dessa forma, considerando que os presentes autos encontram-se conclusos, acolho o Parecer
da Unidade Técnica e Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à consideração deste
Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandles de Souza, em 06 de maio de 1998.

1-z1UMBE

GUIMARÃES
Ministro-Relator
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DECISÃO N2 2 3 6 /98 - TCU - PLENÁRIO

•

Processo n2 : 625.263/97-9
Classe de Assunto: V - Representação
Interessada: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio Grande do Sul - SECEX/RS
Entidade: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, 10 2 Distrito Rodoviário Federal
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/RS
Decisão:
O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE determinar ajuntada do
presente processo às contas do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER relativas ao
exercício de 1997, para exame em conjunto e em confronto, remetendo-se os autos à P SECEX para fins de
efetivação da medida ora prolatada.
Ata n° 16/98 - Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Valmir
Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.
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HOMERO SANTOS
Presidente
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HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO
/Ministro-Relator
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Gabinete do Ministro Humberto Souto

GRUPO I - CLASSE V - Plenário
TC-800.030/98-2
NATUREZA: Relatório de Levantamento de Auditoria
ENTIDADE: Justiça Federal de 1 Instância/Seção
Judiciária do Estado do Acre
RESPONSÁVEL: Evandro Reimão dos Reis
EMENTA: Relatório de Levantamento de Auditoria.
Inexistência de irregularidades. Resultados dos
trabalhos sugerem não ser necessária a realização
de auditoria constante do Plano de Auditoria
deste Tribunal para o primeiro semestre no mesmo
órgão. Exclusão da auditoria. Envio a 3g SECEX
para a extração de informações relativas a
unidade jurisdicionada de sua competência.
Posterior envio a SECEX/AC para juntada às
contas.

e

Trata o presente processo de relatório de levantamento de
auditoria realizado na Justiça Federal de lg Instância/Seção Judiciária
do Estado do Acre, de 04 a 13.03.98, nas áreas de Acompanhamento da
execução Orçamentária e Financeira; Almoxarifado; Bens Móveis e Imóveis;
Licitações e Contratos; Controle Interno; EquipamentosUtilização/Manutenção; Obras e Serviços de Engenharia; Admissão, Cessão
e Requisição de Pessoal; Diárias e Passagens; Suprimento de' Fundos e
Veículos, objetivando:
a) conhecer a organização, os sistemas, as operações, as
atividades e as peculiaridades do órgão e respectivo controle interno;
b)determinar, se for o caso, as áreas específicas e os aspectos
a serem abordados em futuras auditorias, bem como elaborar os respectivos
programas de trabalho;
c) subsidiar o planejamento de futuras auditorias;
d)verificar o cumprimento de determinações do Tribunal.
Especificamente, o levantamento de auditoria em questão visava
subsidiar o planejamento da auditoria constante no Plano de Auditoria
para o 1° semestre do exercício corrente na mesma seção judiciária.
Considerando que não foram apurados indícios de irregularidades
de qualquer natureza no órgão, a SECEX/AC propõe, com base nos artigos
n° 12 e 31 da IN-TCU n° 09/95:
a) a exclusão da auditoria SPA ng 030026/1998-1/00010 Justiça
Federal de 1g Instância - AC, com início previsto para maio, em face do
resultado do Levantamento de Auditoria realizado naquele órgão;
b)a juntada deste processo às contas da Seção Judiciária do
Estado do Acre do ano de 1997;
c) que seja informada à 3g SECEX a aquisição, pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 1g Região, de veículo cedido à Seção Judiciária,
por intermédio do Termo de Cessão n ° 19/97(processo n° 9605589);
É o Relatório.
MIN-HGS-457\C:DOCUMENTOS \docs-80003098
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VOTO

Diante da inexistência de indícios de irregularidades ou falhas
nos controles, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto
à consideração deste Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de
de 199 .
maio
Souza, em 06 de
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RTO GUIMARÃES
Ministro-Relato

•

•
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DECISÃO N° 2 37/98 TCU - Plenário
-

•

Processo n°: TC-800.030/98-2
Classe de Assunto: V - Relatório de Levantamento de Auditoria
Responsável: Evandro Reimão dos Reis
Entidade: Justiça Federal de 1° Instância/Seção Judiciária do Estado do Acre
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/AC
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - determinar a exclusão da auditoria na Justiça Federal de ia Instância/Seção Judiciária do Estado do
Acre, constante do Plano de Auditoria deste semestre;
8.2 - determinar o envio do presente processo a 3a SECEX para que sejam extraídas informações
necessárias à verificação da regularidade da aquisição e cessão de veículo, pelo Tribunal Regional do
Trabalho l a Região, mencionada no presente relatório de levantamento de auditoria, após o que deverá o
presente processo ser remetido à SECEX/AC para juntada as contas da Justiça Federal de ia Instância/Seção
Judiciária do Estado do Acre relativas ao exercício de 1997.
Ata n° 16/98 - Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Valmir
Campeio e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

`I)

HOMERO SANTOS
Presidente

•

(HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO
Ministro-Relator
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GRUPO II- CLASSE V - Plenário
TC 575.491/94-9
Natureza: Relatório de Levantamento de Auditoria
Entidade: Prefeitura Municipal de Barra do Pirai/RJ
Interessado: Dr.Vivaldo Barbosa, ex-Deputado Federal
Ementa:

- Relatório de Levantamento de Auditoria realizado na Prefeitura
Municipal de Barra do Pirai/RJ, na área de subvenções sociais Ciência
ao interessado. Arquivamento do presente processo

RELATÓRIO

Trata-se do Relatório de Levantamento de Auditoria realizado na Prefeitura Municipal de Barra
do Pirai/RJ, na área de subvenções sociais, abrangendo os exercícios de 1989 a 1992, a partir de solicitação
formulada pelo então Deputado Federal Vivaldo Barbosa, em 13/12/93, acolhida pela Presidência desta Corte
por meio do Despacho de 21/12/93 (fl.66).
A equipe de inspeção detectou que, naquele intervalo de tempo, aquela Prefeitura recebeu
apenas um repasse de recursos, no valor de Cr$ 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros), a título de
subvenção social, do extinto Ministério do Bem-Estar Social, em 16/08/90 (fl.01, item 02).
Informa, a equipe, que não foi apresentado qualquer registro da solicitação dos referidos
recursos por parte daquela municipalidade, nem tampouco o Plano de Aplicação para os mesmos (fl. 01, item
04).

No entanto, os recursos recebidos foram aplicados na construção de uma creche no Bairro do
Asilo (208 m2 de área construída), estando os documentos comprobatórios das despesas resultantes às fls.
79/91, Anexo (Processos n 2 s 15.527/90 e 2.291/91) - fls. 01/02, itens 04 a 07.
Afirma, por fim, que não foi encontrado, no SIAFI, qualquer registro do repasse dos recursos
em questão, sendo detectado, tão- somente, a emissão de ordens bancárias destinadas ao Banco do Brasil, sem
a identificação das entidades beneficiadas (fl.02, itens 09 e 10).
Desse modo, foram relacionados como irregulares, na aplicação dos recursos recebidos, os
seguintes fatos(fl. 04):
6.1 desvio da finalidade legal aplicável aos recursos de subvenção social (despesas de custeio),
uma vez que os recursos foram destinados à construção de uma creche (despesas de capital) - art. 59 do
Decreto n 2 93.872/86 e art. 12, § 3 9 da Lei n2 4.320/64 (fls. 79/91,Anexo);
6.2 aplicação dos recursos no mercado financeiro sem o devido emprego dos rendimentos
auferidos em atividades filantrópicas (fls. 3 e 94/96, Anexo);
6.3 ausência de conta bancária específica para a gestão dos recursos recebidos, conforme
estabelece o art. 16 da IN/STN n 2 02/93 e entendimento firmado por este Tribunal no Voto da Decisão
Plenária n 2 542/94, inserida na Ata 41/94 (TC 575.008/94-6).
A Sr 2 Diretora da 3 2 Divisão Técnica complementa, ainda, que (fls.04/05, item II):
7.
7.1 o controle interno do órgão repassador aprovou a prestação de contas apresentada, não
obstante terem sido os recursos aplicados em despesas de capital ou noutras não correlatas à atividade de
assistência social ou educacional;
7.2 a ausência de fiscalização iii loco por parte do órgão de controle interno e do ógão
repassador dos recursos levou à aprovação da referida prestação de contas com base apenas no
acompanhamento de relatório lacônico das atividades e demonstração contábil da origem e aplicação de
recursos;
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7.3 o Ministério concedente empenhou os recursos ao Banco do 5::::: ae esse seria encarregado
pelo repasse dos mesmos aos beneficiários, obstaculizando a auditoria via SIAFI pelo controle interno e
externo e contrariando o disposto no art. 6 2 do Decreto-lei n 2 836/69, que dispõe que as despesas devem ser
empenhadas em favor das entidades beneficiárias.
Diante desses fatos, a Unidade Técnica propôs, preliminarmente, a realização de diligências (fls.
07/08 e 17), com vistas a/ao:
8.1 comprovar a regularidade da existência das empresas responsáveis pela construção da
creche, bem como a veracidade das notas fiscais emitidas (Receita Federal);
8.2 verificar a existência de outros repasses, a título de subvenções sociais, à Prefeitura em
questão (Ministério do Bem-Estar Social) ;
8.3 esclarecimento quanto a não inclusão, no SIAFI, do valor repassado de Cr$ 7.000.000,00
àquela municipalidade, pelo órgão repassador (Ministério do Bem-Estar Social);
8.4 esclarecimento quanto a utilização dos recursos em desacordo com o art. 12, § 3 2 da Lei
n2 4.320/64 (Prefeitura de Barra do Pirai);
8.5 esclarecimento quanto a ocorrência ou não da incorporação ao patrimônio municipal da
citada creche, bem como o direito real sobre o terreno onde foi a mesma foi construída pela Prefeitura (PM
Pirai); e
8.6 remessa de cópias dos extratos bancários mensais da conta onde foram depositados os
recursos (PM do Pirai).
Em atendimento à diligência acima, foram remetidos, pelos órgãos acima, os documentos e as
justificativas constantes às fls. 18/28 e 34/62.
A Unidade Técnica, após o exame dessas novas peças acostadas aos autos, entendeu que, de
todos os fatos apurados e diligenciados, o único que não ficou satisfatoriamente esclarecido foi a regular
aplicação dos recursos oriundos das aplicações financeiras, devido aos seguintes fatores:
10.1 os recursos foram movimentados na conta corrente da Prefeitura, impossibilitando o
levantamento total dos rendimentos auferidos com as aplicações financeiras;
10.2 não existem, dessa forma, evidências que permitam a presunção de sua aplicação nas
atividades estabelecidas em Lei; e
10.3 na prestação de contas encaminhada ao extinto Ministério da Ação Social não foram
assinalados os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras.
Em face do exposto, propõe a Unidade Técnica que seja determinado ao Inventariante do
extinto Ministério do Bem-Estar Social a instauração de tomada de contas especial, no prazo a ser fixado pelo
Colegiado, caso ainda não tenha sido providenciado, da subvenção ora em tela, objetivando apurar a
destinação dada aos rendimentos auferidos com a manutenção dos recursos recebidos no mercado financeiro,
e, posteriormente, o arquivamento dos presentes autos (fls. 33 e 63).
O douto Ministério Público manifesta-se de acordo com a proposta supra (fl. 71).
É o Relatório.
VOTO
Importa considerar que, de conformidade com o art. 200 do Regimento Interno, a fiscalização pelo
Tribunal de Contas da União da aplicação de recursos transferidos sob as modalidades de subvenção, auxílio
e contribuição "será realizada, no que couber, na forma estabelecida no art. 199 deste Regimento", o qual
assim estabelece, in verbis:
"Art. 199. A fiscalização da aplicação de quaisquer recursos repassados pela União,
autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e demais órgãos e entidades da
Administração Federal mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao
Distrito Federal e a Município será feita pelo Tribunal por meio de inspeções e auditorias, bem como por
ocasião do exame dos processos de tomadas ou prestações de contas da unidade ou entidade transferidora
dos recursos"
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No caso, conforme visto, após a inspeção realizada, restou não esclarecida, no entender da
SECEX/RJ, a utilização dos recursos oriundos da aplicação, no mercado financeiro, da quantia de Cr$
7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros) repassada à Prefeitura Municipal de Barra do Pirai/RJ,a título de
subvenção social, pelo extinto Ministério do Bem-Estar Social.
Na espécie, verifica-se que:
3.1 os recursos foram creditados e movimentados na conta corrente da Prefeitura Municipal
beneficiária, incorporando-se, pois, aos demais recursos próprios dessa entidade;
3.2 os recursos em foco, em seu valor original, foram utilizados em proveito daquela municipalidade,
não havendo sido apurada irregularidade grave na sua aplicação;
3.3 os referidos recursos, bem como os demais depositados naquela conta corrente, foram aplicados
no mercado financeiros;
3.4 a Unidade Técnica deste Tribunal consigna que não foi possível quantificar os rendimentos
obtidos com a aplicação dos recursos em causa;
3.5 incumbe aos órgãos de Controle Externo específicos fiscalizar as verbas municipais depositadas
nas contas correntes das Prefeituras; e, ademais,
3.6 não há indício de locupletamento por parte do responsável ou mesmo comprovação de desfalque
dos referidos rendimentos.
De ressaltar, ainda, que a falha em que incorreu o extinto Ministério do Bem-Estar Social, ao
depositar os recursos em foco, na conta corrente da Prefeitura Municipal de Barra do Piraé/RJ, contribuiu,
sobremodo, para que a equipe de auditoria não lograsse quantificar os rendimentos auferidos em decorrência
da aplicação, no mercado financeiro, dos aludidos recursos.
Em face do exposto, com a devida vênia por dissentir dos pareceres,Voto no sentido de que o
Tribunal adote a deliberação que ora submeto à consideração do Colegiado.
T.C.U.Sala das Sessões, m 06 de maio de 1998.

JOSÉ AN NIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator

•

•
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Processo n2 TC 575.491/94-9
Classe de Assunto: V — Relatório de Levantamento de Auditoria
Interessado: Dr. Vivaldo Barbosa, ex-Deputado Federal
Entidade: Prefeitura Municipal de Barra do Pirai/RJ
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público: Dra. Cristina Machado da Costa e Silva
Unidade Técnica: SECEX/RJ
Acórdão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 arquivar o presente processo; e
8.2 dar ciência ao interessado dos resultados do Levantamento de Auditoria realizado na Prefeitura acima
identificada, tendo por objetivo verificar a regularidade na aplicação de recursos repassados pelo Governo
Federal a titulo de subvenção social, remetendo-lhe cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que
a precedem.
Ata n° 16/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo
e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo (Relator).

HOMERO SANTOS
Presidente

•

•

JOSÉ ANTO 10 BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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GRUPO II - CLASSE V - Plenário
TC-650.127/96-0
Natureza: Relatório de Auditoria.
Unidade: Delegacia Federal de Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária em Santa Catarina - DFAARA/SC,
atualmente Delegacia Federal de Agricultura em Santa
Catarina - DFA/SC.
Responsáveis: Roberto Zimmermann e outros.
EMENTA: Relatório de Auditoria. Impropriedades constatadas.
Esclarecimentos obtidos mediante diligências. Determinações Juntada
às contas da Unidade.

RELATÓRIO
Trata-se do Relatório de Auditoria realizada pela SECEX/SC na então Delegacia Federal de
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária em Santa Catarina - DFAARA/SC, atualmente
Delegacia Federal da Agricultura em Santa Catarina - DFA/SC, abrangendo a área de Pessoal
relativamente ao período de 01/01/95 a 19/04/96
Ouvida por iniciativa deste Relator, a douta Procuradoria assim se manifesta, no essencial (fls.
2
145):
"A principal questão emergente dos autos dizia respeito ao cálculo do adicional noturno pago
aos médicos veterinários lotados naquela delegacia. No desenvolvimento do processo ficou
evidenciado e devidamente caracterizado que, por deficiência de concepção do Sistema Integrado de
Administração e Recursos Humanos - SIAPE, gerenciado pelo Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado - MARE, o referido adicional era pago a maior aos servidores que exerciam,
legalmente, dois cargos com jornada de vinte horas semanais cada.
Conforme informa o Senhor Diretor do Departamento de Sistema e Controle de Cadastro e
Pagamentos do MARE, em expediente de fls. 132 a 134, a falha detectada teve sua origem na
implantação do sistema, em 1990, vez que naquela época os técnicos responsáveis pelo
desenvolvimento do aplicativo não previram a possibilidade do exercício simultâneo de dois cargos
com jornada de vinte horas. Com essa deficiência, aos empregados em tal situação eram duplicados
os valores pagos a título de adicional noturno (itens 5 e 6 de fls. 133).
Com a informação de que a área técnica está implementando as correções necessárias à
regularização do fato, a SECEX/SC, considerando que a irregularidade decorreu de erro
independente da vontade dos dirigentes e servidores do órgão auditado e que foram adotadas
medidas corretivas para elidir e corrigir a falha, propõe, com amparo em jurisprudência do Tribunal,
a dispensa dos valores percebidos em boa-fé pelos beneficiados, arquivando-se os autos e dando
ciência da Decisão que vier a ser proferida à Delegacia Federal de Agricultura em Santa Catarina e
ao MARE.
No caso presente, os valores pagos indevidamente foram quantificados, conforme
levantamento de fls. 128 a 130, montando em R$ 15.476,75, envolvendo apenas os empregados
lotados na dependência auditada Entretanto, como o acréscimo indevido decorreu de falha no
sistema de processamento de pagamento de pessoal do Poder Executivo, é de se supor que, ao
estender incidência da falha para outros órgãos e outras categorias profissionais com previsibilidade
legal de exercício de dois cargos com jornada de vinte horas semanais, como é o caso dos médicos,
dos médicos de saúde pública e médicos do trabalho, além dos médicos veterinários, a importância
indevidamente dispendida deve atingir valores bem maiores.
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Assim, devido à natural dificuldade em se apurar adequadamente todos os favorecidos pelo
pagamento duplicado, e considerando aplicável, por extensão, os precedentes julgados por esta Corte
invocados pela Unidade Técnica, manifestamo-nos, em atenção à honrosa solicitação de audiência
propiciada pelo Eminente Relator José Antonio Barreto de Macedo, de acordo com a proposição da
SECEX/SC. Adicionalmente, entendemos conveniente que sejam feitas à Delegacia Federal de
Agricultura em Santa Catarina as determinações sugeridas nos subitens 3.1.3 e fls. 03, 3.3.3, 3.4.3 e
3.5.2 de fls. 06 e 3.6.2 de fls. 07, com vistas à regularização de outras falhas identificadas no trabalho
de auditoria."
Importa consignar que os subitens 3.1.3, 3.3.3, 3.4.3, 3.5.2 e 3.6.2, invocados pelo Ministério
3.
Público, têm o seguinte teor:
"3.1.3 Assim, entendemos ser suficiente, quando da proposta de mérito, determinar à DFAARA que
mantenha atualizados os laudos utilizados para fundamentar as concessões dos adicionais de
insalubridade ou periculosidade.
(--.)
3.3.3 Entendemos que, quando da proposta de mérito, deva ser determinado à DFAARA/SC que
formalize adequadamente os processos de concessão de vantagens a servidores, notadamente aqueles
envolvendo averbação de tempo de serviço, fazendo constar dos mesmos a manifestação da
autoridade responsável sobre o deferimento, ou não, dos pedidos.
(--.)
3.4.3 Assim, entendemos que, quando da proposta de mérito, deva ser determinado à DFAARA/SC
que cumpra fielmente a IN STN 14/88, fazendo anexar os bilhetes de passagem aos processos de
concessão de diárias correspondentes.
(..-)
3.5.2 Entendemos que, quando da proposta de mérito, deva ser determinado à DFAARA que anexe,
aos processos de concessão de vantagem pessoal (quintos/décimos), os respectivos comprovantes,
bem assim mantenha atualizadas as pastas funcionais de seus servidores.
(--)
3.6.2 Entendemos deva ser determinado à DFAARA, quando da proposta de mérito, que adote
providências para impedir que seus servidores sejam desviados de função."
É o relatório.
VOTO
No meu entender, data venha, impõe-se a reposição ao Erário das importâncias pagas a título
de adicional noturno, embora percebidas de boa-fé, tendo em vista o disposto no art. 46 da Lei n.
8 112/90. Essa, aliás, é a orientação firmada pelo E. Plenário na Sessão de 06/07/94 (Decisão n. 444/94).
2. Por outro lado, não cabe arquivar o presente processo, tal como sugerido, mas sim juntá-lo às
contas do DFA/SC relativas ao exercício de 1996, consoante dispõe o art. 194, inciso II, do Regimento
Interno/TCU.
À vista do expendido, divergindo, em parte, dos pareceres, voto por que seja adotada a
decisão que ora submeto à apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 06 de maio de 1 998.

