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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ATA N° 17, DE 13 DE MAIO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Iram Saraiva
Repr. do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Secretário da Sessão: Dr. Francisco Costa de Almeida
Com a presença dos Ministros Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça e Valmir Campelo, dos Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler,
bem como do Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar Rodrigues, o Presidente em exercício, Ministro
Iram Saraiva, declarou aberta a Sessão Ordinária do Plenário, às quatorze horas e trinta minutos, havendo
registrado a ausência do Presidente, Ministro Homero dos Santos e do Ministro Humberto Guimarães
Souto, em missão oficial deste Tribunal no exterior, dos Srs. Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Bento
José Bugarin e do Sr. Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo, por motivo de férias
(Regimento Interno artigos 28 a 31, 35, 66, incisos Ia V, e 94, incisos I e V, e 112, inciso I, alínea b).
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 16, da Sessão Ordinária realizada em 06 de maio
corrente, cujas cópias autenticadas haviam sido previamente distribuídas aos Ministros e ao Representante
do Ministério Público (Regimento Interno, artigos 31, inciso I, 37, 38 e 66).
I ENCONTRO INTERNACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE
CONTAS

'e

- Comunicação do Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha
"Tenho a satisfação de levar ao conhecimento dessa Presidência, dos seus Ministros e do
Dr. Procurador-Geral que no período de 06 a 08 de maio corrente, participei do 1 Encontro Internacional
do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas.
O conclave se realizou na bonita capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, nome que
já revela a magnitude desta terra abençoada onde a agricultura, a pecuária e a beleza do meio ambiente
surgem como as notas características da região.
Coube-me a honrosa tarefa de proferir conferências de abertura do congresso, a qual
intitulei 'As Cortes Judiciariformes de Contas, Parquet Especializado e os desafios do Século XXI'.
Os trabalhos se desenvolveram na Quinta e na Sexta-feira subsequente, com a participação
de dois ilustres membros do Ministério Público de Portugal e da França, os professores Francisco
Teodósio Jacinto e o Prof Christian Pouly, Advogado-Geral junto à Corte de Contas da República
Francesa
Na 5' feira, 07 de maio foram apresentados os seguintes trabalhos, sempre seguidos de
debates:
'A LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A RESPONSABILIDADE CIVIL CRIMINAL,
ELEITORAL DOS AGENTES PÚBLICOS PELAS IRREGULARIDADES PRATICADAS.'
Palestrante: Dr. Jessé Torres Pereira Júnior
'SERVIDOR PÚBLICO E A REFORMA ADMINISTRATIVA CONSTITUCIONAL'
Palestrante: Dr. Ivam Barbosa Rigolin
'SISTEMA JURISDICIONAL DE CONTROLE NO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL
DE CONTAS: UNIFICAÇÃO INSTITUCIONAL'
Palestrante: Dr. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes
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'ORÇAMENTO PARTICIPATIVO — REALIDADE OU UTOPIA?'
Palestrante: Dr. Augusto Mauricio da Cunha e Menezes Wanderley
Na 6° feira, 08 de maio, foram os seguintes temas:
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'A LICITAÇÃO NA DELEGAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO E O USO DE BENS PÚBLICOS'
Palestrante: Dr. Carlos Pinto Coelho Motta
'O MINISTÉRIO PÚBLICO PORTUGUÊS E A SUA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS'
Palestrante: Dr. Francisco Teodósio Jacinto — Procurador Geral Adjunto do Tribunal de Conta de Portugal
'FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO TRIBUNAL DE CONTAS
NA REPÚBLICA FRANCESA'
Palestrante: Me Christian Pouly — Advogado Geral à Corte de Contas da República Francesa
'MEDIDAS PROVISÓRIAS E A SEGURANÇA DAS RELAÇÕES JURIDICAS'
Palestrante: Antonio de Souza Prudente
A participação da Assessoria do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do
Governo do Mato Grosso do Sul, da UNAES, Faculdades Integradas de Campo Grande, da CONVEX
Eventos e da Agência Condor tornou possível a alta qualidade dos serviços prestados aos congressistas,
assegurando o êxito do conclave.
Uma palavra de reconhecimento não poderia ser negada ao ilustre anfitrião, o ProcuradorGeral Dr. Ronaldo Chadid, bem como a Comissão organizadora nas pessoas do Dr. Antônio Maria
Filgueiras Cavalcante, Dr. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, Dr' Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira, Dr'
Márcia Farias e Dr. Rilton Pimentel."
SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS
De acordo com o artigo 2° da Resolução n° 064/96, o Presidente, Ministro Homero dos
Santos, realizou, nesta data, sorteio eletrônico dos seguintes processos:
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-002.623/91-9
Interessado: Jose Pinheiro de Souza Ramalho
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Auditor Benjamin Zymler
Processo: TC-003.602/98-2
Interessado: Tribunal Regional Federal da Terceira Região
Motivo do sorteio: Assunto fora das LUIS. Art. 3°, par. 4° da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
Processo: TC-005.712/91-2
Interessado: Ludovico Drewech
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Processo: TC-006.654/92-4
Interessado: Normando de Vasconcelos Ferreira
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração. Acórdão n° 038/98 - TCU - Plenário, Sessão Ordinária:
25/03/98
Relator sorteado: Auditor Jose Antonio Barreto de Macedo
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Processo: TC-008.052/90-5
'ga re
Interessado: Nelson Palma
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Bento Jose Bugarin
Processo: TC-012.711/91-8
Interessado: Alberto Garnier de Souza
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processos: TC-015.055/93-0, TC-021.414/92-0 e TC-025.679/92-9
Interessado: Centrais Eletricas do Norte do Brasil S/A
Motivo do sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Deliberação na Relação n. 011/97 da Primeira
Câmara, Sessão Ordinária: 13/05/97
Relator sorteado: Auditor Jose Antonio Barreto de Macedo
Processo: TC-015.175/97-9
Interessado: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados
Motivo do sorteio: Afastamento de Ministro ou Auditor
Relator sorteado: Auditor Lincoln Magalhães da Rocha
Processo: TC-275.557/91-0
Interessado: João Ferreira do Nascimento
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Valmir Campeio
SORTEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AOS MINISTROS
INTEGRANTES DO PLENÁRIO
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Processo: TC-001.227/98-0
Interessado: Eunice da Silva Marques
Motivo do sorteio: Processo Administrativo - Art. 13 da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
SORTEIO DE PROCESSO AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 1' CÂMARA
Processo: TC-575.399/93-7
Interessado: EMBRATEL
Motivo do sorteio: Prevenção de Câmara
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA

r CÂMARA

Processo: TC-008.876/96-7, TC-000.553/96-4, TC-001.287/96-6, TC-006.309/96-8, TC-014.701/95-2,
TC-017.827/95-7 e TC-700.147/95-0
Interessado: INSS
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra Deliberação na Relação n° 04 /97 - TCU/2' Câmara,
Sessão Ordinária: 20/11/97
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi

•

— 04 —
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÀ0

Processos: TC-010.024/86-7, TC-010.790/85-3 e TC-016.448/85-5
Interessado: Jose Rodrigues Nanique e outros - Companhia Energetica de Roraima - CER
Motivo do sorteio: Prevenção de Câmara
Relator sorteado: Ministro Valmir Campelo
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 15, organizada em
07 de maio corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de n's 260 a 270, e aprovado os
Acórdãos n's 065 a 069, que se inserem no Anexo I desta Ata, acompanhadas dos correspondentes
Relatórios e Votos, bem como de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno, artigos 19,
20, 31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7 0 e 9°, 80, incisos V e VI, 84 a 87 e 89):
Procs. n's 350.328/95-1, 425.012/96-4 e 001.923/98-6, relatados pelo Ministro Carlos
Átila Álvares da Silva;
600.055/93-0, 279.024/94-0, 013.476/95-5 e 014.657/97-0, relatados pelo
Procs.
Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça;
Procs. n° s 275.195/94-5 e 275.185/97-4, relatados pelo Ministro Valmir Campelo;
d) Proc. n° 450.385/96-5, relatado pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha;
e) Proc. n° 001.911/98-8, 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° do artigo 77, do Regimento Interno, os
seguintes processos:
Proc. n° 005.147/95-6 (Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça); e
008.513/88-0 e 625.140/95-8 (Ministro Iram Saraiva).
Procs.
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Faz parte desta Ata, em seu Anexo II, ante o disposto no parágrafo único do artigo 66 do
Regimento Interno, as Decisões nos 276 a 278, acompanhadas dos correspondentes Relatórios e Votos em
que se fundamentaram, adotadas nos processos n's 015.519/93-7, 019.629/95-8 e 018.855/96-2,
respectivamente, relatados pelo Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, na Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado, realizada nesta data.
ENCERRAMENTO
O Presidente, em exercício, Ministro Iram Saraiva -- ao convocar Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado para ser realizada a seguir -- deu por encerrada às quinze horas e trinta e cinco
minutos, a Sessão Ordinária, e, para constar eu, Francisco Costa de Almeida, Secretário da Sessão, lavrei
e subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do Tribunal.

--011/F
S r ° Ç O5TADE ALMEIDA
Secret rio da Sessão
Aprovada em 20 de maio de 199.

_)
Jeonzero dos Janto*
PrisidikM
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ANEXO I DA ATA N° 17, DE 13-05-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 260 a
270 proferidas pelo Tribunal Pleno em 13 de maio de 1998, e Acórdãos IN 065 a 069, aprovados
nesta data, acompanhados de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno, artigos 19, 20, 31,
inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 10 a 7 0 e 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 86)
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GRUPO 1— CLASSE 1— PLENÁRIO
TC-600.055/93-0
Ementa: Pedido de Reexame contra determinações do Tribunal — Decisão
n° 569/97 — TCU — Plenário, Sessão de 10.09.97. Improcedência das razões
aduzidas. Conhecimento e não provimento.
RELATÓRIO

e

1-Natureza: Pedido de Reexame
2-Unidade: Fundação Nacional de Saúde - FNS
3-Interessado: Elisa Vianna Sá
4-Relatório: Originaram-se os presentes autos de representação formulada pela SECEX/RN sobre
denúncia veiculada pela imprensa, em face de notícias de irregularidades que estariam ocorrendo no Setor
de Pessoal da Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde.
Examina-se, nesta oportunidade, pedido de reexame interposto em 07.10.97 pela Sra. Elisa
Vianna Sá, Presidente da Fundação Nacional de Saúde — FNS, em face de determinação contida nos
subitens 8.2 e 8.4 da Decisão n° 569/97 — TCU — Plenário, proferida na Sessão de 10.09.97 (Ata n°
35/97), in verbis:
"... 8.2 — determinar ao Sr. Presidente da Fundação Nacional de Saúde — FNS a adoção, se
ainda não o fez, de providências no sentido de cessar a concessão de bolsas de estudo a servidores, por
falta de amparo legal da Portaria FNS n° 1.371, de 01.10.92...
8.4 — alertar a Administração da FNS e a Coordenação Regional da FNS/RN que a
continuidade após a ciência desta Decisão, das despesas inquinadas de irregularidades nestes autos,
ocasionará o inevitável ressarcimento com os encargos legais aplicáveis...".
A recorrente alega que a FNS foi criada a partir da fusão da Fundação Serviços de Saúde
Pública — FSESP (fundação de direito privado) com a Superintendência das Campanhas de Saúde
Pública — SUCAM. A conciliação de regimes jurídicos distintos necessitou de muitas adaptações, tanto na
área de pessoal, quanto nas demais.
A concessão das bolsas de estudos originou-se das normas da ex-FSESP. A FNS
incorporou-as através da edição do Decreto n° 100/91 e da Resolução PRE n° 001/91 e, posteriormente,
foram revigoradas pela Portaria n° 1.371/92. O Órgão Central de Pessoal Civil — SIPES — recomendou
que, enquanto não fosse aprovado um regimento de pessoal comum a toda Administração Federal,
ficassem mantidas as normas que concedessem as vantagens ou benefícios aos servidores nos seus órgãos
de origem.
A missão institucional da FNS inclui a sua participação em organismos internacionais como
Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde, Cruz Vermelha, etc. A formação
de especialistas, mestres e doutores é necessária para atuar tanto no campo internacional, como
internamente. Já para o pessoal de nível médio há a mesma necessidade de capacitação a fim de dar
suporte à execução das atividades de rotina do Sistema Único de Saúde.
O atual número de concessões de bolsas de estudo é irrisório e se referem a cursos que estão
em plena realização. A sua desconstituição abrupta causaria transtornos tanto para a FNS como para os
bolsistas. A qualidade na prestação de serviços é meta do Governo Federal. Outros órgãos públicos
adotam esta sistemática para melhor desempenho de suas funções (ministérios militares e CNPq). E,
finalmente, que há relevância social na questão em tela.
Em razão do exposto, entende a recorrente devam ser consideradas regulares as concessões
das bolsas de estudos até então realizadas, inclusive as atualmente concedidas.
5-Pareceres:
5.1-Da Unidade Técnica: A 10' SECEX, após análise destes autos, opina pelo conhecimento do Pedido de
Reexame interposto pela Sra. Elisa Vianna Sá, para, no mérito negar-lhe provimento, por falta de amparo
legal, mantendo a Decisão-TCU n° 569/97, proferida na Sessão Plenária de 10.09.97, em seu exato teor,
com fulcro nos arts. 32, 33 e 48 da Lei n° 8.443/92.
5.1-Do Ministério Público: Manifesta concordância com a proposição do Órgão Instrutivo.
É o Relatório.
Min-mv_120c: \ votos \ 600055930.doc alf.
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VOTO
Diante do exposto, acolho os pareceres e Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão
que ora submeto à apreciação deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 13 de maio
Marcos Vinicios Vi aça
Ministro-Relat

•
Min-mv_120c: \votos\600055930.doc\ajf.
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DECISÃO N° 260 /98-TCU-PLENÁRIO
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Processo n° TC-600.055/93-0
N e." e
C
Classe de Assunto: I — Pedido de Reexame
Interessado: Elisa Vianna Sá
Unidade: Fundação Nacional de Saúde - FNS
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Unidade Técnica: 10' SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, 33 e
48 da Lei n° 8.443/92, DECIDE conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se em todos os seus termos a Decisão n° 569/97 — TCU — Plenário, de 10.09.97.
Ata n° 17/98-Plenário
Data da Sessão: 13/05/98-Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da
Rocha e Benjamin Zymler.

M SARAIVA
a Presidência

•

•

MARCOS VINI IOS VIL ÇA
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC-279.024/94-0
Ementa: Recurso de Revisão. Não conhecimento do Recurso de Revisão
interposto pelo Sr. Osvaldo Gois de Oliveira. Manter em seus exatos termos o
Acórdão n° 027/95-1' Câmara.

•

1 - Natureza: Recurso de Revisão
2 - Unidade: Prefeitura Municipal de Marcionilio Souza/BA
3 - Interessado: Osvaldo Gois de Oliveira - CPF - 005.957.215-91
4 - Relatório: Cuidam os autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. Osvaldo Gois de
Oliveira, instaurada ante a omissão do dever de prestar contas dos recursos repassados, mediante
convênio, pela Fundação de Assistência ao Estudante - FAE, à Prefeitura Municipal de Marcionilio
Souza/BA, em 08.09.88, no valor de CZ$ 1.221.000,00, destinados ao Programa de Alimentação Escolar.
Consoante Acórdão n° 027/95-TCU-1a Câmara, foram as referidas contas julgadas irregulares
e condenado o responsável ao recolhimento do débito apurado aos cofres da FAE.
Em 24.05.96, o Sr. Osvaldo Gois de Oliveira apresentou, a titulo de Recurso de Revisão, o
expediente de fls. 53, acompanhado dos elementos de fls. 54/63.
A CISET/MEC, ao analisar os documentos apresentados pelo responsável, concluiu pela
inexistência de documentos essenciais na composição da prestação de contas, o que impossibilitou a
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos.
Pelo Acórdão de n° 268/97-TCU-Plenário o Recurso interposto pelo interessado foi
conhecido, mas não provido.
Posteriormente, o interessado apresentou novo documento de índole recursal.
5 - Pareceres:
5.1 - Da Unidade Técnica: A SECEX/BA, após análise do presente recurso, opina pelo não conhecimento
do Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Osvaldo Gois de Oliveira, por não preencher os requisitos
essenciais de admissibilidade, mantendo-se em seus termos o Acórdão n° 027/95-TCU-P Câmara.
5.2 - Do Ministério Público. O Representante do Ministério Público, Subprocurador-Geral Paulo Soares
Bugarin, assim se manifesta.
"O caput do art. 35 da Lei n° 8.443/92 estabelece que a decisão definitiva do Tribunal caberá
recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo
responsável, seus sucessores ou pelo Ministério Público junto a esta Corte, dentro do prazo de cinco anos,
contados na forma do disposto no inciso III do art. 30 desta Lei, desde que fundado em uma das situações
previstas nos incisos I a III do mesmo artigo (grifo nosso).
No presente caso, verifica-se que o interessado já havia apresentado recurso de revisão contra
o Acórdão n° 027/95 - i a Câmara (fl. 40), por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares e
condenou-o ao pagamento da importância indicada, a ser recolhida na forma da legislação em vigor,
autorizando, ainda, a cobrança judicial da divida, caso não atendida a notificação no prazo regulamentar
fixado.
Pelo Acórdão n° 268/97 - Plenário (fl. 96), proferido na Sessão Extraordinária de 09/12/97,
esta Corte conheceu do aludido recurso para, no mérito, negar-lhe provimento e manter em seus exatos
termos o Acórdão n° 027/95 - 1' Câmara. Assim, com base no dispositivo legal supracitado, não cabe
mais apelo da espécie neste processo.
Destarte e considerando o que demais restou esclarecido nos autos, o Ministério Público
manifesta-se em conformidade com a proposta da Unidade Técnica, nos termos da conclusão de fls.
109/110."
É o Relatório.

•
Min-mv_120\c:\votos\279024940.doc\ajf
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Diante do exposto, acolho os pareceres e Voto no sentido de que o Tribunal adote o Acórdão
que ora submeto à apreciação deste Plenário.
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MINISTÉRIO PÚBLICO /TCI:

•

Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarus

171 ""

Processo TC n° 279 024/94-0
Tomada de Contas Especial

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

O caput do art. 35 da Lei n° 8.443/92 estabelece que de decisão definitiva do Tribunal caberá
ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo
responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto a esta Corte, dentro do prazo de cinco anos,
contados na forma do disposto no inciso III do art. 30 desta lei, desde que fundado em uma das situações
previstas nos incisos I a III do mesmo artigo (grifo nosso).
No presente caso, verifica-se que o interessado já havia apresentado recurso de revisão contra o
2.
Acórdão n° 027/95 - ia Câmara (fl. 40), por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares e
condenou-o ao pagamento da importância indicada, a ser recolhida na forma da legislação em vigor,
autorizando, ainda, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação no prazo regulamentar
fixado.
Pelo Acórdão n° 268/97 - Plenário (fl. 96), proferido na Sessão Extraordinária de 09/12/97, esta
3
Corte conheceu do aludido recurso para, no mérito, negar-lhe provimento e manter em seus exatos termos
o Acórdão n° 027/95 - ia Câmara. Assim, com base no dispositivo legal supracitado, não cabe mais apelo
da espécie neste processo.
Destarte e considerando o que demais restou esclarecido nos autos, o Ministério Público
4.
manifesta-se em conformidade com a proposta da Unidade Técnica, nos termos da conclusão de fls.
109/110.
recurso de revisão

•

Ministério Público, em 10 de março de 1998.

BUGARIN
PAULO SO
Subpro urador-Geral
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ACÓRDÃO N° 065/98-TCU-PLENÁRIO
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1.Processo n° TC-279.024/94-0
2.Classe de Assunto: I — Recurso de Revisão
3.Interessado: Osvaldo Gois de Oliveira — CPF - 005.957.215-91
4.Unidade: Prefeitura Municipal de Marcionílio Souza/BA
5.Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
6.Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin
7.Unidade Técnica: SECEX/BA
8. Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de
responsabilidade de Osvaldo Gois de Oliveira, ex-Prefeito do Município de Marcionílio Souza/BA.
Considerando que, na Sessão de 14.02.95, o Tribunal julgou as presentes contas irregulares e
em débito o responsável (Acórdão 027/95 — TCU — I' Câmara); e
Considerando que, com exceção do Oficio de fls. 89/90, as demais peças já haviam sido
apresentadas pelo interessado, e que a nova documentação em nada acrescenta ao que já foi decidido.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária ante
as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso III e 35, da Lei n° 8.443/92, c/c o
art. 19, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos elementos encaminhados pelo
responsável como recurso de revisão, por não preencherem os requisitos essenciais de admissibilidade,
mantendo-se em seus exatos termos o Acórdão n° 027/95 — TCU — P Câmara.
9.Ata n° 17/98-Plenário
10 .Data da Sessão: 13/05/98-Ordinária
li Especificação do quorum:
11.1 .Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Rel r), Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Li coln Magalhães da
Rocha e Benjamin Zymler.
MARCO VINICIOS 1 AÇA
Ministro-R; ator

S ARAI V
a Presidênc
n52
U S-7
Fui Presente 4/44,2,
Rep. do Ministério Público
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GRUPO II— CLASSE 1— Plenário
TC-005.147/95-6
Natureza: Pedido de Reexame
Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis — IBAMA
Recorrentes: Nilde Lago Pinheiro, Simão Marrul Filho, Eloísio Jorge
Victer, Roberto Sérgio Studart Wiemer e Humberto Cavalcante
Lacerda.
Ementa: Pedidos de Reexame do Acórdão n° 183/96 — Plenário, de
30.10.96, que aplicou multa aos recorrentes, pela prática de ato de
gestão antieconômico. Conhecimento. Provimento dos pedidos dos
recorrentes Nilde Lago Pinheiro e Simão Marrul Filho e
improvimento dos pedidos dos recorrentes Eloísio Jorge Victer,
Roberto Sérgio Studart Wiemer e Humberto Cavalcante Lacerda.
Comunicação aos interessados. Juntada às contas relativas ao
exercício de 1994.
RELATÓRIO
Tratam os autos de Pedido de Reexame de Acórdão exarado pelo Plenário do Tribunal, a
partir de relatório de auditoria na área de licitações e contratos realizada pela Secretaria de Auditoria e
Inspeções - SAUDI no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, entre os dias 20 e 24.03.95, abrangendo o período de 01.01.94 a 17.03.95.
Em Sessão de 30.10.96, este Tribunal, por meio do Acórdão n° 183/96 — Plenário, ao rejeitar
as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis qualificados na epígrafe como recorrentes,
aplicou-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso III, da Lei n° 8.443/92, no valor de R$
"ato de gestão antieconômico
3.975,00 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais), pela prática de
consistente no superdimensionamento da capacidade das máquinas copiadoras locadas da empresa
Xerox do Brasil Ltda, mediante o Contrato n°018/94, de que trata o processo n°02001003082/93-51, em
vigor desde 03.01.94, com conseqüente subutilização das franquias, ensejando o pagamento de serviços
não utilizados, com prejuízos para a Administração."
Devidamente notificados (fls. 342/347), os responsáveis encaminharam ao Tribunal os
elementos de fls. 352/373 e 403, a título de Pedido de Reexame da matéria.
Por meio de sorteio eletrônico promovido em 14.05.97 (fl. 408), fui designado Relator dos
presentes recursos, determinando, por meio do despacho de fl. 409, o envio dos autos à 10a SECEX e, em
seguida, ao Ministério Público, com vistas ao seu pronunciamento.
Parecer da Unidade Técnica
O AFCE Silvio Levcovitz, designado para a análise do feito no âmbito da 10' SECEX, emitiu
seu parecer às fls. 410/420, cujos principais trechos transcrevo a seguir:
(6