/c2,,czcÁ,
JOSÉ TONTO B. DE MACEDO
Relator
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Proc. TC-650.127/96-0
Relatório de Auditoria

PARECER
Cuidam os autos de auditoria promovida pela Secretaria de Controle Externo no Estado de
Santa Catarina na área de pessoal da então Delegacia Federal de Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária naquele Estado - DFAARA/SC.
A principal questão emergente dos autos dizia respeito ao cálculo do adicional noturno pago
aos médicos veterinários lotados naquela delegacia. No desenvolvimento do processo ficou evidenciado e
devidamente caracterizado que, por deficiência de concepção do Sistema Integrado de Administração de
Recursos Humanos - SIAPE, gerenciado pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado MARE, o referido adicional era pago a maior aos servidores que exerciam, legalmente, dois cargos com
jornada de vinte horas semanais cada.
Conforme informa o Senhor Diretor do Departamento de Sistemas e Controle de Cadastro e
Pagamentos do MARE, em expediente de fls. 132 a 134, a falha detectada teve sua origem na
implantação do sistema, em 1990, vez que naquela época os técnicos responsáveis pelo desenvolvimento
do aplicativo não previram a possibilidade do exercício simultâneo de dois cargos com jornada de vinte
horas. Com essa deficiência, aos empregados em tal situação eram duplicados os valores pagos a título de
adicional noturno (itens 5 e 6 de fls. 133).
Com a informação de que a área técnica está implementando as correções necessárias à
regularização do fato, a SECEX/SC, considerando que a irregularidade decorreu de erro independente da
vontade dos dirigentes e servidores do órgão auditado e que foram adotadas medidas corretivas para elidir
e corrigir a falha, propõe, com amparo em jurisprudência do Tribunal, a dispensa dos valores percebidos
em boa-fé pelos beneficiados, arquivando-se os autos e dando ciência da Decisão que vier a ser proferida
à Delegacia Federal de Agricultura em Santa Catarina e ao MARE.
No caso presente, os valores pagos indevidamente foram quantificados, conforme
levantamento de fls. 128 a 130, montando em RS 15.476,75, envolvendo apenas os empregados lotados
na dependência auditada. Entretanto, como o acréscimo indevido decorreu de falha no sistema de
processamento de pagamento de pessoal do Poder Executivo, é de se supor que, ao estender incidência da
falha para outros órgãos e outras categorias profissionais com previsibilidade legal de exercício de dois
cargos com jornada de vinte horas semanais, como é o caso dos médicos, dos médicos de saúde pública e
médicos do trabalho, além dos médicos veterinários, a importância indevidamente dispendida deve atingir
valores bem maiores.
Assim, devido à natural dificuldade em se apurar adequadamente todos os favorecidos pelo
pagamento duplicado, e considerando aplicável, por extensão, os precedentes julgados por esta Corte
invocados pela Unidade Técnica, manifestamo-nos, em atenção à honrosa solicitação de audiência
propiciada pelo Eminente Relator José Antonio Barreto de Macedo, de acordo com a proposição da
SECEX/SC. Adicionalmente, entendemos conveniente que sejam feitas à Delegacia Federal de
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Agricultura em Santa Catarina as determinações sugeridas nos subitens 3.1.3 de fls. 03, 3.3.3, 3.4.3 e
3.5.2 de fls. 06 e 3.6.2 de fls. 07, com vistas à regularização de outras falhas identificadas no trabalho de
auditoria.
Ministério Público, em 5 de Março de 1998.

./

Marinus EdíardoiDe Vries Marsico
rocurador
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DECISÃO N. 239/98 - TCU - Plenário

1. Processo TC n. 650.127/96-0.
2. Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria realizada na então DFAARA/SC, atualmente DFA/SC.
3. Responsáveis: Roberto Zinunermann, Hélio Antunes de Souza, Carlos Alberto de Melo.
4. Unidade: Delegacia Federal de Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária em Santa
Catarina - DFAARA/SC, atualmente Delegacia Federal de Agricultura em Santa Catarina - DFA/SC.
5. Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
6. Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: SECEX/SC.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - com fundamento no art. 194, inciso II, do Regimento Interno/TCU, determinar à Delegacia
Federal de Agricultura em Santa Catarina - DFA/SC que:
mantenha atualizados os laudos utilizados para fundamentar as concessões dos adicionais de
insalubridade ou periculosidade;
formalize adequadamente os processos de concessão de vantagens a servidores, notadamente
aqueles que envolvam averbação de tempo de serviço, fazendo deles constar a manifestação da autoridade
responsável pelo deferimento, ou não, dos pedidos;
cumpra a IN/STN n. 14/88, juntando os bilhetes de passagens aéreas aos processos de concessão
de diárias correspondentes;
anexe aos processos de concessão de vantagem pessoal (quintos/décimos) os respectivos
comprovantes, bem assim mantenha atualizadas as pastas funcionais dos servidores;
adote providências para que não ocorra desvio de função dos servidores dessa Unidade;
8.2 - determinar à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado - MARE que, de conformidade com o art. 46 da Lei n. 8.112/90, adote as medidas
necessárias com vistas à reposição das importâncias indevidamente percebidas por servidores da
Administração Federal, a partir da vigência da mencionada Lei, a título de adicional noturno, consoante
informa o Oficio n. 061/97-DESIS/SRH/MARE;
8.3 - dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à Delegacia
Federal de Agricultura em Santa Catarina - DFA/SC e à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado - SRH/MARE;
8.4 - juntar o presente processo às contas da DFA/SC relativas ao exercício de 1996 para exame
conjunto e em confronto.
9. Ata n° 16/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo (Relator).
( /
HOMERO SANTOS
Presidente
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe VII - Plenário
TC-775.121/97-5
Natureza: Representação de Licitante
Interessado: firma E.C.B. - Engenharia Comércio Bezerra Ltda.
Entidade: Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA Superintendência Regional do Amapá.

Ementa: Representação de licitante. Audiência prévia realizada
demonstrou a inexistência de falhas que frustrassem o caráter
competitivo do certame ou trouxessem prejuízo a qualquer dos
licitantes. Acolhimento das razões de justificativa. Conhecimento.
Juntada oportuna às contas respectivas.. Ciência ao Responsável.
Cuidam os autos de Representação formulada pela empresa E.C.B. - Engenharia Comércio
Bezerra Ltda, nos termos do § 10 do art. 113 da Lei n° 8.666/93, contra as Tomadas de Preços de n's
01/97, 02/97, 03/97 e 04/97 promovidas pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA Superintendência Regional do Amapá, tendo por objeto a contratação de serviços de obras de engenharia
civil para a implantação de estradas vicinais.
Segundo a firma representante, as licitações em causa não dispunham de Projeto Básico e
2.
Orçamento Básico, bem assim de estudos e levantamentos preliminares para a elaboração do projeto
(topografia e perfil do terreno), em infringência aos arts. 7° e 40 da Lei n° 8.666/93.
Após a análise dos elementos recebidos em diligência, a SECEX-AP suscitou outras falhas
3.
nos referidos certames, além das já mencionadas pelo signatário representante, motivo que me levou a
autorizar a audiência prévia do Srs. Ronaldo Fernandes Costa Lima, Superintendente Regional do
INCRA-AP e dos Srs. Agenor Pires Barbosa, Erasmo Isse Polaro e Gersuliano da Silva Pinto,
respectivamente Presidente e Membros da Comissão de Licitação.
Em atendimento, os responsáveis remeteram vasta documentação, que foi examinada pela
4.
SECEX-AP. Ao final, a Unidade Técnica entendeu restarem não esclarecidos os seguintes pontos:
"Inobservância do comando ínsito no subitem 20.1.2 do Manual de Elaboração de
Projeto Básico de Obras e Serviços de Engenharia aprovado pela Portaria n° 327/95/INCRA/P, o qual
estabelece que, na escolha dos prováveis executores de serviços de implantação de estradas vicinais,
buscar-se-á, prioritariamente, as Prefeituras Municipais, em seguida os órgãos estaduais ou Batalhões de
Engenharia e Construção e, por último, as empresas privadas mediante processo licitatório";
"Critérios e recursos utilizados no dimensionamento dos quantitativos dos serviços que
compõem o objeto em licitação, em face do subitem 20.1.1 do Manual aprovado pela Portaria n° 327/95INCRA/P, considerando as coincidências verificadas entre o volume de serviços estimados para
extensões de estradas vicinais iguais, em regiões com características topográficas distintas";
"Não disponibilização aos licitantes, no prazo legal, do orçamento detalhado em
planilhas de quantitativos e preços unitários, que integra o edital como anexo, nos termos do inc. II do §
2° do art. 40, da Lei n° 8.666/93"."
5.

Ainda a respeito, assim se manifestou a SECEX-AP:
"Em relação ao Projeto Básico, restou admitido pelos responsáveis que ele não foi elaborado de
acordo com os critérios definidos no subitem 20.1.1 do Manual de Elaboração de Projeto Básico de
Obras e Serviços de Engenharia, aprovado pela Portaria n° 327/95-INCRA/P, resultando no
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dimensionamento de quantitativos de serviços com base em estimativas desprovidos de base científica e,
portanto, de confiabilidade.
Sem embargo da inobservância daquela norma regulamentar, a conduta resultou na confecção de
projetos básicos deficientes, em face do que dispõe o art. 6°, inciso IX, alínea T, da Lei n° 8.666/93,
que, por conseguinte, comprometeu a regular observância do disposto no art. 7°, § 2°, inciso I, da Lei
n° 8.666/93, segundo o qual as obras e serviços só poderão ser licitados quando houver projeto básico
aprovado pela autoridade competente.
Isto porque, somente um projeto básico elaborado segundo critérios constantes na sua definição,
permitirá a realização de um processo licitatório bem definido, com orçamento preciso, que garanta a
contratação de obras e serviços que resultarão no desembolso de valores correspondentes apenas
àqueles eventos e quantitativos estritamente necessários, evitando o desperdício de recursos públicos.
In casu, ante o descumprimento dos requisitos referenciados, não há como acolher a peça
constante dos editais relativos às licitações como projetos básicos, à luz de sua definição e critérios para
elaboração definidos em lei, restando, assim, configurada transgressão ao disposto no art. 7°, § 2°,
inciso I, da Lei n° 8.666/93, ensejando a nulidade dos certames.
No mesmo sentido, ao não disponibilizar o orçamento detalhado em planilhas aos licitantes,
conforme admitido pelos seus membros, a Comissão de Licitação privou os interessados nos certames
de informações fundamentais para a elaboração de suas propostas, cujo conhecimento por todos os
licitantes é condição de garantia do princípio constitucional da isonomia, que deve ser perseguido nos
processos licitatórios."
Em conclusão, propôs a SECEX-AP, alternativamente:
"I - seja conhecida a presente representação, formulada nos termos do art. 113, § 1°, da Lei n°
8.666/93 para, no mérito, considerá-la procedente;
II - seja determinado ao INCRA-SR/AP, com fulcro no art. 71, inc. IX, da Constituição Federal,
c/c o art. 45 da Lei n° 8.443/92, art. 189 do RI/TCU e art. 19 da Resolução TCU n° 36/95, que adote
as medidas cabíveis com vistas ao exato cumprimento do disposto nos arts. 7°, § 2°, inciso I, à vista da
definição contida no art. 6°, inciso IX, alínea T, e art. 40, § 2°, inciso II, da Lei n° 8.666/93, alterada
pela Lei n° 8.883/93, no que tange às Tomadas de Preços n° 01, 02, 03 e 04/97 - CELOS/INCRA-AP,
promovendo a anulação das mesmas, bem como dos contratos delas decorrentes;
III - seja fixado o prazo de 15 (quinze) dias para que o INCRA/SR-AP informe a este Tribunal
acerca do cumprimento da medida consubstanciada no item anterior;
IV - seja recomendado à referida Entidade que observe o disposto no art. 59 e em seu Parágrafo
único, da Lei n° 8.666/93, relativamente ao dever de indenizar a contratada e à promoção da
responsabilidade de quem deu causa às ilegalidades aqui apontadas;
V - seja enviada cópia da Decisão que vier a ser proferida nestes autos, bem como do relatório e
Voto que a fundamentarem, à CISET do Ministério Extraordinário de Política Fundiária, para
acompanhamento da matéria em questão e providências que julgar necessárias, no âmbito de sua
competência específica;
VI - seja levado ao conhecimento do interessado - Sr. Walner Rocha Bezerra, Diretor
Administrativo da empresa Engenharia Comércio Bezerra Ltda, o inteiro teor da Decisão que vier a ser
proferida, bem assim do Relatório e Voto que a fundamentarem; ou
assim não entendendo o Relator, seja a execução dos contratos decorrentes das Tomadas de
Preços n° 01, 02, 03 e 04/97 - CELOS/INCRA/SR-AP, submetidos a acompanhamento pela
SECEX/AP, em razão das deficiências apuradas nos projetos básicos e na estrutura de fiscalização da
Entidade."
É o Relatório.
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II - VOTO
As análises a cargo da SECEX-AP consideraram que os certames objeto da presente
Representação estariam comprometidos em face de duas questões específicas: a ausência de projeto básico
detalhado e a não-disponibilização, aos licitantes, de orçamento detalhado das obras. Data venta, não creio
que os referidos pontos estejam a lançar mácula irreparável sobre as empreitadas de que se trata.
Observe-se que a polêmica criada em torno do Projeto Básico refere-se especificamente ao
2.
nível de detalhamento requerido para que se considere cumprida essa exigência legal. Não se fala portanto,
in casu, da inexistência de Projeto Básico. Nesse sentido, há que se convir que a construção de estradas
vicinais destinadas unicamente à viabilização de assentamentos rurais é tarefa de relativa simplicidade, não
estando a exigir soluções particulares que lhe proporcionem características únicas. Mais ainda, a
construção de estradas da espécie representa rotina nas ações desenvolvidas pelo INCRA, o que torna o
processo de construção ainda mais previsível. Nesse sentido, e objetivando racionalizar seus
procedimentos e custos, o INCRA elaborou o denominado Manual para Elaboração de Projetos Básicos
de Obras e Serviços de Engenharia, aprovado pela Portaria INCRA/P/N° 327/95, que dispõe em seu item
20.3 1
"Tendo em mente a simplicidade construtiva das estradas rurais, os volumes de terra a
movimentar, os quantitativos de obras de arte e a distância de transporte de material para revestimento
primário poderão, na elaboração de projetos básicos, ser estimados com base em procedimentos
expeditos, contudo, tais estimativas jamais poderão ser adotadas para efeito de medição dos serviços,
devendo a fiscalização, obrigatoriamente, acompanhar ou efetuar o levantamento dos quantitativos, em
campo."
Assim, foi elaborado, pela Diretoria de Assentamento daquela Autarquia, Projeto Básico
3
Padrão discriminando quantitativos de materiais e serviços estimativos a serem empregados, por
quilômetro de estrada construída. Esse Projeto Básico Padrão foi utilizado pela Superintendência Estadual
do INCRA no Estado do Amapá quando das licitações em comento
Ora, claro está que os atos praticados pelos Membros da Comissão de Licitação e pelo Sr
4
Superintendente Regional respaldaram-se em normativos internos, de âmbito nacional, nunca antes
questionados
E mais ainda, não vejo como a utilização de Projeto Básico padrão possa ter trazido
5
prejuízo à livre competição ou a qualquer dos licitantes, o que poderia motivar a nulidade do certame. De
fato, a única alegação possível, por parte dos licitantes, seria a de que o desconhecimento dos detalhes
técnicos da obra o impediriam de apresentar propostas de preços precisas e, nesse sentido, o preço
ofertado poderia ser, em decorrência de eventuais alterações de projetos, desfavorável ao contratante
quando do momento da execução. No entanto, conforme pude verificar, o item 10 do Edital previu que as
obras seriam executadas pelo regime de empreitada por preço unitário, ou seja, os contratantes receberão
pelo que efetivamente realizarem. Assim, mesmo na hipótese de ocorrerem pequenas alterações nos
projetos, não haverá qualquer prejuízo.
Quanto à questão do orçamento detalhado, vale frisar que não houve "não
6.
disponibilização", uma vez que tal expressão transmite a idéia da negativa em ser prestada alguma
informação. Na verdade, conforme esclareceram os responsáveis, havia a previsão de distribuição das
planilhas juntamente com o edital. Todavia, por um lapso, tais não foram distribuídas. No entanto, o edital
consignou expressamente, em seu item 29.1, que as informações e esclarecimentos complementares
considerados necessários poderiam ser solicitados, por escrito, em dias e local que especificou. Assim, os
3
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licitantes que considerassem imprescindíveis tais planilhas poderiam simplesmente solicitá-las, pelo que
considero que, igualmente, a falha não trouxe prejuízos ao procedimento licitatório.
Finalmente, observo que sete firmas atenderam ao chamamento do edital, o que demonstra
7.
o caráter competitivo do certame.
Ante o exposto, entendendo que os fatos que motivaram a presente Representação não
frustaram o caráter competitivo do certame ou trouxeram prejuízo a qualquer dos licitantes, 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
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DECISÃO N° 240 /98 -TCU - Plenário
Processo TC n°775.121/97-5
Classe de Assunto: VII - Representação de Licitante
Interessado: firma E.C.B. - Engenharia Comércio Bezerra Ltda.
Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA /Superintendência Regional
do Amapá
Vinculação: Ministério Extraordinário de Política Fundiária - MEPF
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX-AP
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 113, § 1°,
da Lei n° 8.666/93, 43, II, da Lei n° 8.443/92 c/c art. 194, § 1°, do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
8.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Ronaldo Fernandes Costa Lima, Agenor
Pires Barbosa, Erasmo Isse Polaro e Gersuliano da Silva Pinto, por considerar que as falhas apontadas não
tiveram o condão de frustar o caráter competitivo do certame ou de trazer prejuízo a qualquer dos
licitantes;
8.3. promover a oportuna juntada destes autos às contas do INCRA relativas ao exercício de 1997;
8.4. dar ciência desta deliberação ao Interessado, remetendo-se-lhe cópia desta Decisão, acompanhada
do Relatório e Voto que a fundamentaram.
Ata te 16/98 — Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

HOMERO SANTOS
Presidente
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC n2 001.304/98-4
NATUREZA: Solicitação
ÓRGÃO: Ministério Público Federal - Procuradoria da República no
Estado do Rio de Janeiro
INTERESSADO: Valéria Gaudêncio Fernandes Cohen, Procuradora da
República
EMENTA: Solicitação formulada pela Procuradoria da República no
Estado do RJ. Informações acerca do TC n 2 15.333/97-3, relativo à
representação formulada contra acordo celebrado pelo DNER.
Encaminhamento pela autoridade solicitante de parecer emitido sobre o
referido acordo. Matéria ainda não apreciada pelo Tribunal. Deferimento.
Conhecimento ao interessado. Juntada dos autos ao referido processo.