Da admissibilidade
Preliminarmente, registre-se que, considerando as datas de recebimento das
3.
notificações de fls. 342/345, os Pedidos de Reexame dos Srs. Roberto Sérgio Studart Wiemer
(fls. 352/358), Eloísio Jorge Victer (fls. 359/364) Simão Marrul Filho (fis. 365/369) e da Sra.
Nilde Lago Pinheiro (fls. 370/374) foram interpostos dentro do prazo estipulado no art. 233
do RI/TCU e, portanto, devem ser conhecidos, nos termos do art. 231 do mencionado
Regimento.
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Já quanto ao Pedido de Reexame do Sr. Humberto Cavalcante Lacerda (ll. 403), não
4.
é possível a aferição do prazo regimental, visto que o Oficio de Notcação remetido a esse
Responsável (fl. 346) é o único, dentre os demais ofícios de notificação (fls. 342/347), ao qual
não foi anexado o Aviso de Recebimento (AR) com a data efetiva da notificação.
3.1.1 Tendo em vista o acima relatado, e ainda o fato de que a peça apresentada por esse
Responsável é sucinta, simples, e não contém elementos ou argumentos distintos daqueles
apresentados pelos demais recorrentes, entende-se que o Pedido de Reexame do Sr.
Humberto Cavalcante Lacerda deva ser conhecido, como forma de ir ao encontro do disposto
no art. 31 da Lei n°8.443/92.
Do Mérito
Inicialmente, serão analisados os argumentos trazidos pelos Srs. Roberto Sergio
4.
Studart Wiemer e Eloísio Jorge Victer, cujos Pedidos de Reexame de fls. 352/358 e 359/364,
respectivamente, possuem redações absolutamente idênticas. Em seguida, abordar-se-ão,
dentre os argumentos apresentados pelo Sr. Simão Marrul Filho, pela Sra. Nilde Lago
Pinheiro e pelo Sr. Humberto Cavalcante Lacerda, aqueles que se distinguem dos primeiros.
4.1 Os Srs. Roberto Sergio Studart Wiemer e Eloísio Jorge Victer argumentaram, de
início, que o contrato celebrado 'obedeceu, rigorosamente, os requisitos traçados pela Lei
8.666/93, tendo sido objeto de análise jurídica cujo Parecer foi pela consecução do ato
administrativo (.)' (fl. 352). Entretanto, a fundamentação da multa cominada em nenhum
momento aborda aspectos da legalidade da licitação ou do contrato, aos quais, certamente, a
análise jurídica se ateve, mas baseia-se na execução antieconômica do contrato,
configurando uma deficiência administrativa.
4.1.1 Em seguida, repetindo argumentos expendidos quando da apresentação das razões de
justificativa, informaram quanto à economia da opção pela locação com franquia quando
comparada com a opção sem franquia, o que, de fato, foi demonstrado (fls. 352/353). Porém,
tal aspecto também não é questionado nestes autos. O contrato com franquia estabelece um
custo fixo global para a utilização das máquinas até um número de cópias determinado, a
partir do qual é cobrado um valor por cada cópia excedente.
4.1.2 Prosseguiram apontando que a respeito da franquia inicialmente estabelecida para
1994, quando da celebração do contrato, "levou-se em consideração a média dos seis meses
anteriores - 772.251 cópias - e, ainda assim, aplicou-se um redutor de 6,9%, chegando-se ao
montante de 719.000 cópias". Acrescentaram que a franquia, ao longo dos anos de 1994,
1995 e 1996, foi paulatinamente alterada de modo que, conforme o 'Demonstrativo de
Tiragem de Cópias' de fl. 353, a média de cópias realizadas no ano de 1994 foi 1,8% inferior
à franquia contratada nesse período, passando a ser 9,9% e 2,4% superior a tal franquia nos
exercícios de 1995 e 1996, respectivamente. Cabe ressalvar que o quadro 'Parque
Reprográfico do IBAMA - 1994' (fls. 205/207) indica uma franquia contratada de 810.000
cópias, 12,5% acima daquela acima referida (719.000). Inclusive, os próprios recorrentes,
quando das alegações de defesa (fls. 184, 231 e 247), trouxeram outras informações a
respeito da franquia inicial contratada para janeiro de 1994, que teria sido de 749.000
cópias, tendo sido elevada para 761.000 já no mês seguinte.
4.1.2.1 Segundo os Recorrentes, essa flutuação é normal para esse tipo de contrato e
'demonstra não ter havido super ou subdimensionamento'.
4.1.2.2 Porém, o dimensionamento apropriado da franquia não depende exclusivamente da
relação entre esta e a média de cópias realizadas, mas também do grau de variação, mês a
mês, do efetivado frente ao previsto, vez que o excesso de cópias de um mês não é
compensado com o eventual 'saldo' não utilizado de outro mês. Portanto, no mês em que o
consumo é inferior à franquia contratada ocorre o pagamento de serviços não utilizados,
Word8 \ptdo\C: \ Votos \005147-95-6.doc
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configurando o desperdício.
4.1.2.3 Consultando a proposta apresentada pela XEROX à licitação «is. 190/204),
constatamos que o custo unitário de cada cópia é de CR$ 15,081 , no caso de utilização da
franquia por completo. Logo, esse é o valor inutilmente pago para cada cópia aquém da
franquia não realizada. Enquanto que cada cópia extra realizada além da franquia onera a
Contratante em apenas CR$ 9,63.
4.1.2.4 Tendo em vista que o consumo mensal tem constante e representativa variação,
dificultando uma boa previsão desse consumo, fica claro que a franquia subestimada em
relação à média do consumo é mais econômica e deve ser utilizada, conforme já demostrado
nos subitens 4.2.3 e 4.2.4 da instrução precedente «is. 305/306), transcritos nos subitens
3.9.4 e 3.9.5 do Relatório do Exmo. Ministro Lincoln Magalhães da Rocha «is. 316/317).
4.1.3 Relataram, ainda, que uma 'redução maior que aquela estabelecida à época,
ocasionaria a diminuição dos números de máquinas, o que seria suficiente para causar
transtornos e dificuldades, principalmente para as Unidades Descentralizadas deste Instituto,
tais como as Unidades de Conservação, os Postos de Controle e Fiscalização, os Escritórios
Regionais, os Centros de Pesquisa, etc. '«is. 353/354).
4.1.3.1 Não se trata aqui de questionar as prioridades administrativas da Autarquia,
lembrando que, nesse sentido, não há dados nem competência. Todavia, a proposta da
XEROX «is. 190/204) revela que era plenamente possível reduzir a franquia total contratada
sem prejudicar qualquer unidade do IBAMA com a ausência de uma máquina reprográfica,
bastando, para tal, aumentar a contratação de máquinas de menor porte e, por conseguinte,
de menor franquia individual, em detrimento de máquinas maiores.
4.1.3.2 Corroborando o acima exposto, cita-se o fato da troca de diversas máquinas por
outras de menor porte, ocorrida em maio de 1995, de acordo com o Oficio n° 056/95 DEPAD (fl. 212/213), após os questionamentos efetuados pela Auditoria.
4.1.3.3 A partir do 'Demonstrativo da Tiragem de Cópias' ([1. 353), e considerando a
proposta da XEROX «is. 190/204), elaborou-se a Tabela A, de fl. 421, a preços de dezembro
de 1993 (época da proposta), a qual comprova que a franquia ideal era cerca de 628.000
cópias, analisando-se os consumos mensais para todo o exercício de 1994, e não para apenas
determinados meses.
4.1.4 Foi ainda indicado que 'não se deve, após o conhecimento dos números reais, cobrar
do administrador coincidência absoluta entre a quantidade de cópias contratadas e o número
efetivamente executado. Deve-se, antes, perquirir as razões que o levaram a adotar o
procedimento eleito dentro do mais reto princípio da discricionarieclade, optando, dentre as
formas legais existentes, entre a mais oportuna e conveniente' ffl. 354).
4.1.4.1 No entanto, não só as possibilidades financeiras ora apontadas foram todas extraídas
da análise da proposta da XEROX à licitação, e portanto previsíveis, como também são de
conhecimento notório as sazonalidades de ingressos financeiros e de volume de trabalho e
produção da administração pública. Os dados de julho a dezembro de 1993 ffl. 353), cuja
média foi utilizada para fixação da franquia inicial, já indicavam a intensa variação do
consumo. Deve-se lembrar mais uma vez que o contrato firmado previa a possibilidade de
alteração de máquinas a qualquer tempo.
4.1.4.2 A simples comparação do custo por cópia da franquia e da cópia extra (subitem
4.1.2.3) já indicava as conclusões aqui apresentadas. Além disso, uma simulação, nos moldes
da Tabela B, de fl. 422, podia e devia ter sido efetuada. Essa tabela demonstra que, a partir
dos dados do consumo de julho a dezembro de 1993 ffl. 353) e de acordo com a proposta da

•

•
1

CR$ 15,08 = preço global/franquia total = CR$ 10.839.692,00/719.000 (subitem 5.2, 2a opção -fl. 197)

Word8\ptdo\C: \Votos \005147-95-6.doc
-3-

•

—16—
Tribunal de Contas da União

•

a,

•

anips entoa

eo
Alaret
Assessor

XEROX, a previsão ideal da franquia inicial a ser contratada para 19 4 seria de cerca de
640.000 cópias, estimativa esta bem próxima da franquia ótima para 1994, obtida a
posteriori, de cerca de 628.000 cópias (subitem 4.1.3.3 retro).
4.1.4.3 Dessa forma, infere-se que o prejuízo decorrente da falta de planejamento da
administração, inclusive quanto à ausência de análise crítica da proposta da XEROX,
efetivamente existiu. A partir da Tabela C, de fl. 423, estimou-se que, se a franquia
contratada tivesse sido de 640.000 cópias para todo o exercício de 1994 (subitem 4.1.4.2
supra), em vez de a Administração ter contratado as franquias indicadas no Quadro IV de fl.
184, ter-se-ia economizado, somente no exercício de 1994, no mínimo, CR$ 6.137.643,70, a
preços de dezembro de 1993, quantia equivalente a R$ 30.197,53, valor monetariamente
corrigido até a presente data.
4.1.5 Na seqüência, os Recorrentes citaram segmentos de textos doutrinários, alternados
com argumentos já expostos na peça recursal, os quais serão a seguir comentados.
4.1.5.1 O excerto da obra do Professor Ruy Remy Rech (fls. 354/355) diz respeito ao
'Controle da Legitimidade da Despesa Pública' e aborda conceitos por demais genéricos e
pouco aplicáveis à situação em tela.
4.1.5.2 Quanto às colocações doutrinárias do Exmo. Ministro-Presidente do TCU, Homero
Santos, e de Márcia Filomena de Oliveira Mata a respeito do exame e do princípio da
economicidade (fl. 356), crê-se que tais ponderações se coadunam com as análises
promovidas pela equipe de auditoria, acatadas pelo Tribunal e aqui complementadas, visto
que as avaliações realizadas foram amplas, profundas e especificas para o caso em tela,
tendo sido demonstrado que a relação custo/beneficio foi comprometida, pois poder-se-ia ter
adquirido os mesmos serviços, sem qualquer restrição, a um menor custo.
4.1.5.3 Do mesmo texto de autoria do Presidente desta Corte, cujo trecho foi transcrito pelos
Recorrentes, um outro segmento (que, por sua vez, cita a referida Autora) colabora para a
melhor compreensão da matéria:
'Assinala a esse respeito Márcia Filomena de Oliveira Mata que ao falarmos 'em
economicidade, estamos buscando estabelecer critérios de avaliação para o desempenho da
atividade estatal, que vincula o Poder Público num compromisso não destituído de força
impositiva, mas com objetivos possíveis de serem avaliados de maneira concreta. Isto não
significa destituir a Administração Pública de seu poder de optar pela escolha mais
conveniente ou oportuna, mas criar parâmetros, impondo maior firmeza na construção
abstrata dos princípios constitucionais. Precisamos visualizar o Estado como sujeito
portador de deveres frente às normas constitucionais vigentes. Para exercer as competências
estabelecidas pelo ordenamento jurídico, o Poder Público foi dotado de direitos, que
correspondem a responsabilidades.'
Destarte, o princípio da economicidade tem sua utilização priorizada nos exames, por
exemplo, dos contratos e convênios celebrados pela Administração Pública, quando devem
ser avaliados os resultados obtidos, de acordo com as finalidades previamente pactuadas,
bem como o emprego racional dos recursos públicos naqueles fins' (Atuação do Tribunal de
Contas da União - Relacionamento dos Controles Externo e Interno, in Revista do Tribunal
de Contas da União n° 66, pp. 21/22 - grifos nossos).
4.1.6 Finalmente, indicaram os Responsáveis `que essa Colenda Corte de Contas, através
da Ata n° 37/84 fixou entendimento diverso do julgamento imputado ao administrador no
caso em tela' (fl. 357). Entretanto, não especificaram qual deliberação nem, tampouco,
estabeleceram as relações e analogias entre o suposto precedente e os fatos aqui discutidos,
tornando impossível qualquer avaliação a respeito.
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Despesas por Delegação supõe-se a efetiva formalização do ato de delegação para a
celebração e execução de contratos.
4.3.2.4 Numa abordagem inicial, afastar-se-ia o argumento trazido pela ex-Presidente, vez
que, a princípio, a delegação de competência não pressupõe a transferência completa da
responsabilidade.
4.3.2.4.1 Nesse sentido, apontamos o Voto do Exmo. Ministro Adhemar Paladini Ghisi,
Relator do TC n° 625.232/95-0, do qual resultou a Decisão n° 437/96 - 20 Câmara (Ata n°
42), cujo trecho cita-se a seguir:
Consoante salientou o ilustre Ministro aposentado Olavo Drumond `(.) em
qualquer processo de delegação, remanesce a responsabilidade do nível delegante em
relação aos atos do delegado, decorrentes da delegação (.)' -in Acórdão 26/93 - Plenário Ata 10/93 (Processo TC n° 279.126/91-3).
Já o eminente Ministro Marcos Vilaça, (..), citando o então Ministro-Relator
Guido Mondim (Ata n° 95/81, Anexo VI), refere que 'em Sessão de 15.12.91, o Colendo
Plenário considerava que 'o delegante é responsável, solidariamente, com o delegado,
apenas pela parcela cuja concessão não podia ignorar' -in Acórdão 31/93 - Plenário - Ata
14/93 (Processo TC n° 374.048/91-6) (.)
Analisando-se matéria semelhante a esta, o Tribunal, acolhendo Voto da Ministra
aposentada Élvia L. Castello Branco, decidiu imputar responsabilidade solidária ao exGerente da Agência Ipanema - Rio de Janeiro, pertencente à CEF, por furto ocorrido na
casa-forte, a despeito de o mesmo ter emitido ordem interna de serviço definindo as
atribuições do Caixa-Executivo. No entanto, pelo fato de não 'certificar-se do fiel
cumprimento de suas determinações, o que propiciou condições favoráveis à ocorrência do
efeito danoso', coube-lhe 'parte das responsabilidade no prejuízo, com fundamento no art.
159 do Código Civil e nas normas internas da empresa" (in decisão n° 199/92 - Ata n° 16/92
- Processo TC n°000.290/90-4).
4.3.2.4.2 Todavia, entende-se que os casos acima exemplificados não são análogos ao aqui
discutido, vez que naquele analisado no transcrito Voto, bem como nos citados em seus itens
26 e 27 ficou comprovado que o delegante, embora não tivesse praticado o ato, participou
diretamente e tinha pleno conhecimento das gestões do delegado. Já aquele apontado no item
25 do mencionado Voto refere-se a convênio, tratando-se, portanto, de delegação de
competência distinta daquela ora em questão.
4.3.2.5 A respeito da distribuição da responsabilidade entre delegante e delegado, cabe ter
presente excertos do Voto do Exmo. Ministro aposentado do STF - Dr. Themístocles
Cavalcanti, Relator do Mandato de Segurança n° 18.555 - DF, do qual resultou a Súmula n°
510 daquele Tribunaf (in Referências da Súmula do STF; Noronha, Jardel e Martins,
Oclaléia; Vol. 27, pp. 166/171), a seguir transcritos:
'No exercício da função delegada, quem exerce o faz em nome próprio ou em nome da
autoridade que delega.
No ato da delegação, o poder delegante transfere também para o seu delegado a
jurisdição própria para conhecer do seu ato ou a conserva.

"Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandato de segurança ou medida
judicial."
2
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Em outras palavras: o ato é de quem pratica ou continua vincula

ii

Jamie, Jacus

r Idade que
autoridade
à'aseus

delega.
. .
.
(omissis)
Transferida a competência, nenhuma reserva é feita à autoridade delegante, ficando o
delegado responsável pela solução administrativa e a aplicação da lei
Nem teria sentido transferir a função e reservar-se a responsabilidade pelo ato.
.
.
.
(omissis)
. . . . . . .
Na delegação de funções (..) os fundamentos do ato, as razões de decidir pertencem à
autoridade delegada.'
4.3.2.6 Na linha do acima mencionado Voto, tem-se as seguintes posições doutrinárias:
'A delegação de competência para a prática de atos administrativos de qualquer
natureza exclui, da autoridade delegante, a autoria da prática de tais atos. ' (in Delegação de
Competência; Ferreira, Firmino; Revista de Direito Administrativo n° 91, pp. 420/423;
Parecer do Subprocurador-Geral de República "emitido no Mandado de Segurança n°.
54.504 impetrado ao Tribunal Federal).
'Na relação entre um e outro, o ato do delegado é da responsabilidade pessoal deste,
e não do delegante, salvo na delegação de assinatura, como adiante se verá' (in Da
Delegação Administrativa; Pondé, Lafayette; Revista de Direito Administrativo n° 140, pp.
1/15 - grifo no original).
4.3.2.7 Finalmente, faz-se referência ao Parecer do Ilustre ex-Procurador-Geral desta Casa Dr. Francisco de Salles Mourão Branco exarado no TC n° 015.989/87-9 (consulta sobre
procedimentos adotados ante delegação de competência) cujo segmento abaixo reproduz-se
(in verbis):
'15. Por oportuno ressaltar o princípio consagrado na Sessão de 15.12.81 (cf proc.
TC-20.511/79, Anexo VI da Ata n° 95/81), pelo qual não padece dúvida de que `por força da
delegação e seu ato formal', o ordenador de despesa, no exercício, é a autoridade delegada,
responsável perante este Tribunal, nos termos do art. 80 do Decreto-lei n° 200/67. É este
agente quem se sujeita à tomada de contas, consoante o que estatui a mesma Lei da Reforma
Administrativa, em seu art. 81. Uma vez inscrito, pelos órgãos de contabilidade, como
responsável, 'porque ordenador das despesas feitas', só poderá ser exonerado de sua
responsabilidade após julgadas regulares suas contas pelo Tribunal de Contas, nos precisos
termos do citado art. 80 e do art. 34, inciso I, do Decreto-lei n° 199/67. Daí decorre que o
delegante somente será responsabilizado quando houver avocado o caso, na forma permitida
desde o Decreto n° 86.377, editado ulteriormente ao entendimento firmado neste Tribunal
sobre o assunto (cf v. decisão de 03.07.80), ou, como salientado na assentada de 15.12.81,
quando ocorrer responsabilidade solidária com o delegado na hipótese, ali acenada, de
'parcela cuja concessão não podia ignorar.'
4.3.2.8 Como se vê, não remanesce a responsabilidade do delegante quanto aos atos
praticados pelo delegado, salvo pela 'parcela cuja concessão não podia ignorar ou seja,
exceto pela responsabilidade advinda da supervisão dos atos dos subordinados inerentes ao
controle e ao poder hierárquico. Nesse sentido, complementa Lafayette Pondé:
'Na relação que se estabelece entre delegante e delegado enquanto dura a delegação,
o primeiro exerce sobre o segundo um poder de controle, quando com essa relação coincida
uma relação hierárquica. Esse controle é inerente ao poder hierárquico e a ele aplicam-se os
princípios que regem este poder' (op. cit.).
4.3.2.8.1 Assim, o que se tem de avaliar é quais atos dos subordinados devem
obrigatoriamente ser supervisionados e controlados pelo superior hierárquico, visto que se
tal supervisão fosse irrestrita, a delegação de competência perderia, por completo, seu
Word8 \ptdo \ C: \ Votos \005147-95-6.doc
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sentido. Essa avaliação somente pode ser realizada caso a caso, le ando-se em conta
aspectos de materialidade, amplitude e diversidade das funções do órgão, grau de
proximidade do ato com suas atividades-fim, dentre outros inerentes à especificidade de cada
caso.
4.3.2.8.2 Cumpre frisar que a isenção de responsabilidade do delegante pelos atos praticados
pelo delegado nunca pode ser tomada como regra geral, de forma absoluta, devendo sempre
ser ponderada e relativizada em cada caso concreto.
4.3.2.9 Quanto à questão em tela, crê-se que a obrigação quanto à estimativa do consumo de
cópias, à análise financeira do contrato de locação de máquinas reprográficas e ao
acompanhamento de sua execução deve ficar restrita aos cargos diretamente relacionados
com a aludida contratação, principalmente devido ao cunho eminentemente administrativo
dos atos questionados.
4.3.2.9.1 Certamente, se fosse exigido que a supervisão do Presidente do IBAMA abrangesse
tais atos (e outros análogos), sua gestão seria dispersa, afetando a eficácia da Entidade
quanto às suas finalidades regimentais, esta, sem dúvida, responsabilidade de seu Dirigente
máximo.
4.4 Com relação ao Sr. Humberto Cavalcante Lacerda (f7. 403), os argumentos trazidos
são idênticos àqueles analisados nos subitens 4.1 e 4.1.6.
Finalmente, considerando que as deliberações contidas no Acórdão n° 183/96 5.
Plenário (fls. 327/328), bem como aquelas que vierem a decorrer do presente Pedido de
Reexame, influenciarão as Prestações de Contas referentes aos exercícios de 1994 e de 1995,
propõe-se que, após o julgamento deste Pedido, estes autos devam ser juntados à Prestação
de Contas da Autarquia relativa ao exercício de 1994 (TC n°006.992/95-l).
Ante todo exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo, nos
6.
termos dos arts. 31 e 48, caput e parágrafo único, da Lei n° 8.443/92, que:
sejam conhecidos os Pedidos de Reexame do Acórdão n° 183/96 - Plenário, impetrados
pela Sra. Nilde Lago Pinheiro e pelos Srs. Simão Marrul Filho, Eloísio Jorge Victer,
Sergio Studart Wiemer e Humberto Cavalcante Lacerda;
seja dado provimento aos Pedidos de Reexame relativos à Sra. Nilde Lago Pinheiro e ao
Sr. Simão Marrul Filho;
c) seja negado provimento aos Pedidos de Reexame referentes aos Srs. Eloísio Jorge Victer,
Sergio Studart Wiemer e Humberto Cavalcante Lacerda;
seja alterada a redação do subitem 8.1 do Acórdão n° 183/96 - Plenário, de forma a eximir
a responsabilidade da Sra. Nilde Lago Pinheiro e do Sr. Simão Marrul Filho pelo referido
ato de gestão antieconômico, bem como excluir a multa anteriormente aplicada a esses exPresidentes;
sejam estes autos juntados à Prestação de Contas do IBA1v1A referente ao exercício de
1994 (TC n° 006.992/95-1)."
A
Diretora
da 2' DT da 10a SECEX manifestou-se de acordo com as propostas de
6.
encaminhamento do Analista, propondo o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, na forma
regimental (fl. 424).
Em parecer de fls. 425/427, o então titular da 10' SECEX manifestou concordância com o
7.
posicionamento do Analista e da Diretora quanto ao conhecimento dos recursos, bem como quanto à nãoresponsabilização dos ex-Presidentes da entidade, Sra. Nilde do Lago Pinheiro e Sr. Simão Marrul Filho,
pelos atos praticados por seus subordinados, em decorrência de delegação de competência, que, por sua
natureza, refogem à esfera de competência dos dirigentes máximos da autarquia.
Dissente, entretanto, aquele Dirigente, do posicionamento da instrução precedente quanto à
8.
manutenção da multa aplicada aos demais responsáveis, por entender que o nível de acuidade que norteou
os trabalhos das instâncias técnicas do TCU não seria exigível do "administrador médio, dada a
w ords\ptdo\c:w otos\oo5147-95-6.doc
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ponderando, ainda, que a pequena magnitude da deseconomia
materialidade do objeto contratado",
detectada, cerca de R$ 30.000,00 ao longo de um exercício, não justificaria a realização de análises em
níveis tão aprofundados como sugerido pela instrução, o que, em sua opinião, demandaria novos custos
para a entidade, seja com a contratação de um especialista, seja com o tempo extra gasto pelo próprio
administrador ou por sua equipe.
Conclui, aquele Secretário, afirmando entender que, no presente caso, "não se configurou a
existência de ato de gestão antieconômico, não subsistindo, por conseguinte, os motivos ensejadores da
multa aplicada aos recorrentes."
Parecer do Ministério Público
O representante do Ministério Público, Subprocurador-Geral Walton Alencar Rodrigues, em
parecer de fls. 428/429 posicionou-se favoravelmente às propostas de encaminhamento do Analista,
corroboradas pela Diretora da 2' DT, por entender que não havia complexidade de ordem técnica que
impedisse ou dificultasse a identificação, no contrato da entidade com a empresa Xerox do Brasil Ltda,
da quantidade ótima de cópias a serem franqueadas, de forma a proporcionar o melhor aproveitamento
dos recursos públicos.
"no presente caso, o dever de diligência não foi
Acrescentou, ainda, entendimento de que
11.
observado, pois não se efetuou um planejamento para dimensionar a franquia ótima a ser contratada.
Ademais, verificou-se que, após decorrido apenas um mês da assinatura do contrato, a franquia
estipulada, que já era excessiva, foi aumentada - de 749.000 cópias para 761.000 - sem que houvesse
613.390 cópias."
nenhum motivo para justificar esse incremento, pois em janeiro a tiragem situou-se em
12. Concluiu, aquele membro do Ministério Público, manifestando-se de acordo com a proposta
consignada à fl. 420, por entender que permanecem os motivos ensejadores da condenação, pois a
antieconomicidade dos atos é evidente e poderia haver sido evitada pelos agentes públicos.
É o Relatório.
VOTO
O presente processo é um exemplo concreto de como a atividade fiscalizadora do Tribunal,
definida em foro constitucional, pode e deve ir além dos limites estreitos da legalidade.
Por meio de análises técnicas e bem fundamentadas, restou demonstrado nos autos a prática
de ato de gestão antieconômico que ensejou a aplicação, aos gestores, da multa de que trata o artigo 58,
inciso III, da Lei n° 8.443/92, por meio do Acórdão n° 183/96-Plenário.
Os argumentos constantes dos recursos interpostos pelos responsáveis Nilde Lago Pinheiro e
Simão Marrul Filho, ex-presidentes do 1BAMA, lograram, em meu entendimento, demonstrar a ausência
de responsabilidade desses gestores pelos atos maculados pela antieconomicidade, tendo em vista que, se
exigido dos dirigentes máximos da entidade que sua atividade de supervisão alcançasse tal profundidade,
perderia a razão de ser o instituto da delegação de competência.
De outro lado, os demais gestores, Eloísio Jorge Victer, Roberto Sérgio Studart Wiemer e
Humberto Cavalcante Lacerda, responsáveis, por delegação de competência, pela administração
financeira da entidade, não lograram demonstrar, nesta instância recursal, a economicidade dos atos
questionados pelo TCU, conforme minuciosa instrução elaborada pelo Analista designado pela 10'
SECEX, transcrita em meu Relatório, que teve, de sua chefia imediata e do representante do Ministério
Público, pareceres favoráveis.
Ressalte-se, ademais, que o Acórdão ora recorrido vem sendo utilizado pelo Instituto
Serzedello Corrêa em seus cursos de formação para candidatos ao cargo de Analista de Finanças e
Controle Externo, área-fim, como exemplo concreto do exercício, pelo Tribunal, de seu poder de sanção a
práticas antieconômicas dos gestores públicos. Tal fato, por si só, não motivaria a manutenção da decisão
Min-mv_118 \C: \ Votos \005147-95-6.doc
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atacada, mas, aliado aos argumentos supra, vem reforçar minha convicção quanto à inoportunidade da
pretendida reforma.
Entendo, por derradeiro, que a deliberação em tela, ao punir o desperdício de recursos, vai ao
6.
encontro da promoção da qualidade no serviço público como meta a ser permanentemente perseguida
pelo Tribunal, como já asseverei em outras ocasiões.
Ante o exposto, com as vênias de estilo por dissentir do posicionamento do então Secretário
da 10a SECEX, Voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto ao Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 13 de maio de 1