Cuidam os autos de solicitação formulada pela Procuradora da República no Estado do Rio de
Janeiro, Sra. Valéria Gaudêncio Fernandes Cohen, por meio do OFÍCIO PR/REVC/N 2 06/98 (fls. 1/2), de
2/3/98, de informações, para fins de adoção de medidas da competência do Ministério Público Federal, sobre
o julgamento do processo TC n 2 15.333/97-3, relativo à representação formulada pela Juíza da 7 2 Vara Federal
do Rio de Janeiro acerca do acordo extra judicial celebrado entre o Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem - DNER e a empresa Pedra Bonita Empreendimentos Hoteleiros LTDA visando o ressarcimento
dos danos causados às instalações da referida empresa, localizadas na BR-040, decorrentes do
desmoronamento de talude à beira da rodovia, ocorrido em 23/12/94.
Juntamente com a solicitação de informações, a ilustre Procuradora da República encaminha
a esta Corte de Contas, para conhecimento, cópia do parecer emitido por ela sobre o "Acordo" supracitado,
no qual alega como inconcebível o valor pago a título de indenização pelo acidente ocorrido na BR-040 (fls.
3/6).
Por Despacho do Secretário-Geral de Controle Externo, os presentes autos foram
encaminhados à análise da 1 2 SECEX, com fulcro no art. 30, parágrafo único, da Resolução n 2 77/96-TCU
(fl. 9).
A Unidade Técnica, instruindo o feito, salienta, preliminarmente, que a presente solicitação
respalda-se no art. 26 da Lei n 2 8.625/93 e na citada Resolução n° 77/96-TCU.
Quanto ao TC n2 15.333/97-3, a la SECEX informa que referido processo se encontra,
atualmente, em fase de saneamento, aguardando exame dos esclarecimentos encaminhados pelo DNER em
razão de diligência efetivada pelo Tribunal junto à referida Autarquia.
A Unidade Técnica conclui propondo (fls. 10/14) que seja informado à autoridade solicitante
que o processo TC n 2 15.333/97-3, no qual estão sendo examinados os fatos referentes ao acordo supracitado,
encontra-se naquela Secretaria para exame dos esclarecimentos apresentados pelo DNER em atendimento à
diligência formulada pelo Tribunal.
Sugere, também, que cópia da decisão a ser proferida no presente processo seja encaminhada
à referida autoridade, para melhor compreensão dos fatos, e que os presentes autos sejam juntados ao TC n 2
15.333/97-3, para subsidiar seu exame e instrução.
É o Relatório.
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Gabinete Ministro Humberto Souto

VOTO
Primeiramente, observo que, como salientado pela Unidade Técnica, o atendimento da presente
solicitação encontra amparo na Lei n° 8.625/93 e no art. 30 da Resolução n° 77/96-TCU.
Já o TC n° 15.333/97-3, do qual estão sendo requisitadas informações, encontra-se, atualmente,
em fase de saneamento, tendo em vista que, em cumprimento ao Despacho por mim exarado naqueles autos,
foi realizada diligência junto ao DNER a fim de que essa Autarquia encaminhasse as informações consignadas
pela Unidade Técnica às fls. 12/13 deste processo.
Dessa forma, considerando que a matéria da qual se requer informações ainda não foi apreciada
pelo Tribunal, o que condiciona o deferimento da presente solicitação à autorização do Plenário, conforme
Decisão n° 91/96-TCU-Plenário e Resolução n° 36/95, e ante a natureza do pedido, Voto por que o Tribunal
adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 06 de maio
1998.

HUMBER O GUIMARÃES SOUTO
Ministro-Relator
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DECISÃO N2 24 1 /98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n 2 : 001.304/98-4
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessado: Valéria Gaudêncio Fernandes Cohen, Procuradora da República
Órgão: Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 1 2 SECEX
Decisão:
O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 26,
inciso I, alínea "b", da Lei n2 8.625/93 e no art. 30, parágrafo único, da Resolução n 2 77/96, DECIDE:
8.1 conhecer da presente solicitação, para informar à Procuradora da República no Estado do Rio de
Janeiro, Sra. Valéria Gaudêncio Fernandes Cohen, que o processo TC n 2 15.333/97-3, relativo à
representação formulada pela Juiza da 7 2 Vara Judiciária do Rio de Janeiro acerca do acordo firmado entre
o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER e a empresa Pedra Bonita Empreendimento
Hoteleiro Ltda, encontra-se em fase de exame dos esclarecimentos apresentados pelo DNER em atendimento
à diligência formulada pelo Tribunal, e que tão logo haja deliberação definitiva sobre o referido assunto serlhe-á enviada cópia da decisão pertinente;
8.2 determinar ajuntada dos presentes autos ao processo TC n 2 15.333/97-3, com vistas a subsidiar seu
exame e instrução e para que seja, oportunamente, dado cumprimento ao exarado no item 8.1.
Ata n° 16/98 - Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Valmir
Campeio e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.
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Presidente
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GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-775.175/97-8
Natureza: Solicitação de instauração de TCE
Responsável: João Renôr Ferreira de Carvalho (Reitor)
Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá - UNIFAP
Vinculação: Ministério da Educação
Ementa: Solicitação de instauração, pelo TCU, de Tomada de
Contas Especial nos setores financeiros e administrativos da
Universidade para produzir subsídios a relatório do Reitor ao MEC
em relação à gestão de seu antecessor. Instrução da Unidade
instrutiva demonstra ausência de fundamentos legais para a
admissibilidade do pedido. Com base no art. 6°, c/c art. 5° da Lei n°
8.443/92, o Tribunal decide não conhecer do pleito por falta de
base legal à sua admissibilidade. Ciência ao interessado. Anexação
dos autos ao TC-775.025/98-4 que encapa relatório de auditoria
realizada na Entidade.

•

Trata-se de solicitação do Reitor da Fundação Universidade Federal do Amapá - UNIFAP para o
TCU instaurar Tomada de Contas Especial em todos os setores financeiros e administrativos daquela
Universidade. Tal pedido está justificado, pelo solicitante, no fato de ter assumido o cargo de Reitor sem
"transmissão de cargo pelo titular anterior" e por não dispor de "elementos suficientes para fazer um
relatório circunstanciado ao MEC a respeito da gestão do Prof. (..) que dirigiu a UNIFAP por mais de
quatro anos" .
A SECEX-AP analisou os elementos que subsidiam a solicitação, elaborando a instrução de fls.
2.
2/3 dos autos, da qual faço destaque:
"a) Por força de norma constitucional (Art. 71, Inciso II), o Tribunal de Contas da União tem a
competência de 'julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e
valores públicos das administração direta e indireta, incluídas as fundações ...'.
A mesma competência está inscrita no Inciso I, art. 1 0 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do
TCU).
O art. 3° da citada Lei prescreve que o TCU, no âmbito de sua competência e jurisdição, tem o
poder regulamentar, podendo expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições.
Relativamente à Prestação de Contas (no caso da UNIFAP é prestação de contas), o art. 2° da
Instrução Normativa n° 12/96-TCU determina que a prestação de contas das entidades da
administração indireta devem ser encaminhadas ao Tribunal no prazo máximo de 150 dias após o
encerramento do exercício. Infere-se, assim, que a prestação de contas deve ser apresentada
anualmente e que a sua elaboração é competência do Responsável e não desta Corte de Contas.
No que se refere à Tomada de Contas Especial, o art. 8° da Lei n°8.443/92 define os casos cuja
ocorrência demandariam a instalação de tomada de contas especial. Os casos são: Omissão no dever
de prestar contas; não comprovação da aplicação dos valores públicos e prática de qualquer ato
ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário. A razão apresentada pelo Reitor
para solicitar a tomada de contas especial é a falta de transmissão de cargo. Ora, como demonstrado,
tal fato não é motivo suficiente para a instauração de uma tomada de contas especial.
J) O mesmo artigo citado no item acima, in fine, determina que 'a autoridade administrativa
competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências com
vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos
responsáveis e quantificação do dano'.
g) Ainda no uso do seu poder regulamentar, o TCU emitiu a Instrução Normativa n° 13, de 4.12.96.

MIN-VC_I69 \\C: \Trabalho \votos \77517597.doc

-1 1 2-

e

gefiv:^.

tent,

csan"
er- cg.
do Meuá&

Secreta

2

Tribunal de Contas da União
TC-775.175/97-8

•

O parágrafo único do art. 1° desta Instrução informa que a tomada de contas especial 'é medida de
exceção, somente devendo ser instaurada após esgotadas as providências administrativas internas
com vistas à recomposição do Erário'.
No entendimento do analista, o Reitor, ao tomar conhecimento da prática de ato ilegal, ilegítimo
ou antieconômico, deve proceder à instalação de comissão de sindicância, inquérito administrativo ou
processo administrativo disciplinar, com o objetivo de apurar os fatos, identificar os responsáveis e
quantificar o dano. Esgotadas, na área administrativa, as providências com vistas à recomposição do
débito, o Gestor deve solicitar do Controle Interno a instauração de tomada de contas especial. Após
a apuração dos fatos pelo Controle Interno, a tomada de contas especial é encaminhada ao TCU.
Ainda no entendimento do analista, a SECEX-AP não pode, também, proceder a inspeção na
Entidade, posto que a solicitação não encontra amparo legal no que dispõe o artigo 205 do Regimento
Interno do TCU, uma vez que inexistem na petição dados suficientes para fundamentar a sua
realização. Informe-se, no entanto, que a Entidade em tela está sendo auditada por esta SECEX-AP,
no período de 19.02 a 09.03.98, com respaldo no Plano de Auditoria do I° semestre/98, registrado no
SPA sob o n° 030024/1998-1, 00003, conforme Portaria SECEX-AP n°3, de 16.02.98.
Pelo exposto acima, o analista encaminha os autos à consideração superior, com a proposta de
indeferimento do pleito do Magnifico Reitor da Universidade Federal do Amapá, posto que não
existem fundamentos legais para a sua admissibilidade, dando conhecimento ao interessado do inteiro
teor da Decisão que vier a ser proferida."
É o Relatório.
VOTO
Está evidenciado, nos elementos que reproduzi no Relatório, que se trata de solicitação indevida
para que esta Corte instaure Tomada de Contas Especial na Universidade Federal do Amapá, a fim de
gerar elementos para que o atual Reitor utilize-os politicamente contra o seu antecessor.
A bem lançada instrução da SECEX-AP demonstra a improcedência do pedido, que não se
compatibiliza às finalidades constitucionais desta Corte. Ademais, carece de base legal a sua
admissibilidade. Por isso, tomando por referência o disposto nos arts. 6° e 5° da Lei Orgânica desta Corte,
acolho a proposta daquela Unidade no sentido do não conhecimento do solicitado por falta de fundamento
legal para a sua admissibilidade, dando-se conhecimento ao interessado da deliberação que vier a ser
adotada.
Ressalvo que entendo pertinente remeter ao interessado, além de cópia da deliberação que for
adotada, cópia do Relatório e Voto que a fundamentam, por conterem elementos elucidativos à alta
administração da Universidade em causa, bem como determinar ajuntada destes autos ao TC-775.025/984, que encampa elementos de auditoria realizada naquela entidade e ainda em fase de instrução.
Assim, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão, cujo teor submeto à elevada apreciação deste
Colegiado.
TCU., Sala das Sessões, em 06 de maio

ALMIIt CAfIÍPELO
Ministro-Relator
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Processo n° TC-775.175/97-8
Classe de Assunto: (VII) Solicitação de instauração de TCE
Interessado: João Renôr Ferreira de Carvalho
Entidade: Fundação Universidade Federai do Amapá — UNIFAP
Vinculação: Ministério da Educação
Relator: Ministro Valmir Campeio
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX-AP
Decisão: Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com base no art. 6°, combinado
com o art. 5 0 , da Lei n° 8.443;92, DECIDE:
8.1. não conhecer da solicitação do Sr. João Renôr Ferreira de Carvalho, Reitor da Fundação
Universidade Federal do Amapá, para que este Tribunal instaure Tomada de Contas Especial naquela
instituição, por ausência de fundamento legal que ampare a admissibilidade do pleito;
8.2 determinar a remessa de cópia desta deliberação, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam, ao interessado e ajuntada dos autos ao TC-775.025/98-4.
Ata n° 16/98 — Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Valmir Campeio (Relator) e o
Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

),

HOMERO SANTOS
Presidente

•

AL IR CA ELO
Ministro-Relator
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TC-003.286/96-7 (c/ 01 Volume Anexo)
Natureza: Apartado.
Responsáveis: Aílton Barcelos Fernandes, Secretário-Executivo, e outros.
Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária/MAARA (extinto) e Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
EMENTA: Apartado constituído em cumprimento ao item 8.2 da
Decisão Plenária n. 109/96 (in Ata n. 09/96 - Plenário). Relatório da
Auditoria realizada pela Secretaria Federal de Controle nos recursos
federais repassados, mediante convênios, a organismos internacionais,
analisado por Unidades Técnicas deste Tribunal. Apuração de
falhas/irregularidades. Determinações.

RELATÓRIO

O Tribunal, ao apreciar o TC n. 008.440/94-8 - referente a Relatório da Auditoria realizada pela
Secretaria Federal de Controle nos recursos federais repassados a organismos internacionais, sintetizado por
equipe de servidores da SAUDI, 4a e 6a SECEX' s - decidiu, entre outras providências (Decisão Plenária n.
109/96, na Sessão de 13.03.96, in Ata n. 09/96, fls. 140/147):
"8.2. autorizar a formação de processos apartados a serem remetidos a cada Secretaria de Controle
Externo, de acordo com suas clientelas, para que seja dado prosseguimento ao exame dos fatos apontados
pela Secretaria de Auditoria e Inspeções - SAUDI."
O presente processo foi constituído para fins de análise das ocorrências verificadas em convênios
celebrados entre o antigo Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária/MAARA e
diversos organismos internacionais, entre eles FAO, ONU e IICA, em especial o que diz respeito às
contratações consideradas irregulares de servidores daquele Ministério pelos referidos Organismos.
Instruindo o feito, a 4a SECEX promoveu diligências junto à então CISET/MAARA, à Secretaria
Executiva daquele Ministério e à antiga Secretaria de Desenvolvimento Rural do Órgão (fls. 154/160), bem
assim audiência dos Srs. Celso Luiz Claro de Oliveira e Élio José Wolff, ex-Diretores do
DENACOOP/MAARA, Osvaldo Russo de Azevedo e Marcos Correia Lins, ex-Presidentes do INCRA (fls.
162/168).
Após detalhado exame dos esclarecimentos encaminhados (fls. 179, 232/475) e razões de
justificativa apresentadas (fls. 229/231, 252, 262, 356/359), aquela Unidade Técnica, tendo em vista a
existência de 04 Tomada de Contas sobrestadas naquela Unidade aguardando, entre outras decisões, a que
for adotada nestes autos (TC's n. 009.427/93-7, 010.018/94-8, 010.108/94-7 e 005.821/95-9), propõe (fls.
500/503):
"I - seja este processo arquivado nesta SECEX para subsidiar o exame das tomadas de contas
supracitadas, além da prestação de contas do INCRA, exercício de 1995, TC-005.227/96-8, anexando-se
àqueles autos cópia da documentação constante deste processo, relativa àquelas Unidades/Entidades
referentes aos respectivos exercícios;
II - determinar à Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR, que:
apresente justificativas e esclarecimentos em face da recomendação feita pela CISET no item
39 do Relatório de Auditoria de Convênio n. 134/94 (fl. 130 do vol. I), devendo tais justificativas serem
apreciadas na Tomada de Contas da SDR, exercício de 1994, TC-005.821/95-9;
promova uma melhor e mais eficaz fiscalização nos convênios e/ou acordos firmados com os
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Organismos Internacionais (fls. 120);
solicite somente o serviço ou produto de acordo com os objetivos do convênio firmado com
os Organismos Internacionais, no caso IICA, a quem cabe a contratação, cuja despesa deverá ser
aprovada pela Secretaria (fls. 121);
adote providências no sentido de que a FAO preste contas dos recursos federais a ela
repassados de forma a comprovar a legitimidade, propriedade, legalidade e economicidade de sua
gerência (fls. 129);
III - determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA para que:
tome providências no sentido de que seja instaurada, nos termos do art. 8° da Lei n. 8.443/92,
a Tomada de Contas Especial contra o Sr. MARCOS OTÁVIO BEZERRA, CPF n. 851.208.637-87,
servidor ativo da Universidade Federal Fluminense, pela simultânea percepção de remuneração pela UFF
e pelo IICA (Contrato n. 171/94), nos meses de novembro e dezembro de 1994 (Demonstrativo de
Débito às fls. 486);
tome providências no sentido de que seja instaurada, nos termos do art. 8° da Lei n. 8.443/92,
a Tomada de Contas Especial contra a Sra. SEVY DE BARROS MADUREIRA FERREIRA, pela
percepção de remuneração pela Fundação Joaquim Nabuco e pelo PNUD, no período de 17 e
19.10.1994, cujos recursos são provenientes do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD e o Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - INCRA (Demonstrativo de Débito às fls. 487).
IV - determinar à Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura e do Abastecimento que tome
providências no sentido de que sejam instauradas, nos termos do disposto no art. 8°, da Lei n. 8.443/92,
as Tomadas de Contas Especiais contra os seguintes servidores: MILCÍADES MÁRIO SÁ FREIRE DE
SOUZA, MARGARETH BRAGA MARLIERE BARBOSA e JÚLIO CÉSAR DE TOLEDO PIZA
JÚNIOR, pela percepção de pagamentos efetuados pelo IICA à conta de convênios celebrados com o
Ministério, a título de prestação de serviço, quando os mesmos eram ocupantes de cargo em comissão
no MAARA (Demonstrativo de Débito às fls. 480/485).
VI - determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Agricultura e do Abastecimento
- CISET, que:
se pronuncie nas contas da SDR sobre a efetivação ou não da eficaz fiscalização nos convênios
e/ou acordos firmados com os Organismos Internacionais;
adote as medidas necessárias visando assegurar o cumprimento das determinações para
instauração das Tomadas de Contas Especiais de que tratam o inciso III, letras 'a' e 'IV, bem como inciso
IV, ambos desta instrução, manifestando-se oportunamente, tendo em vista o disposto na IN/TCU n.
13/96, art. 3°."
A Procuradoria, instada a se pronunciar a pedido deste Relator (fls. 504), manifesta-se de acordo
com tais proposições, "sugerindo, porém, que seja a LP SECEX orientada a acompanhar, na prestação de
contas de 1995 do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, a continuidade do
ressarcimento procedido por Francisco Clesson Dias Monte, como indicado no subitem 10.6.4 do parecer
instrutório (fls. 499), bem como seja a mesma Unidade Técnica incumbida de verificar, quando do exame das
contas de 1992 e 1993, sobrestadas, do DENACOOP e da Secretaria de Desenvolvimento Rural, a
aplicabilidade da medida preconizada no subitem 10.1.4 (fls. 495) e 10.5.4 (fls. 498) da instrução técnica.
Importa esclarecer que a medida aludida na instrução técnica e referida no Parecer do douto
Ministério Público diz respeito ao possível reflexo, nas contas acima mencionadas, das ocorrências apuradas
nestes autos, quais sejam, a realização de despesas sem a devida dotação orçamentária, bem assim o desvio
de função de diversas pessoas contratadas pelos Organismos Internacionais para o desempenho de atividades
inerentes às categorias funcionais do quadro de pessoal do ex-MAARA, sem vínculo com os objetivos dos
projetos inicialmente ajustados.
É o relatório.
7
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VOTO

Em diversas ocasiões, este Tribunal manifestou preocupação com a atuação dos organismos
internacionais, no âmbito da Administração Pública, tendo em vista que a contratação de servidores públicos
por esses organismos, para a execução de atividades concernentes a convênios celebrados com os órgãos
federais, tem sido prática comum.
No Relatório sobre as Contas do Governo, relativas ao exercício de 1995 (in Ata n. 21/96 Plenário), foi formulada a seguinte recomendação, entre outras:
"d) sejam aprovadas normas disciplinadoras em relação à celebração de convênios com organismos
internacionais, tais como PNUD, IICA, OEA, FAO, CEPAL, UNICEF, OIT, BIRD e BID, no tocante
à contratação de consultores."
Em Sessão de 17.09.97, o Plenário apreciou o TC n. 005.240/96-4, processo apartado constituído,
a exemplo destes autos, em decorrência do decidido na Sessão Plenária de 13.03.96 (Decisão n. 109/96). No
referido apartado, verificou-se, entre várias ocorrências envolvendo a Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República - SAE/PR, aquela referente à contratação de servidores para prestarem serviços
técnicos especializados e de consultoria junto a Projetos desenvolvidos pelo PNUD - Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento.
Na oportunidade, o Relator daqueles autos, Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira, ressaltou
a relevância de Projetos dessa espécie para o Brasil, bem assim a necessidade de se conhecer "as dificuldades
enfrentadas para encontrar pessoas realmente preparadas para desempenhar, a contento, tarefas dessa natureza,
que demandam, muitas vezes conhecimentos específicos e de grande responsabilidade" (v. itens 20 e 21 do
Voto de Ministro-Relator, fls. 164, in Ata n. 36/97).
No aludido processo, o Tribunal decidiu (Decisão n. 601/97), com respeito à acumulação de
remuneração em que ficou comprovada a compatibilidade de horários e disponibilidade de tempo dos
servidores envolvidos, determinar à Diretoria de Administração Geral da Casa Militar da Presidência da
República a observância rigorosa das disposições das Leis de Diretrizes Orçamentárias, que proíbem a
realização de despesas com o pagamento de servidores da Administração Pública, ou empregados de empresas
públicas ou de sociedades de economia mista, por serviços de consultoria ou assistência técnica, custeados
com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes, ou outros instrumentos congêneres, firmados com
órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais.
No presente caso, relativamente à percepão cumulativa de remuneração por parte dos Srs.
Milcíades Mário Sá Freire de Souza e Júlio César de Toledo Piza Júnior e Sra. Margareth Braga Marliere
Barbosa, além de não haver sido devidamente comprovada a compatibilidade de horários entre as atividades
desempenhadas no Ministério da Agricultura e do Abastecimento - MA e no Instituto Interamericano de
Cooperação para a Agricultura - IICA, tais servidores exerciam cargos em comissão naquele Ministério,
estando, portanto, submetidos ao "regime de integral dedicação ao serviço", de conformidade com o disposto
no § 1° do art. 19 da Lei n. 8.112/90.
Quanto ao Prof Marcos Otavio Bezerra, releva assinalar que, de conformidade com as
"Considerações Gerais" do Contrato de Prestação de Serviços Profissionais de Consultoria firmado com o
IICA, o Consultor não poderia exercer cargo público remunerado, figurando no rodapé do mencionado
instrumento, declaração neste sentido, por ele assinada (fls. 457/459). Ademais, também neste caso, não restou
devidamente comprovada a compatibilidade de horários entre o cargo público de professor e o exercício de
consultoria, requisito estabelecido no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, para a licitude da
acumulação.
Assim sendo, considero pertinentes as propostas da 4a SECEX no sentido de serem instauradas
as respectivas Tomadas de Contas Especiais.
Por outro lado, no tocante à Sra. Sevy de Barros Madureira Ferreira, tendo em vista que a
importância percebida indevidamente, acrescida da correção monetária e dos encargos legais pertinentes,
corresponde a 648,32 UFIR' s, conforme demonstrativo às fls. 506, encontrando-se, pois, abaixo do limite
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fixado na IN/TCU n. 18/97 para o corrente exercício (3.000 UFIR's), entendo aplicável o art. 6°, caput, da
IN/TCU n. 13/96.
Ante o exposto, acolho, no essencial, o parecer da 4a Secretaria de Controle Externo, com os
acréscimos oferecidos pelo Ministério Público e, pois, voto por que seja adotada a decisão que ora submeto
à apreciação deste E. Plenário.
T C.U., Sala das Sessões, em 06 de - maio de 1998.

JOSÉ ANTONIO B DE MACEDO
Relator
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Processo TC n. 003.286/96-7 (c/ 01 Volume Anexo).
Classe de Assunto: VII- Apartado constituído em cumprimento ao item 8.2 da Decisão Plenária n. 109/96.
Responsáveis: Celso Luiz Claro de Oliveira, Élio José Wolff, Osvaldo Russo de Azevedo e Marcos Correia
Lins.
Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária/MAARA (extinto)
e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: Marinus Eduardo De Vries Marsico.
Unidade Técnica: LP SECEX.
Decisão: O Tribunal, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE determinar:
8.1 - à Secretaria de Desenvolvimento Rural — SDR do Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
que:
8.1.1 - apresente justificativas e esclarecimentos relativamente às ocorrências envolvendo ajustes com
a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura — FAO, as quais foram objeto das
ressalvas feitas pela CISET/MAARA no item 39 do Relatório de Auditoria de Convênios n. 134/94;
8.1.2 - abstenha-se de solicitar serviço ou produto que não se coadune com os objetivos de convênio
firmado com os Organismos Internacionais;
8.1.3 - adote providências no sentido de exigir que a FAO preste contas de recursos federais recebidos,
por meio de convênios ou instrumentos similares, de forma a comprovar a legalidade, legitimidade e
economicidade de sua aplicação;
8.2 - ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA que, com fulcro no art. 8° da Lei
n. 8.443/92, promova a instauração de tomadas de contas especiais para apuração da responsabilidade:
8.2.1 - do Sr. Marcos Otávio Bezerra, CPF n. 851.208.637-87, servidor ativo da Universidade Federal
Fluminense, pelo débito decorrente da percepção simultânea de remunerações pagas pela UFF e pelo IICA
(Contrato n. 171/94), nos meses de novembro e dezembro de 1994;
8.2.2 - da Sra. Sevy de Barros Madureira Ferreira, com observância do disposto no art. 6°, caput, da
IN/TCU n. 13/96, em decorrência do recebimento indevido de remuneração, no período de 17 a 19/10/94, com
recursos provenientes do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - INCRA e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD;
8.3 - à Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura e do Abastecimento que tome providências no
sentido de que sejam instauradas, nos termos do disposto no art. 8° da Lei n. 8.443/92, as tomadas de contas
especiais contra os seguintes servidores: Milcíades Mário Sá Freire de Souza, Júlio César de Toledo Piza
Júnior e Margareth Braga Marliere Barbosa, pelo débito decorrente da simultânea percepção de remuneração
paga pelo antigo Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária - MAARA e pelo
Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA, nos períodos de maio/92, dezembro/91 e
maio/julho-92, respectivamente;
8.4 — à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Agricultura e do Abastecimento — CISET/MA,
que se pronuncie nas próximas contas da Secretaria de Desenvolvimento Rural daquele Ministério sobre a
fiscalização nos convênios e/ou acordos firmados com os Organismos Internacionais.
8.5 - à4 SECEX que:
8.5.1 - acompanhe, na Prestação de Contas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária —
INCRA, relativa ao exercício de 1995, a continuidade do ressarcimento procedido por Francisco Clesson Dias
Monte, bem como o reflexo das ocorrências objeto destes autos nas contas sobrestadas do DENACOOP
(exercícios de 1992 e 1993 — TCs n. 009.427/93-7 e 010.018/94-8, respectivamente) e da Secretaria de
Desenvolvimento Rural do MAA (exercícios de 1993 e 1994— TCs n. 010.108/94-7 e 005.821/95-9);
8.5.2 — encaminhe à Secretaria de Desenvolvimento Rural cópia do Relatório de Auditoria de Convênios
n. 134/94 (fls. 124/135 do Vol. An. I), com vistas ao atendimento da determinação objeto do subitem 8.1.1
supra.
Ata n° 16/98 — Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
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11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo
e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo (Relator).
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HOMERO SANTOS
Presidente

JOSÉ AN • 10 BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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GRUPO I - CLASSE VII- Plenário
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TC-014 375/97-4
Natureza: Representação
Interessado: Sindicato das Empresas de Informática do Distrito
Federal - SINDESEI/DF.
Unidade: Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal SAA/MMA.
EMENTA: Representação do SINDESEUDF, com fundamento no
art. 113, § 1 0 , da Lei n. 8.666/93, sobre possíveis irregularidades
ocorridas no contrato celebrado entre o Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal - MMA e a Fundação de
Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais - FUNCATE, objetivando
a modernização administrativa das atividades e serviços executados
pelo MMA. Conhecimento da Representação. Matéria já apreciada
pelo Tribunal (Decisão n. 657/97 - TCU - Plenário - Ata n. 38/97).
Encaminhamento de cópia da mencionada Decisão ao Interessado.
Juntada às contas da supramencionada Unidade.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Representação formulada a este Tribunal pelo Sindicato das
Empresas de Informática do Distrito Federal - SINDESEUDF com fundamento no art. 113, § 1 0 , da Lei n.
8.666/93, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Contrato celebrado entre o Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal - MMA e a Fundação de Ciência, Aplicações e
Tecnologia Espaciais - FUNCATE, datado de 29/03/94 e aditado em 22/11/96 e 02/01/97, para
prorrogação da vigência até 31/12/97. O referido contrato tem o objetivo de promover a modernização
administrativa das atividades e serviços executados pelo MIMA para a prestação de serviços de
operacionalização das seguintes atividades (fls. 5/11):
Projeto e desenvolvimento de sistemas organizacionais e de informática;
Manutenção e gerenciamento de tecles de teleinformática;
Manutenção de sistemas;
- Suporte técnico a usuários de rede local;
Gerenciamento e manutenção de bancos de dados.
O SINDESEUDF entende que a celebração do contrato "com dispensabilidade de licitação,
face o disposto no inciso XIII do art. 24" da Lei n. 8.666/93 "não se enquadra neste dispositivo legal,
porquanto engloba serviços completamente alheios à pesquisa e ao ensino institucional" (fls. 2/3).
O Secretário-Geral de Controle Externo, Senhor José Nagel, após consignar que o "aludido
Sindicato efetuou representações semelhantes nos processos TC n. 014.373/97-1 e TC n. 014.374/97-8,
referente a contratos para os mesmos fins (...), firmados, respectivamente, entre o Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis e a Fundação Instituto de Administração - FIA, e entre a
Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT e a FUNCATE", encaminhou os presentes
autos à SAUDI, a fim de que fossem "verificados os requisitos de admissibilidade e efetuada a instrução
dos aludidos processos, de acordo com o art. 38 da Resolução - TCU n. 77/96", tendo em vista "a
similaridade entre os objetos das aludidas representações e a existência de unidades pertencentes à
clientela de mais de uma SECEX" (fls. 17).
A SAUDI, ao instruir o feito às fls. 18, registrou:
4.
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"Em consulta à Jurisprudência do Tribunal de Contas da União, verifica-se que assunto
idêntico, envolvendo as mesmas pessoas jurídicas e contratos com o mesmo objeto e mesmo período
de vigência, já foi apreciado, resultando na Decisão n. 657/97, que, dentre outras medidas, fixou o
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que a Subsecretaria de Assuntos Administrativos
do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal - SAA/MMA
adotasse as providências necessárias ao exato cumprimento no art. 37, inciso XXI, da Carta Magna e
nos arts. 2° e 3° da Lei n. 8.666/93, promovendo a realização do competente procedimento licitatório
para a contratação dos serviços de processamento de dados, ante a existência de diversas empresas
habilitadas a prestar esse tipo de serviço, devendo comunicar ao Tribunal, nesse prazo, as medidas
adotadas."
Em conseqüência, propõe "seja encaminhada cópia da Decisão n. 657/97 ao Sindicato das
Empresas de Informática do Distrito Federal - SINDESEI/DF, autor da Representação em causa".
É o relatório.
VOTO

•

De início, importa consignar que a presente Representação merece ser conhecida com
fundamento no art. 113, § 1°, da Lei n. 8.666/93.
De acrescentar que, consoante apurado pelo meu Gabinete, a Subsecretaria de Assuntos
Administrativos do MMA, em atendimento à supramencionada Decisão Plenária, informou a este
Tribunal que determinou a extinção do Contrato firmado com a FUNCATE, o qual motivou a
Representação em objeto, bem assim encaminhou cópia do Relatório da Comissão Permanente de
Licitação e do ato de adjudicação e homologação referente à Concorrência n. 001/98, "que trata da
contratação dos serviços técnicos de informática" pelo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal para o exercício de 1998.
Ademais, com fundamento no art. 194, inciso I, do Regimento Interno/TCU, o presente
processo deverá ser juntado às contas da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do MIMA relativas ao
exercício de 1996 para exame conjunto e em confronto.
No mais, ante o que consta dos autos, acolho o parecer da Unidade Técnica e voto por que
seja adotada a decisão que ora submeto à apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala de Sessões, em 06 de maio de 1998.

t

JOSÉ

,e,
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Relator
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DECISÃO N° 244 /98 - TCU - Plenário
•

Sectetatla

1. Processo TC n. 014.375/97-4.
Classe de Assunto: VII - Representação sobre irregularidades em processo licitatório.
Unidade: Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal - SAA/MMA.
Interessado: Sindicato das Empresas de Serviços de Informática do Distrito Federal - SINDESEI/DF.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SAUDI.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente Representação, nos termos do art. 113, § 1°, da Lei n. 8.666/93, para
considerá-la prejudicada, tendo em vista já haver proferido deliberação em outra Representação feita pela
mesma entidade, o Sindicato das Empresas de Serviços de Informática do Distrito Federal SINDESEI/DF, contra a Unidade Administrativa aqui envolvida, a Subsecretaria de Assuntos
Administrativos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal SAA/MMA (Processo TC n. 001.199/97-8 - Decisão n. 657/97 - TCU - Plenário - Ata n. 38/97);
8.2 - determinar a juntada destes autos às contas da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal - SAA/MMA relativas ao
exercício de 1996, para exame conjunto e em confronto;
8.3 - encaminhar ao SINDESEI/DF cópia desta Decisão e da de n. 657/97 - TCU - Plenário supramencionada, bem como dos respectivos Relatórios e Votos que as fundamentaram.
Ata n° 16/98 - Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campeio e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo (Relator).
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HOMERO SANTOS
Presidente
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Ministro-Relator
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GRUPO II- CLASSE VII- Plenário
TC-775.049/97-2
Natureza: Representação.
Interessado: João Bosco Araujo Fontes Junior, Procurador da
República no Estado do Amapá.
Entidade: Prefeitura Municipal de Itaubal/AP.
EMENTA: Representação formulada pela Procuradoria da República
no Estado do Amapá acerca da omissão no dever de prestar contas de
recursos repassados mediante convênio. Determinação à Entidade
repassadora, por intermédio da Secretaria de Controle Interno
(Decisão Plenária n. 437/97, in Ata n. 28/97). Remessa da TCE à
Secretaria de Controle Interno do Ministério do Planejamento e
Orçamento - CISET/MPO. Fixação de prazo à referida Secretaria de
Controle Interno para o encaminhamento de informações ao Tribunal.
Juntada oportuna desta Representação àqueles autos e
encaminhamento de cópia da Decisão, Relatório e Voto ao
Representante.

RELATÓRIO

Trata-se da Representação formulada pelo Dr. João Bosco Araujo Fontes Junior (fl. 01),
Procurador da República no Estado do Amapá, acerca da omissão no dever de prestar contas de recursos
repassados pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM à Prefeitura Municipal de
Itaubal/AP, por intermédio do Convênio n. 039/96 - SUDAM/PMI.
Em Sessão Plenária de 23.07.97, o Tribunal, diante das razões expostas por este Relator, assim
decidiu (fls. 17):
"8.1 - determinar à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, por
intermédio da Secretaria de Controle Interno do Ministério do Planejamento e do Orçamento, que, no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência, informe a este Tribunal acerca da prestação de contas
dos recursos federais repassados à Prefeitura Municipal de Itaubal/AP, mediante o Convênio n.
039/96 - SUDAM-PMI, bem como sobre a efetiva execução do objeto conveniado, indicando, se for
o caso, se já foi instaurada a devida Tomada de Contas Especial;
8.2 - encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à
SUDAM, a titulo de subsídio, e à Procuradoria da República no Estado do Amapá, para ciência;
8.3 - remeter o presente processo à SECEX/AP para que acompanhe o cumprimento da
determinação objeto do subitem 8.1 supra e adote as providências a seu cargo."
A SECEX/AP — tendo em vista o tempo decorrido desde o referido Decisum, e ante a
informação apresentada pela CISET/MPO no sentido de que a Prefeitura Municipal em causa já concluíra
a reclamada prestação de contas, restando ao Órgão repassador (SUDAM) realizar vistoria in loco (fls.
23) — propôs, inicialmente, com o endosso da douta Procuradoria, que fosse estabelecido prazo
improrrogável de quinze dias, a contar da ciência, para o efetivo cumprimento da determinação acima
transcrita (fls. 25).
Em face da juntada de nova documentação aos autos (fls. 28), determinei, por despacho (fls.
30), a reinstrução do processo pela Unidade Técnica.
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A Secretaria de Controle Externo no Amapá — considerando que a Tomada de Contas Especial
em nome do Sr. José Raimundo Ferreira do Rosário, ex-Prefeito do Município de Itaubal/AP
(encaminhada à CISET/MPO, em 07.01.98) "deverá ser remetida ao Tribunal para julgamento, conforme o
disposto no art. 5 0 da IN/TCU n. 13, de 04/12/96", e dado o cumprimento do objetivo da presente
Representação — propõe o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 55, inciso V, da Resolução n.
77/96, bem assim "que seja comunicado à Procuradoria da República do Amapá o inteiro teor daquilo que
vier a ser deliberado por esta Corte de Contas" (fls. 33/34).
É o relatório.