Marcos Vinicios Vil ça
Ministro-Relato

•

•
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Processo n° TC-005.147/95-6
Pedido de Reexame

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

Trata-se de Pedidos de Reexame interpostos contra o Acórdão n° 183/96 - Plenário, que
aplicou multa aos Srs. Simão Marrul Filho, Nilde Lago Pinheiro, Eloísio Jorge Victer, Sergio Studart
Wiemer e Humberto Cavalcante Lacerda, em virtude de ato de gestão antieconômico na execução
do Contrato n° 018/94.
O Ministério Público concorda com a unidade técnica quanto à impossibilidade de imputar
responsabilidade pelo ato aos dirigentes principais, Sra. Nilde Lago Pinheiro e Sr. Simão Marrul
Filho, pois a questão abordada cinge-se à esfera de atuação das instâncias inferiores, no uso da
competência delegada. Assim, deve ser dado provimento aos recursos desses responsáveis.
Quanto aos demais recorrentes, a unidade técnica apresenta posições divergentes.
Enquanto o Sr. Analista, com a anuência da Sra. Diretora, posiciona-se pelo improvimento dos
recursos interpostos, mantendo-se a multa (fls. 410/24), o Sr. Secretário de Controle Externo propõe
o provimento dos recursos, tornando insubsistente a aplicação das penas impostas (fls. 425/7). O
entendimento do Sr. Secretário de Controle Externo é baseado, em síntese, nos seguintes argumentos:
- "a relação custo/beneficio neste caso aponta a desnecessidade de realização de análise
da proposta em nível exigido pela instrução";
- "a consecução de estudos com o grau de complexidade ora tratado implicaria novos
custos para a Entidade, seja com a contratação de um especialista, seja com o tempo gasto
pelo próprio administrador"; e
- "não se pode esperar que o administrador público brasileiro possa ser um otimizador
sistemático de decisões".
De início, verifica-se que os prejuízos financeiros advindos da ausência de planejamento
não são desprezíveis. Conforme apurou a instrução técnica, caso fosse contratada a franquia ótima
indicada pelos dados disponíves (640.000 cópias), teria sido obtida, somente no exercício de 1994,
economia no valor de, aproximadamente, R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Isso, sem considerar a
possibilidade de promover-se adaptações na quantidade franqueada durante o ano.
A definição da franquia mais econômica para a Entidade também não demandava cálculos
intrincados ou que somente pudessem ser obtidos por especialistas. Com efeito, o método utilizado
pelo Sr. Analista não apresenta nenhuma sofisticação, pois foram definidas diversas combinações
possíveis de máquinas, proporcionando uma seqüência crescente de cópias franqueadas e seu
respectivo custo. A seguir, foi calculado quanto seria gasto em cada uma dessas situações, em função
das quantidades mensais efetivamente consumidas, observadas no período que antecedeu o referido
contrato. O menor valor apurado indicou a melhor opção (vide tabela à fl. 422).
Vê-se, portanto, que não havia dificuldade de ordem técnica que impedisse ou dificultasse
a obtenção da quantidade ótima a ser franqueada.
Por fim, entende o Ministério Público que o administrador, seja público ou de empresas,
deve nortear sua atuação de molde a procurar obter economia dos recursos geridos, atuando com
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diligência no exercício de suas funções. No presente caso, o dever de diligência não foi observado,
pois não foi efetuado um planejamento para dimensionar a franquia ótima a ser contratada. Ademais,
verificou-se que, após decorrido apenas um mês da assinatura do contrato, a franquia estipulada, que
já era excessiva, foi aumentada — de 749.000 cópias para 761.000 — sem que houvesse nenhum
motivo para justificar esse incremento, pois em janeiro a tiragem situou-se em 613.390 cópias.
Portanto, entende o Ministério Público que permanecem os motivos ensejadores da
condenação, pois a antieconomicidade dos atos é evidente e podia ter sido evitada pelos agentes
públicos. Assim, este Órgão opina pelo conhecimento dos Pedidos de Reexame interpostos pelos Srs.
Eloísio Jorge Victer, Sergio Studart Wiemer e Humberto Cavalcante Lacerda, para, no mérito, negarse-lhes provimento.
Ante o exposto, o Ministério Público manifesta-se de acordo com a proposta consignada
à fl. 420.

Brasília-DF, 10 de novembro de 1997.
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ACÓRDÃO N° 066 /98 — TCU — Plenário
Processo n° TC-005.147/95-6
Classe de Assunto: 1— Pedido de Reexame.
Recorrentes: Nilde Lago Pinheiro, Simão Marrul Filho, Eloísio Jorge Victer, Roberto Sérgio Studart
Wiemer e Humberto Cavalcante Lacerda.
Unidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Walton Alencar Rodrigues.
Unidade Técnica: 1T SECEX.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada pela Secretaria de
Auditoria e Inspeções — SAUDI no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis — IBAMA, na área de licitações e contratos, em que se examina Pedidos de Reexame
interpostos por Nilde Lago Pinheiro, Simão Marrul Filho, Eloísio Jorge Victer, Roberto Sérgio Studart
Wiemer e Humberto Cavalcante Lacerda contra Acórdão desta Corte.
Considerando que em Sessão de 30.10.96, o Plenário do TCU prolatou o Acórdão n°
183/96 que, ao rejeitar as alegações de defesa dos responsáveis supramencionados, aplicou-lhes,
individualmente, a multa de que trata o artigo 58, inciso III, da Lei n° 8.443/92, no valor de 3.975,00 (três
mil, novecentos e setenta e cinco reais) pela prática de ato de gestão antieconômico consistente no
superdimensionamento da capacidade contratada de equipamentos reprográficos, com a conseqüente
subutilização desses, ensejando o pagamento por serviços além dos necessários ao regular funcionamento
da entidade;
Considerando que, devidamente notificados, os responsáveis apresentaram,
tempestivamente, Pedidos de Reexarne do referido Acórdão;
Considerando que os argumentos apresentados pelos recorrentes Nilde Lago Pinheiro e
Simão Marrul Filho, Presidentes da entidade nos períodos de 04.08.93 a 13.04.94 e 14.04.94 a 21.02.95,
respectivamente, lograram demonstrar a inexistência de responsabilidade desses agentes pelo ato de
gestão considerado antieconômico pelo Tribunal, conforme análise constante do Relatório e Voto que
precedem este Acórdão;
Considerando que os argumentos apresentados pelos recorrentes Eloísio Jorge Victer,
Chefe do Departamento de Administração e Serviços no período de 05.11.91 a 25.08.95; Humberto
Cavalcante Lacerda e Roberto Sérgio Studart Wiemer, Diretores de Administração e Finanças e
Ordenadores de Despesa por Delegação nos períodos de 01.01.94 a 28.04.94 e 29.04.94 a 19.04.95,
respectivamente, não lograram demonstrar a economicidade do ato de gestão supracitado, conforme
análise constante do Relatório e Voto que precedem este Acórdão;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator em:
8.1. conhecer dos Pedidos de Reexame interpostos pelos recorrentes em epígrafe ao Acórdão n°
183/96 — Plenário, com fulcro no artigo 48 da Lei n° 8.443/92, c/c o parágrafo único do artigo 32 e artigo
33, ambos da mesma lei;
8.2. dar provimento aos Pedidos de Reexame interpostos por Nilde Lago Pinheiro e Simão Marrul
Filho, reformando o subitem 8.1 do referido Acórdão para retirar-lhes a responsabilidade pelo ato de
gestão antieconômico de que tratam os autos, deixando de lhes aplicar, conseqüentemente, a multa
prevista no art. 58, inciso III, da Lei n° 8.443/92;
8.3. negar provimento aos Pedidos de Reexame interpostos por Eloísio Jorge Victer, Humberto
Cavalcante Lacerda e Roberto Sérgio Studart Wiemer, mantendo, com relação a eles, os exatos termos do
Acórdão recorrido;
8.4. determinar a juntada do presente processo ao TC-006.992/95-1, referente à Prestação de Contas
do IBAMA do exercício de 1994, para exame em conjunto e confronto;
8.5. determinar o envio de cópia do presente Acórdão, bem do Relatório e Voto que o fundamentam
aos recorrentes, para ciência.
Ata n° 17/98-Plenário
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Data da Sessão: 13/05/98-Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da
Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro qu egou impedimento: Benjamin Zymler.
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GRUPO II- CLASSE 1- Plenário

TC-008.513/88-0
Natureza: Recurso de Revisão
Entidade: Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS
Responsáveis: Ozires Silva, Carlos Sant'anna, Armando
Guedes Coelho, Paulo Vieira Belotti, Wagner Freire de
Oliveira e Silva, e Maximiano Eduardo da Silva Fonseca
Interessado: Ozires Silva, ex-Presidente
Ementa: Prestação de contas do exercício de 1987. Recurso

de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares
as presentes contas e aplicou multa aos dirigentes do
período, dentre outras providências. Tempestividade.
Ausência dos pressupostos elencados no art. 35 da Lei n°
8.443/92. Não conhecimento. Ciência ao interessado.
Tratam os autos da prestação de contas da Petrobrás relativa ao exercício de 1987. Ao
apreciá-las na Sessão de 24/11/1994, este Tribunal decidiu (Acórdão n° 898/94-2a Câmara, Ata n°
42/94):
julgar as presentes contas irregulares,
aplicar aos responsáveis, individualmente, a multa de R$ 700,00, fixando prazo para o
seu recolhimento;
autorizar desde então a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação,
determinar à entidade o imediato recolhimento ao Tesouro Nacional das parcelas
destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND, relativas ao empréstimo compulsório de que
trata a Lei n° 2.288/86, até então não recolhidas.
Inconformados com esta deliberação, os responsáveis interpuseram recurso de
reconsideração contra o mencionado acórdão, o qual foi conhecido, porém não provido pela r Câmara,
que fixou o prazo de cento e vinte dias para que a Petrobrás cumprisse a determinação originalmente
exarada (Sessão de 7/3/1996, Acórdão n° 99/96, Ata n° 8/96).
Em virtude dessa deliberação foram encaminhadas novas notificações aos responsáveis
pelas contas - determinando o recolhimento da multa - e à administração da Petrobrás - determinando a
transferência integral ao FND, no prazo fixado, dos valores ilegalmente retidos.
Após a ciência do não provimento do recurso de reconsideração, a Petrobrás informou ao
Tribunal haver firmado, em 4/4/1995, acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para o
parcelamento da dívida em questão no prazo de sessenta meses, e encaminhou cópia do "Termo de
Parcelamento de Débito Ajuizado com Penhora", bem como de comprovantes de pagamento de onze
parcelas. Complementarmente, enviou a essa Casa comprovantes do recolhimento tempestivo da multa
aplicada aos ex-dirigentes.
Diante dessas informações, o Tribunal decidiu dar quitação aos responsáveis, bem como
5
determinar à 9' Secex que fizesse constar, nas instruções das contas anuais da entidade, informações
relativas aos pagamentos das parcelas acordadas com a Procuradoria da Fazenda Nacional, até o
recolhimento total da quantia devida (Sessão de 25/9/1996, Acórdão n° 155/96-Plenário, Ata n° 38/96).
min-is_443/c:/votos/008513
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Pree

Em 23/9/1996, o ex-Presidente Ozires Silva, por intermédio de seu representante legal,
interpôs recurso de revisão contra a decisão da r Câmara que 'julgou irregulares as contas da Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, relativas ao exercício de 1987, aplicando multa de R$ 700,00 a cada
um dos ex-diretores. E decretou a inelegibilidade deles por cinco anos". A peça recursal fundamenta-se

na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida, no caso, cópia do "Termo
de Parcelamento de Débito Ajuizado com Penhora", firmado em 4/4/1995 entre a Procuradoria da
Fazenda Nacional no Estado do Rio de Janeiro e a Petrobrás, pondo fim, no seu entender, à controvérsia
suscitada com o inadimplemento da empresa estatal perante o governo federal. Dessa forma, o exPresidente, "à vista do novo documento que demonstra estarem sanadas as dificuldades que ensejaram
a decisão recorrida, pede e espera o provimento do presente recurso para excluir o recorrente da lista
de inelegíveis".

Ao analisar os argumentos expendidos no recurso de revisão ora em exame, a 9' Secex
destaca que o documento supostamente novo trazido aos autos pelo requerente (qual seja, o acordo de
parcelamento de débito celebrado entre a Petrobrás e a Procuradoria da Fazenda Nacional) é o mesmo já
anteriormente encaminhado pela empresa e analisado na instrução de f 576/577, cujas conclusões foram
acolhidas pelo Tribunal e se consubstanciaram no já mencionado Acórdão n° 155/96-Plenário, o qual
manteve a irregularidade das contas.
Quanto à exclusão do nome do recorrente da lista de inelegíveis, a instrução lembra que,
no caso de irregularidade de quaisquer contas, e não tendo esta decisão se modificado coma análise de
eventuais recursos ou uma vez transcorridos os prazos recursais, compete ao Tribunal, por disposição
legal inafastável (art. 91 da Lei n° 8.443/92), encaminhar lista contendo o nome dos responsáveis por
contas julgadas irregulares ao Ministério Público Eleitoral, o qual adotará as providências para a
confecção da lista de inelegíveis, observando o disposto no art. 10 da Lei Complementar n° 64/90. Dessa
forma, foge aos poderes desta Casa incluir ou deixar de incluir os responsáveis em lista de inelegíveis.

•

Pelo exposto, a Unidade Técnica propõe o que o Tribunal conheça do recurso de revisão
para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a deliberação recorrida em seus exatos termos, bem
como que não seja procedido a exclusão do nome do responsável da lista de inelegíveis, consoante
requerido, tendo em vista não ser de competência desta Casa fazê-lo.
O Ministério Público, embora considere adequados os argumentos que embasaram a
proposição da Unidade Técnica, entende que o recurso em tela não deve ser conhecido, por não estarem
presentes os pressupostos de admissibilidade previstos nos incisos do art. 35 da Lei n° 8.443/92. Nesse
sentido, o Termo de Parcelamento de Débito Ajuizado com Penhora, citado na peça recursal, seria
insuficiente para atender ao disposto no inciso III do artigo mencionado. Este posicionamento, inclusive,
permitiria ao responsável amealhar novos documentos que preencham as condições necessárias que, de
resto, ser-lhe-ia vedado, caso se exaurisse a última instância recursal possível nessa oportunidade.
É o relatório.
VOTO

Na peça recursal, protocolizada nesta Casa em 23/9/1996, o requerente argumenta que
este Tribunal julgou as presentes contas irregulares apenas diante do não recolhimento, aos cofres do
Tesouro Nacional, das parcelas destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND relativas ao
min-is_443/clvotos/008513
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empréstimo compulsório criado pelo Decreto-Lei n° 2.288/86. Ao encaminhar cópia do Termo de
Parcelamento de Débito Ajuizado com Penhora, celebrado entre a Petrobrás S/A e a Procuradoria da
Fazenda Nacional no Estado do Rio de Janeiro, o ex-dirigente pretende mostrar o fim da controvérsia
suscitada com o inadimplemento da empresa de petróleo e o governo federal, considerando que esse
documento se enquadraria no inciso III do art. 35 da Lei n° 8.443/92, ou seja, "na superveniência de
documentos novos com eficácia sobre a prova produzida".
Por sua vez, na Sessão Plenária de 25/9/1996, ao expedir quitação aos responsáveis,
2
dentre outras medidas (Acórdão n° 155/96, Ata n° 38/96), este Tribunal acolheu o voto condutor do
Senhor Ministro Homero Santos, o qual já noticiava o acordo celebrado entre a empresa e a Procuradoria
da Fazenda Nacional para o parcelamento da dívida em questão (a informação foi prestada ao TCU pela
própria Petrobras em 9/4/1996 (Volume Anexo III)
Assim, verifica-se que o documento considerado novo pelo requerente no recurso ora em
3.
exame, embora produzido posteriormente à decisão que julgou irregulares as contas, já era do
conhecimento do Tribunal quando da interposição do mesmo. Entretanto, como o mencionado acordo foi
informado pela Petrobrás quando os dirigentes responsáveis por estas contas não mais integravam a
empresa, é razoável supor que o recorrente desconhecia que o Tribunal já estivesse de posse desse
documento; daí entender que o recurso que impetrava apresentava fatos novos.
A par disso, a simples existência de um acordo para o pagamento da referida dívida com o
Tesouro Nacional, sem nenhum esclarecimento plausível e satisfatório que justificasse ou elidisse a
violação às normas legais praticada pela empresa quando decidiu se apropriar indevidamente de recursos
que a ela não pertenciam, não me parece suficiente para alterar os julgados já proferidos sobre a matéria.

•

Quanto à expressa solicitação de exclusão do nome do recorrente da lista de
inelegibilidade, lembro que esta questão já foi debatida por diversas vezes, firmando-se o entendimento
de que a argüição de inelegibilidade, decorrente da Lei Complementar n° 64/90, é matéria de competência
específica da Justiça Eleitoral; a inclusão de nomes de responsáveis em listas a serem enviadas ao
Ministério Público Eleitoral é ato meramente declaratório deste Tribunal. Uma vez enviadas, apenas no
caso de reforma de julgamento de contas anteriormente consideradas irregulares poderia o TCU
cientificar aquela Procuradoria objetivando a exclusão do nome do respectivo responsável.
Em que pesem estas colocações acerca do mérito do recurso em exame, penso que assiste
razão ao Ministério Público ao propor o seu não conhecimento, por não preencher os pressupostos de
admissibilidade previstos no art. 35 da Lei n° 8.443/92, uma vez que o documento tido como novo e que
fundamenta a peça recursal (interposta em 23/9/1996) já era do conhecimento deste Tribunal desde
9/4/1996.
Com estas considerações, acolho o parecer do Ministério Público e voto por que o
Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 13 de maio de 1998.

Ii

min-is_443/c :R/otos/008513

ARAIVA
nistro-Relator
3

-30-

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Ministério Público

fil."'

Proc. TC-008.513/88-0
Apensos: TC-004.481/87-9
TC-002.689/88-0
TC-012.500/89-5
Prestação de Contas (Recurso de Revisão)
PARECER
Cuidam os autos da prestação de contas da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS,
referente ao exercício de 1987.
Em 24.11.94 a E. 2 ' Câmara proferiu o Acórdão n° 898/94 (fls.552 e 553) julgando
irregulares as presentes contas e aplicando multa aos dirigentes da Entidade, além de determinar
à PETROBRÁS o imediato recolhimento, ao Tesouro Nacional, de parcelas relativas a empréstimo
compulsório.
Inconformados, os responsáveis interpuseram Recurso de Reconsideração (fls. 339
a 358 do Volume II), que foi conhecido, mas teve o mérito negado, conforme Acórdão n° 099/96 2' Câmara (fl. 568), ficando mantidos os termos do aresto recorrido, cuidando o Acórdão n° 155/96 Plenário (fl. 619) de dar quitação aos apenados, ante o recolhimento das multas impostas.
Em 23.09.96 um dos responsabilizados, o Sr. Osires Silva, interpôs Recurso de Revisão
(fls. 580 a 613), que, analisado pela 9SECEX (fls. 620 a 622), teve proposta de conhecimento e
negativa quanto ao mérito.
Embora reputemos adequados os argumentos que fundamentaram a proposição da
zelosa Unidade Técnica, opinamos, em atenção à honrosa solicitação de audiência propiciada pelo
Exmo. Sr. Ministro-Relator Iram Saraiva (fl. 624) pelo não conhecimento do Recurso de Revisão
por não estarem presentes os pressupostos de admissibilidade previstos nos incisos do art. 35 da Lei
n° 8.443/92. O Termo de Parcelamento de Débito Ajuizado com Penhora, citado no item 5 (fl. 581)
da peça recursal não nos parece suficiente para atender ao disposto no inciso III do dispositivo
mencionado, visto que, conforme assinalou o Eminente Ministro-Relator, no item 2 do Voto condutor
do Acórdão n° 099/96, já mencionado, que rejeitou o mérito do Recurso de Reconsideração
interposto, " ... nenhum dos argumentos apresentados possui o condão de afastar a flagrante violação
às normas legais praticada pela empresa quando da decisão de se apropriar indevidamente de recursos
que a ela não pertenciam. Tal ilegalidade está a merecer a multa legalmente aplicada ... "
Ademais, o posicionamento que ora assumimos - não conhecimento do recurso - permite
ao recorrente amealhar novos documentos que preencham as condições do pré-falado art. 35 da Lei

•
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n° 8.443/92 que, de resto, ser-lhe-ia vedado, caso se exaurisse, nessa oportunidade, a última instância
recursal possível.
Ministério Público, em/29 de janeiro de 1997.

Marinus

•
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ACÓRDÃO N2 067 /98-TCU-Plenário
Processo n2 TC 008.513/88-0
Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão
Responsáveis: Ozires Silva, Carlos Sant'anna, Armando Guedes Coelho, Paulo Vieira Belotti, Wagfier
Freire de Oliveira e Silva, e Maximiano Eduardo da Silva Fonseca
Interessado: Ozires Silva, ex-Presidente
Entidade: Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS
Relator: Ministro Iram Saraiva
Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico
Unidade Técnica: 9' Secex
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Petrobrás relativa ao
exercício de 1987.
Considerando que este Tribunal julgou irregulares as presentes contas, aplicou aos
responsáveis multa, bem como expediu determinação à empresa (Acórdão n° 898/94TCU-2a Câmara, Ata
n° 42/94);
Considerando que, irresignados com esta deliberação, os responsáveis impetraram recurso
de reconsideração, ao qual não foi dado provimento pela 2 Câmara (Acórdão n° 99/96-TCU-2a Câmara,
Ata n° 8/96);
Considerando que, ante o recolhimento integral da multa imposta, foi expedida quitação aos
responsáveis (Acórdão n° 155/96-TCU-Plenário, Ata n° 38/96);
Considerando que o ex-Presidente da empresa no exercício interpôs, tempestivamente,
recurso de revisão contra a decisão original que julgou irregulares estas contas e aplicou multa aos
dirigentes da Petrobrás;
Considerando que os elementos encaminhados não se fundamentam em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 35 da Lei n° 8.443/92;
Considerando que a inserção de nomes de responsáveis em listas a serem enviadas ao
Ministério Público Eleitoral é ato meramente declaratório deste Tribunal, sendo da Justiça Eleitoral a
competência exclusiva de declarar a inelegibilidade dos responsáveis, nos termos do disposto no art. 1°,
inciso I, alínea "g", da Lei Complementar n° 64/90;
Considerando, ainda, o parecer do Ministério Público no sentido do não conhecimento do
presente recurso;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fundamento no art. 19, inciso III, do Regimento Interno em:
não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Ozires Silva, por não preencher os
pressupostos de admissibilidade previstos no art. 35 da Lei n° 8.443/92;
dar ciência desta deliberação ao interessado.
Ata n° 17/98-Plenário
Data da Sessão: 13/05/98-Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (na Presidência), Iram Saraiva (Relator),
Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

.C2e
MAR OS VINI IOS VILAÇA
na Pres' encia
Fui Presente:

a. go:L.2„..).,

ALTON ALENCAR Rt.wiRRJUES
Rep. do Ministério Público

SARAIV
'nistro-Relat
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GRUPO 1- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC 625.140/95-8
Natureza: Embargos de Declaração
Unidade: Escola Agrotécnica Federal de São Vicente do SulEAFSVS/RS.
Interessado: Sr. Alcides Macagnan Diretor Adjunto no exercício da
Direção Geral.

Ementa: Embargos de Declaração contra a Decisão n° 065/98 — TCU Plenário. Ausência dos requisitos de admissibilidade. Não
conhecimento. Manutenção da Decisão recorrida. Comunicação ao
interessado mediante envio de cópia da Decisão, Relatório e Voto.
Tratam os presente autos de Embargos de Declaração opostos contra a Decisão n° 065/98,
prolatada pelo Plenário deste Tribunal, em Sessão de 04.03.98, que deu provimento parcial ao
Pedido de Reexame impetrado pela Escola Agrotécnica Federal de São Vicente do SulEAFSVS/RS, tornando insubsistentes os itens 8.1.1 e 8.1.3 da Decisão n° 678/95 — TCU - Plenário,
e mantendo-se inalterados os seus demais itens.
Por meio dos documentos de fls. 03/09 - Vol. 01, o Diretor Adjunto daquela entidade, no
exercício da Direção Geral, Sr. Alcides Macagnan, requer sejam julgados procedentes os presentes
Embargos de Declaração para cjue se declarem insubsistentes também os itens 8.1.2, 8.1.4 e 8.1.7 da
Decisão n° 678/95 - TCU - Plenário.
Registra-se, também, através dos documentos de fls. 02/08 — Vol. 02, a entrada do
Recurso Regimental, previsto no art. 234 do RI/TCU, na mesma data em que foi protocolado, pela
SECEX/RS, os Embargos de Declaração supracitado.

•

A Unidade Técnica autuou as referidas peças recursais em volumes individualizados
encaminhando-as a este Relator, sugerindo, com relação ao Recurso Regimental o envio do mesmo
à Presidência desta Corte de Contas para os fins preconizados no inciso II do parágrafo 1° do artigo
29 da Resolução n° 77/96 — TCU.
É o Relatório.
VOTO
Não há como receber o expediente de fls. 03/09 Vol I, como Embargos de Declaração por não
ter sido constatada nenhuma obscuridade, omissão ou contradição na Decisão n° 065/98 — TCU —
Plenário.
Com relação ao Recurso Regimental, previsto no art. 234 do RI/TCU, interposto, também,
pelo Sr. Alcides Macagnan, Diretor Adjunto, no exercício da Direção Geral da Escola Agrotécnica
Federal de São Vicente do Sul- EAFSVS/RS, alegando divergências entre a Decisão recorrida e as
Min_IS-441 \C: \Meus documentos \votos \625 I 4095-embarg.doc
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demais Decisões já tomadas por esta Corte de Contas em casos análogos, deverá ser encaminhada à
Presidência desta Corte de Contas, para sorteio de novo Relator.
Face ao exposto, Voto por que se adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste
Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 13 maio de 1998.

SARAIV
inistro-Relator
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DECISÃO N°

261

çié

/98 - TCU - Plenário '

Processo n° TC-625.140/95-8
Classe de Assunto: I — Embargos de Declaração
Interessado: Sr. Alcides Macagnan - Diretor Adjunto, no exercício da Direção Geral.
Unidade: Escola Agrotécnica Federal de São Vicente do Sul- EAFSVS/RS.
Relator: Ministro IRAM SARAIVA
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: não atuou
Decisão: O Tribunal pleno, ante as razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo interessado, devido à inobservância dos
requisitos de admissibilidade estabelecidos pelo artigo 34 da Lei n° 8.443/92, mantendo os exatos
termos da Decisão recorrida;
8.2 encaminhar os presentes autos à Presidência deste Tribunal, para sorteio de novo Relator, a fim
de ser examinado o Recurso Regimental, previsto no artigo 234 do RUTCU;
8.3 encaminhar cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, à
Escola Agrotécnica Federal de São Vicente do Sul- EAFSVS/RS.
Ata n° 17/98-Plenário
Data da Sessão: 13/05/98-Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (na Presidência), Iram Saraiva
(Relator), Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin
Zymler.

MARCOS VINI IOS VILAÇA
na Pre dência
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TC-350.328/95-1
NATUREZA: Relatório de Auditoria.
ÓRGÃO: Tribunal Regional do Trabalho da 16 Região/MA.
RESPONSÁVEIS: Alcebíades Tavares Dantas e Manoel Alfredo Martins
e Rocha, ex-Presidentes.
EMENTA: Relatório de Auditoria. Licitação e contratação de obras.
Irregularidades. Audiência dos responsáveis. Acolhimento das razões de
justificativa. Determinações. Juntada dos autos às contas.

•

Trata-seÂo Relatório da Auditoria realizada pela Secex/MA no Tribunal Regional do Trabalho
da 16' Região (MA), no exercício de 1995.
Ao concluir seus trabalhos, a Equipe de Auditoria elaborou o Relatório de fls. 01/14, no qual
propõe a audiência dos responsáveis a respeito de diversas falhas/irregularidades, que autorizei por Despacho
(fl. 25). Em atendimento, os responsáveis encaminharam a este Tribunal os documentos de fls. 54/68, 69/70
e 72/648.
Após a análise (fls 650/659), a Unidade Técnica não acolheu algumas razões de justificativa e
propôs a aplicação de multa aos responsáveis, além de outras determinações.
A seguir, em síntese, constam as questões objeto da audiência, as justificativas dos responsáveis
não acolhidas e a análise da Secex/MA.
QUESITOS DA AUDIÊNCIA: "Assinatura de contrato entre o TRT - 16° Região e a
Construtora Tajra Melo para reforma do prédio sede daquele Tribunal, pactuando um valor expresso em
Real não correspondente à quantidade de Cruzeiros Reais constante da proposta, à data do recebimento da
mesma."
JUSTIFICATIVAS:
______ _:s no Edital de
,
Licitação da Concorrência n° 001/94. Esse dispositivo editalício foi inserido por força do disposto no art. 10
da Lei n° 8.880/94;
a Comissão de Licitação estabeleceu uma data-base para efeito de conversão em URV com
certa antecedência em relação à data prevista para a apresentação das propostas, visando a garantir a ampla
participação, inclusive de empresas localizadas em outros pontos do país;
não houve prejuízo para a Administração, pois a proposta vencedora do certame ficou bem
abaixo do orçamento elaborado pelo TRT; e
- caso se aplicasse a conversão pela data da abertura da proposta, a proposta vencedora
representaria apenas pouco mais de 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pelo TRT, o que levaria à
desclassificação por inexeqüível. Além disso, o descumprimento de cláusula do instrumento convocatório
tornaria nula a licitação.
ANÁLISE DA UNIDADE TÉCNICA:
as alegações apresentadas não lograram justificar o procedimento inquinado;
a assinatura do contrato observou as disposições estabelecidas no Edital, ao qual estava
estritamente vinculada a Administração do TRT. Contudo, não tem o condão de eximi-la da responsabilidade
pelo erro cometido;
é improcedente a alegação de que o dispositivo editalício em questão foi inserido por força
do disposto no art. 10 da Lei n° 8.880/94, que determina que "Os valores das obrigações pecuniárias de
qualquer natureza, contraídas a partir de 15 de março de 1994, inclusive, para serem cumpridas ou
liquidadas com prazo superior a 30 (trinta) dias, serão, obrigatoriamente, expressos em URV, observando
o disposto nos arts. 8°, 16, 19 e 22."
1
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-37-

clart h `

Tribunal de Contas da União

ilt a rept ,

c5;1001

TC-350.328/95-1

a lei apenas estabeleceu a obrigatoriedade de que as obrigações pecuniárias com prazo de
liquidação superior a 30 (trinta) dias fossem expressas em URV (com vistas à conversão futura para a nova
moeda - o Real), não fazendo qualquer alusão a "fórmulas" de conversão para a URV;
- a proposta de preços em qualquer processo licitatório refere-se à data da licitação. É o valor
pelo qual o proponente se dispõe a fornecer ou executar o objeto, naquela data;
- entre a data da proposta e a data usada para a conversão dos preços em URV há um
interregno de quase um mês. As cotações de preço, realizadas presumivelmente ao longo do mês de junho,
traziam embutidas as remarcações preventivas de preço que se verificaram no período de transição para o Real.
Sendo assim, jamais poderiam ser convertidas para URV, tomando por base o seu valor no dia 01/06,
desconsiderando esse fato;
não haveria prejuízo à participação ampla de empresas situadas fora do Estado caso não se
adotasse um intervalo considerável de tempo entre a data usada para a conversão dos preços e a data de
abertura das propostas;
- é inadmissível a conclusão de que não houve prejuízo para a Administração em conseqüência
de a proposta vencedora ter apresentado um valor bem abaixo do orçamento elaborado pelo TRT. O valor
contratado em reais teria sido significativamente menor se a data adotada para a conversão fosse a mesma de
abertura das propostas;
- o argumento de que a aplicação da data de abertura das propostas para a conversão levaria
à desclassificação da proposta vencedora, por inexeqüível, já que representaria pouco mais de 50% do valor
orçado pelo TRT deve ser refutada. A proposta vencedora foi de Cr$ 1.652.687.287,46, o que representou
56,4% do valor orçado pelo TRT (fl. 116);
QUESITOS DA AUDIÊNCIA: "Contratação da execução do projeto de climatização do
prédio sede do TRT-16a Região e do projeto da rede lógica de computadores, sem licitação, mediante termo
aditivo, sem justificativa aceitável."
JUSTIFICATIVAS:
a licitação foi efetuada sem contemplar os serviços em tela. A planilha de custos em obras foi
elaborada no mês de janeiro/94 com os projetos disponíveis à época.. Os projetos de lógica e climatização
foram solicitados pelo setor de engenharia em fevereiro e só foram entregues em abril. Se a Administração
fosse aguardar a aprovação desses projetos, haveria comprometimento da execução da obra e principalmente
_
do orçamento destinado para esse fim;
era imprescindível a execução dos mencionados serviços pela Construtora Tajra Melo, devido
à necessidade de sincronismo dos trabalhos, já que os serviços de lógica, por exemplo, estavam condicionados
à instalação de todos os engedutos que seriam necessários para o cabeamento. A reforma seria efetuada
pavimento por pavimento concomitantemente com as obras de instalação da rede lógica e da climatização, sob
pena de se demolir o que já estivesse pronto caso os serviços fossem executados por uma empresa totalmente
alheia ao contexto da obra;
a fundamentação legal do procedimento (art. 65, inciso I, alínea b, da Lei n° 8.666/93) foi
correta, pois os projetos de rede lógica e climatização eram conexos aos serviços de reforma do prédio, já que
as obras civis implicaram na criação de instalações preliminares necessárias para aqueles serviços. A
contratação daqueles serviços foi uma alteração de ordem meramente quantitativa.
ANÁLISE DA UNIDADE TÉCNICA:
- não constitui justificativa aceitável a imprevidência da Administração do TRT que não
providenciou tempestivamente a elaboração dos projetos de rede lógica e climatização, mesmo sabendo que
eles seriam essenciais e imprescindíveis dentro das obras de reforma a serem contratadas. Diz o art. 8° da Lei
n° 8.666/93 que a "...execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua totalidade,
previstos seus custos atual e final e considerados os prazos para sua execução";
não são absolutamente convincentes os argumentos de que era imprescindível a contratação
da Construtora Tajra Melo para a execução dos serviços;
- embora tenham tentado demonstrar que os serviços não poderiam ser executados por
terceiros, foram de fato executados por outras firmas sub-contratadas pela empresa Tajra Melo;
- a subcontratação de outras empresas pela Tajra Melo redundou no encarecimento dos
2
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serviços (rede lógica e climatização) porque passou a cobrar uma txa de administração sobre os serviços
subcontratados;
QUESITO DA AUDIÊNCIA: "Subcontratação de terceiros pela Construtora Tajra Melo, sem
a anuência expressa da Administração do TRT."
JUSTIFICATIVAS:
- os serviços foram realmente subcontratados pela Construtora Tajra Melo Ltda. sem
autorização expressa do TRT;
o pagamento à empresa Tajra Melo a título de taxa de administração dos serviços
subcontratados é normal, pois a firma administrou a execução dos serviços.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS:
a subcontratação além de não estar formalmente autorizada pela Administração do Órgão,
como previa o Edital (embora evidencie-se que o estivesse tacitamente), representou prejuízo ao Órgão pelo
acréscimo de taxa de administração cobrada pela subcontratante. A firma subcontratada para executar os
serviços de instalação da rede lógica para computadores foi uma das subcontratadas para a execução do
projeto, o que é vedado pelo art. 9° da Lei n° 8.666/93.
Ao concluir seus exames, a Secex/MA, em pareceres uniformes, propõe (fls. 658/659):
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II

1- Seja aplicada ao Sr. Alcebíades Tavares Dantas, ex-Juiz-Presidente do TI?T-16° Região,
multa nos termos do art. 58 da Lei n° 8.443/92, no valor equivalente a 100% (cem por cento) pelas
irregularidades apontadas nos itens 2.3, 2.4 e 2.5 do Relatório de Auditoria.
II - Seja determinado ao TRT — 16° Região:
2.1 que exija de todos os interessados, como requisito essencial para a habilitação prévia às
licitações que promova, comprovante de regularidade fiscal junto ao INSS;
2.2 que faça um cuidadoso planejamento prévio de suas necessidades relativas a obras,
serviços e aquisições antes da realização do processo licitatório, de modo a evitar alterações contratuais
mediante termos aditivos, que devem estar restritos a fatos supervenientes;
2.3 que instrua os processos de Dispensa de Licitação com a justificativa do preço praticado
na contratação;
2.4 que observe em suas contratações o disposto no art. 9° da Lei n°8.666/93;
2.5 que se abstenha de contratar serviços jurídicos com Dispensa de Licitação, restringindo
tal procedimento a serviços de alta complexidade que requeiram, de fato, notória especialização; e
2.6 que atente para a necessidade do perfeito enquadramento das situações fáticas às
hipóteses previstas na Lei n° 8.666/93 para as contratações com Dispensa de Licitação, evitando
interpretações excessivamente flexíveis.
III - Seja juntado o presente processo às Contas do Órgão referentes ao exercício de 1995."
É o Relatório.
VOTO

Como visto, além de outras determinações, a Unidade Técnica propõe a aplicação de multa ao
ex-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região em razão das seguintes ocorrências:
16a Região e a Construtora Tajra Melo para a
I') assinatura de contrato entre o TRT da
reforma do prédio sede daquele órgão, pactuando um valor expresso em Real não correspondente à quantidade
de Cruzeiros Reais constante na proposta, à data do recebimento da mesma;
contratação da execução do projeto de climatização do prédio sede do TRT da 16 Região
e do projeto da rede lógica, sem justificativa aceitável; e
3') subcontratação de terceiros pela Construtora Tajra Melo, sem anuência expressa do TRT
da 16' Região.
3
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Essas três ocorrências referem-se à Concorrência n° 01 4, realizada no âmbito do TRT/16a
Região, destinada à contratação de empresa para executar a reforma do Edificio-Sede daquele Tribunal.
No tocante à primeira ocorrência, o Edital estabeleceu no subitem 6.1.11 que "... Os preços
cotados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, com sua equivalência em Unidade Real de
Valor - UR V, vigente no dia primeiro do mês de recebimento da proposta, estabelecido no preâmbulo do
presente edital."
No caso, as propostas foram apresentadas no dia 28/06/1994 e foram convertidas em Unidade
Real de Valor - URV do dia 01/06/1994.
Releva salientar que o período de implementação do Programa de Estabilização Econômica,
no qual se instituiu a Unidade Real de Valor, foi atípico, tendo em vista a particular sistemática de conversão
e as altas taxas de inflação que precederam à emissão do "Real".
E, nesse contexto, a Lei n° 8.666/93 não determinava, peremptoriamente, que a data da
abertura das propostas seria, necessariamente, a data de conversão dos valores em URV dos preços licitados,
mesmo porque aquela norma foi sancionada anteriormente à adoção do Plano Real. Também, não se pode
afirmar que o art. 10 da Lei n° 8.880/94 não acolhia esse procedimento, visto que simplesmente estabelecia
que os valores " ...das obrigações pecuniárias de qualquer natureza, contraídas à partir de 15 de março de
1994, inclusive, para serem cumpridas ou liquidadas com prazo superior a 30 (trinta) dias, serão
obrigatoriamente, expressos em URV, observando o disposto nos arts. 8°, 16, 19 e 22."
Note-se que o estabelecimento no Edital desse critério para a conversão dos preços em URV
também não inviabilizou a observância do princípio da isonomia dos licitantes e o da seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração, posto que se inscreveram no certame sete empresas, das quais seis foram
habilitadas, sagrando-se vencedora a construtora Tajra Melo Ltda.
Ademais, não se verificou nos autos a ocorrência de dano ao Erário. O valor constante no
orçamento do próprio TRT para a referida obra correspondeu ao montante de 1.120.683,13 URVs e o valor
apresentado pela empresa vencedora do certame atingiu o montante de 865.879,71 URVs, cujo percentual
correspondeu a 77,27% do valor orçado.
Quanto à segunda ocorrência, o descasamento na elaboração dos projetos configura de fato
uma falha que, entretanto, a meu ver somente justifica determinação por este Tribunal.
Relativamente à terceira ocorrência, o Responsável afirma que, embora não tenha havido
autorização expressa, a subcontratação foi firmada com conhecimento da Administração.
Nesse ponto, também sobressai que, dentre as cláusulas constantes do termo aditivo ao
contrato de reforma do Prédio-Sede, encontrava-se previsto o pagamento de taxa de administração à
Construtora Tajra Melo pelo acompanhamento da execução de obras de climatização e implantação da rede
lógica pelas empresas subcontratadas. Considerando que a construtora realizou o trabalho de acompanhamento
das obras subcontratadas e considerando ainda, à primeira vista, a legalidade da subcontratação, tem-se como
normal o pagamento de despesas dessa natureza.
Dessa forma, ante o exposto, entendo não caber a apenação sugerida pela Unidade Técnica.
No entanto, quanto as demais determinações, estou de acordo.
Assim, VOTO por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora submeto a este Plenário.

A ca ree ie
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Sala das Sessões, em 13 de maio de 1998

Carlos Átila Álvares da Silva
Ministro Relator
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DECISÃO N° 262 /98-TCU - PLENÁRIO illiirc‘i
Processo n° TC-350.328/95-1
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria.
Responsáveis: Alcebíades Tavares Dantas e Manoel Alfredo Martins, ex-Presidentes.
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/MA.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: Secex/MA.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 194, II, do
Regimento Interno, DECIDE:
8.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis;
8.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 16' Região que, ao promover licitações e
contratações, observe a Lei n° 8.666/93, em especial o que dispõe sobre:
a) a exigência, como requisito essencial para a habilitação prévia de interessados, da comprovação da
regularidade fiscal junto ao INSS (art. 29);
b) o planejamento de todas as etapas de obras, serviços e aquisições antes da realização do processo
licitatório (art. 8°);
a instrução de processos de Dispensa de Licitação com a justificativa do preço praticado na contratação
(art. 26, parágrafo único, III);
o adequado enquadramento das situações fáticas às modalidades previstas (art. 22);
a vedação de contratar o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa fisica ou jurídica, para execução
0
de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários (art. 9 , I);
dispensa de licitação, restringindo esse procedimento, nas contratações de serviços jurídicos, àqueles
serviços de alta complexidade que requeiram, de fato, notória especialização (art. 24 e 25, II); e
8.2 determinar ajuntada do presente processo às Contas do Tribunal Regional do Trabalho da 16' Região,
exercício de 1995, para exame em conjunto e em confronto.
Ata n° 17/98-Plenário
Data da Sessão: 13/05/98-Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator), Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.
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CARLO ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE V — PLENÁRIO
TC-425.012/96-4 (com o Volume I)
NATUREZA: Relatório de Auditoria
ENTIDADE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER
RESPONSÁVEIS: Inaro Fontan Pereira, ex-Diretor-Geral, e outros
EMENTA: Relatório de Auditoria. Aplicação de recursos repassados mediante convênios. Impropriedades no contrato entre a entidade conveniada
e a empresa empreiteira. Audiência. Razões de justificativa não acolhidas.
Aplicação de multa ao responsável pela entidade conveniada. Determinações de providências de revisão dos cálculos do contrato pela entidade
conveniada, e de acompanhamento pela entidade concedente, instaurando,
se for o caso, tomada de contas especial.