VOTO

•

Importa assinalar que a Tomada de Contas Especial instaurada em nome do Sr. José Raimundo
Ferreira do Rosário, ex-Prefeito do Município de Itaubal/AP — encaminhada à CISET/MPO, em 07.01.98,
conforme informado pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia/ SUDAM — ainda não deu
entrada neste Tribunal, de acordo com consulta feita no Sistema CAPT/TCU.
Ademais, releva considerar o que dispõem os art. 5 0 e 6°, caput, da IN/TCU n. 13/96 e o art.
2.
10 da IN/TCU n. 18/97, in verbis:
"Art. 5°. A tomada de contas especial prevista no art. 10 desta Instrução Normativa será, desde
logo, encaminhada ao Tribunal para julgamento, se o valor do dano atualizado monetariamente,
acrescido dos encargos legais, for superior à quantia para esse efeito fixada anualmente, por Instrução
Normativa, para viger no ano civil seguinte.
Art. 6°. Se o dano for de valor inferior à quantia a que alude o artigo anterior, a tomada de
contas especial será elaborada de forma simplificada, por meio de demonstrativo, e anexada ao
processo da respectiva tomada ou prestação de contas anual do ordenador de despesa ou do
administrador, para julgamento em conjunto."
"Art. 1 0 . É fixado, para o exercício de 1998, em 3.000 Unidades Fiscais de Referência, ou em
quantia equivalente ao índice que vier a substituí-la, o valor a partir do qual a tomada de contas
especial prevista no art. 10 da Instrução Normativa n. 13/96 - TCU será imediatamente encaminhada
ao Tribunal de Contas da União para julgamento."
Ante o exposto, acolho, em parte, o parecer da SECEX/AP e voto por que seja adotada a
decisão que ora submeto à apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 06 de maio de 1 998.

JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Relator
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Processo TC n. 775.049/97-2.
Classe de Assunto: VII - Representação da Procuradoria da República acerca da omissão no dever de
prestar contas de Convênio.
Interessado: João Bosco Araujo Fontes Junior, Procurador 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 - determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério do Planejamento e Orçamento CISET/MPO que informe a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, qual o valor
do débito apurado na Tomada de Contas Especial instaurada em nome do Sr. José Raimundo Ferreira do
Rosário, ex-Prefeito de Itaubal/AP, referente ao Convênio n. 039/96 - SUDAM-PMI, e, caso tal valor seja
superior a 3.000 UFIR's, encaminhe, desde logo, o respectivo processo a esta Corte, de conformidade
com o disposto no art. 5° da IN/TCU n. 13/96, c/c o art. 1° da IN/TCU n. 18/97;
8.2 - determinar a juntada oportuna deste processo à tomada de contas especial referida no subitem
anterior, para exame conjunto e em confronto;
8.3 - encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à
Procuradoria da República no Estado do Amapá.
Ata n° 16/98 — Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campeio e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo (Relator).

HOMERO SANTOS
Presidente

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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GRUPO - CLASSE VII— Plenário
TC-350.225195-8
Natureza: Solicitação
Entidade: Município de Arame/MA
Interessado: Dr. Cláudio Coelho Lima, Delegado de Polícia Federal
Ementa: Pedido de cópias de documentos colacionados aos autos.
Legitimidade do requerente amparada pelo art. 30 da Resolução TCU
n° 36/95. Deferimento.

Trata-se de pedido formulado pelo Sr. Cláudio Coelho de Lima, Delegado de Polícia Federal da
Superintendência Regional do Maranhão, no sentido de que lhe sejam remetidas cópias de documentos
colacionados aos presentes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada em virtude da omissão
no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Arame/MA por meio de convênio
celebrado com o extinto Ministério da Integração Regional, cujo objeto seria a canalização de 700 metros do
riacho Cajazeira.
Em instrução lançada à fl. 244, a SECEX/MA indica os documentos cuja cópia é requerida, que são:
relação de empenho n° 92RE00062; extrato do convênio; termo aditivo ao convênio; extrato da conta-corrente
do convênio; oficio n° 015/96, apresentado pelo Prefeito Municipal de Arame/MA; relatório da Comissão de
Obras e Serviços Públicos; certificado expedido pela Câmara Municipal de Arame/MA; declarações feitas por
residentes no Município; certidão expedida pelo 10 Tabelionato da Comarca de Grajaú; cópia de petição inicial
de ação ajuizada pelo Município de Arame/MA; extrato do SIAFI sobre a situação do convênio; e cópia dos
cheques emitidos na gestão dos recursos transferidos.
Por fim, a Unidade Técnica pugna por que o Tribunal defira o requerimento formulado.
É o Relatório.
PROPOSTA DE DECISÃO

De plano, releva mencionar que o Tribunal ainda não apreciou este feito, razão pela qual importa
submeter ao Colegiado Máximo o requerimento formulado, uma vez que a jurisprudência da Casa tem se
inclinado, a partir da Decisão n 2 91/96 - Plenário, Ata n 2 8/96; Relator o eminente Ministro Adhemar Paladini
Ghisi, no sentido de que informações a respeito de matéria ainda não apreciada por este Tribunal somente
poderão ser atendidas mediante autorização do E. Plenário (Decisões n 2 190/97 e 191/97, ambas do Plenário
e constantes da Ata n 2 12/97).
Quanto ao específico mérito do pleito formulado, o art. 30 da Resolução TCU n° 36/95 ampara seu
deferimento, eis que reconhece a legitimidade dos órgãos da Polícia Federal para requerer informações sobre
processos em trâmite no Tribunal.
Destarte, posiciono-me pelo deferimento da solicitação, com a ressalva de que seja alertada a
autoridade requerente, quanto ao fato de este Tribunal ainda não ter proferido julgamento de mérito a respeito
da matéria deste feito.
Ante o exposto, acolho o parecer da SECEX/MA e proponho que o Tribunal adote a Decisão que
ora submeto à apreciação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 6 de maio de 1998
Gref\l"
ER
BE AMIN íc9-'‘
Relato

ERSJ98

—127—

(5071011

Tribunal de Contas da União

emir
Seer etála

Pleflár 10

DECISÃO N2 246/98 TCU Plenário
-

lu"

-

Processo n2 TC-350.225/95-8
Classe de Assunto: VII — Solicitação.
Interessado: : Dr. Cláudio Coelho Lima, Delegado de Polícia Federal.
Entidade: Município de Arame/MA
Relator: Auditor Benjamin Zymler.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/MA.
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. deferir a presente solicitação, nos termos do art. 30 da Resolução TCU n° 36/95, para determinar à
SECEX/MA que:
8.1.1. remeta ao interessado cópia dos documentos colacionados às fls. 94, 95, 100/101, 139, 156, 157,
158, 159/164, 165, 166/168, 169e 186/187;
8.1.2. informe ao interessado que este feito ainda não foi apreciado pelo Tribunal.
Ata n° 16/98 — Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e
o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.
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Grupo 1- Classe VII- PLENÁRIO
TC-002.612/97-6
Natureza: Representação
Entidade: Município de Gramado/RS
Interessado: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
Ementa: Representação contra possíveis irregularidades na aplicação
de recursos repassados pela União ao Município de Gramado/RS.
Diligências. Comprovada a boa e regular gestão dos recursos.
Conhecimento. Improcedência. Comunicação ao TCE/RS.
Arquivamento.

Versa a espécie sobre representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande
do Sul contra irregularidades que teriam sido verificadas em processo daquele Tribunal, relativas à aplicação
de recursos repassados pelos extintos Ministérios do Bem-Estar Social e da Integração Regional ao Município
de Gramado/RS, cujos objetos seriam a aquisição de imóvel, por meio de procedimento expropriatório, para
a construção de um centro social de atenção à criança e ao adolescente e a construção da Barragem Parque
dos Pinheiros.
Segundo o autor da representação (fls. 03/12), a aquisição do imóvel ter-se-ia dado sem amparo em
laudo de avaliação, e as aquisições de materiais para a construção da sobredita barragem não condiziam com
a realidade encontrada em inspeção realizada.
Informou o TCE/RS que, em relação à obra da Barragem Parque dos Pinheiros, o montante
repassado foi de CR$ 4.874.346,00, que, somado à contrapartida do Município e aos ganhos em aplicação
financeira, atingiu o total de CR$ 25.673.340,04. Quanto ao valor pago pelo imóvel, o TCE/RS trouxe notícia
de que importou em CR$ 19.838.339,00.
Exarando despacho à fl. 15, o eminente Ministro José Antonio Barreto de Macedo, então Relator
do feito, determinou a realização de diligência à CISET/MARE, com vistas a obter esclarecimentos sobre o
repasse de recursos ao Município de Gramado/RS pelo extinto Ministério do Bem-Estar Social, no valor de
CR$ 19.838.339,00, em abril de 1994, e pelo extinto Ministério da Integração Regional, no valor de CR$
4.874.346,00, em 14.10.93.
Às fls. 16/17, a SECEX/RS expediu o Oficio n°384/97, dando cumprimento ao despacho.
Por meio do Oficio n° 491/97 — COAUD/CISET/MARE (fl. 18), o Secretário de Controle Interno
do MARE noticiou ter encaminhado o expediente remetido pela SECDURS à CISET do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, em virtude de ser de competência daquele Ministério
a condução dos recursos repassados pelo extinto Ministério da Integração Regional.
Em atendimento à diligência, a CISET/MMA esclareceu (fl. 49) que a prestação de contas dos
valores repassados ao Município com vistas à construção da barragem — CR$ 4.874.346,00 — foi aprovada,
e assim registrada no SIAFI, em decorrência de sua boa e regular aplicação.
Relativamente à quantia de CR$ 19.838.339,00, supostamente repassada em abril de 1994, informou
a CISET/MMA que a competência para prestar esclarecimentos seria do Departamento de Extinção e
Liquidação da Secretaria de Recursos Logísticos e Tecnologia da Informação do MARE (fl. 49).
Acolhendo proposição da Unidade Técnica, o então Relator determinou que se diligenciasse àquele
Departamento, a fim de obter informações sobre a questão (fl. 69).
Expedido e recebido o oficio de diligência (fls. 70/72), a CISET/MARE, com base em informação
prestada pelo Departamento diligenciado, afirmou que os valores repassados ao Município de Gramado/RS,
para a desapropriação do imóvel, foram da ordem de CR$ 6.798.179,00 e que os rendimentos da aplicação
financeira desses recursos importaram em CR$ 13.416.816,66, totalizando CR$ 20.214.995,66 (fls. 73/75).
Em novo oficio (fl. 78/79), a CISET/MARE trouxe aos autos notícia de que a prestação de contas
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dos valores repassados para a desapropriação do imóvel foi aprovada.
Por meio do Oficio n° 84/98 (fl. 84), a SECEX/RS diligenciou ao Município de Gramado/RS, com
intuito de obter informações sobre a existência de laudo de avaliação do imóvel expropriado.
Em resposta, o atual Prefeito, Sr. Nelson Dinnebier, colacionou o laudo de avaliação, bem como
outros documentos pertinentes à desapropriação do imóvel.
A Unidade Técnica, entendendo que não houve prejuízo ao Erário, pugnou por que o Tribunal
conheça a presente representação e proceda ao seu arquivamento.
É o Relatório.

PROPOSTA DE DECISÃO
No que diz respeito às verbas repassadas para a construção da Barragem Parque dos Pinheiros —
CR$ 4.874.346,00 —, acolho a proposição da SECEX/RS.
Com efeito, as contas prestadas em razão daquela descentralização de recursos foram aprovadas pelo
controle interno, que, inclusive, segundo consta à fl. 52, realizou inspeção in loco, com o intuito de verificar
a regular aplicação dos recursos.
Quanto ao valor repassado pelo extinto Ministério do Bem-Estar Social ao Município de
Gramado/RS, cujo objeto seria a aquisição de imóvel, por meio de procedimento expropriatório, embora não
haja nos autos cópia do termo da avença celebrada, o documento de fls. 88/90 — cópia da petição inicial de
ação de desapropriação ajuizada pelo Município — e, em especial, a Lei Municipal n° 1.243/94 (fl. 95)
demonstram que o imóvel destinava-se à construção de um centro social de atenção à criança e ao adolescente
e que o valor a ser pago por esse bem atingiria o montante de CR$ 19.838.339,00.
Conforme fazem prova os documentos contábeis de fls. 94, 98 e 99 e o extrato bancário de fl. 55,
o pagamento foi, de fato, feito no valor mencionado e no específico objeto — desapropriação do imóvel.
Assim, considerando a regularidade do pagamento efetuado, restou comprovada a aplicação da
quantia de CR$ 19.838.339,00.
Como o montante repassado, embora inicialmente fosse de CR$ 6.798.179,00, alcançou CR$
20.214.995,66, em decorrência dos rendimentos auferidos em aplicação financeira, restaria pendente de
comprovação a aplicação da diferença entre este último valor e aquele referente ao pagamento efetuado — CR$
19.838.339,00. Todavia, os documentos de fls. 93, 96 e 97 e, principalmente, o extrato bancário de fl. 55 são
hábeis a fazer prova de que o Município de Gramado/RS procedeu à devolução da diferença não utilizada na
aquisição do imóvel.
Destarte, como os valores repassados, tanto para a construção da Barragem Parque dos Pinheiros
7.
quanto para a desapropriação de imóvel, foram regularmente empregados nos seus objetos, não resta outro
entendimento, senão arquivar a presente representação.
Posto isso, acolho o parecer da Unidade Técnica e proponho que o Tribunal adote a Decisão que
ora submeto à consideração deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 6 de maio de 1998
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DECISÃO N2 247 /98-TCU- Plenário
Processo n2 TC-002.612/97-6
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
Entidade: Município de Gramado/RS
Relator: Auditor Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/RS
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer a presente representação, para, no mérito, julgá-la improcedente, uma vez que os valores
repassados, tanto para a construção da Barragem Parque dos Pinheiros quanto para a desapropriação de
imóvel, foram regularmente empregados nos seus objetos;
8.2 - comunicar o inteiro teor desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul;
8.3 - proceder ao arquivamento deste feito.
Ata n° 16/98 - Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Atila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e
o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.
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GRUPO -1 CLASSE - VII
TC-350.064/98-9
Natureza: Solicitação
Entidade: Município de Timon - MA
Interessado: Dr. Alexandre Meireles Marques
República no Estado do Maranhão

Procurador da

Ementa: Pedido de informações a respeito do TC n° 012.582/96-4
(sigiloso), bem como de cópias de documentos referentes ao Convênio
n° 1.289/94, firmado entre o Município de Timon - MA e o Fundo
Nacional da Saúde. Atendimento do pedido. Questão ainda não
apreciada definitivamente pelo Tribunal. Encaminhamento das
informações e remessa de cópias de documentos. Comunicação ao
requerente sobre o caráter sigiloso da matéria. Juntada dos autos ao
TC n° 012.582/96-4.

•

Trata-se de pedido formulado pelo douto Procurador da República no Estado do Maranhão, Dr.
Alexandre Meireles Marques, com base no art. 8°, inciso II, da Lei Complementar n° 75/93, no sentido de
obter informações a respeito do andamento do TC n° 012.589/96-4, que trata de denúncia contra ex-Prefeito
Municipal de Timon - MA, transformada em Tomada de Contas Especial, permanecendo, no entanto, a
chancela de sigiloso dos autos. Requer, ainda, sejam remetidas cópias dos documentos pertinentes ao
Convênio n° 1.289/94, firmado com o Fundo Nacional da Saúde, objeto da referida TCE, com o intuito de
instruir o procedimento administrativo de n° 08109.000302/97-23.
Informa a Sra. Assessora da SECEX/MA que o referido processo ainda não foi apreciado pelo
02.
Tribunal, encontrando-se em fase de exame das razões de justificativas. Aduz, ainda, que o pedido encontra
amparo no art. 30 da Resolução n° 36/96, razão pela qual propõe, com a concordância do Sr. Secretário de
Controle Externo, o atendimento do pleito, esclarecendo ao requerente sobre a natureza sigilosa dos autos.
É o Relatório.
PROPOSTA DE DECISÃO

•

Importa mencionar que o Tribunal ainda não apreciou o TC n° 012.589/96-4, objeto do pedido de
informações.
Esta Corte de Contas vem firmando posicionamento, a partir da Decisão n° 91/96 - Plenário, Ata n°
8/96, Relator o eminente Ministro Adhemar Paladini Ghisi, de que informações a respeito de matéria ainda não
apreciada por este Tribunal somente poderão ser atendidas mediante autorização do E. Plenário (Decisões n°
190/97 e 191/97, ambas do Plenário e constantes da Ata n° 12/97).
Ademais, cumpre destacar que a presente solicitação encontra amparo no inciso II do art. 8° da Lei
Complementar n° 75/93 que permite aos membros do Ministério Público da União requisitarem informações
e documentos da Administração Pública, para o exercício de suas funções.
Também o art. 30 da Resolução n 2 36/95, desta Casa, faculta aos membros do Ministério Público
Federal o direito de obter informações a respeito de processos em trâmite no Tribunal.
Dessa forma, entendo possível o atendimento às solicitações do requerente, razão pela qual reputo
necessário determinar à SECEX/MA que informe ao requerente que o TC- n° 012.852/96-4 ainda não foi
objeto de deliberação por parte do Tribunal, encontrando-se em fase de exame das razões de justificativa dos
DTA/98
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responsáveis.
Cumpre mencionar, ainda, que o processo acima mencionado possui oito volumes. Dessa forma,
entendo conveniente destacar algumas peças do processo, relativas ao Convênio n° 1.289/94, que deverão
integrar o conjunto de documentos a serem remetidos à autoridade signatária do pedido.
Por fim, tendo em vista que a matéria objeto do pedido de informações ainda não foi apreciada, por
medida de cautela, entendo que o presente processo deva ser juntado ao TC-012.582/96-4, para que, quando
do seu julgamento, seja analisada a conveniência de remeter à autoridade requerente cópia da Decisão que vier
a ser tomada.
Ante o exposto, proponho ao Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.