Relatório da Auditoria realizada em 1996 pela Secex/MT no Convênio n° PG 212/92 (Siafi n°
051196), firmado em 05/10/1992, e respectivo 10 Termo Aditivo, de 21/09/1993 (fls. 01/07), entre o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER e o Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado do
Mato Grosso-DVOP/MT, por determinação da Decisão n° 674/95-TCU-Plenário (solicitação formulada pela
Comissão Temporária do Senado Federal para realização de inspeções em obras paralisadas), objetivando
verificar as obras de duplicação da Rodovia BR-163/364/070, no trecho compreendido entre o Entroncamento
da Rodovia MT-040 e o Distrito Industrial de Cuiabá, em uma extensão de 10,86 km, na Região Metropolitana
de Cuiabá/MT, paralisadas em 31/10/1994 devido à falta de recursos financeiros quando 24,5% em extensão
haviam sido executados.
A Equipe de Auditoria, no Relatório às fls. 208/220, concluiu no sentido de preliminarmente
promover diligências ao DNER e ao DVOP/MT, bem como ouvir em audiência o Sr. Zanete Ferreira Cardinal,
ex-Presidente daquele Departamento estadual, relativamente a impropriedades observadas no Contrato n°
354/92/00/00 firmado entre o DVOP/MT e a empresa Encomind-Engenharia, Comércio e Indústria Ltda. em
30/12/1992, destinado à execução da referida obra (fls. 89/93).
Autorizada (fl. 224) e realizada a audiência (fls. 225/226), o Sr. Zanete Ferreira Cardinal encaminhou razões de justificativa (fls. 227/230), das quais, após analisadas pela Secex/MT (fls. 258/272), restaram
não acolhidas as justificativas para as seguintes impropriedades que indicam favorecimento da empresa
contratada Encomind, pelas razões mencionadas:
a) Redução do prazo de pagamento das faturas de trinta e um para dez dias, quando a redução
máxima que permitiria o equilibrio econômico-financeiro do contrato seria do prazo de pagamento para vinte
dias:
Justificativa: a equipe técnica da DVOP/MT optou por não se ater aos patamares vigentes
no período base do contrato e na época do deferimento por se tratar de um contrato de longa duração, com
perspectivas de ocorrência de taxas maiores no futuro, adotando então o prazo mínimo para tramitação dos
documentos de cobrança, que é de dez dias;
Análise da Secex/MT: tal procedimento, que transfere para a empresa contratada o ganho
que o órgão teria com a aplicação dos recursos no mercado financeiro, constitui um ato de gestão ilegítimo
e antieconômico de que resultou injustificado prejuízo ao Erário, cabendo ainda providenciar a revisão dos
valores pagos, abatendo a diferença do contrato, ou o ressarcimento dos possíveis ganhos deixados de auferir;
b) Reajuste dos preços unitários do contrato até o mês de março de 1994, para fins de conversão para Unidade Real de Valor-URV, com utilização indevida dos índices referentes ao mesmo mês de março,
e não os referentes a fevereiro/1994, como previsto nas cláusulas contratuais:
b.1) Justificativa: foram obedecidos os termos do inciso I, § 2°, do art. 15 da Lei n°8.880/94
— fls. 194/197, que estabelece o reajuste até o dia 31/03/1994 e a conversão com a URV do dia 01/04/1994;
1
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b.2) Análise da Seóex/MT: pelo referido
houvesse previsão de reajuste de preços por índices p dos, ser incluída cláusula convertendo para a
URV de 01/04/1994 os valores contratuais expressos em Cruzeiros Reais reajustados pro rata até 31/03/1994,
segundo os critérios estabelecidos no contrato, que nesse caso previa a utilização do índice de fevereiro de
1994, e não o de março de 1994, como equivocadamente ocorreu, fato que onerou sobremaneira o contrato;
c) Adoção, no cálculo do expurgo na conversão para Unidade Real de Valor-URV (Lei n°
8.880/94 — fls. 194/197), de "prazo de carência para pagamento" diverso do estabelecido no contrato:
Justificativa: a proposta original não continha sobrepreço em função do prazo de carência
para pagamento de faturas sem a aplicação de correção monetária, tendo o DVOP, no entanto, adotado o
princípio da Lei n° 8.880/94 de que o simples fato da existência, no contrato, de cláusulas estabelecendo prazo
de carência pressupõe a aceitação da desvalorização futura neste prazo, determinando então o seu expurgo;
por conseguinte, o DVOP aplicou o expurgo no prazo de carência vigente na época da conversão, até porque
não havia condições de judicialmente provar a inclusão, pela contratada, deste sobrepreço na data da licitação;
Análise da Secex/MT: o expurgo em questão deveria ter sido feito com base no prazo de
carência estabelecido no contrato original, sendo indevidas, portanto, as alegações do responsável;
d) Cálculo de atualizações monetárias partindo de datas ainda dentro do período estipulado
para o pagamento das faturas, sendo que a contratada já teria embutido tal correção como custo financeiro
no preço de seus serviços:
Justificativa: como o edital que deu origem a essa contratação não estabeleceu regras para
tal caso, a diretoria financeira do DVOP/MT seguiu princípios doutrinários na verificação dos cálculos das
atualizações monetárias, tendo tais princípios posteriormente sido adotados no texto da alinea c do inciso XIV
do art. 40 da Lei n° 8.666/93, com a redação da Lei n° 8.883/94; no caso presente, o período de adimplemento
é o mesmo da medição dos serviços, o qual consiste na verificação e quantificação desses serviços que a
contratada se obrigou a cumprir;
Análise da Secex/MT: o citado dispositivo legal estabelece que o critério de atualização
monetária deve constar do edital, e visa a proteger o valor monetário das obrigações do setor público; o edital
da contratação em questão, apesar de não prever tais critérios, estabelece um prazo de carência de 31 dias para
pagamento das faturas, tendo nesse período sido embutido os custos financeiros estimados pela Encomind,
dentre os quais a atualização monetária (como se observa às fls. 251/252), deixando claro que a incidência de
nova atualização monetária, por iniciativa do DVOP/MT, em período anterior ao referido prazo de carência
representa um pagamento em duplicidade;
e) Alteração do item de medição Distância Média de Transporte prevista entre as jazidas de
concreto e a usina de concreto betuminoso usinado a quente, e entre esta e o local de aplicação:
e.1) Justificativa: por se tratar de obra executada no perímetro urbano, não houve como ser
mantido o local projetado para instalação das jazidas da referida usina, aumentando conseqüentemente a
distância do transporte; e
.2) Análise da Secex/MT: seria procedente, a princípio, o pedido de revisão dessa distância pela
empresa contratada (fls. 134/139); no entanto, verifica-se nos autos que desde a elaboração da proposta de
preços a contratada já sabia as distâncias a serem consideradas, devendo ela, portanto, arcar com as despesas
ao optar pela utilização, no decorrer da obra, da usina instalada em outra região;
Por fim, a Secex/MT propõe a aplicação de multa ao Sr. Zanete Ferreira Cardinal, exPresidente do DVOP/MT, com fundamento no art. 58, incisos II e III, da Lei nO 8.443/92, em razão das
irregularidades acima mencionadas, bem como a expedição de determinações ao DVOP/MT e de determinações de providências a serem tomadas pelo DNER, mencionadas às fls. 271/272, com as alterações propostas
à fl. 293, fixando prazo para essa Autarquia informar sobre as providências tomadas em relação às alterações
determinadas quanto ao contrato entre o DVOP/MT e a empresa Encomind, findo o qual deverá ser instaurada
tomada de contas especial.
É o Relatório.
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VOTO

Ante o que consta dos autos, e estando caracterizada infração à norma legal, considero pertinente a aplicação da multa e as determinações propostas pela Unidade Técnica.
Ressalto que, em pesquisa efetuada por meu Gabinete no Sistema Siafi, o mencionado Convênio com o DVOP/MT teve sua vigência prorrogada até 31/12/2002, sendo, portanto, pertinentes as determinações propostas pela Unidade Técnica relativamente às providências a serem tomadas pelo DVOP/MT, na
revisão dos cálculos do Contrato com a Encomind, e pelo DNER, como entidade concedente dos recursos e
fiscalizadora da execução da obra, por intermédio do 11 0 Distrito Rodoviário Federal, nos termos da Cláusula
Quarta do Convênio n° PG-212/92.
Assim, VOTO por que este Plenário adote o ACÓRDÃO e a DECISÃO que ora submeto à sua
apreciação.
Sala das Sessões, em 13 de maio de 1998.

Carlos tila Álvares da Silva
Ministro Relator

•

•
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1. Processo n° TC-425.012/96-4 (com o Volume I)
2. Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria.
3. Responsáveis: Inaro Fontan Pereira, Diretor-Geral do DNER, e Zanete Ferreira Cardinal, ex-Presidente do
Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado do Mato Grosso.
4. Entidade: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER.
5. Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secex/MT.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator, DECIDE determinar:
8.1. ao Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado do Mato Grosso- DVOP/MT, em relação ao
Contrato n° 354/92/00/00 firmado com a empresa Encomind-Engenharia, Comércio e Indústria Ltda. em
30/12/1992, que:
8.1.1. em eventual revisão de preços, promova a alteração da composição dos Benefícios e Despesas Indiretas-BDI, com vistas a verificar a compatibilidade dos preços revisados com os praticados no mercado;
8.1.2. promova a revisão dos valores correspondentes aos itens abaixo, a apuração das importâncias pagas
a maior e o abatimentos das mesmas, devidamente corrigidas, no pagamento das medições que ocorrerem
posteriormente, relativamente:
aos ganhos inflacionários deixados de auferir devido à alteração do prazo de pagamento das faturas;
aos cálculos de conversão para Unidade Real de Valor-URV (Lei n° 8.880/94), utilizando, no reajuste
dos preços para o mês de março de 1994, o índice I° relativo a novembro de 1992 e o índice P relativo a
fevereiro de 1994;
aos cálculos do expurgo na conversão para Unidade Real de Valor-URV, o prazo de carência para pagamento previsto originalmente no Contrato;
aos cálculos da atualização monetária, que consideraram indevidamente períodos dentro do prazo de
carência estabelecido para pagamento das faturas;
aos cálculos da Distância Média de Transporte prevista entre as jazidas de concreto e a usina de concreto
betuminoso usinado a quente, e entre esta e o local de aplicação;
8.1.3. informe, no prazo de sessenta dias, ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER sobre
as providências tomadas relativamente aos subitens 8.1.1 e 8.1.2 anteriores;
8.2. ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER:
8.2.1. que acompanhe junto ao DVOP/MT o cumprimento das determinações objeto do subitem 8.1 acima,
informando a este Tribunal sobre as providências adotadas por aquele Departamento estadual, instaurando
tomada de contas especial caso tais providências não tenham sido adotadas no prazo concedido de sessenta
dias; e
8.2.2. que promova o sistemático acompanhamento e fiscalização técnico-operacional de sua responsabilidade mesmo quando os repasses tiverem sido temporariamente suspensos e estiverem previstas indenizações
de despesas.
9. Ata n° 17/98-Plenário
10. Data da Sessão: 13/05/98-Ordinária
11. Especificação do quorum:

•
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11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator), Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.

ARAIVA
Presidência
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CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro-Relator
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1. Processo n° TC-425.012/96-4 (com o Volume I)
2. Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria.
3. Responsáveis: Inaro Fontan Pereira, Diretor-Geral do DNER, e Zanete Ferreira Cardinal, ex-Presidente do
Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado do Mato Grosso.
4. Entidade: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER.
5. Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secex/MT.
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Relatório da Auditoria realizada no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER, objetivando a verificação da aplicação de recursos repassados mediante convênios.
Considerando que o responsável foi devidamente ouvido em audiência, nos termos do art. 43,
inciso II, da Lei n° 8.443/92 e as justificativas apresentadas não lograram elidir as seguintes irregularidades:
redução do prazo de pagamento das faturas de trinta e um para dez dias, quando a redução máxima que
permitiria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato seria do prazo de pagamento para vinte dias;
reajuste dos preços unitários do contrato até o mês de março de 1994, para fins de conversão para Unidade Real de Valor-URV, com utilização indevida dos índices referentes ao mesmo mês de março, e não os
referentes a fevereiro/1994, como previsto nas cláusulas contratuais;
adoção, no cálculo do expurgo na conversão para Unidade Real de Valor-URV (Lei n° 8.880/94 — fls.
194/197), de "prazo de carência para pagamento" diverso do estabelecido no contrato;
cálculo de atualizações monetárias partindo de datas ainda dentro do período estipulado para o pagamento das faturas, sendo que a contratada já teria embutido tal correção como custo financeiro no preço de
seus serviços; e
alteração do item de medição Distância Média de Transporte prevista entre as jazidas de concreto e
a usina de concreto betuminoso usinado a quente, e entre esta e o local de aplicação.
Considerando que o Tribunal poderá aplicar multa ao responsável por ato praticado com grave infração
à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional nos termos do
inciso III do art. 58 da Lei n° 8.443/92,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, e com fundamento no parágrafo único do art. 43 da Lei n° 8.443/92, em:
8.1. aplicar ao Sr. Zanete Ferreira Cardinal, ex-Presidente do Departamento de Viação e Obras Públicas
do Estado do Mato Grosso, a multa prevista no art. 58, inciso III, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 220, inciso III,
do Regimento Interno deste Tribunal, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze
dias, a contar da notificação, para comprovar perante o Tribunal, o recolhimento da referida multa aos cofres
do Tesouro Nacional; e
8.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n° 8.443/92, a cobrança judicial da dívida,
acrescida dos encargos legais contados a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido, caso não
atendida a notificação, na forma da legislação em vigor.
9. Ata n° 17/98-Plenário
10. Data da Sessão: 13/05/98-Ordinária
11. Especificação do quorum:
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11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator), Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.
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GRUPO II— CLASSE V - Plenário
TC- 275.195/94-5
Natureza: Relatório de Auditoria Operacional
Entidade: Telecomunicações do Ceará S/A - TELECEARÁ
Responsável: Tarciso Farias Freitas e Silva (Presidente)
Ementa: Auditoria Operacional realizada na área de Contratos de
Despesas Operacionais. Constatadas impropriedades em licitações,
tendo sido caracterizado dano à entidade. Juntar o processo às contas
de 1994 para exame em conjunto e em confronto, bem como para
exame da aplicação de multa proposta pela Unidade Técnica.
Determinações à TELECEARÁ. Remessa de cópia da Decisão,
Relatório e Voto à Presidência da empresa.

Trata-se de Relatório de Auditoria Operacional realizada na TELECEARÁ, na área de Contratos
de Despesas Operacionais, abrangendo o período de 01.01 a 30.09.94.
Constataram-se impropriedades relativas ao aspecto da economicidade e da legalidade, o que
2.
motivou a audiência prévia do Presidente da TELECEARÁ para que se pronunciasse a respeito das seguintes
irregularidades:
pagamento, pelo contrato n° 94/070, em setembro/94, de valores divergentes em relação aos contratos
n° 94/101 e 94/122, originários da mesma licitação e firmados com os mesmos preços unitários iniciais;
contratação freqüente, em decorrência de um mesmo processo licitatório, de várias das licitantes, fazendose partilha do serviço entre elas, como ocorreu na Concorrência n° 021/93, a qual, inclusive, determinou
contratação por preço igual a 112% do preço-base, valor este 90,44% superior ao conseguido na licitação
anterior (Concorrência n° 010/93), revogada por contemplar apenas uma vencedora - o que contraria o inciso
0
XXI do art. 37 da Constituição Federal, assim como os arts. 3 e 45 da Lei n° 8.666/93.
Veio aos autos o documento de fls. 185/192, contendo as razões de justificativas, cuja análise está
3.
consubstanciada na instrução de fls. 271/285, de cujo teor se reproduz, a seguir, alguns trechos:
"Em relação ao item "a", a Empresa informa (fls. 185):
1 — "os serviços executados pelas empresas contratadas tiveram quantitativos diferentes nas condições,
em setembro/94, conforme se evidencia nos documentos 01 a 03" (fls. 193/231);
2 — "os preços de cada contrato foram convertidos para URV e REAL em datas diferentes, de acordo
com a legislação vigente à época das respectivas conversões, acarretando preços convertidos
diferenciados".
Está claro, na redação do item "a" da Audiência, inclusive como transcrito no pronunciamento .
185), que o questionamento é acerca dos preços unitários, não se podendo considerar o item ( I) acima,
por tratar de quantitativos, que, por motivos óbvios, serão sempre diferentes para cada contrato.
Quanto à justificativa do item (2), entendemos que não cabe responsabilizar a direção da
TELECEARÁ pelo acréscimo relativo de 1,55% nos preços unitários do contrato n° 94/070, pois:
a MP n° 482, de 28/04/94 (que posteriormente se transformou na Lei n° 8.880, de 27/05/94), deixou
facultativa, por acordo entre as partes, a conversão dos contratos vigentes para a UR V;
a MP n°566, de 29/07/94, obrigou a conversão, ao Real, de todos os contratos (incluídos os até então
não convertidos para a URV), considerando as paridades vigentes em 01/07/94;
os contratos n's 101/94 e . 122/94 foram convertidos antes de 30/06/94 (27/05/94 e 29/06/94,
respectivamente), obedecendo às paridades URV x Cruzeiro Real vigentes naquelas datas;
o contrato n°070/94, não convertido para a URV, foi convertido diretamente para o Real somente
‘9y
em 19/09/94, acarretando divergência no índice de atualização, em relação aos outros dois contratos.
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Em relação ao item 'b', (..) demonstraremos que a revogação da concorrência n° 10/93 e a realização
da concorrência n° 21/93, além de colocar a TELECEARÁ em condição ilegal sob diversos ângulos,
acarretaram prejuízos que não condizem com a busca de interesse público pela Administração,
alcançando US$139,771.45 em nove meses, nos três contratos da amostra.
a) A Concorrência n° 10/93:
Conforme o pronunciamento da TELECEARÁ, esta concorrência foi revogada por interesse público,
com fulcro no art. 39 do Decreto-lei n°2.300/86 e no Parecer OPC - 442 (vide 3.d/e e 4).
O art. 39 prevê: 'A administração poderá revogar a licitação por interesse público (.. )'. Portanto,
basta que esteja caracterizado o interesse público, para que a revogação seja legal.
citado Parecer restringe-se a afirmar as vantagens de contratar três empresas (uma para cada
Centro de Manutenção de Redes/CMR), em vez de uma única (vide 1 e 2):
facilidade na supervisão e gerência das viaturas das empreiteiras;
-flexibilidade no remanejamento de instaladores para outro CMR, no caso da empresa responsável
por este não estar em condições de cumprir os serviços;
estímulo à competitividade entre as empresas, trazendo, por conseqüência, a melhoria na qualidade
dos trabalhos executados.
Sendo assim não se vislumbra como a revogação da concorrência poderia trazer vantagem para a
Administração, senão mediante a realização posterior de processos licitatórios distintos para os três
Centros de Manutenção. E a alternativa de várias licitações resultaria ilegal, já que o Decreto-lei
n° 2.300/86 não permitia a partição do objeto.
No entanto, foi essa a alternativa escolhida.
Como a nova concorrência aberta (n° 21193) já foi regida pela Lei n° 8.666193, que permitiu a
mencionada partição, a Direção da TELECEARÁ considerou removida a ilegalidade.
O Decreto-lei n° 2.300/86 permitia a revogação por interesse público, porém não serviria de apoio
à revogação, neste caso especifico, pela simples razão de que, fundamentando-se na mesma norma, não
haveria como atender à sugestão apresentada no Parecer OPC - 442 (partição) . Veio a Lei no 8.666/93
(art. 23, § 1°) dar arrimo ao procedimento adotado" (..).
b) A Concorrência n° 21/93:
Observemos o exposto nos itens 3.a/b/c e 8 a 11.
O art. 23, § 1°, da Lei n°8.666/93 determina, nos casos de conveniência administrativa e viabilidade
técnica e econômica, a partição do objeto a contratar em parcelas. No § 2° do mesmo artigo, vemos que
a norma legal trata do fracionamento em parcelas ("etapas ou conjunto de etapas da obra, serviço ou
0
compra') que devem ser cumpridas de forma seqüencial. Já o § 5 estende os casos de parcelamento às
"obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente".
Até aí, nada verificamos de ilegal no procedimento da 7ELECEARÁ.
Contudo, o próprio pronunciamento da Empresa (vide 3.b) refere-se à licitude da realização de
procedimentos licitatórios (no plural). É esta a determinação contida no § 2° do art. 23 da Lei
n° 8.666/93: "(..) a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra há de corresponder
licitação distinta (.. )". Não foi este o caminho escolhido pela TELECEARÁ, conforme o descrito nas
alíneas do item 8.
Ao agir daquela forma, não conseguiu o "melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no
mercado". Quanto a isto, diz Mar çal Justen Filho: "Em obras e serviços de grande vulto, o licitante
deverá dispor de capital de giro elevado, recursos pessoais próprios de monta, etc. Isso eliminaria a
participação de pequenos e médios empresários". E, mais à frente: "Claro que a licitação não importa
necessidade de atendimento aos pequenos e médios empresários. Somente pode admitir-se o
fracionamento da exceção quando representar uma vantagem para a Administração. Isso se passar
.
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quando a competição dos pequenos e médios empresários viabilizasse a redução dos preços"
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Rio de Janeiro: Ed. Aide, 1994 — 3'
Edição - pág. 143). Como não ocorreu vantagem para a administração, medida pelos preços cotados
(como demonstraremos no título C), o caminho do fracionamento não seria desejável.
Aliás, também defende Marçal Justen Filho que "respeitadas as exigências necessárias para
assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, serão inválidas todas as cláusulas que, ainda
indiretamente, prejudiquem o caráter "competitivo" da licitação" (pág. 36), mais uma vez sobrepondo
a vantagem para a Administração ao aspecto puramente competitivo.
A "ampliação da competitividade", como foi conseguida pela TELECEARÁ, não é aceitável. Esta
previsão legal pressupõe que seja estendida a participação ao maior número possível de interessados, mas
com afina/idade de obter vantagem para a Administração. Segundo Marca! Justen Filho (obra já citada,
pág. 29): "Quando a Administração recorrer à colaboração de um particular, não estará dispensada
do dever de busca do interesse público. Aliás, supõe-se que a convocação à participação do particular
retrata a busca do interesse público".
Como os demais argumentos, também aparece sem validade o apontado no item 10, pela seguinte
razão: o pronunciamento do Exmo. Sr. Ministro Paulo Alfonso Martins Oliveira defende a fragmentação
em molde diverso do que resultou aprovado definitivamente na Lei. Referiu-se a um único certame
hcitatório, enquanto a Lei n°8.666/93 (art. 23, § 2') exige licitação distinta para cada parcela.
Aliás, cabe .frisar que o entendimento recém-exposto é unânime entre os doutrinadores, como
explicitou a própria TELECEARÁ, conforme registrado no item 9.
Quanto a este tópico, cabe refutar afirmativa referida no item 5.
A não incidência dos arts. 3° e 45 da Lei n°8.666/93 é discutível, uma vez que, apesar da concorrência
n° 10/93 (por força do art. 121) estar sujeita à norma anterior, só foi revogada ante a possibilidade de
fragmentação (de interesse da TELECEARÁ) introduzida pela nova Lei, no seu art. 23, § 1°. Não fosse
isso, não teria sentido prático a revogação, já que o Decreto-lei n°2.300/86 proibia tal partição (art.7°,
.

§ 1°).

•

Em todo caso, a ilegalidade não diz respeito somente à revogação da concorrência no 10/93. A
concorrência n°21 resultou na contratação de três licitantes (enquanto a legislação determina a seleção
da proposta mais vantajosa) e foi utilizado tipo de licitação vedado (preço base). Houve, portanto,
desobediência aos arts. 3° e 45 da Lei n°8.666/93.
Marçal Justen Filho (obra citada, pág. 390) nos fala claramente da única possibilidade de convocação
dos demais licitantes: "Frustrando-se a contratação em virtude do comparecimento do convocado, a
Administração poderá convocar os demais licitantes, na ordem de classificação". É o que consta do § 20
do art. 64 da citada norma.
Da mesma opinião é Marcos Juruena V. Souto (Licitações e Contratos Administrativos - Rio de
Janeiro: Ed. Esplanada: ADCOAS, 1993 - pág. 136): "0 julgamento deve selecionar apenas a melhor
proposta, e não as primeiras colocadas, a serem contempladas com o objeto do contrato".
Quanto à licitação por preço-base, é vedada pelo sç 5° do art. 45 da Lei das Licitações. A utilização
desse tipo de certame é ilegal e, além disso, trouxe prejuízo para a Administração, quando permitiu a
contratação por preço superior ao anteriormente conseguido, como demonstraremos no título C, à
frente.
Podemos agora concentrar nos ditames da Constituição Federal (art. 37, inciso XXI) , que exige
"processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta,
nos termos da lei" (grifo nosso).
Ora, a concorrência n°21/93, realizada do modo descrito no item 8, obrigou a que dois dos licitantes
fossem contratados por preço inferior aos propostos por eles (v. alínea "b"), ferindo frontalmente a

.
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proposta menos vantajosa classificada na licitação anterior (110,00%).
Se considerarmos a proposta da concorrência n° 10/93 mais próxima (mas superior, portanto
considerada exeqüível) do valor da planilha (FERGOM - 104,86%), o preço dos contratos (112,00%) foi
6,81% superior a ela. Se considerarmos as propostas da MTC ou da SPIC (89,00%), ao nosso ver
perfeitamente exeqüíveis, o prejuízo com os contratos firmados chega a 25,84%, o que corresponde a
USS 139,771.45, de JAN a SET/94 (o total pago pelos três contratos foi de USS 680,682.67).
Logo, concluímos que não houve atendimento ao interesse público, não foi escolhida a proposta mais
vantajosa e foi causado prejuízo financeiro à TELECEARÁ .
Quanto à compatibilidade dos preços com os que vinham sendo praticados anteriormente (item 16),
entendemos que o argumento decorre da prática constante da TELECEARÁ de proceder licitações por
preço-base (por si só ilegais): emite-se o raciocínio de que, achando-se os preços próximos dos pagos em
outros contratos, já se configuram coerentes com o mercado.
Esclarecemos que a própria afirmativa não corresponde ao que ocorre: na realidade, como
consignamos no Relatório de Auditoria (fl. 09), pelos contratos originários da Concorrência n° 21/93
foram pagos, em setembro/94, valores unitários até 51,15% superiores ao contrato n° 102/94
(CONSTRUTEL), originário de outra licitação.
Quanto ao outro argumento do item 16 (preços da 7ELECEARÁ em relação às demais empresas do
Sistema 7ELEBRÁS), cabe verificar que:
se tomarmos como preço-base o da TELEBAHIA, o da TELECEARÁ é muito mais baixo (27,70%
inferior);
se, por outro lado, o preço-base for o dalELPE, o pago pela concessionária local é 3,70% superior;
a Receita de Exploração por Empregado da TELECEARÁ é, em média, 16, 59% inferior às
demais concessionárias indicadas na fl. 268, chegando a 30,28%, no caso da TELEBAH1A;
os serviços contratados em questão são típicos dentre os que poderiam ser executados pelos próprios
funcionários em excesso; a contratação pode já ser um ônus desnecessário;
são indicadas apenas seis concessionárias, nada garantindo que seus preços sejam a referência mais
adequada.
OUTRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS
No Relatório de Auditoria (itens 111-2 e 111-4, fls. 07, 08 e 09) abordamos a ocorrência de contrafação,
a partir de uma única licitação, de várias das licitantes. Trata-se de fato freqüente e, além de ilegal,
comprometedor da eficiência da Empresa, já que as proponentes não são estimuladas a apresentar preços
mais baixos, em virtude da maior probabilidade de contratação, independentemente do preço cotado.
Além disso, fica facilitada a pactuação da partilha pelas próprias interessadas, mantendo o preço
superior à realidade de mercado, como comprovamos no título C acima.
A Lei n°8.666/93 determina, no caso de objeto fracionado, a realização de uma licitação para cada
fração (art. 23, sÇ 2°).
Todas as licitações em que houve partição do objeto caracterizaram-se também pelo estabelecimento
de preço-base, promovendo-se o julgamento em função de "fatores multiplicativos" ou "descontos"
sobre aquele valor, contrariando a vedação contida no § 5° do art. 45 da Lei n°8.666/93."
Ao final, concluiu a equipe, nos seguintes termos:
4.
"Tendo em vista as alíneas "a" a "1" da Conclusão de fls. 18/20 e, ainda, que:
a contratação freqüente de várias empresas, a partir de uma única licitação contraria os artigos
3° e23, § 2°, da Lei n° 8.666/93;
a contratação de empresas por preços inferiores aos apresentados nas propostas, contraria o art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal;
a realização freqüente de licitações por preço-base configura afronta à vedação contida no art. 45,
sç 5°, da Lei n°8.666/93;
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os procedimentos licitatórios referidos nas alíneas acima vêm ocasionando contratações por preços
cerca de 25% superiores aos mínimos possíveis no mercado, podendo chegar a 90%;
a falta de atenção, no julgamento das licitações, aos preços correntes, vêm ocasionando
contratações por preços unitários até 51% superiores aos contratos vigentes para os mesmos serviços,
na própria Empresa;
Propomos:
1- determinar à Telecomunicações do Ceará S.A. - TELECEARÁ, o seguinte:
1 - rescisão - no prazo estabelecido no artigo 195 do Regimento Interno, c/c art. 45 da Lei n°8.443/92
- sob pena de aplicação de disposto no art. 58 (inciso IV e parágrafos) da Lei n°8.443/92, dos contratos
Ws 94/101, 94/102 e 94/070, tendo em vista a desobediência, na fase licitatória ou na contratação, aos
arts. 3°, 23 (§ 29, 45 (§ 5°) e 48 da Lei n° 8.666/93 e art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal;
2 - suspensão da realização de licitações por preço-base, a exemplo do que ocorreu com as
concorrências n's 10/93 e 21/93, dentre outras, por contrariar o art. 45, § 5°, da Lei n°8.666/93;
3 - realização, no caso de parcelamento de objetos a licitar, de procedimentos licitatórios distintos
para cada uma das parcelas, conforme determina o art. 23, § 2°, da Lei n°8.666/93;
4 - atenção, nas contratações, ao que determina o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal;
5 - verificação, quando do julgamento de licitações, dos preços correntes dos serviços a contratar,
para evitar pagamento de valores unitários acima da realidade do mercado ou muito superiores aos
contratos anteriormente vigentes para os mesmos serviços (como ocorreu nos contratos n's 94/101,
0
94/102 e 94/070 e 94/351), conforme determinam os artigos 3 e 48 da Lei n°8.666/93;
6- melhor aproveitamento das pontencialidades do Sistema de Custo, propiciando o estabelecimento
de estratégias e políticas que viabilizem a redução dos custos, visando uma melhor produtividade
operacional da Companhia;
7 - desenvolvimento de rotinas interligando os diversos subsistemas que compõem o Sistema de
Contabilidade, visando a evitar redundância de esforços em vários órgãos, a redução de cópias de uni
mesmo documento ou omissão na contabilidade do mesmo, como verificado na apropriação da receita
proveniente da comissão de 25% referente aos serviços 900 (num total de R$ 27.755,79, já devidamente
contabilizados), tal como ocorre, por exemplo no Sistema SIAFI, que vincula a rol de eventos utilizados
na Administração Pública Federal, direta e indireta, os lançamentos contábeis correspondentes,
permitindo o controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial de forma padronizada,
consistente e segura, respeitando sempre as particularidades do Sistema TELEBRÁS e as especificidades
da TELECEARÁ;
8 - implementação de rotinas que viabilizem o acesso direto dos Auditores Externos (sem
interveniência de outros funcionários da Companhia) aos registros contábeis através de senhas que
permitam somente a leitura de dados, sem possibilidade de alteração dos mesmos;
9 - manutenção, no SIDAC, das informações sobre todos os contratos previstos na concepção do
Sistema, incluídos os contratos de aluguéis, as transferências dos serviços especiais (contratos de receita)
e, especialmente, o contrato n° 94/351;
10 - estabelecimento de controle efetivos visando ao acompanhamento de preços de contratação em
relação aos preços de mercado, tendo em vista que são pagos, pelos mesmos itens de serviço, valores
unitários extremamente diferenciados, como ocorre, por exemplo, com os contratos IA 94/101 e 94/102;
11 - adoção de mecanismos de gerenciamento dos custos relativos dos serviços prestados, evitando
pagamento aos fornecedores de preços superiores à receita auferida com os mesmos serviços, como
ocorreu quanto aos contratos n's 94/070, 94/101 e 94/122 no que se refere a instalação de aparelhos
telefônicos e acessórios;
II - multar, com fulcro no art. 58, incisos II e III, c/c art. 43, inciso II, da Lei n° 8.443/92, o Senhou
Presidente da TELECEARÁ, Tarciso Farias Freitas e Silva".
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A Sra. Diretora da i a Divisão Técnica da SECEX/CE, entendeu que as impropriedades registradas
no presente relatório não são suficientemente graves para justificar a cominação da penalidade proposta e que
são passíveis de correção mediante as determinações formuladas. Sugeriu o acompanhamento pela Unidade
Técnica com vistas à possibilidade de reincidência.
No tocante às determinações, faz, ainda, as seguintes sugestões:
a) nova redação ao item I. I, nos termos a seguir:
"1 I. adoção de providências necessárias ao exato cumprimento do disposto no art. 37, inciso XXI da
Constituição Federal e seu regulamento, Lei n°8.666/93, arts. 23, ,¢ 2°, 45, sç 5° e 48 no que se refere aos
contratos n° 94/101, 94/102 e 94/070, admitindo-se, em caráter excepcional, sua vigência pelo tempo
necessário à realização do certame licitatório para contratação dos serviços pertinentes, em prazo a ser
assinado por este Tribunal, nos termos do art. 71, inciso IX, CF, c/c o art. 45 da Lei n°8.443/92. Entendo,
ainda, necessário acrescentar-se como item II o seguinte: "Determinar ajuntada do presente Relatório
de Auditoria Operacional às contas da Telecomunicações do Ceará S/A - TELECEARÁ, exercício de
1994, para exame em conjunto e confronto, oportunidade em que deverão ser consideradas as
impropriedades apontadas neste feito.
Diante do exposto, com as devidas vênias, discordo da instrução relativamente à proposta de multa
contida no item II, manifestando-se de acordo com as determinações alvitradas no item I com nova
redação ao inciso I, nos termos lançados no parágrafo 5°, acrescentando-se ainda a determinação do
parágrafo 6."
O titular da Unidade Técnica, ao se manifestar nos autos, aquiesceu à proposta da Sra. Diretora, exceto
7.
quanto à aplicação de multa que, segundo entende, ante a gravidade das irregularidades apontadas, "em
especial, a contratação com preços cerca de 25% superiores aos mínimos possíveis no mercado, gerando
prejuízo à empresa, consoante ficou assente no parecer de fls, 286/287, o que se enquadra perfeitamente nos
incisos II e III do art. 58 da Lei n°8.443/92."
É o Relatório

VOTO

•

•

Analisa-se, nesta oportunidade, Relatório de Auditoria Operacional realizada na TELECEARÁ,
8.
relativamente a alguns meses do exercício de 1994.
Detectadas falhas no tocante à economia e à legalidade de atos dos gestores, efetuou-se a audiência
9.
prévia do Presidente de Empresa, que não logrou êxito em justificar as impropriedades praticadas, inclusive
com infringência à Lei n° 8.666/93.
Diante disso, a Unidade Técnica ofereceu propostas no sentido de:
10.
realizar audiência dos demais dirigentes da empresa haja vista que somente o seu Presidente foi chamado
a apresentar elementos de justificativas;
aplicar ao Presidente da empresa a multa prevista no art. 58, incisos II e III, da Lei n° 8.443/92; e
fixar determinações à empresa, com vistas a corrigir e prevenir falhas relatadas nos autos deste processo.
11. Quanto às audiências dos demais dirigentes da empresa (citados na fl. 1 dos autos), considero que tal
procedimento implicaria no adiamento da apreciação deste processo, porquanto tais diligências podem
influenciar os exames em apreço, especialmente em relação à aplicação de multa ao Presidente da entidade,
conforme o proposto pela Unidade Técnica.
Todavia, não é impróprio fixar, desde já, aquelas determinações que não guardem dependência às
12.
questões atreladas às audiências dos dirigentes. Porisso, não vejo impecilho a que se determine a realização
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das audiências sugeridas ao mesmo tempo em que se fixem, desde já, as determinações arroladas pela Unidade
Técnica.
Entretanto, faço algumas restrições às determinações propostas pela Unidade instrutiva, por considerar
13.
algumas delas exorbitantes, haja vista que caracterizariam intromissão do Tribunal na gestão da instituição,
uma vez que a sua implementação implicaria geração de novas despesas operacionais para a empresa, sem
garantia de correção ou prevenção de falhas semelhantes ao relatado nos autos. Entendo que tais
determinações devam ser evitadas por representar co-responsabilidade de gestão. Dentre as recomendações
propostas pela Unidade Técnica com tais características cito as contidas nos itens 6, 7, 8, 9 e 11 do rol que
reproduzi no item 4 do meu Relatório, quais sejam:
melhor aproveitamento das pontencialidades do Sistema de Custo, propiciando o estabelecimento
"6 de estratégias e políticas que viabilizem a redução dos custos, visando uma melhor produtividade
operacional da Companhia;
7 - desenvolvimento de rotinas interligando os diversos subsistemas que compõem o Sistema de
Contabilidade, visando a evitar redundância de esforços em vários órgãos, a redução de cópias de um
mesmo documento ou omissão na contabilidade do mesmo, como verificado na apropriação da receita
já devidamente
proveniente da comissão de 25% referente aos serviços 900 (num total de R$ 27. 755,79,
contabilizados), tal como ocorre, por exemplo no Sistema SIAFI, que vincula a rol de eventos utilizados
na Administração Pública Federal, direta e indireta, os lançamentos contábeis correspondentes,
permitindo o controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial de forma padronizada,
consistente e segura, respeitando sempre as particularidades do Sistema TELEBRÁS e as especificidades
da TELECEARA;
8 - implementação de rotinas que viabilizem o acesso direto dos Auditores Externos (sem
interveniência de outros funcionários da Companhia) aos registros contábeis através de senhas que
permitam somente a leitura de dados, sem possibilidade de alteração dos mesmos;
9 - manutenção, no SIDAC, das informações sobre todos os contratos previstos na concepção do
Sistema, incluídos os contratos de aluguéis, as transferências dos serviços especiais (contratos de receita)
e, especialmente, o contrato n°94/351;
11 - adoção de mecanismos de gerenciamento dos custos relativos dos serviços prestados, evitando
pagamento aos fornecedores de preços superiores à receita auferida com os mesmos serviços, como
ocorreu quanto aos contratos n° 94/070, n° 94/101 e n° 94/122 no que se refere a instalação de
aparelhos telefônicos e acessórios."
Embora considere pertinente a aplicação de multa ao Presidente da TELECEARÁ, tendo em vista
sua responsabilidade pelos atos praticados na sua gestão e que, conforme demonstrado nos autos, geraram
danos à empresa, entendo deva-se considerar a aplicação da referida penalidade por ocasião da apreciação
das contas da referida entidade, por duas razões: em primeiro lugar porque os responsáveis envolvidos neste
processo são os mesmos que respondem pela gestão do exercício de 1994, período em ocorreram as
impropriedades consignadas neste processo. Em segundo lugar, porque está proposta a realização de citação
de outros dirigentes, além do Presidente, ao que dou meu aval. Por estas razões, assinto à proposta de ser
este processo juntado às contas da TELECEARÁ. Isto permitirá que se examinem, em conjunto com os dados
daquelas contas, os elementos ofertados pelas audiências dos dirigentes. Assim, quando do exame das
contas, se apreciará da oportunidade de aplicação da multa sugerida, que poderá se estender a outros
dirigentes, a depender das análises dos elementos a serem colhidos nas audiências referidas.
Finalmente, sou favorável a que se remeta à Presidência da TELECEARÁ cópia do meu Relatório,
do presente Voto, bem como da Decisão que vier a ser adotada, visto que tais documentos contém elementos
esclarecedores quanto às determinações fixadas pelo Tribunal àquela empresa.
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Ante todo o exposto e acolhendo parte das propostas encaminhadas pela Unidade Técnica, em razão
16.
das ressalvas que fiz, VOTO no sentido do Tribunal adotar a Decisão cujo teor ora submeto à deliberação
deste Plenário
TCU, Sala das Sessões, em13 de maio

VALIR C,AMPELO
Ministro-Relator

•

•
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DECISÃO N° 264 /98-TCU-Plenário

•

Processo n° TC-275.195/94-5
Classe de Assunto: (V) Relatório de Auditoria Operacional
Responsável: Tarciso Farias Freitas e Silva
Entidade: Telecomunicações do Ceará S/A - TELECEARÁ
Vinculação: Ministério das Comunicações
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/CE
Decisão: O Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. com base no art. 45 da Lei n° 8.443/92 combinado com o art. 195 do Regimento Interno do TCU, fixar
prazo de 15 (quinze) dias à Presidência da TELECEARÁ para adoção, se já não o fez, de providências
necessárias a:
cumprimento do disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal e arts. 23, § 2°, 45, § 5°, e 48 da
Lei n° 8.666/93, no que se refere aos contratos n°94/101, n°94/102 e n°94/070, os quais se não encerrados,
poderão, em caráter excepcional, ter sua vigência ampliada até três meses, a contar da notificação desta
Decisão, prazo este fixado para a realização do certame licitatório para contratação dos serviços pertinentes,
nos termos do art. 17, IX, da Constituição Federal, combinado com o art. 45 da Lei n° 8.443/92;
não realização de licitações por preço-base, em observância ao art. 45, § 5°, da Lei n° 8.666/93;
realização, no caso de parcelamento de objetos a licitar, de procedimentos licitatórios distintos para cada
uma das parcelas, conforme determina o art. 23, § 2°, da Lei n° 8.666/93;
verificação, quando do julgamento de licitações, dos preços correntes dos serviços a contratar, para
evitar pagamento de valores unitários acima da realidade do mercado ou muito superiores aos contratos
anteriormente vigentes para os mesmos serviços, conforme determinam os artigos 3° e 48 da Lei n° 8.666/93;
8.2. realizar audiência dos demais responsáveis arrolados à fl. 1 dos autos deste processo, na forma
proposta pela Unidade Técnica instrutiva;
8.3. juntar este processo às contas da TELECEARÁ relativas ao exercício de 1994, para exame em
conjunto e em confronto, inclusive quanto às audiências objeto do item anterior e quanto à proposta de
aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei n° 8.443/92;
8.4. remeter à Presidência da TELECEARÁ cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto
que a embasam.
Ata n° 17/98-Plenário
Data da Sessão: 13/05/98-Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Valmir Campelo (Relator) e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.

•

M SA VA
Presidência

VAL IR C MPELO
Ministro-Relator
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Grupo II Classe V - Plenário
TC- 275.185/97-4
Natureza: Relatório de Auditoria
Entidade: Universidade Federal do Ceará - UFC
Responsáveis: Roberto Cláudio Frota Bezerra (Reitor), Joaquim
Aristides de Oliveira (ex-Pró-Reitor de Administração), Francisco
Sérgio de Vasconcelos Bezerra (Pró-Reitor de Administração).
Ementa: Auditoria realizada na Universidade Federal do Ceará, na
área de Convênios, Acordos e Ajustes. Constatadas impropriedades na
Aplicação dos Recursos Transferidos. Audiência dos Responsáveis.
Juntada do processo às Contas. Determinações.
Trata-se de Relatório de Auditoria realizada pela SECEX/CE na Universidade Federal do Ceará UFC, para verificação da aplicação de recursos federais transferidos mediante Convênios, Acordos e Ajustes,
abrangendo o período de 01.01.96 a 20.05.97.
Durante os trabalhos, a equipe de auditoria constatou impropriedades relativas à aplicação dos
2.
recursos recebidos (fls. 02/11), o que motivou a audiência prévia dos responsáveis para apresentação de
razões de justificativas às seguintes ocorrências (fls. 24/32):
não execução, por parte da Universidade Federal do Ceará - UFC, do objeto de convênios
firmados com a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, Central de Medicamentos - CEME e Ministério da
Educação e Cultura - MEC, cujos saldos foram empenhados, no final do exercício de 1996 na modalidade de
Restos a Pagar, em favor da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura - FCPC, entidade de direito privado,
a qual não tem capacidade fisica (laboratórios, equipamentos etc.) nem profissional (pesquisadores, pessoal
técnico-especializado) para prestar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão, pois executa tarefas
meramente administrativas, não se enquadrando, portanto, no art. 1 2, da Lei n2 8.958, de 20/12/94 c/c o inciso
XIII, art. 24 da Lei n 2 8.666/93 (Convênios SIAFI n 2 s 097864/CAIES, 310564/CAPES, 135563/CAPES,
313458/CEME, 311246/CEME, 312452/FNDE, 314861/FNDE, 313269/MEC);
descumprimento do art. 55, inciso III, da Lei n 2 8.666/93, face a inexistência de valores nos
contratos firmados com a FCPC, tanto os contratos relativos a repasses de convênios, como para prestação
de serviços de supervisão de cursos de pós-graduação;
pagamento, pela FCPC, a docentes da UFC, em retribuição à prestação sistemática de serviços
à entidade privada, com prejuízo das atribuições funcionais dos referidos professores, contrariando o art. 4 2
da Lei n2 8.958/94, c/c a IN/STN n 2 02/93, ratificada pela IN/STN n 2 01/97, art. 8 2, inciso II;
prejuízo no valor de R$ 22.819,27 quando dos repasses de recursos à FCPC, face ao recolhimento
de 2,65% exigido pela Lei n 2 9.430/96, conforme DARFs n 2 s 00343/00515/00539/00663/00756/01052;
aquisição de passagens aéreas com recursos das Taxas Acadêmicas (CAPES) por parte da FCPC
sem licitação (Convênio CAPES n 2 097864), contrariando a Lei n 2 8.666/93 c/c a IN/STN n 2 02/93, art. 20,
inciso X, ratificada pela IN/STN n 2 01/97 (art. 27, parágrafo único);
pagamento de taxa operacional da ordem de 5 a 10% à FCPC, proibida pela IN/STN n 2 02/93 (art.
82 , inciso I), ratificada pela IN/STN n 2 01/97 (art. 8 2, inciso I), para realizar supervisão de cursos, os quais
são coordenados e executados pelos diversos departamentos da UFC;
realização de despesa após expirado o prazo de vigência do Convênio SIAFI n 2 135563, sem o
recolhimento, à origem, de saldo remanescente, contrariando dispositivos da IN/STN n 2 02/93, inciso X, art.
7 c/c inciso V, art. 8 2 , ratificados pela IN/STN n 2 01/97;
alteração, em transferência de recursos à FCPC, das especificações da natureza da despesa
prevista no plano de aplicação dos recursos do Convênio CAPES/PROIN n 2 310564, contrariando os inciso
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III e IV do art. 8 2 da IN/STN n 2 02/93, ratificada pela IN/STN n 2 01/97.
Em atendimento às referidas audiências, foram juntadas aos autos as razões de justificativas
3.
apresentadas pelos responsáveis (fls. 33/43), cuja análise está consubstanciada na instrução de fls. 44/50, da
qual se extrai o seguinte:
O Sr. Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra comunicou não ter esclarecimentos a fornecer sobre
3.1
as questões suscitadas na Audiência, posto ter assumido as funções de Pró-Reitor da UFC apenas em 11 de
março de 1997. A alegação do responsável não foi, entretanto, acatada pela equipe de auditoria, uma vez que
o período abrangido pela auditoria se estendeu até 20.05.97 e grande parte das ocorrências levantadas
encontravam-se produzindo efeitos, à época da realização dos trabalhos. Tendo em vista as razões de
justificativa prestadas pelos Srs. Joaquim Aristides de Oliveira (ex-Pró-Reitor de Administração) e José Murilo
de Carvalho Martins (Vice-Reitor, no exercício da Reitoria da UFC) apresentarem idêntico teor, a análise das
mesmas foi feita conjuntamente.
Em relação ao item "a" da audiência - não execução, pela UFC, dos objetos de convênios firmados
3.2
com diversos órgãos ou entidades da Administração Federal, cujos saldos foram empenhados, no final do
exercício de 1996, na modalidade Restos a Pagar, em favor da Fundação Cearense de Pesquisa e
Cultura/FCPC -, os mencionados responsáveis informaram que o relacionamento da FCPC com a Universidade
encontraria amparo em legislação própria. Por conseguinte, a execução de tarefas pactuadas permite apresentar
características próprias.
Em sua análise, o analista considerou que o teor da justificativa tangenciou os fatos questionados,
3.2.1
visto que as alegadas normas próprias foram explicitamente mencionadas nos Oficios de audiência.
No tocante ao item "b"- inexistência de valores nos contratos firmados com a FCPC, configurando
3.3
descumprimento ao disposto no art. 55, inciso III, da Lei n 2 8.666/93 -, o justificante alegou que os contratos,
quando não contêm um valor determinado, indicam seus custos em proposta apresentada em anexo.
A equipe considerou que as razões expostas não lograram elidir a irregularidade apontada, visto que
3.3.1
o dispositivo retrocitado prevê, expressamente, a aposição de preço/valor nos instrumentos contratuais.
Quanto ao item "c" - pagamento a docentes da UFC, pela FCPC, em retribuição à prestação
3.4
sistemática de serviços à entidade privada, com prejuízo das atribuições funcionais dos referidos professores-,
os responsáveis aduzem que a participação desses professores restringe-se a atividades extensionistas e de
pesquisa científica, sendo aprovada pelos Departamentos Acadêmicos envolvidos.
A justificativa apresentada não mereceu prosperar, tendo a equipe ressaltado o caráter sistemático
3.4.1
da prestação dos serviços em tela, pelos docentes da UFC, em horário conflituoso ao reservado ao exercício
de suas atribuições funcionais.
No que tange ao item "d" - ocorrência de prejuízo no valor de R$ 22.819,27 quando dos repasses
3.5
de recursos à FCPC, face ao recolhimento do percentual de 2,65% exigido pela Lei n 2 9.430/96 -, os
justificantes afirmaram que a realização desse gasto não traz prejuízo à execucão plena do objeto contratado,
posto que constitui responsabilidade da contratada o pagamento dos impostos e demais encargos previstos
na legislação vigente.
No entender do analista, a realização desses gastos necessários já constitui prejuízo à execução dos
3.5.1
contratos.
No tocante ao item "e" - aquisição de passagens aéreas por parte da FCPC sem prévia licitação 3.6
informaram os responsáveis que, visando sanar essa impropriedade, decidiu-se elaborar e publicar um edital
de tomada de preços para aquisição de passagens aéreas. A equipe de auditoria entendeu ser pertinente a
justificativa apresentada.
Em relação ao item "f' - pagamento à FCPC, sem amparo legal, de taxa operacional, para realização
3.7
de supervisão de cursos, coordenados e executados pelos diversos departamentos da UFC -, a justificativa
trazida aos autos referiu-se à ocorrência constante do item "g", razão pela qual não mereceu análise por parte
da equipe de auditoria.
Quanto ao item "g" - realização de despesa após expirado prazo de vigência de convênio, semütv
3.8
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recolhimento, 'à origem, de saldo remanescente' -, os responsáveis entendem que, tendo sido firmado contrato
com a FCPC para que esta prestasse serviços necessários à complementação do objeto do convênio, o referido
contrato só estaria vinculado ao convênio original no que tange a seus aspectos financeiros e operacionais
(metas).
A justificativa prestada não foi aceita pelo analista, tendo em vista que a subsistência do contrato
3.8.1
entre a UFC/FCPC verificava-se, tão somente, em decorrência da execução do convênio firmado, cuja
vigência já tinha expirado.
Relativamente ao item "h" - alteração, quando da transferência de recursos à FCPC, de especificações
3.9
da natureza da despesa prevista no plano de aplicação dos recursos de convênio -, os justificantes alegaram
que o ato praticado objetivou resguardar a finalidade do objeto pactuado, chegando-se à sua plena conclusão,
mediante um contrato administrativo típico, amparado por normas legais cabíveis.
As razões expostas para esse item também não foram acolhidas pela equipe de auditoria, tendo em
3.9.1
vista a constatação, na realização dos trabalhos, da alteração em comento, conforme demonstrado às fls. 08
dos autos.
Considerando improcedentes as razões de justificativa apresentadas, a equipe de auditoria propõe
4.
a aplicação aos responsáveis da multa prevista no inciso II do artigo 220 do Regimento Interno (artigo 58,
inciso III, da Lei Orgânica), nos termos do parágrafo único do artigo 43 combinado com o artigo 45 da Lei
n2 8.443/92, bem como do parágrafo 2 2 do artigo 194 e do artigo 195 do Regimento Interno. Além da juntada
do presente processo às contas da UFC relativas ao exercício de 1996, são propostas medidas consideradas
necessárias à correção das irregularidades relatadas nos autos (fls. 49/50), quais sejam:
não sejam empenhados, em favor da FCPC (que não possui instalações, equipamentos, ou
recursos humanos para prestar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão), ao final do exercício, na
modalidade "restos a pagar", saldos atinentes a convênios (firmados entre a UFC e diversos órgãos ou
entidades) não executados pela Universidade (prática que não se enquadra ao previsto no art. 1 2 da Lei n2
8.958/94 c/c inciso XIII do art. 24 da Lei n 2 8.666/93);
nos contratos firmados com a FCPC, relativos a repasse de convênios e à prestação de serviços
de supervisão de cursos de pós-graduação, os preços/valores contratuais sejam devidamente fixados (em
cumprimento ao inciso III do art. 55 da Lei n 2 8.666/93);
seja proibida a prestação remunerada e sistemática de serviços, por parte de docentes da UFC
(com prejuízo das atribuições funcionais dos referidos professores) à entidade privada FCPC (contrariando
o art. 42 da Lei n2 8.958/94 c/c a IN/STN 02/93, ratificada pelo IN/STN 01/97, art. 8 2, inciso II);
seja evitada a ocorrência de prejuízo, verificado ao se efetuar repasses de recursos à FCPC
(prejuízo ocorrido face ao recolhimento de 2,65% exigido pela Lei n 2 9.430/96);
não se pague à FCPC taxa operacional de administração (proibida pela IN/STN n 2 02/93 - art.
8 2 , inciso I, ratificada pela IN/STN n 2 01/97 - art. 8 2, inciso I);
O recolham-se à origem os saldos remanescentes de recursos de convênios (no teor de dispositivos
da IN/STN n2 02/93, inciso X, art. 7 2, c/c inciso V, art. 8 2, ratificados pela IN/STN n 2 01/97);
g) em transferências de recursos à FCPC, não se alterem as especificações da natureza da despesa,
previstas no plano de aplicação de recursos de Convênios (contrariando os incisos III e IV do art. 8 2 da
IN/STN n2 02/93, ratificados pela IN/STN n 2 01/97).
O Diretor Técnico, em seu parecer (fls. 51/54), aquiesceu à instrução da equipe de auditoria,
5.
ressaltando aspectos nela tratados que considera importantes para caracterização da situação em comento.
Quanto ao encaminhamento apresentado pela equipe, manifesta concordância à proposta de aplicação de multa
aos responsáveis, identificando os fatos que fundamentariam a apenação, a saber:
pagamento de taxa operacional de administração à Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura/FCPC,
proibida pela IN/STN n 2 02/93, ratificada pela IN/STN if 01/97, art. 8 2, inciso I;
prestação remunerada e sistemática de serviços à Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura/FCPC, por
parte dos docentes da UFC, com prejuízo de suas atribuições funcionais, contrariando o art. 4 2 da Lei n2
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8.958/94, c/c a IN/STN n 2 02/93, ratificada pela IN/STN n 2 01/97, art. 8 2, inciso II;
contratação da FCPC para apoio à execução de convênios e supervisão de cursos de pós-graduação, sem
fixar os valores a serem pagos, descumprindo o inciso III do art. 55 da Lei n 2 8.666/93;
ausência de providências, quando da ocorrência do fato, quanto à aquisição, pela FCPC, com recursos
de convênios firmados pela UFC com a CAPES, de passagens aéreas sem licitação, contrariando a Lei n 2
8.666/93, c/c o art. 20, inciso X, da IN/STN n 2 02/93, ratificado pelo art. 27, parágrafo único da IN/STN n 2
01/97.
Apresentou, no entanto, ressalvas em relação às recomendações propostas pela equipe. Nos termos
do art. 45 da Lei n2 8.443/92, c/c o art. 195 do Regimento Interno, propõe que se assine prazo para que os
responsáveis, a fim de promover o exato cumprimento da lei, adotem as seguintes providências:
a) abster-se de transferir recursos oriundos de convênios firmados pela UFC para a Fundação
Cearense de Pesquisa e Cultura/FCPC, pelos seguintes motivos:
tratar-se de entidade que não dispõe de instalações, equipamentos ou recursos humanos próprios que
permitam qualquer contribuição aos projetos conveniados, senão os de que já dispõe a Universidade, a qual
acaba por executar ela mesma os objetos, contrariando as disposições da Lei n 2 8.958/94, além do art. 24,
inciso XIII, da Lei n 2 8.666/93;
implicar, referida transferência, no pagamento de taxa operacional de administração à FCPC, proibida
pela IN/STN n2 02/93, ratificada pela IN/STN n 2 01/97, art. 8 2, inciso I;
proibir a prestação remunerada e sistemática de serviços à Fundação Cearense de Pesquisa e
Cultura/FCPC, por parte dos docentes da UFC, com prejuízo de suas atribuições funcionais, contrariando o
art. 4 da Lei n 2 8.958/94, c/c a IN/STN n 2 02/93, ratificada pela IN/STN n 2 01/97, art. 8 2, inciso II;
zelar pelo cumprimento dos objetos pactuados nos convênios, evitando a ocorrência de saldos
remanescentes, porém recolhendo tais saldos, caso existam, aos concedentes, nos termos do art. 7 2, inciso X,
da IN/STN ri2 02/93, ratificada pela IN/STN n 2 01/97, art. 8 2, incisos XI e XII;
abster-se, no cumprimento de convênios, de alterar as especificações da natureza das despesas
previstas no plano de aplicação, o que contraria os incisos III e IV do art. 8 2 da IN/STN n2 02/93, ratificados
pelos mesmos dispositivos da IN/STN n 2 01/97;
seja determinado o encaminhamento de cópia do Relatório de Auditoria e do Relatório e Voto
proferidos aos membros do Conselho de Curadores da UFC, para subsídio ao cumprimento de suas atribuições
regulamentares;
O com base no art. 194, § 2 2 , do Regimento Interno, determine-se ajuntada do presente processo
às contas da Universidade Federal do Ceará/UFC referentes ao exercício de 1996, para exame em conjunto
em confronto.
O titular da Unidade Técnica manifestou-se pela adoção das razões e proposições apresentadas pelo
Diretor Técnico (fls. 67).
É o Relatório.
VOTO
Analisa-se Relatório de Auditoria realizada pela SECEX/CE na Universidade Federal do Ceará UFC, com a finalidade de verificar a aplicação de recursos federais transferidos mediante Convênios, Acordos
Ajustes. Os trabalhos abrangem o período de 01/01/96 a 20/05/97.
A Unidade Técnica manifestou entendimento de que a contratação da Fundação Cearense de
8.
Pesquisa e Cultura - FCPC, para execução de objetos de convênios firmados pela Universidade Federal do
Ceará - UFC com órgãos da Administração Federal, não encontra respaldo no art. 1 2 da Lei n2 8.958/94.
Argumenta-se que a FCPC não possui instalações, equipamentos e recursos humanos que permitam qualquer
contribuição à execução dos projetos conveniados, desenvolvendo a aludida Fundação tarefas meramente
Min-VC_169\C:\Trabalho\votos\27518597.doc