•

TCU, Sala das Sessões, em 6 de maio de 1998.
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DECISÃO N2 2 4 8 /98-TCU- Plenário
1. Processo n2 TC-350.064/98-9.
2. Classe de Assunto: VII - Solicitação.
3. Interessado: Dr. Alexandre Meireles Marques - Procurador da República no Estado do Maranhão.
4. Entidade: Município de Timon - MA.
5. Relator: Auditor Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: SECEX/MA.
8. DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. deferir a presente solicitação, nos termos do inciso II do art. 8° da Lei Complementar n° 75/93, bem
como do art. 30 da Resolução n° 36/95, para determinar à SECEX/MA que:
8.1.1. informe à autoridade indicada no item 3 supra que o TC-012.582/96-4 ainda não foi apreciado pelo
Tribunal, encontrando-se em fase de exame das razões de justificativa;
8.1.2. remeta cópia dos documentos integrantes do processo acima mencionado, pertinentes ao Convênio
n° 1.289/94, em especial das seguintes peças:
volume principal - fls. 38 a 169, fls. 194 a 237, fls. 239 a 258 e fls. 274 a 376;
volume II - fls. 18 a 25, fls. 35 a 51, fls. 62 a 83, fls. 87 a 101, fls. 132 a 157;
inteiro teor do volume III;
inteiro teor do volume IV;
inteiro teor do volume V; e
O volume VIII - fls. 1 a 37.
8.2. informar ao interessado retromencionado que os documentos enviados revestem-se de caráter
sigiloso;
8.3. determinar ajuntada do presente processo ao TC-012.582/96-4 para que, quando do seu julgamento,
seja analisada a conveniência de remeter à autoridade requerente cópia da Decisão que vier a ser tomada.
9. Ata n° 16/98 - Plenário.

•

Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio e
o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

HOMERO SANTOS
Presidente

BE JAMIN MLER
Relator
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ANEXO IV DA ATA N° 16, DE 06.05.1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
SUSPENSÃO DE VOTAÇÃO ANTE PEDIDO DE VISTA
Inteiro teor do Relatório, Voto e Proposta de Decisão emitida pelo Relator, Ministro
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, no tocante ao processo n° 000.286/98-2, cuja votação foi suspensa,
nesta data, ante pedido de vista formulado pelo Ministro Humberto Guimarães Souto, de acordo com o
artigo 56 do Regimento Interno.

•

•

t

-135TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

9"A"(9.

r do
°es"„i,vieteá;la

Pleaátlo

GRUPO I - CLASSE ifi - PLENÁRIO

TC n° 000.286/98-2
NATUREZA: Consulta
ÓRGÃO: Câmara dos Deputados
INTERESSADO: Presidente da Câmara dos Deputados
EMENTA: Consulta formulada pelo Deputado Michel Temer,

Presidente da Câmara dos Deputados, sobre o pedido de
ressarcimento formulado pelo Deputado Albérico Filho. Caso
concreto. Não conhecer. Comunicar. Arquivar.
Estes autos têm por objeto consulta de autoria do Exm°. Sr. Deputado Michel Temer, Presidente
da Câmara dos Deputados, "sobre o pedido de ressarcimento formulado pelo Deputado ALBERICO
FILHO, em virtude de prejuízos que alega ter sofrido em face da declaração de prejudicialidade de
requerimento que visava a perda do mandato parlamentar do então Deputado RICARDO MURAD".
Parecer da Unidade Técnica
2.

A

r SECEX , considerando o artigo 217 do Regimento Interno do TCU, propõe que o Tribunal

deixe de conhecer a presente consulta por tratar-se de caso concreto, dando-se ciência desta decisão ao
interessado e determinando o arquivamento do processo.
VOTO

Trago estes autos à deliberação deste Colegiado, em razão da relevância da autoridade consulente
e da prioridade de atendimento que este Tribunal dispensa às solicitações oriundas do Congresso Nacional.
O artigo 217 do Regimento Interno desta Corte disciplina:
"Art. 217. O Relator ou o Tribunal não conhecerá de consulta que não atenda aos requisitos do
devendo o processo ser arquivado após comunicação
artigo anterior ou que verse sobre caso concreto,
ao consulente." (grifei)

Sendo assim, considerando que a presente consulta versa sobre caso concreto, acolho o parecer da
unidade técnica e Voto por que o Tribunal adote a decisão que ora submeto ao seu Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão M

ouza, em 06 de maio de 1998.

IQQ
Mar os Vinicio Vilaça
Ministro- lator
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DECISÃO N° /98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n°: TC-000.286/98-2
Classe de Assunto: III - Consulta
Interessado: Presidente da Câmara dos Deputados
Órgão: Câmara dos Deputados
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: r SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1- não conhecer da presente consulta, por versar sobre caso concreto, nos termos do artigo 217 do
Regimento Interno da Casa;
8.2-encaminhar à autoridade consulente cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentaram; e
8.3- arquivar o presente processo.
/98 - Plenário
Ata n°
Data da Sessão: 06/05/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:

Presidente

Min-mv_122\A:\000286982.d0c

Marcos Vinicios Vilaça
Ministro-Relator
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ANEXO V DA ATA N° 16, DE 06.05.1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatórios e Votos emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de d's 254 a
256 e 259, adotadas nos processos n's 018.958/95-8, 013.564/95-1, 015.393/97-6 e 525.128/96-4,
respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado realizada nesta data (Parágrafo
Único do artigo 66 do Regimento Interno).
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe VII - Plenário
TC- 018.958/95-8(sigiloso)
Natureza: Denúncia
Interessado: identidade preservada por força da Resolução TCU n°.
77/96.

Ementa: denúncia noticiando possíveis irregularidades na aplicação
de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para
construção de Centro de Saúde. Denúncia considerada parcialmente
procedente. Dispensa de determinação por parte do Tribunal, uma
vez que a CISET/MS e o FNS/MS já adotaram as providências
devidas. Encaminhamento de cópia da Decisão ao denunciante,
acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam.
Cancelamento da chancela de sigiloso e arquivamento dos autos.

•

Cuidam os autos de denúncia formulada contra o ex-Prefeito do Município de Jaguaquara
— BA, Sr. Paulo Sérgio Oliveira Nunes, noticiando possíveis irregularidades ocorridas durante sua gestão,
de 1993 a 1996, referente aos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde-FNS/MS para a
Prefeitura, por meio da Lei n°. 8.409/92 (Processo n°. 25.000.018568/92), no valor de Cr$
2.269.104.000,00, para a construção de um Centro de Saúde no Município.
Os denunciantes registram que o responsável estava omisso no dever de prestar contas dos
recursos recebidos, bem como afirmam que as obras encontravam-se inacabadas e paralisadas.
Acatado como Denúncia por este Relator, os autos foram encaminhados à SECEX-BA, que
promoveu diligência junto à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Saúde. A Subsecretaria de
Planejamento e Orçamento do Ministério da Saúde esclareceu , em 18.04.96, que a prestação de contas
apresentada pela Prefeitura foi analisada e encontrava-se em diligência para atendimento das exigências
formuladas através do OF/EREBA/DIAUD/N°. 06, DE 03.04.96.
A Unidade Técnica registra que a situação do convênio em questão, em 19.12.97, era de
adimplente no Sistema SIAFI.
Desse modo, e considerando que o Órgão repassador dos recursos e a CISET/MS tomaram
as medidas pertinentes, a SECEX-BA propõe que:
"a) seja conhecida a denúncia;
b) seja encerrada a presente e, posteriormente, arquivada; e
c)seja comunicada aos denunciantes a decisão que vier a ser proferida".
É o relatório.
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II - VOTO
A presente denúncia foi apresentada ao Tribunal em 11.12.95 e de acordo com o Sistema
SIAFI, em 13.03.96, a transferência efetuada pelo FNS à Prefeitura Municipal de Jaguaquara - BA
encontrava-se na situação de inadimplente(f1.17).
Consoante informações constantes dos autos(fl.08), os recursos foram repassados à
municipalidade em duas parcelas de Cr$ 1.134.552.000,00, conforme Ordens Bancárias n's. 00358, de
29.04.93, e 00779, de 12.08.93. O prazo para aplicação dos recursos expiraria em 28.02.94.
Desse modo, conclui-se que, na data da apresentação desta denúncia, o responsável estava
omisso no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde-FNS para a
construção do Centro de Saúde no Município. Quanto à obra encontrar-se paralisada e/ou inacabada não
restou comprovada nos autos a ocorrência de tais situações.
Assim, entendo que a denúncia em questão deve ser conhecida e considerada procedente
parcialmente, dispensando-se, no entanto, a adoção de quaisquer providências neste momento por parte
do Tribunal, uma vez que o Fundo Nacional de Saúde e a CISET/MS já tomaram as medidas necessárias
ao saneamento das falhas ocorridas na aplicação dos recursos para construção do referido Centro de
Saúde.
Ante o exposto, e com as vênias de praxe por divergir em parte da Unidade Técnica,
VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

06 de maio

, de 1998.

MAR PAL
Ministro-Rel
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DECISÃO N° 254 /98-TCU — Plenário

Processo TC n°018.958/95-8
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado : identidade preservada por força da Resolução TCU n°. 77/96
Entidade: Prefeitura Municipal de Jaguaquara - BA
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX-BA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 1°. , inciso
XVI, da Lei n°. 8.443/92, DECIDE:
8.1- conhecer da presente denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade prescritos no art.
213 do Regimento Interno desta Corte, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
8.2- encaminhar cópia aos denunciantes da presente Decisão, bem como do Relatório e do Voto que a
fundamentam;
8.3 — cancelar a chancela de sigilo aposta aos autos;
8.4 - arquivar o presente processo.
Ata n° 17/98 — Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

HOMERO SANTOS
Presidente
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Tribunal de Contas da União
GRUPO II- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC n° 013.564/95-1 (sigiloso)

NATUREZA: Denúncia
ÓRGÃO: Tribunal Regional do Trabalho da 14 Região
INTERESSADO: Identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92,
c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da Resolução n° 77/96-TCU)
EMENTA: Denúncia. Conhecimento. Inspeção. Procedência. Acumulação

ilícita de cargos públicos. Determinações. Cancelamento do sigilo.

•

•

Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas na nomeação da S? Jussara
Terezinha Gottlieb para Juíza Classista Representante dos Empregados na 4a Junta de Conciliação e
Julgamento de Porto Velho/RO (fls. 1 e 2).
Das informações colhidas na Inspeção realizada pelo Diretor da 2' Divisão Técnica da
Secex/RO (fls. 95/98), verifica-se que a Sr" Jussara Tereiinha Gottfieb exerce e/ou exerceu, simultaneamente,
os seguintes cargos/empregos:
Técnica em Assuntos Culturais da União Federal do Quadro em Extinção do ex-Território
Federal de Rondônia, matrícula Siape n° 0704079, lotada na Secretaria de Estado da Administração do Estado
de Rondônia, desde 1974 até a presente data (fls. 15, 23 e 95);
em 13/08/1989, foi nomeada Suplente de Juiz Classista Representante dos Trabalhadores,
junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, no triênio de 1989 a 1992 (fl. 4);
em 13/08/1992, foi designada para exercer a função de Juiz Classista de 1' Instância
Representante dos Empregados, junto à 4' Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Velho/RO, para o
triênio compreendido entre agosto de 1992 e julho de 1995 (fl. 22);
em 20/09/1994, foi convocada a funcionar como Titular (Juiz Classista Representante dos
Trabalhadores), junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 14" Região, em razão da aposentadoria do Juiz
Classista Representante dos Empregados Almir da Silva, nomeado em 05/10/1989 (fls. 4 e 30);
em 05/07/1995, foi nomeada para exercer a função de Juiz Classista Temporária de i a
Instância Representante dos Empregados, junto à 4' Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Velho/RO,
para o triênio 1995/1998 (fl. 57), tendo requerido prorrogação de posse por trinta dias, em razão de estar em
exercício do Cargo de Juíza Classista de 2' Instância (TRT-14' Região), com mandato até novembro de 1995
(fl. 58).
À vista dessas observações, o Diretor da 2' DT propõe (fl. 98) seja:
"a - instaurada Tomada de Contas Especial contra a Sr° Jussara Terezinha Gottlieb, relativa
à acumulação do Cargo de Técnico em Assuntos Culturais da Secretaria de Estado da Administração
- SEAD (classe B - padrão VI - matrícula SIAPE n° 0704079), com o de Juiz Classista, conforme
Portaria GP n°082/92, de 13/08/92, Oficio n° 623/GP, de 20/09/94 e Ato GP n° 180/95, de 05/07/95,
todos do TRT - 14° Região, haja vista a percepção cumulativa de proventos nas duas funções, exercidas
nos períodos de 24/08/92 a 30/06/95 e de 01/11/95 até o dia em que persistir a acumulação dos cargos
públicos por ela ocupados, nos termos dos incisos XVI e XVII, do artigo 37 da Constituição Federal,
bem como do artigo 118 da Lei n°8.112/90;
a.1 - para que a servidora recolha aos cofres públicos os valores recebidos indevidamente do
TRT - 14° Região, conforme demonstrado no item 19 supra;
b - enviado cópia da Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam ao Senhor
Procurador-Geral da República e à Sr° Presidente do Tribunal Regional do Trabalho - 14° Região, para
ciência e adoção das providências cabíveis; e
c - dado conhecimento da Decisão ao denunciante."
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O Secretário da Secex/RO, ao concordar com as proposições formuladas, acrescenta proposta
de retirada da chancela de sigiloso que recai sobre este processo e autorização de citação da Sra Jussara
Terezinha Gottlieb para recolher os valores indevidamente recebidos.
Ministério Público, em parecer da lavra do Sr. Subprocurador-Geral Dr. Lucas Rocha
Furtado, analisou com minúcia as hipóteses de acumulação ilícita de cargos e empregos levantadas nestes
autos, concluindo nos seguintes termos:
e(

•

•

Em face da argumentação apresentada, parece evidente que o caso objeto desta denúncia
enquadra-se perfeitamente em acúmulo indevido de função e cargo público.
Este Tribunal não tem admitido a titularidade simultânea de dois cargos públicos não
acumuláveis, mesmo estando o servidor licenciado de um deles e sem perceber vencimentos. Nessa
linha, são dignas de menção as Decisões tomadas na Sessão de 15.5.73 (TC-001.123/73, Ata n°31/73,
Anexo I), na Sessão de 10.8.94 (TC-012. 170/94-1-Administrativo, Ata n° 28/94, Decisão n° 521/94Plenário, BTCU n° 41/94) e na Sessão de 9.11.95 (TC-006.681/94-8, Ata n°37/95, Decisão n° 308/95-2°
Câmara). Esse entendimento é referendado pelo Parecer 559-H, da Consultoria-Geral da República
(in DOU de 15.9.67, pp. 9.447/9).
A vigente Carta Magna vedou a acumulação remunerada de cargos públicos, excetuando-se,
quando houver compatibilidade de horários, os casos mencionados nas alíneas a a c do art. 37, XVI.
No inciso seguinte, é estendida a proibição a empregos e funções de autarquias, empresas públicas,
sociedades de economia mista e fundações mantidos pelo Poder Público.
O Parecer n° 165/90 da SAF, é esclarecedor, ao estatuir que 'o fato de o servidor licenciarse, sem vencimentos, de um dos empregos, não desfaz o caráter do exercício cumulativo, posto que o
instituto da acumulação de cargos se dirige à titularidade de cargos, empregos ou funções públicas,
e não apenas à percepção de vantagens pecuniárias' e que 'a licença sem vencimento de uma das
situações não elide o processo acumulatório de função pública'.
Dessa forma, em harmonia com o entendimento prevalecente nesta Corte, esta Procuradoria
entende como ilícita a titularidade simultânea de dois cargos públicos, mesmo estando o servidor
licenciado de um cargo, sem perceber vencimentos.
Nesse contexto, a Sra Jussara Terezinha Gottlieb só poderia assumir o cargo de Juíza
Classista se estivesse exonerada do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais.
A interessada não observou as condições exigidas para o exercício do cargo de Juíza
Classista estipuladas no Ato n° 515/94-TST: uma vez que acumulava de forma remunerada dois cargos
públicos, consoante apurado pela Unidade Técnica, devendo, neste caso, ser adotadas as medidas
cabíveis para que se obtenha o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente.
Diante de todo o exposto, este Ministério Público, com as vênias de praxe, sugere as
seguintes medidas:
que seja conhecida a presente denúncia, uma vez que preenche os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno;
que seja determinado ao Tribunal Regional do Trabalho - 14° Região a instauração do
processo disciplinar previsto nos arts. 133 e 143, c/c o caput e o inciso XII do art. 132, todos da Lei
n° 8. 112/90 (Decisão n° 298/95-1 a Câmara, Ata n°43/95);
que seja determinado ao TRT-1° Região que providencie, em coordenação com a
Secretaria de Estado da Administração, o recolhimento, aos cofres do Tesouro Nacional, das
importâncias ilicitamente percebidas pela Sr° Jussara Terezinha Gottlieb, nos termos do art. 46 da Lei
n°8.112/90;
que seja retirada a chancela de sigiloso dos presentes autos; e
que seja recomendado à Secex/RO que efetue o acompanhamento do resultado das
providências administrativas adotadas pelos órgãos supra-indicados."

É o Relatório.
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VOTO

Conforme se verifica do Relatório que antecede este Voto, a servidora exerceu,
cumulativamente, o cargo de Técnica em Assuntos Culturais da União Federal do Quadro em Extinção do
ex-Território Federal de Rondônia, matrícula Siape n° 0704079 e de Juíza Classista no TRT - 14' Região,
infringindo, em conseqüência, ao disposto no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, e no art.
118 da Lei n° 8.112/90.
Ante a natureza do ilícito cometido pela servidora, e dada a ausência de informações, nos
autos, sobre as eventuais medidas adotadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região ou pela
Secretaria de Estado da Administração do Governo do Estado de Rondônia com vistas a apuração da
ocorrência, nos termos dos arts. 133 e 143 da Lei n° 8.112/90, considero de todo pertinente que se determine
àquele Tribunal a adoção de providências nesse sentido.
Dessa forma, acolho o parecer do Ministério Público e VOTO por que o Tribunal de Contas
da União adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 0 6 de maio de 1998.

Carlos frLtila Álvares da Silva
Ministro Relator

3
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Proc. TC-013.564/95-1
Denúncia-Sigiloso

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator

Trata-se de denúncia formulada pelo Sr. ANTÔNIO ACÁCIO MÓRAES DO
AMARAL, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas no Estado de
Rondônia - SITERON, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na nomeação da Sra. JUSSARA
TEREZINHA GOTTLIEB para Juíza Classista Representante dos Empregados na 4' Junta de
Conciliação e Julgamento de Porto Velho/RO.

II
O Ministro-Relator CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA, por meio do Despacho
de fl.3, admitiu o recebimento da presente denúncia por preencher os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 213 do Regimento Interno e determinou a SECEX/R0 que providenciasse a
instrução do processo, autorizando, desde então, a realização das diligências necessárias à elucidação
dos fatos.
Em atenção ao v. Despacho supra, foi realizada diligência In loco no Tribunal
Regional do Trabalho - 14 Região (fls. 95/98), com o intuito de colher subsídios para a instrução
do feito.
Das informações contidas na peça instrutória exsurge o fato de que a Sra. JUSSARA
TEREZINHA GOTTLIEB exerceu e/ou exerce simultaneamente os seguintes cargos/empregos:
Técnica em Assuntos Culturais da União Federal do Quadro em Extinção do exTerritório Federal de Rondônia, matrícula SIAPE n° 0704079, lotada na Secretaria de Estado da
Administração do Estado de Rondônia, desde 1974 até a presente data (fls. 15, 23 e 95);
em 5.10.89, foi nomeada Suplente de Juiz Classista Representante dos
Trabalhadores, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 14' Região-Porto Velho-RO, no triênio
de 1989 a 1992 (fl. 4);
em 13.8.92, foi designada para exercer a função de Juiz Classista de i a Instância
Representante dos Empregados, junto à 4' Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Velho-RO,
para o triênio compreendido entre agosto de 1992 e julho de 1995 (fl. 22);
em 20.9.94, foi convocada a funcionar como Titular (Juiz Classista Representante
dos Trabalhadores), junto ao Tribunal Regional do Trabalho -14' Região, em virtude da
aposentadoria do Sr. Juiz Classista Representante dos Empregados ALMIR DA SILVA, nomeado em
5.10.89 (fls. 4 e 30); e
em 5.7.95, foi nomeada para exercer a função de Juiz Classista Temporária de 1'
Instância Representante dos Empregados, junto à 4' Junta de Conciliação e Julgamento de Porto
Velho (RO), para o triênio 1995/1998 (fl. 57), tendo requerido prorrpgação de posse por 30 dias, em

-145-

eles",:crretária

do PlonáTIO

2

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Ministério Público

razão de estar em exercício do Cargo de Juíza Classista de 2 Instância (TRT-14' Região), com
mandato até novembro de 1995 (fl. 58).