-62-

5

Tribunal de Contas da União
TC-275.185/97-4

administrativas e burocráticas, que poderiam ser plenamente realizadas pela própria UFC. Questiona-se, em
síntese, a necessidade de a Universidade fazer uso dos serviços da fundação, sendo que a instituição de ensino
dispõe de condições suficientes para execução dos objetos conveniados.
A Lei n2 8.958/94 autoriza, em seu artigo 1 2 , as Instituições Federais de Ensino Superior - IFES
a realizar contratação de instituições criadas com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e
extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse das instituições contratantes.
A citada norma traz, ainda, os princípios e disposições a serem observados nas relações entre as IFES e as
fundações de apoio. Aventa, por exemplo, a possibilidade de as fundações de apoio utilizarem-se de bens e
serviços da instituição contratante, mediante ressarcimento e pelo prazo estritamente necessário à elaboração
e execução do objeto do contrato firmado entre ambas (art. 6 2 ). Assim, em princípio, a relação contratual
estabelecida entre a UFC e FCPC encontraria amparo na legislação em questão.
A valoração do apoio prestado pela Fundação à Instituição de Ensino, por sua vez, demandaria a
realização de estudo mais aprofundado, com clara definição de parâmetros para balizar essa avaliação, que
possibilitasse a comprovação de que o apoio prestado pela FCPC àlUFC não se enquadra nos ditames da Lei
n2 9.858/94 Não é despiciendo lembrar, todavia, que o Tribunal tem adotado entendimento de que o
relacionamento entre as Instituições Federais de Ensino Superior - IFES e as fundações de apoio deve pautarse, estritamente, pelo disposto no mencionado diploma legal (Decisão 230/95 - Plenário, Sessão de
31/05/1995, Ata 22/95; Decisão 293/95 - Plenário, Sessão de 28/06/95, Ata 28/95)
A proposta de encaminhamento da Unidade Técnica converge para a aplicação de multa aos
responsáveis, pelos motivos elencados no item 5 do relatório precedente. Contudo, não constam dos autos
elementos suficientes que corroborem algumas das impropriedades relatadas. Embora tenham sido registrados
fatos que, em uma primeira análise, constituiriam grave infringência à norma legal, não se verificou a
apresentação de outros elementos que comprovassem a efetiva desobediência aos dispositivos mencionados.
Dessa forma, resta prejudicado o acolhimento da proposta apresentada pela Unidade Técnica no sentido da
aplicação, aos responsáveis, da multa prevista no art. 58, incisos II e III da Lei n 2 8.443/92.
Embora não considere pertinente a aplicação de multa aos responsáveis, pelas razões acima expostas,
entendo que as falhas relatadas, especialmente aquelas relativas à infringência a dispositivos da IN/STN n 2
02/93, ratificada pela IN/STN n 2 01/97, da Lei n 2 8.666/93 e da Lei n 2 9.858/94, exigem que medidas
corretivas sejam adotadas. Desse modo, considero oportuno fazer as seguintes determinações:
I - à Universidade Federal do Ceará, lembrando que a não observância destas determinações enseja
aplicação de multa, conforme o previsto no art. 58, § 1 2 da Lei n2 8.443/92:
a) em ajustes celebrados com a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura - FCPC:
observe o inteiro teor da Lei n 2 8.954/94, adequando o objeto contratado ao previsto no seu art.
1 2;
exija daquela Instituição o cumprimento do disposto no inciso I do art 3 2 da mesma lei, que
obriga as fundações contratadas na forma dessa lei a observarem a legislação federal que institui normas para
licitações e contratos da administração pública, referentes à contratação de obras, compras e serviços;
atenha-se aos termos do artigo 4 2 do mencionado diploma legal quando autorizar a participação
de seus servidores nas atividades realizadas pelas referidas fundações;
cumpra o previsto no art. 6 2 da retrocitada Norma, no que se refere à possibilidade das
entidades de apoio utilizarem-se de bens e serviços da instituição federal de ensino contratante.
b) não realize despesas após expirado o prazo de vigência dos convênios, ante a vedação contida no
art. 8, inciso V da IN/STN n 2 02/93, ratificada pelo mesmo dispositivo da IN/STN n 2 01/97;
c) recolha à origem os saldos remanescentes de convênios, nos termos do art. 7 2, incisos X e XII,
da IN/STN n2 02/93, ratificada pelo art. 7 2 , incisos XI e XII da IN/STN n 2 01/97;
d) abstenha-se, no cumprimento de convênios, de alterar as especificações da natureza das despesas
previstas no plano de aplicação, procedimento que contraria os incisos III e IV do art. 8 2 da IN/STN n 2 02/93
ratificados pelos mesmos dispositivos da IN/STN n 2 01/97;
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e) na celebração de contratos, sejam os valores contratuais devidamente fixados, em cumprimento
ao inciso III do art. 55 da Lei n 2 8.666/93;
II - ao Controle Interno do Ministério da Educação e do Desporto que averigue, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, encaminhando ao Tribunal os resultados obtidos, a execução dos seguintes convênios
firmados pela Universidade Federal do Ceará: Convênios SIAFI n 2s 097864/CAPES, 310564/CAPES,
135563/CAPES, 312452/FNDE, 314861/FNDE, 313269/MEC; em que se verifique:
a utilização da parcela de recursos retida pela referida Universidade e a consecução dos objetivos
propostos nos convênios;
a utilização dos recursos transferidos à Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, bem como a
contribuição da retrocitada Fundação para execução dos objetos conveniados ;
a existência de saldos remanescentes de convênios, sem que seja realizado o devido recolhimento
à origem;
a ocorrência de alteração nas especificações da natureza das despesas previstas nos respectivos
planos de aplicação.
III - à Secretaria de Controle Externo do TCU no Ceará:
a) realize inspeção na Universidade Federal do Ceará para obtenção de elementos mais consistentes
visando à caracterização do pagamento de taxa operacional à Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura,
prática que contraria, frontalmente, o inciso I do art. 8° da 1N/STN n° 02/93, ratificada pelo art. art. 8 2, inciso
I da IN/STN n 2 01/97 e à comprovação da prestação remunerada e sistemática de serviços à Fundação
Cearense de Pesquisa e Cultura/FCPC, por parte dos docentes da UFC, com prejuízo de suas atribuições
funcionais, contrariando o art. 4° da Lei n 2 8.958/94;
IV - encaminhamento de cópia do Relatório, Voto e deliberação proferidos aos membros do
Conselho de Curadores da UFC, para subsídio ao cumprimento de suas atribuições regulamentares, bem como
ao Controle Interno do Ministério da Educação e do Desporto;
V - juntada do presente processo às contas da Universidade Federal do Ceará/UFC referentes ao
exercício de 1996, para exame em conjunto e em confronto.
Isso posto, acolhendo parcialmente as propostas da Unidade Técnica, VOTO no sentido de que o
Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado.

•

TCU, Sala de Sessões, em 1 3 de maio de 1988

AL
Ministro-Relator
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DECISÃO N2 265 /98-TCU-Plenário
Processo n2 TC-275.185/97-4
Classe de Assunto: (V) Relatório de Auditoria
Responsáveis: Roberto Cláudio Frota Bezerra (Reitor), Joaquim Aristides de Oliveira (ex-Pró-Reitor de
Administração, Francisco Sérgio de Vasconcelos Bezerra (Pró-Reitor de Administração)
Entidade: Universidade Federal do Ceará - UFC
Vinculação: Ministério da Educação e do Desporto - MEC
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/CE
Decisão: O Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE determinar:
8.1 - à Universidade Federal do Ceará - UFC, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para adoção das
providências cabíveis, lembrando que a não observância destas determinações enseja aplicação de multa,
conforme o previsto no art. 58, § 1 2, da Lei n2 8.443/92:
a) em ajustes celebrados com a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura - FCPC:
a.1) observe o inteiro teor da Lei n 2 8.954/94, adequando o objeto contratado ao previsto no seu art. 1 2;
exija daquela Instituição o cumprimento do disposto no inciso I do art. 3 2 da Lei n° 8.954/99, que
obriga as fundações contratadas a observarem a legislação federal que institui normas para licitações e
contratos da administração pública, referentes à contratação de obras, compras e serviços;
atenha-se aos termos do artigo 4 2 do mencionado diploma legal quando autorizar a participação de
seus servidores nas atividades realizadas pelas referidas fundações;
cumpra o previsto no art. 6 2 da retrocitada Norma, no que se refere à possibilidade das entidades de
apoio utilizarem-se de bens e serviços da instituição federal de ensino contratante.
não realize despesas após expirado o prazo de vigência dos convênios, ante a vedação contida no art.
8°, inciso V da IN/STN n 2 02/93, ratificada pelo mesmo dispositivo da IN/STN n 2 01/97;
recolha à origem os saldos remanescentes de convênios, nos termos do art. 7 2, incisos X e XII, da
IN/STN n2 02/93, ratificada pelo art. 7 2, incisos XI e XII da IN/STN n 2 01/97;
abstenha-se, no cumprimento de convênios, de alterar as especificações da natureza das despesas
previstas no plano de aplicação, procedimento que contraria os incisos III e IV do art. 8 2 da IN/STN n2 02/93,
ratificados pelos mesmos dispositivos da IN/STN n 2 01/97;
na celebração de contratos, sejam os valores contratuais devidamente fixados, em cumprimento ao
inciso III do art. 55 da Lei n 2 8.666/93;
8.2 - ao Controle Interno do Ministério da Educação e do Desporto que averigue, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, encaminhando ao Tribunal os resultados obtidos, a execução dos seguintes convênios firmados
pela Universidade Federal do Ceará: Convênios SIAFI n 2 s 097864/CAPES, 310564/CAPES,
135563/CAPES, 312452/FNDE, 314861/FNDE, 313269/MEC; em que se verifique:
a utilização da parcela de recursos retida pela referida Universidade e a consecução dos objetivos
propostos nos convênios;
a utilização dos recursos transferidos à Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, bem como a
contribuição da retrocitada Fundação para execução dos objetos conveniados ;
a existência de saldos remanescentes de convênios, sem que seja realizado o devido recolhimento à
origem;
a ocorrência de alteração nas especificações da natureza das despesas previstas nos respectivos planos
de aplicação.
8.3 - à SECEX/CE que realize Inspeção na Universidade Federal do Ceará, para obtenção de elementos
mais consistentes visando à caracterização do pagamento de taxa operacional à Fundação Cearense de
Pesquisa e Cultura, prática que contraria, frontalmente, o inciso I do art. 8° da IN/STN n° 02/93, ratificada
pelo art. art. 8 2, inciso I da IN/STN n 2 01/97 e à comprovação da prestação remunerada e sistemática de
serviços à Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura/FCPC, por parte dos docentes da UFC, com prejuízo de
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suas atribuições funcionais, contrariando o art. 4° da Lei if 8.958/94;
8.4 - encaminhamento de cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam,
aos membros do Conselho de Curadores da UFC, para subsídio ao cumprimento de suas atribuições
regulamentares;
8.5 - juntada destes autos às contas da Universidade Federal do Ceará - UFC relativas ao exercício de 1996,
para exame em confronto e em conjunto.
Ata n° 17/98-Plenário

Data da Sessão: 13/05/98-Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Valmir
Campelo (Relator) e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

SARAIV
a Presidência

•

VALMIR AMPELO
Ministro-Relator
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Grupo I - Classe V - Plenário
-TC-450.385/96-5 (com 01 anexo).
-Natureza: Relatório de Auditoria.
-Unidade: Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM.
-Responsável: Frederico Alberto de Andrade (ex-Superintendente, CPF n°
004.487.452/91).
-Ementa: Auditoria. Convênios e Acordos de Cooperação Técnica firmados
com Organismos Internacionais (Organização dos Estados Americanos OEA e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD).
Disfunções de natureza formal. Recomendações.
RELATÓRIO
Em exame o Relatório decorrente da fiscalização realizada na Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, envolvendo os Convênios e Acordos de Cooperação Técnica
firmados com os seguintes Organismos Internacionais: a) Organização dos Estados Americanos - OEA e
b) Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD
DOS ANTECEDENTES
O assunto em pauta (ações desenvolvidas pelo Governo Brasileiro em parceria com Organismos
Internacionais) tem merecido, por parte deste Tribunal, singular atenção.
Por ocasião do exame inicial do TC-008.440/94-8, pertinente à solicitação de informações
formulada pela Câmara dos Deputados, reforçada por denúncia de parlamentar, foram destacados como
pontos merecedores de investigação, entre outros, os indícios de contratação indireta de pessoal para a
Administração Pública Federal, de fuga aos procedimentos licitatórios e de pagamento de passagens a
pessoas estranhas ao serviço público ou às tarefas previstas no acordo.
Naquela oportunidade, o Plenário decidiu, no que diz respeito à área de interesse tratada,
4.
acolher a solicitação oriunda da Câmara dos Deputados e "determinar a realização de Auditoria via SIAFI
nos Órgãos Governamentais repassadores de recursos aos Organismos Internacionais, ..., com vistas à
identificação dos convênios firmados, nos últimos três anos, com a Administração Federal (direta,
autárquica e fundacional) e do volume financeiro envolvido, objetivando a definição do objeto, a
amplitude e o prazo de duração dos trabalhos, bem como a avaliação da conveniência e oportunidade
da inclusão das unidades acima indicadas no Plano de Auditoria e Inspeções, deste Tribunal" (Decisão
n° 496/94-TCU-Plenário, Ata n° 37/94, Sessão Ordinária de 03/08/1994).
Ocorre que, durante a fase de levantamentos necessários à definição e à operacionalização da
auditoria indicada na referida deliberação, veio ao conhecimento deste Tribunal que a Secretaria Federal
de Controle, diante das evidências de contratação indireta de pessoal via acordos de cooperação, havia
determinado às Secretarias de Controle Interno competentes que realizassem auditorias especiais, iniciando
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, de modo que, tão logo concluídos
os trabalhos, fosse o Tribunal contemplado com o resultado daquela investigação.
Tais elementos, remetidos posteriormente a esta Corte, foram alvo de detido exame levado a
termo por equipe conjunta de servidores da SAUDI, 4a e 6 SECEXs, favorecendo a apreciação pelo
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Colegiado Pleno na Sessão de 13/03/1996, quando, no que guarda interesse com o assunto versado nestes
autos: a) concedeu-se autorização para a formação de processos apartados a serem remetidos a cada
Secretaria de Controle Externo, de acordo com suas clientelas, para que fosse dado prosseguimento ao
exame dos fatos apontados pela Secretaria de Auditoria e Inspeções-SAUDI; e b) determinou-se às
Secretarias de Controle Externo, que detivessem em sua clientela órgãos referenciados nas recomendações
formuladas pela Secretaria Federal de Controle, que verificassem a efetividade das medidas adotadas pelos
referidos órgãos/entidades em atendimento às ditas recomendações (Decisão n° 109/96-TCU-Plenário, Ata
n° 09/1996, Sessão de 13/03/1996).
No caso da SUDAM, os desdobramentos necessários ao que fora decidido pelo Plenário ficaram
a cargo da SECEX/PA, a qual providenciou a constituição do TC-005.245/96-6, que, por seu turno, foi
a julgamento na Sessão Plenária de 25/06/1997.
Naquela assentada, por meio da Decisão n° 374/97 (Ata n° 24/97-Plenário), os ilustres membros
do Colegiado determinaram ajuntada do aludido apartado a estes autos (TC-450.385/96-5, resultante da
auditoria ora em foco).
DA ORIENTAÇÃO IMPOSTA À FISCALIZAÇÃO
A equipe de auditoria esclarece, no preâmbulo do Relatório, que na execução dos trabalhos
de investigação as ações foram voltadas, principalmente, para as áreas apontadas no Relatório da Secretaria
Federal de Controle como mais suscetíveis à ocorrência de falhas e irregularidades
Ressalva no entanto o grupo auditor, que, ao mesmo tempo, buscou-se investigar os aspectos
de eficácia e efetividade na execução dos projetos, ante os pressupostos que motivaram e justificaram a
assinatura dos acordos e as metas neles previstas
Esclarece, ainda, a equipe, que em razão dessa orientação adotada, surgiu a necessidade de
11
verificar a documentação correspondente à formalização dos acordos, bem como os demonstrativos
financeiros e documentos afins produzidos desde o início dos projetos, qual seja: dezembro de 1987.
DA INVESTIGAÇÃO
As informações, verificações e conclusões constantes do trabalho de auditoria podem ser
12.
visualizadas a partir dos seguintes excertos/entendimentos extraídos do competente Relatório de fls. 01/25,
a saber:
12.1.
12.1.1.
OEA.
12.1.1.1