•

Dos autos, depreende-se que a servidora em questão, pertencente ao Quadro de Pessoal
em extinção do ex-Território de Rondônia, lotada na Secretaria do Estado da Administração-SEAD,
encontrava-se cedida para o TRT-14' Região, em virtude de estar exercendo mandato classista (fls.
22, 23, 24, 30, 58 e 68).
A cessão da Juíza Classista ao TRT, com ônus para este Colegiado, foi prorrogada até
16.10.95, conforme Portaria n° 5347-CDRH/SEAD, de 20.7.95, assinada pelo Sr. MAURÍCIO
CALIXTO, Secretário de Estado da Administração (fl. 68).
Apesar de ter sido recentemente nomeada Juíza Classista de 1' Instância para o triênio
1995/1998, conforme Ato GP n° 180/95, de 5.7.95 (fl. 57), requereu prorrogação para tomar posse
na referida função, em razão de exercício de mandato classista no TRT (Juíza Classista de 2'
Instância).
Consoante declarações juntadas às fls. 31/32, a servidora encontra-se afastada do
Serviço Público Federal, nos termos do art. 81, VII, da Lei n° 8.112/90. Dessa forma, entende que,
na hipótese, não queda configurado o acúmulo remunerado previsto no inciso XVI do art. 37 da
Constituição Federal. É de ressaltar que a Sra. Juíza Classista não explicita nos autos os períodos
de afastamento correspondentes.
A SECEX/RO, em consulta realizada no Sistema SIAPE, verificou, mediante exame
na respectiva ficha financeira, que a Sra. JUSSARA T. GOTTLIEB recebeu vencimentos desde
dezembro de 1993 até junho de 1995 e que o afastamento deu-se entre 10 de maio e 31 de outubro
de 1995 (fls. 79/94 e fl. 96).
De igual forma, por meio de exame feito na ficha financeira fornecida pelo TRT-14'
Região (fls. 69/78), verifica-se que a referida Juíza Classista vem percebendo os vencimentos
correspondentes ao cargo desde setembro de 1992.
Por tudo isso, é lícito inferir que a Sra. JUSSARA TEREZINHA GOTTLIEB é
servidora pública federal, lotada na Secretaria de Estado da Administração - SEAD, cedida ao TRT14' Região, acumulando, pois, os cargos de Técnica de Assuntos Culturais com o de Juíza Classista,
1a Instância até
desde 24.8.92, data em que entrou em exercício no cargo de Juíza Classista de
30.6.95. Posteriormente, voltou a acumular os referidos cargos a partir de 1.11.95 , data em que
encerrou seu afastamento, conforme cadastro do SIAPE (fl. 91).
III
É relevante enfatizar que o Sindicato dos Empregados do Comércio Hoteleiro e
Similares de Porto Velho ingressou com pedido de impugnação da habilitação da servidora para o
cargo de Juíza Classista, triênio 1995/1998, alegando que foram desrespeitados a alínea i, inciso II,
artigo 2°, e § 1°, artigo 3°, do Ato n° 515/94-TST, c/c artigo 37, incisos XVI e XVII, da Constituição
Federal (fls. 45/49). Entretanto, o TRT-14' Região conheceu da impugnação, mas julgou-a
improcedente, em razão dos motivos expostos na Decisão de fls. 54/56.
Deve-se deixar claro, por relevante, que o afastamento do cargo de Técnica de Assuntos
Culturais da SEAD somente ocorreu quando da sua habilitação para o 2° mandato no cargo de Juíza
Classista, para o triênio 1995/1998.
O Sr. Diretor, considerando o teor de Decisão n° 258/94-1' Câmara (Ata n° 34/94 - TC012.830/93-3) - quando, em situação análoga, esta Corte decidiu pela restituição dos valores
percebidos no cargo mais recente -, o disposto no Ato TST n° 515/94 e as condições estipuladas na
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Constituição Federal para o exercício da magistratura, entende que a Sra. Juíza Classista deverá
recolher aos cofres públicos os valores pagos indevidamente pelo TRT, em face da acumulação ilícita
de cargos de Juíza Classista e Técnica de Assuntos Culturais.
Dessa forma, conclui propondo, entre outras medidas, a instauração de "Tomada de
Contas Especial contra a Sra. JUSSARA TEREZINHA GOTTLIEB, referente à acumulação do
Cargo de Técnico de Assuntos Culturais da Secretaria de Estado da Administração (Classe B,
Padrão VI - matrícula SIAPE n° 070.4079), com o de Juíza Classista, consoante Portaria GP n`
082/92, de 13.08.92, Oficio n° 623./GP, de 20.9.94 e Ato GP n°180/95, de 05.07.95 todos do TRT-14'
Região, haja vista a percepção cumulativa de proventos nas duas funções, exercidas nos períodos
de 24.08.92 a 30.06.95 e de 01.11.95 até o dia em que persistir a acumulação dos cargos públicos
por ela ocupados, nos termos dos incisos XVI e XVII, do art. 37 da Constituição Federal, bem como
do artigo 118 da Lei n° 8.112/90", o recolhimento aos cofres públicos dos valores recebidos
indevidamente do TRT-14a Região, conforme demonstrativo de fl. 97.
O Sr. Secretário de Controle Externo endossou as sugestões alvitradas pelo Sr. Diretor
de Divisão. Todavia, sugeriu as propostas complementares contidas nas alíneas a e b de fl. 98.
Por intermédio do v. Despacho de fl. 99, o eminente Ministro-Relator CARLOS ATILA
ÁLVARES DA SILVA honra este Ministério Público com a solicitação de pronunciamento.
IV
A questão objeto da presente denúncia - acumulação de cargos públicos por juiz
classista - encontra-se devidamente normalizada nos dispositivos legais pertinentes, em ato normativo
específico do TST e na Jurisprudência desta Corte de Contas.
O Ato TST n° 515, de 14.9.94, que estabelece procedimentos para a habilitação e o
provimento de cargos da magistratura classista temporária de la e 2 Instâncias da Justiça do Trabalho
estabelece (fls. 62/66), in verbis:
"Art.2° - O processo de apresentação das listas tríplices no TRT deverá ser instruído
pela entidade sindical com o original ou cópia autenticada dos seguintes documentos:
II- Em relação a cada um dos integrantes da lista tríplice:

i) Declaração, sob as penas da lei, de não exercer cargo, Junção e emprego público
ensejador de acumulação proibida pela Constituição Federal, inclusive de juiz classista em outra
instância (grifou-se);

1) Currículo onde constem, detalhadamente, dados pessoais e culturais, bem como
exercício de cargos, empregos e júnções, demonstrando as atividades eventualmente
desempenhadas, com exata indicação dos períodos e locais de atuação pública ou privada, bem
assim das principais autoridades ou empresas com as quais serviu ou criou, explicitando-lhes os
endereços atuais.

•

Art. 7°- Os Juízes Representantes Classistas temporários e seus respectivos Suplentes
tomarão posse no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de nomeação pelo Presidente da
República ou pelo Presidente do TRT, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 30 dias,
mediante requerimento jUndamentado dirigido ao Presidente do TRT.
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§ 3 0 - A posse será dada somente após a comprovação de não acumulação de função,
cargo ou emprego público, incluídos os de juiz classista de qualquer instância".
A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI , dispõe, in verbis:
"XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver
compatibilidade de horários:
a de dois cargos de professor:
a de um cargo de professor com outro técnico ou cientifico;
a de dois cargos privativos de médico;
XVII- a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público".
Deve ficar claro que o art. 92 da Lei n° 8.112/90, que dispõe sobre a concessão de
licença ao servidor para desempenho de mandato em entidade sindical, não alcança o exercício do
cargo de Juiz Classista.
Sobre este assunto, cumpre mencionar consulta formulada pelo Sr. Juiz Presidente do
TRT-15a Região a este Tribunal sobre a possibilidade legal de servidor da Justiça do Trabalho vir a
ser designado Juiz Classista Temporário, representando a categoria a que pertence. O Plenário desta
Corte, diante das razões expostas pela eminente Ministra-Relatora EL VIA L. CASTELLO BRANCO,
na linha do Parecer deste Ministério Público, decidiu pelo não conhecimento da consulta formulada.
Entretanto, merece ser enfatizado trecho do Voto condutor da mencionada Relatora,
in verbis:
"Como é sabido, a atual Carta Magna inovou nessa matéria, dispondo em seu art. 8°
sobre a garantia da livre associação profissional ou sindical aos servidores públicos civis da união.
Apesar de exercitável desde a vigência da Constituição, esse direito somente foi
regulamentado com a edição da Lei 8.112/90, que estatuiu o regime jurídico único dos servidores
públicos.
Naquele Estatuto a matéria foi disciplinada no Capítulo IV do Título III, relativamente
à Licença para o Desempenho de Mandato Classista, isto é, para o exercício de atividade sindical.
Os artigos 92 e 94 da Lei n°8.112/90, mencionados na Consulta em causa, referem-se
exatamente a esse tipo de atividade, desempenhada em 'confederação, federação, associação de
classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da
profissão', não se reportando, assim, à hipótese ora considerada, que é de exercício de cargo de Juiz
Classista Temporário da Justiça do Trabalho."

•

Em Sessão de 10.8.94, o Tribunal Pleno do TCU, ao apreciar o processo TC n°
012.170/94-1 - Administrativo (in BTCU n°41, de 29.8.94, p. 1311/1318, Ata n° 28/94-Plenário,
Ministro-Relator CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA) que trata de Representação do
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria-Geral de Administração sobre o entendimento a
ser adotado sobre a questão da acumulação de cargos públicos, decidiu "firmar o entendimento de
que o fato de o servidor licenciar-se, sem vencimentos, do cargo público ou emprego que exerça em
órgão ou entidade da administração direta ou indireta, não o habilita a tomar posse em outro cargo
ou emprego público, sem incidir no exercício cumulativo vedado pelo artigo 37 da Constituição
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Federal, pois que o instituto da acumulação de cargos se dirige à titularidade de cargos, emprego:
e funções públicas, e não apenas à percepção de vantagens pecuniárias."
V

•

Em face da argumentação apresentada, parece evidente que o caso objeto dest
denúncia enquadra-se perfeitamente em acúmulo indevido de função e cargo público.
Este Tribunal não tem admitido a titularidade simultânea de dois cargos públicos nã(
acumuláveis, mesmo estando o servidor licenciado de um deles e sem perceber vencimentos. Ness;
linha, são dignas de menção as Decisões tomadas na Sessão de 15.5.73 (TC-001.123/73, Ata n
31/73, Anexo I), na Sessão de 10.8.94 (TC-012.170/94-1-Administrativo, Ata n° 28/94, Decisão n
521/94-Plenário, BTCU n°41/94) e na Sessão de 9.11.95 (TC-006.681/94-8, Ata n°37/95, Decisã(
n° 308/95- 2 Câmara). Esse entendimento é referendado pelo Parecer 559-H, da Consultoria-Gera
da República (in DOU de 15.9.67, pp. 9.447/9).
A vigente Carta Magna vedou a acumulação remunerada de cargos públicos
excetuando-se, quando houver compatibilidade de horários, os casos mencionados nas alíneas a a I
do art. 37, XVI. No inciso seguinte, é estendida a proibição a empregos e funções de autarquias
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público.
O Parecer n° 165/90 da SAF, é esclarecedor, ao estatuir que "o fato de o servido
licenciar-se, sem vencimentos, de um dos empregos, não desfaz o caráter do exercício cumulativG
posto que o instituto da acumulação de cargos se dirige à titularidade de cargos, empregos o;
funções públicas, e não apenas à percepção de vantagens pecuniárias" e que "a licença ser,
vencimento de uma das situações ião elide o processo acumulató rio de função pública".
Dessa forma, em harmonia com o entendimento prevalecente nesta Corte, est.
Procuradoria entende como ilícita a titularidade simultânea de dois cargos públicos, mesmo estandi
o servidor licenciado de um cargo, sem perceber vencimentos.
Nesse contexto, a Sra. JUSSARA TEREZNHA GOTTL1EB só poderia assumir o carg
de Juíza Classista se estivesse exonerada do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais.
A interessada não observou as condições exigidas para o exercício do cargo de Juiz
Classista estipuladas no Ato n° 515/94-TST, uma vez que acumulava de forma remunerada doi
cargos públicos, consoante apurado pela Unidade Técnica, devendo, neste caso, ser adotadas a
medidas cabíveis para que se obtenha o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente.
VI
Diante de todo o exposto, este Ministério Público, com as vênias de praxe, sugere a
seguintes medidas:

•

que seja conhecida a presente denúncia, uma vez que preenche os requisitos d
admissibilidade previsto no art. 213 do Regimento Interno;
que seja determinado ao Tribunal Regional do Trabalho -14' Região a instauraçã
do processo disciplinar previsto nos arts. 133 e 143, c/c o caput e o inciso XII do art. 132, todos d
Lei n° 8.112/90 (Decisão n° 298/95-1' Câmara, Ata n° 43/95);
que seja determinado ao TRT-14' Região que providencie, em coordenação com
Secretaria de Estado da Administração. o recolhimento, aos cofres do Tesouro Nacional, d2
importâncias ilicitamente percebidas pela Sra. JUSSARA TEREZINHA GOTTLIEB, nos termos d
art. 46 da Lei n° 8.112/90;
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que seja retirada a chancela de sigiloso dos presentes autos; e
que seja recomendado à SECEX/RO que efetue o acompanhamento do resultado ch
providências administrativas adotadas pelos órgãos supra-indicados.

Procuradoria, em 25 de julho de 199

Lucas Rocha Furtado
Subprocurador Geral
-
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Tribunal de Contas da União
DECISÃO N° 255 /98-TCU - PLENÁRIO

Processo n° TC-013.564/95-1 (sigiloso)
Classe de Assunto: VII - Denúncia.
Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 1 0 , da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 35, § 4 0 , inciso II, da
Resolução n° 77/96-TCU).
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral.
Unidade Técnica: Secex/RO.
Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 53 e 55, § 10 ,
da Lei n° 8.443/92, DECIDE:
8.1. conhecer da denúncia em pauta para, no mérito, considerá-la procedente;
8.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho — 14a Região que proceda à instauração do processo
disciplinar previsto nos arts. 133 e 143, c/c o caput e o inciso XII do art. 132, todos da Lei n° 8.112/90, para
apurar a acumulação ilegal praticada pela servidora Jussara Terezinha Gottlieb;
8.3. determinar ainda ao Tribunal Regional do Trabalho — 14' Região que providencie, em coordenação
com a Secretaria de Estado da Administração do Governo do Estado de Rondônia, o recolhimento, aos cofres
do Tesouro Nacional, das importâncias ilicitamente percebidas pela servidora Jussara Tereimha Gottlieb, nos
termos do art. 46 da Lei n°8.112/90;
8.4. recomendar à Secex/RO que efetue o acompanhamento do resultado das providências administrativas
adotadas pelos órgãos supra-indicados;
8.5. retirar a chancela de "sigiloso" dos presentes autos; e
8.6. encaminhar ao Tribunal Regional do Trabalho — 14a Região e ao denunciante cópia desta Decisão,
bem como do Relatório e Voto que a fundamentam;
Ata n° 17/98 — Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

CARLOS ÁIIILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário
TC-015.393/97-6 (SIGILOSO)
Natureza: Denúncia
Empresa Brasileira de Infra-estrutura
Entidade:
Aeroportuária - INFRAERO
Denunciante : Identidade preservada (artigo 55, § 1°, da
Lei n° 8.443/92, c/c o artigo 35, § 4 0, inciso II, da
Resolução TCU n° 77/96)
Ementa: Denúncia. Irregularidades na cessão de imóveis
da União, locação de imóveis de terceiros e pagamento de
diárias em hotéis e apart-hotéis, com fins residenciais, para
Diretores da INFRAERO e empregados de diversos
escalões. Alienação, sem a realização do prévio certame
licitatório, de área localizada no Aeroporto de Juiz de
Fora, destinada ao abastecimento de combustíveis.
Contratação indiscriminada e irregular de funcionários
para ocupação de cargos de confiança. Informações
encaminhadas pela entidade lograram elidir as
irregularidades aventadas pelo denunciante.
ao
Comunicação
Improcedência.
Conhecimento.
denunciante. Arquivamento do processo.
RELATÓRIO

•

Cuida o presente processo de Denúncia acerca de irregularidades ocorridas no âmbito da
INFRAERO, a saber (fls. 3/10):
- cessão de direito de uso de imóveis pertencentes à União, locação de imóveis de
particulares e pagamento de diárias em hotéis e apart-hotéis, com fins residenciais, para dirigentes e
empregados da entidade;
alienação, sem licitação, de área, junto ao Aeroporto de Juiz de Fora/MG, destinada ao
abastecimento de combustível (sic!), ao filho do superintendente daquela unidade; e
contratação indiscriminada de pessoal, ferindo o art. 37, incisos II e V, da Constituição
Federal de 1988, para ocupar cargos de confiança, por indicação dos diretores da empresa ou de terceiros.
Nada obstante não haver ao menos indícios quanto às duas primeiras irregularidades acima
indiciadas, determinei, em atenção ao princípio da verdade material, a autuação do presente processo
como denúncia, encaminhando-o, em seguida, à Unidade Técnica competente, para exame.
Parecer da Unidade Técnica
Após análise inicial (fls. 11/16), a 9' Secretaria de Controle Externo — 9° SECEX realizou
diligência, mediante Oficio n° 35/98, de 10.2.98 (fls. 17/8), junto ao Presidente da INFRAERO,
solicitando o encaminhamento de informações acerca das irregularidades levantadas pelo denunciante.
Em resposta de fls. 20/111, o Sr. Adyr da Silva apresentou, por intermédio do Oficio n°
1.017/PR/98, de 23.3.98, as informações requeridas, acrescidas de extensa documentação para comprovar
a regularidade dos procedimentos adotados pela INFRAERO.
Examinando a documentação encaminhada, a Analista responsável pela instrução do
processo manifestou-se no seguinte sentido (fls. 112/8):
Em resposta ao primeiro questionamento constante do Expediente em referência (alínea
"2.
"a'), o Presidente da INFRAERO, por intermédio do Oficio CF n° I087/PR/98, datado de 27.03.98
(fls.20/22), assevera o seguinte, verbis:
'A INFRAERO mantém, atualmente, sob a sua administração, 398 imóveis residenciais,
sendo 26 de sua propriedade, 27 locados de terceiros e 328 de propriedade da União, situados nas
Min-mv_121 \C:\Votos \01539397.doc
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Todavia, as locações em referência, segundo afirma o Presidente da Empresa, foram
efetivadas sob a égide do Decreto n° 91.996, de 28.11.85 (13.0.0 de 29.11.85), o qual, apesar de vedar 'a
construção, a aquisição, a locação e a renovação de locação de imóveis residenciais localizados fora do
Distrito Federal, por órgãos da Administração Federal, bem como pelas empresas estatais...', ressalvou
expressamente os casos excepcionais ou zonas consideradas carentes, a critério e com autorização do
Ministro de Estado supervisor da empresa estatal ou órgão interessado.
Referido Diploma, ainda em vigor, supre, no nosso entender, a ausência de legislação
regulamentadora superveniente requerida pelo art. 6°, parágrafo único, alínea "a", do prefalado
Decreto-Lei n° 2.355/87, em relação aos limites e às condições para a locação, pela Administração, de
imóveis, em localidades fora do Distrito Federal. Considerando que as locações efetivadas pela
INFRAERO foram precedidas da competente autorização do Exmo. Sr. Ministro de Estado da
Aeronáutica e encontram-se em áreas carentes tendo em vista que a Empresa não possui unidades
residenciais disponíveis nestas localidades, consideramos que nenhuma reprimenda cabe na espécie
quanto à observância da legislação aplicável.
No que concerne à locação de hotéis ou apart-hotéis, o Expediente da INFRAERO
esclarece que a Diretoria da Empresa autorizou, temporária e excepcionalmente, a locação de Aparthotéis para 05 (cinco) dirigentes, conforme documentado à fl.81. Atualmente, a Empresa não mantém
esse tipo de locação, segundo igualmente assevera seu Presidente nos esclarecimentos encaminhados a
esta Corte.
As razões evocadas pelo dirigente à guisa de justificar tais locações embasaram-se na
circunstância de que alguns dirigentes aeroportuários foram designados a exercer suas funções em
localidades e épocas em que o acompanhamento de seus familiares não se mostrava conveniente...'.
Na órbita da Administração Direta, é o Decreto n° 1.377, de 23.01.95, que autoriza para
Ministros de Estado, titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e de cargos de
Natureza Especial e do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, a hospedagem em hotel às
expensas do seu órgão, pelo prazo de até trinta dias, contado a partir da posse, podendo ser prorrogado,
no máximo por igual período, caso o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado ainda
não tenha, comprovadamente, disponível moradia funcional. Tal dispositivo só se aplica aos titulares dos
cargos quando oriundos de outra Unidade da Federação para o Distrito Federal.
O Manual de Serviço 'Procedimentos para a ocupação de imóveis residenciais
administrados pela INFRAERO ', por seu turno, dispõe na Nota 2, da alínea "b" do item 21 (17.52) que
'poderá ser efetuada a locação de `apart- hotel' pelo prazo máximo de 02 (dois) meses, em caráter
excepcional, mediante justificativa do interessado e prévia autorização do Diretor de Administração,
sendo vedada a inclusão no valor do aluguel de qualquer encargo de responsabilidade do ocupante do
imóvel'.
Ao nosso ver, inobstante a vedação prevista no art. 6 ° , inciso VII do Decreto-lei n°
2.355/87 c/c parágrafo único, alínea "a", do mesmo artigo, dada a autonomia que o Decreto n° 99.266,
de 28 de maio de 1990, que regulamenta a Lei n° 8.025, de 12 de abril de 1990, confere às Empresas
estatais na administração dos seus imóveis, aliado ao fato de que a própria União, que detém a
exclusividade do capital social da INFRAERO, autorizou, na esfera da Administração Direta e sob
determinadas condições, a locação de unidades em hotéis e apart-hotéis, não vislumbramos empecilhos a
que a Empresa em comento adote semelhante procedimento com fundamento em norma interna, a qual
poderia, inclusive suprir, em face da ausência de norma regulamentadora especifica, a exigência contida
na alínea "a" do parágrafo único do art.6° do Decreto-lei n° 2.355/86.
Como demonstrado nos parágrafos precedentes, a INFRAERO vem observando as normas
disczplinadoras da concessão de direito de uso e locações de imóveis residenciais a dirigentes e
empregados, fato este que, na nossa convicção, afasta os supostos privilégios apontados pela denúncia.
III
Outro ponto levantado pela denúncia diz respeito a suposta irregularidade que adviria da
ausência de licitação para a concessão de área localizada no Aeroporto de Juiz de Fora (/7.06). O
Dirigente-Máximo da INFRAERO nega veementemente que tenha havido concessão de qualquer área, no
citado Aeroporto, ao Sr. Marcus Batitucci Oliveira.
Min-mv_121\C:\Votos \01539397.doc

4

-155 -

Tribunal de Contas da União

e

lenic it. cg. oantoe
Secretária do Plenária

IV
O terceiro ponto versado nos autos diz respeito à contratação indiscriminada de pessoas
de fora da Empresa para ocupação de cargos de confiança, em prejuízo dos contratados por concurso
público, havendo assim transgressão ao estabelecido pelo art. 37, incisos II, in fine, e V, da Constituição
Federal, a qual prevê que, cargos desta natureza, declarados em lei de livre nomeação e exoneração,
devem ser ocupados preferencialmente por integrantes de carreira técnica ou profissional nos casos e
condições previstos, também, em lei (/7s. 07/10).
A INFRAERO encaminha a relação dos empregados em regime especial (fls. 108/111),
acompanhada do esclarecimento de que, na designação de empregados para funções de confiança, estão
sendo observados os itens 12, 13 e 14 do Regulamento de Pessoal da Empresa (fls. 113/114).
Como já mencionado na assentada anterior, o art. 37, II, in fine da Constituição Federal,
ao condicionar a investidura em cargo ou emprego público à realização de prévio concurso público de
provas ou de provas e títulos, expressamente excepciona de tal obrigatoriedade as nomeações para cargo
em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
A INFRAERO, na qualidade de empresa pública instituída por Lei, ostenta uma
personalidade jurídica de direito privado que por si só lhe confere autonomia administrativa bastante
para autorizar-lhe a edição de normas próprias objetivando a organização dos seus serviços internos e
de seu quadro de pessoal, prerrogativa esta que inclui, observados os requisitos constitucionais e legais
pertinentes, a elaboração de um Regulamento de Pessoal e de um Plano de Cargos e Salários os quais
além de prever os requisitos e as condições necessárias à investidura e provimento de seus cargos, deve
conter a especificação daqueles que serão considerados de livre nomeação e exoneração.
No nosso entender, a Lei n° 5.862, de 12.12.72, que cria a Entidade e dá suporte às
normas internas alusivas à forma de provimento dos cargos e funções de confiança, no âmbito da
Empresa, s.m.j, dispensaria a Lei especifica à qual alude o art. 37, inciso II, in fine. Assim, a tese que
evoca suposta irregularidade existente na contratação direta de pessoal, pela INFRAERO, para o
exercício de cargos e funções de confiança, haja vista o preconizado pelo preceito constitucional em
comento, não teria como prosperar porquanto, para o provimento de tais cargos considerados de livre
nomeação e exoneração, a própria Constituição Federal excepciona a exigência prévia do concurso
público.
Quanto ao outro aspecto ventilado na denúncia acerca da matéria aqui tratada pertinente
ao descumprimento, pela INFRA ERO, da regra contida no art. 37, inciso V, da Constituição Federal,
visto que, na designação de pessoas para cargos em comissão e funções de confiança, a Empresa não
estaria dando preferência aos empregados de carreira, temos alguns comentários a tecer.
A INFRAERO, na condição de estatal criada pela Lei n° 5.862, de 12.12.72, na forma de
empresa pública, nos termos do inciso II do art.5°, do Decreto-lei n° 200/67 e respectivas alterações,
pode assumir qualquer das formas admitidas em direito. A sua autonomia administrativa, portanto,
advém da personalidade de direito privado que detém em função da sua natureza jurídica.
Com esta perspectiva, e no que diz respeito ao regime de pessoal, a Lex instituidora da
INFRA ERO preceitua no seu art.7° o seguinte:
'Art. 7 0 O pessoal dos Quadros da Empresa será admitido por concurso ou prova de
habilitação em regime empregatício subordinado à legislação trabalhista e às normas consignadas no
Regulamento de Pessoal da Empresa'.
O Regulamento de Pessoal da INFRAERO, aprovado, em 24.01.89, pelo Ministro da
Aeronáutica (publicado in D.O.0 de 08.02.89 - fls. 113/114), estabelece, nos itens 12, 13 e 14 das
Disposições Preliminares, o que se segue:
12 - O cargo em comissão e a função gratificada, cujo provimento se revestem de caráter
de transitoriedade, exigem, para o seu exercício, qualificação profissional.
13 - O cargo em comissão possui tabela de salário própria e se destina, em princz'pio, ao
exercício de funções especificas, por parte de empregados ou servidores de outros órgãos, cedidos à
INFRAERO.
14 - A função gratcada possui tabela de gratificação especifica, sendo reservado o seu
provimento, em princípio, aos empregados da INFRAERO, ocupantes de cargos regulares'.
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Pelo que denotamos do teor do item 14 acima transcrito, notadamente a expressão "em
34.
princípio", a regra concernente à preferência em questão não é absoluta, estando reservado ao
Administrador certa discricionariedade na indicação das pessoas para ocuparem referidas funções
gratificadas.
Nesta perspectiva, mesmo que a Direção da INFRAERO designasse pessoas sem vínculo
35.
empregatício com a Empresa para ocuparem funções gratcadas, no nosso entender, não estaria
transgredindo o seu Regulamento de Pessoal, porquanto, em face da própria natureza de que se revestem
tais funções, demissíveis ad nutum, onde a confiança é o fator preponderante na escolha de seu ocupante,
não há como se sustentar que a preferência à qual alude o item 14 da referida norma interna
regulamentadora constitua direito do empregado de carreira. De qualquer forma, o TCU não seria o
foro adequado para tratar de matéria trabalhista.
CONCLUSÃO
Considerando, portanto, que não foram confirmadas as irregularidades apontadas pelos
35.
denunciantes às fls.03/07, reputamos cabível propor que o Tribunal conheça da presente denúncia, para,
no mérito, julgá-la improcedente, determinando, o levantamento da chancela de sigilo que recai sobre os
autos, bem assim a sua juntada às contas da INFRAERO, alusivas ao exercício de 1998, nos termos do
que dispõe o art. 215, § 1 ° ; art. 194, inciso I c/c art. 212, § 3°, do Regimento Interno, sem embargo,
ainda, de se comunicar ao denunciante o teor do que foi decidido."
É o relatório.

VOTO
Entendo que restou suficientemente demonstrada, na instrução acima transcrita, a
inexistência das irregularidades levantadas pelo denunciante na peça inicial.
Julgo necessária apenas uma pequena retificação na proposta de encaminhamento da
Unidade Técnica.
Com efeito, determina o § 3° do art. 212 do Regimento Interno - TCU que "os processos
concernentes à denúncia observarão, no que couber, os procedimentos prescritos nos arts. 194 a 197 do
Regimento" (grifei).
Por seu turno, o art. 194, aplicável, em tese, ao presente caso, prevê, "quando não apurada
transgressão a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial, ajuntada do processo às contas respectivas".
Entendo que a finalidade de se juntar o processo às contas respectivas consiste em
subsidiar a análise da gestão do administrador público em determinado exercício, haja vista que os fatos
levantados em processos diversos podem influenciar o julgamento de sua administração.
Nada obstante, examinando o presente caso, não vislumbro qualquer utilidade em se
determinar a juntada da denúncia às contas da entidade relativas ao exercício de 1998. A uma, porque não
restaram comprovadas as irregularidades alegadas pelo denunciante; a duas, porque os fatos narrados
obviamente não se referem a atos de gestão executados ao longo de um exercício específico (a denúncia
foi protocolada neste Tribunal em 15.12.97 - fl. 1).
Ante o exposto, voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
apreciação deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 06 de maio de 1998.

Marcos Vinicios 'ilaça
Ministro-Rela or
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DECISÃO N° 2 56 /98 - TCU - Plenário.
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Processo n° TC — 015.393/97-6 (SIGILOSO)
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada (artigo 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92, c/c o artigo 35, § 4°, inciso II,
da Resolução TCU n° 77/96)
Entidade: Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária - INFRAERO
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 9' Secretaria de Controle Externo (9' SECEX)
Decisão:
O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia, para, no mérito, julgá-la improcedente;
8.2. retirar a chancela de sigilo que recai sobre o processo;
8.3. dar ciência do inteiro teor desta Decisão ao denunciante;
8.4. determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 17/98 — Plenário.

•

Data da Sessão: 06/05/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

MARCOS VINICIOSI MAÇA
Ministro-Relator
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GRUPO II - CLASSE VII - Plenário
TC-525.128/96-4 (Sigiloso)
Natureza: Denúncia.
Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Serra/PI.
Denunciantes: Identidade preservada (art. 55, § 1 0 , da Lei n. 8.443/92,
c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da Resolução n. 77/96 - TCU).
EMENTA: Denúncia acerca de possíveis irregularidades praticadas na
aplicação de recursos federais repassados mediante convênio.
Existência de Tomada de Contas Especial, em fase de citação,
instaurada ante a impugnação da prestação de contas do convênio em
tela. Retirada da chancela de sigilo. Juntada dos autos à Tomada de
Contas Especial, para exame conjunto e em confronto. Ciência aos
denunciantes.
RELATÓRIO
Examina-se a Denúncia formulada ao Tribunal acerca de possíveis irregularidades praticadas
na execução do Convênio n. 529/94-MIR, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São João da Serra/PI
e o extinto Ministério da Integração Regional, pelo qual foram repassados R$ 250.000,00, objetivando a
execução de drenagem, desassoreamento e urbanização da Orla do Novo Lago naquela municipalidade.
Em Sessão de 24.07.96, o Tribunal Pleno conheceu da presente Denúncia e determinou à
SECEX/PI que diligenciasse junto à CISET/MARE no sentido de obter informações acerca da regular
execução do mencionado Convênio (Decisão n. 459/96 - TCU/Plenário - Sessão Extraordinária de caráter
reservado - Ata n. 21/96 - fls. 17/19).
Após realizar diligências, a Unidade Técnica foi informada de que, mediante vistoria in loco,
verificaram-se irregularidades na execução do Convênio em questão (fls. 38). Para apuração dos fatos, foi
instaurada Tomada de Contas Especial que recebeu no Tribunal o n. 525.126/97-0, atualmente em fase de
citação do responsável.
Em conclusão, o Analista da SECEX/PI, com a anuência do Diretor de Divisão, propõe a
juntada destes autos à aludida Tomada de Contas Especial, para exame conjunto e em confronto (fls. 44).
De outra parte, o Titular da Unidade Técnica propõe que o Tribunal conheça da presente
Denúncia, para, no mérito, considerá-la procedente, retirando a chancela de sigilo aposta aos autos, para
posterior juntada ao TC n. 525.126/97-0 (fls. 47).
É o relatório.
VOTO
Verifico que a proposta do Titular da SECEX/PI mostra-se, em parte, prejudicada, porquanto
este Tribunal já conheceu da Denúncia de que se trata, oportunidade em que determinou providências no
sentido da apuração dos fatos (Decisão n. 459/96 - TCU/Plenário - Ata n 21/96).
Nestas condições, dissentindo, em parte, do parecer da Unidade Técnica, voto por que seja
adotada a decisão que ora submeto à apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 06 de maio de ' 1 9 9 8

JOSÉ

•
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ONIO B. DE MACEDO
Relator
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DECISÃO N° 2 5 9/98 - TCU - Plenário
Processo: TC n. 525.128/96-4 (Sigiloso).
Classe de Assunto: VII - Denúncia acerca de possíveis irregularidades praticadas na aplicação de
recursos federais repassados mediante convênio.
Denunciantes: Identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n. 8.443/92, c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da
Resolução n. 77/96 - TCU).
Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Serra/PI.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/PI.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - considerar a presente Denúncia procedente, tendo em vista as irregularidades verificadas na
execução do Convênio n. 529/94-MIR;
8.2 - determinar a juntada deste processo ao TC n. 525.126/97-0, para exame conjunto e em
confronto, consoante estabelece o art. 22 da Resolução TCU n. 77/96;
8.3 - levantar a chancela de sigilo aposta a estes autos, com fulcro no § 1° do art. 55 da Lei n.
8.443/92;
8.4 - dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, aos denunciantes.
Ata n" 17/98 — Plenário.
Data da Sessão: 06/05/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir
Campelo e o Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo (Relator).

HOMERO SANTOS
Presidente

•

JOSÉ AN ONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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ÍNDICE DOS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA E CONSTANTES
DA ATA N° 16, DE 06.05.1998
SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO
TC N°

•

RELATOR

UNIDADE
TÉCNICA

ACÓRDÃO

DECISÃO

PÁG.

001.161/92-0

Min. APG

10' SECEX

229

028/039

001.304/98-4

Min. HGS

1' SECEX

241

108/110

002.458/96-9

Min. APG

SECEX-SP

231

046/052

002.612/97-6

Min.-Subst. BZ

SECEX-RS

247

128/130

003.286/96-7

Min.-Subst. JABM

4' SECEX

243

114/119

009.885/97-8

Min.-Subst. JABM

SECEX-PA

233

067/069

010.391/97-5

Min. VC

2' SECEX

228

011/019

013.564/95-1

Min. CAAS

SECEX-RO

255

141/150

013.806/97-1

Min. APG

9a SECEX

232

053/062

014.375/97-4

Min.-Subst. JABM

SAUDI

244

120/122

015.393/97-6

Min. MVRV

9a SECEX

256

151/157

015.789/92-6

Min. APG

9a SECEX

018.958/95-8

Min. APG

SECEX-BA

254

138/140

019.186/96-7

Min. CAAS

10' SECEX

230

040/045

250.158/94-9

Min. CAAS

SECEX-BA

235

084/087

250.191/92-0

Min. APG

SECEX-BA

350.064/98-9

Min.-Subst. BZ

SECEX-MA

248

131/133

350.225/95-8

Min.-Subst. BZ

SECEX-MA

246

126/127

425.078/96-5

Min. APG

SECEX-MT

525.128/96-4

Min.-Subst. JABM

SECEX-PI

259

158/159

550.217/96-7

Min. HGS

SECEX-PR

234

079/083

575.491/94-9

Min.-Subst. JABM

SECEX-RJ

238

094/097

600.089/95-9

Min. CAAS

SECEX-RN

625.263/97-9

Min. HGS

SECEX-RS

236

088/090

650.127/96-0

Min.-Subst. JABM

SECEX-SC

239

098/102

750.103/97-3

Min. VC

SECEX-RO

775.049/97-2

Min.-Subst. JABM

SECEX-AP

245

123/125

775.121/97-5

Min. APG

SECEX-AP

240

103/107

775.175/97-8

Min. VC

SECEX-AP

242

111/113

800.030/98-2

Min. HGS

SECEX-AC

237

091/093

021/023

060

024/027

061

070/073

063

063/066

062

074/078

064