VISÃO GERAL DOS ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Acordo de Cooperação Técnica entre a SUDAM e a Organização dos Estados Americanos —
Aspectos Históricos

` c( )
Formalizado por intermédio de um Memorando de Entendimento Para Cooperação
1.
Técnica, o acordo firmado entre a SUDAM e a OEA em 04 de dezembro de 1986 estabeleceu como
finalidade a estruturação e execução do Programa de Desenvolvimento Integrado de Áreas
Prioritárias da Amazônia Legal, com vistas a propiciar o desenvolvimento econômico e social de
áreas selecionadas da região através da utilização racional dos recursos naturais e proteção dos seus
valores culturais.
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Com duração inicialmente prevista até 1987, porém com previsão de prorrogação, o texto
2.
do Memorando de Entendimento estabeleceu que além da sua participação no financiamento do
programa, a SUDAM entraria com recursos para viabilizar a cooperação, conforme o seguinte
cronograma financeiro:
Parcela
para viabilizar a

Cronograma
30%em dez/86, 30% em jcm/87,30% em abr/87
10% em jul/87
30% em dez/86 ,30% em jcm/87,30% em abr/87
10% em jul/87

Valor (US$)
306.000,00

cooperação

contrapartida
nacional

568.000,00

Tabela 1

•

Além disso, a SUDAM assumiu o encargo de fornecer os meios e facilidades logísticas
(escritórios locais e facilidades físicas) para o funcionamento do Programa. À OEA ,por intermédio
de sua Secretaria-Geral, foram reservadas as atribuições de prestar assessoria técnica na
programação e dinamização dos estudos, bem como seleção de consultores e disponibilização de
especialistas para atuar no Programa.
A partir de 1988, em razão da seleção das áreas incluídas no Programa, o projeto técnico
resultante do Acordo passou a ser denominado Programa de Estudos e Pesquisas nos Vales
Amazônicos -PROVAM, sem prejuízo do apoio às demais áreas prioritárias de interesse da SUDAM
O ajuste inicial sofreu alterações e teve sua vigência sucessivamente estendida conforme
os seguintes aditivos:
Memorando de Entendimento Complementar, firmado em 30.06.87, prorrogou a vigência do
acordo até 03.12.89, e estabeleceu que a inclusão de novos projetos no Programa inicial seria feita
mediante a troca de cartas estabelecendo a contribuição da SUDAM e respectivo cronograma físicofinanceiro;
Primeiro Termo Aditivo ao Memorando de Cooperação Técnica, firmado em 30.06.87, apontou
a necessidade de revitaliza ção das áreas administrativas da SUDAM para otimizar as ações do
Programa, incluiu novas áreas prioritárias no objeto do Programa, e definiu nova programação
financeira para o exercício de 1987:
Parcela
Para viabilizar a cooperação

Gastos da contrapartida nacional

Valor (US$)
235.000,00
715.000,00

Cronograma
60% em jun/87, 40% em jul/87
45% em .jun/87, 55% em jul/87

Tabela 2

•

c )Segundo Memorando Complementar, firmado em 26.12.89, prorrogou a duração do Programa
até 31.12.91, e estabeleceu um novo Documento do Programa onde foram redefinidas as ações para
o biênio 90/91, bem como a aplicação de saldo no valor de US$1.389.600,00 ;
Terceiro Memorando Complementar, assinado em 28.12.92, prorrogou a vigência do Acordo até
31.12.94, e estabeleceu novo Documento do Programa,
Através de troca de cartas, o Acordo foi prorrogado até julho/95 e finalmente até dezembro do
mesmo ano.
Concluídas as ações do PROVAM em dezembro de 1995, a SUDAM e a OEA emitiram,
em fevereiro de 1996, o Relatório Final do Programa, no qual constam as atividades desenvolvidas,
os produtos e benefícios gerados, bem como a demonstração sintética dos recursos aplicados.
Justificando-se na necessidade de dar continuidade às ações de planejamento do
desenvolvimento da Região Amazônica, e ampliá-las conforme as diretrizes do Plano de
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Desenvolvimento da Amazônia-PDA, foi firmado em 15 de dezembro de 1995 o Ajuste Complementar
ao Acordo entre o Governo Brasileiro e a Organização dos Estado Americanos, cujo objetivo é a
viabilização e execução do Programa de Ações Estratégicas para a Amazônia Brasileira-PRODEA11/1
Com vigência prevista para trinta meses, o Ajuste Complementar para o PRODEA1VI
estabeleceu como instituições executoras nacionais o Ministério do Planejamento e Orçamento por
meio da SUDAM, o Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal por meio
da Secretaria de Coordenação de Assuntos da Amazônia Legal-SCA e a Agência Brasileira de
Cooperação-ABC, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores.
A previsão da participação financeira para o custeio PRODEAM foi fixada conforme o
seguinte:
Instituição
SUDAM
MMA
OEA
Total

Participação (US$)
1.982.000,00
570.000,00
300.000
2.852.000,00

Percentual(%)
69,5
20,0
10,5
100,0

Tabela 3

A Taxa de Administração pactuada para a OEA foi de 7.5% de cada montante
repassado pelas instituições participantes

12 1.1.2. Estrutura de Funcionamento do Acordo
"(..)

Conforme dispõem os documentos do acordo, o nível deliberativo do programa é
composto por um representante da SUDAM (Superintendente), um representante da OEA, o
Coordenador Nacional e um representante da ABC/MRE. As inclusões de novos objetivos, alterações
de programas de trabalho, avaliação da execução do programa são de competência dessa instância.
O Programa conta com uma estrutura de gerenciamento administrativo chefiada por um
Coordenador Nacional, ao qual estão subordinados funcionários para serviços administrativos
contratados pelo Programa.
A gerência dos recursos é feita pela OEA, que procede à realização de despesas mediante
3.
solicitação da SUDAM, agência executora, por meio da Coordenadora Nacional do Programa.

Acordo de Cooperação Técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento12.1.2.
PNUD
12.1.2.1. Aspectos Históricos
„(..)
O Acordo entre o Governo Brasileiro e o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento-PNUD teve como objetivo geral inicial aprimorar o processo de identificação,
formulação, avaliação técnica e econômica e acompanhamento de projetos em nível regional, por
meio da capacitação formal e em serviço dos quadros técnicos das instituições envolvidas no fomento
do desenvolvimento da Região Amazônica.
Inicialmente o convênio do Programa de Treinamento para a Formulação, Administração
e Avaliação de Projetos na Região Amazônica foi firmado com o PNUD em setembro de 1987 e
formalmente aprovado através do Documento chamado Advanced Authorization em 28.01.88.
CAzarquivo\Voto1998\45038596.doc
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Contudo o Convênio só teve início efetivamente em 29.03.88. O Convênio tinha duração prevista, a
principio, de 48 meses. Foi estabelecido também que o Banco da Amazônia S.A. e a Superintendência
da Zona Franca de Manaus seriam co-participantes do Convênio, devendo, também, aportar recursos
financeiros na proporção de 15 e 25% dos recursos do Governo Brasileiro.
Neste prazo do Convênio o custo foi previsto em US$ 2.204.186,00, sendo o Governo
Brasileiro responsável pelo aporte de US$ 1.413.186,00, referentes a contribuição em espécie ( US$
1.060.380,00), efetivo ( US$ 333.806,00) e custos de apoio ( US$ 18.931,00). O PNUD, por seu
lado, deveria contribuir com US$ 611.000,00.
Da parte referente à contribuição em espécie do governo Brasileiro, 60% seriam efetuados
por intermédio de repasse da SUDAM para o PNUD, 25% da SUFRAMA e 15% do BASA.
A vigência, bem como os termos do Projeto inicial sofreram alterações sucessivas a partir
de 20.02.92, mediante os chamados "Documentos de Revisão" designados por letras do alfabeto:
"D", "E", "F",..., "K" e que prorrogaram a execução do Projeto durante os exercícios de 1992 a
1994.
A Revisão I, de 20.02.92, fez o remanejamento de recursos não despendidos no exercício
de 1991 para 1992 e previu o aumento cost-sharing do Governo Brasileiro para US$ 379.309,00.
A Revisão J, de 15.04.92, prorroga o projeto até maio de 1993, estabelece uma
reprogramação das fontes de recursos. A partir dessa Revisão o PNUD seria responsável em
contribuir com US$ 625.895,00 e o Governo Brasileiro com US$ 1.454.586,00, sendo US$
1.060.380,00 de contrapartida, US$ 41.400,00 de insumos e US$ 352.806,00 de custos
compartilhados.
A previsão de financiamento do projeto foi fixada nas seguintes bases:
Instituição
Governo Brasileiro
PNUD
Total

Participação (US$)
1.454.586,00
611.000,00
2.065.586,00

Percentual(%)
70,43
29,57
100,0

Tabela 4
Com os aportes das instituições participantes alterados para os seguintes valores (setembro
de 1993):

Tabela 5
A Revisão K, de 05.11.93, reflete os desembolsos realizados em 1993 e reescalona
os recursos não utilizados para 1994.
A Revisão L, de 14.06.94, relata os gastos ocorridos em 1993 e 1994 até a data do
documento e transfere os recursos não gastos para o Projeto BRA/93/041.
Ao final do Projeto foi elaborado um Informe Final, sem data e em língua
espanhola na cópia apresentada, por meio do qual relatou-se que a contribuição total do Governo
Brasileiro foi de US$ 3.491.801,00 e a do PNUD foi de US$ 631.000,00. Este informe foi preparado
pela então Diretora Nacional do Projeto, Sra. Eliene Jaques Rocb-igues, e nele também são descritos
os objetivos iniciais, os resultados alcançados e os documentos produzidos durante a vigência do
CAzarquivo\Voto1998\4503859 6.doc
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mesmo.
Em 19.04.94 foi formalizado o Documento de Assistência Preparatória para o
13.
Projeto BRA/93/04 I. Este documento previa a realização de ações no sentido de fortalecer o
Planejamento regional da Amazônia e teria a duração de 6 meses. Neste período o PNUD deveria
contribuir com US$ 5.000,00 e o Governo Brasileiro com US$ 530.965,00, assim distribuídos :

Operaç./ManutençfGastos
Diversos

•

•

Tabela 6
O principal produto esperado desta fase de Assistência Preparatória era a
elaboração de um documento final, no mês de junho de 1994, que sistematizasse e orientasse as
linhas de trabalho do novo Projeto.
Em 14.06.94 foi elaborada a Revisão B do Orçamento. O objetivo foi o de
transferir para o novo Projeto os recursos remanescentes referentes aos custos compartilhados do
Projeto BRA/87/021. Desta forma US$ 776.062,00 firam alocados para o novo acordo.
Em 16.12.94 foi assinado o Documento C do Projeto BRA/93/04 I, que previa
inicialmente que o Governo Brasileiro aportaria US$ 1.008.880,00, sendo US$ 979.495,00 referentes
a custos compartilhados e US$ 29.385,00 referentes a Custos Administrativos, e o PNUD arcaria com
US$ 5.000,00. O Convênio deveria iniciar-se em 01.01.95 e teria uma duração prevista de 24 meses.
Em outubro de 95 foi elaborada a Revisão D do Projeto. Nessa Revisão foram
aumentados os valores de aporte dos custos compartilhados do Governo Brasileiro para US$
1.360.459,00 e dos Custos Administrativos para US$ 40.814,00.
No último relatório de progresso produzido, o Documento n° 09, de 23.07.96, há
uma previsão de orçamento total do projeto de US$ 1.365.459,00, sendo referentes à contribuição
do Governo Brasileiro US$ 1.360.459,00 e apenas US$ 5.000,00 ao PNUD.
Não existe nenhum cronograma para a liberação desses recursos. Da mesma forma
que nos Projetos anteriores não é feita vinculação entre as novas liberações de verbas e o que foi
efetivamente executado no Projeto na fase prévia.
(--)"
12.1.2.2. Estrutura de Funcionamento do Acordo
A SUDAM na qualidade de agência executora dos projetos, fornece infra-estrutura .física
1.
para o funcionamento do Acordo. A chefia do Projeto cabe ao Diretor Nacional cuja competência
lhe é delegada pelo Superintendente da SUDAM A atual Diretora Nacional é servidora da
Autarquia, e a ela estão subordinados funcionários contratados pelo Projeto para atividades

•

administrativas.
Na execução dos planos de trabalho o Diretor Nacional conta com a colaboração de
2.
Coordenadores de atividades pertencentes ao quadro funcional da SUDAM Esses Coordenadores
são responsáveis em conjunto com o Diretor Nacional pelo desenvolvimento e acompanhamento das
atividades relacionadas com a sua área de atuação, sendo estas o Planejamento Regional, Ciência
C: \zarquivo\ Voto1998 \45038596.doc

6

-72 antes clava

essse ssor

TC-450.385/96-5

Tribunal de Contas da União

e Tecnologia, Desenvolvimento Social e Setores Produtivos.
A fim de apoiar as atividades de execução do projeto foi criado internamente pela
SUDAM, um Comitê de Acompanhamento composto por servidores de áreas administrativas da
SUDAM, afetas às áreas referidas, bem como o Grupo Técnico Interinstitucional constituído com
o objetivo de apoiar, assessorar e acompanhar a execução do Projeto. O Grupo é formado por
representantes do MMA, SAE, IPEA, MPO dentre outros.
A gerência dos recursos dos Projetos é feita pelo PNUD, com a interveniência da
ABC/MRE, mediante as solicitações feitas pela Direção dos Projetos na SUDAM.
(..)"
12.2.

Verificação

12.2.1.

Execução Financeira

A equipe de auditoria observou que o fluxo de recursos e desembolsos dos Projetos é
processado da seguinte forma: a) transferência dos recursos da SUDAM para uma conta da entidade
internacional envolvida; b) quando da realização de uma despesa é providenciada uma solicitação de
autorização de gastos ao organismo correspondente; c) a OEA autoriza o pagamento à pessoa
fisica/jurídica, procedendo, posteriormente, o desembolso mediante cheque/depósito em conta; e d) no caso
do PNUD, é feita a transferência dos recursos para a Agência Brasileira de Cooperação/MIRE, que por sua
vez autoriza o pagamento mediante ordem bancária.
Segundo agentes responsáveis pela Coordenação dos referidos Acordos, toda a contabilidade
dos projetos é realizada no âmbito do escritório nacional da OEA ou do PNUD, em Nova Iorque.
12 2 1 1 PROVAM/PRODEAM
No tocante aos Convênios PROVAM E PRODEAM existem processos firmados (CUP 28650/004068/86 e CUP - 06300/030607/95, respectivamente), por meio dos quais é possível identificar
as etapas do pedido, autorização pelos canais competentes da SUDAM e transferência dos recursos
financeiros para o PROVAM/PRODEAM.
Saliente-se, todavia, que, especialmente nos primeiros exercícios do PROVAM, esses recursos
frequentemente eram remanejados de outras rubricas orçamentárias, caracterizando a não existência, no
orçamento da SUDAM, de previsão para a execução do Convênio Todavia, esse fato em nenhum momento
representou óbice para a continuidade dos projetos.
12 2.1.1.1. PROVAM
A partir dos elementos contidos no Processo CUP - 28650/004068/86 foram relacionadas as
Ordens Bancárias que traduzem a movimentação financeira havida à conta do Projeto (Tabela 07 do R.A.
às fls. 07/08), cujos dados consolidados, tomando-se como referência de cálculo o valor do dólar fixado
pela taxa de câmbio para venda do Banco Central do Brasil às respectivas datas, traduzem a seguinte
situação: a) total das transferências para a OEA (PROVAM) no período de 23/12/86 a 13/12/94 =
US$ 5.626.371,47; e b) total empenhado = US$ 3.082.045,48;
Consigna, ainda, o Relatório de Auditoria que (fls. 08/10):
"(..)

•

Do montante previsto para ser transferido para o Projeto PROVAM nos anos de 1986/87,
US$ 1.824.000,00, foram efetivamente transferidos US$ 3.249.561,58, ou seja, 78% a mais do que
o previsto.
Nos anos de 1990/91 foram utilizados recursos provenientes do saldo de US$ 1.390.000,00,
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que havia em 31.12.89, e também foram transferidos valores no montante de US$ 560.385,00, em
total desacordo com o que havia sido orçado no 2° Memorando.
Nos anos restantes ( 1988, 1989, 1992, 1993, 1994) os documentos que prorrogavam a
vigência do Convênio não fizeram menção aos valores a serem transferidos ao projeto pela SUDAM,
e muito menos pela própria OEA.
Cabe ressaltar que, no período entre o fim da vigência do 2' Memorando, 31.12.91, e a
assinatura do 3° Memorando, em 28.12.92, não havia nenhum instrumento regendo o Projeto, mas
mesmo assim foi feita transferência de recursos para a OEA através da OB n° 920B00432.
Existem relatórios mensais dos gastos dos projetos. Esses documentos discriminam todas
as pessoas físicas e jurídicas que receberam pagamentos por parte do convênio. Naqueles as despesas
efetuadas a cada mês são também agrupadas de acordo com as rubricas existentes na Tabela
constante àfl. 08 do R.A. Os demonstrativos informam também o valor acumulado das despesas até
o mês em referência. Dessa forma os valores acumulados no mês de dezembro de cada ano deveriam
representar tudo o que foi gasto no exercício.
Constatamos que, mesmo esses demonstrativos mensais de despesas não podem ser
considerados exatos, pois selecionamos uma amostra de um mês de cada ano, desde 1990, e
conferindo com as autorizações de pagamento anexas a esses demonstrativos, verificamos que o
somatário das autorizações de pagamento não correspondia ao valor consolidado que o relatório
demonstrava. Entretanto estes relatórios ainda parecem ser a melhor estimativa do que realmente
foi gasto no PROVAM (Tabela 13 às fls. 12/13 do R.A.).
Dessa forma observamos que o valor total gasto, segundo consta dos Relatórios Mensais
de Despesa apresentados, no Convênios PROVAM foi de US$ 3.764.825,96, enquanto o montante
dos recursos transferidos somente para o PROVAM foi de US$ 5.621.062,32. Restando uma
diferença de US$ 1.856.236,36.
Se descontarmos a Taxa de Administração de 10% para a OEA, prevista no 3° Memorando,
em 28.12.92, para as transferências efetivadas nos anos de vigência desse Memorando,
aumentaremos as despesas em mais US$ 180.673,70, restando ainda uma diferença de US$
1.675.562,66.
No Relatório Final do PROVAM, produzido em conjunto pela SUDAM e OEA, em fevereiro
de 1996, às fls. 21, são detalhados vários quadros com a execução financeira do Convênio. No
quadro I, em resumo, informa-se que foram alocados ao PROVAM US$ 6.355.226, sendo US$
5.632.326 por parte da SUDAM e USS 722.900,00 por parte da OEA.
Já no quadro II. dessa mesma fls. 21, é relatado que foram gastos US$ 6.083.267.
No quadro III, que consolida os recursos e aplicações, verifica-se que houve, segundo esse
mesmo Relatório Final, uma diferença de US$ 271.959,00 que foi incorporada ao Projeto
PRODEAM"
12.2.1.1.2. PRODEAM
Do processo 06300/030607/95, alusivo ao presente Projeto, foram extraídos os dados
estampados na tabela 10 (fl. 10 do R.A), os quais expressam os seguintes números: a) total das
transferência para a OEA (PRODEAM) = US$ 521.676,59; e b) total empenhado = US$ 522.697,48.
Em termos de análise específica, a equipe de inspeção aporta as seguintes considerações (fls.
10/11).

•

"(..)
Se somarmos este valor aos recursos repassados por ocasião da conclusão do PROVAM
2.
temos um total de US$ 521.676,59 ± US$ 271.959,00 = US$ 793.635,59, colocados à disposição do
PRODEAM pela SUDAM. Entretanto, como anteriormente exposto, há divergências quanto a este
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valor referente ao saldo do PROVAM (US$ 271.959,00).
Foi gerado um Relatório de Gastos no mês de Agosto/96. Nesse documento estão
discriminadas todas as pessoas físicas e jurídicas que receberam pagamentos da parte do convênio.
Naquele as despesas efetuadas a cada mês estão agrupadas de acordo com as rubricas existentes no
quadro de detalhamento a seguir (Tabela 11 abaixo).
Neste documento estão acumuladas as despesas realizadas pelo PRODEAM até o mês
de Agosto/96.

SOMATÓRIO GERAL ( RELATÓRIO MÊS DE AGOSTO - PRODEAM ) :
96
O
5.026,81
3.923,29
33.041,02

BOLSISTAS
VIAGENS
DOCUMENTOS
EQUIPAMENTOS
MATERIAIS
EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO
EDIFÍCIO
MANUTENÇÃO
CPR
CPR
DOAÇÕES
OUTROS
FUNDO ROTATIVO
TOTAL

•

O
O
O
144 . 488,49
19.696,46
O
206.176,07

Tabela 11

•

Considerando-se as despesas efetuadas até o mês de agosto/96, somadas à Taxa de
Administração da OEA sobre os recursos já repassados, o Projeto PRODEAM acumula um saldo de
no mínimo US$ 547.333,78.
Da mesma forma que ocorreu no PROVAM, não temos como aferir se aparte dos recursos
correspondentes à OEA já foi repassada ao PRODEA11/1.
12.2.1.1.3. COMENTÁRIOS ADICIONAIS
O Relatório elenca como exemplos da inexistência de mecanismos de controle apropriados na
execução financeira dos projetos PROVAM/PRODEAM as seguintes situações (fl. 12):
"(..)

•

Não existe nenhum cronogrcinia para a liberação desses recursos. Da mesma forma que
no PROVAM não é prevista uma sistemática para sincronizar as liberações de verbas e o que foi
efetivamente executado no Projeto, pois não são previstos relatórios de acompanhamento dos
objetivos do Convênio.
No I" Termo Aditivo ao PROVAM, de 30.06.87, foi estipulado que do montante
aportado, USS 564.000,00 deveriam ser utilizados para a compra de equipamentos. Entretanto, em
nenhum momento, conseguimos detectar que isso foi efetivamente realizado ;
) Não existem contas específicas para cada uni dos Convênios ;
d )0s controles existentes no âmbito da SUDAM, não representam a totalidade dos
recursos envolvidos nos projetos, pois não existem comprovantes de quanto foi efetivamente aportado
C:\zarquivo\Voto1998\4503859 6 .doc
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por aqueles organismos internacionais. Da mesma forma, os controles existentes na SUDAM não nos
permitem inferir o montante que foi despendido em cada projeto, pois 'algumas despesas, como por
exemplo, as consultorias internacionais, são pagas diretamente pela OEA e PNUD, sem a
interferência da SUDAM
O Auditor-chefe da SUDAM, em despacho de 29.11.94, às fls. 261/262 do processo
CUP/28650/004068/86 - PROVAM, questionou a liberação de R$ 500.000,00 à conta do Terceiro
Aditivo, haja vista que o MEMORANDO DE ENTENDIMENTO COMPLEMENTAR, que constava
do processo e que foi o documento utilizado para prorrogar o prazo de vigência do acordo inicial
até 31.12.89, não teria valor nenhum probante, haja vista não conter a data de sua celebração, bem
como a assinatura do representante legal da OEA ; e
Nos processos, diversas vezes, quando das transferências dos recursos para a OEA, são
feitas referências a uma taxa de câmbio do dólar OEA, que em geral tem cotação maior que o dólar
do Banco Central do Brasil, dessa forma fica registrado na contabilidade dos Convênios um valor
a menor do que efetivamente foi repassada pelo Governo Brasileiro.

12.2.1.2. CONVÊNIOS SUDAM/PNUD — Projetos BRA/87/021 e BRA/93/041
Os responsáveis pela fiscalização alertam que, para os convênios assinalados com o PNUD
(BRA/87/021 e BRA/93/041), processos CUP/28650/001141/88 e CUP06300/004038/94, respectivamente,
é possível identificar as etapas do pedido, autorização pelos canais competentes da SUDAM e transferência
dos recursos financeiros para o PNUD. Esclarecem, entretanto, que esses recursos eram freqüentemente
remanejados de outras rubricas orçamentárias, caracterizando a inexistência, no orçamento da SUDAM,
de previsão para a execução dos convênios, fato que, em nenhum momento, representou óbice para a
continuidade dos projetos.

•

12.2.1.2.1. Projeto BRA /87/021
A partir dos dados atinentes às Ordens Bancárias existentes no Processo CUP/28650/001141/88
(tabela 13, fls. 12/13 do R.A.) foi possível identificar os valores em seguida mencionados: a) total das
transferências para o PNUD (projeto BRA /87/021) = US$ 3.414.306,89, e b) total empenhado = US$
3.464.484,49.
Em relação a este Projeto, assinala a equipe (fls. 13/14 do R.A.):

Do montante previsto no acordo inicial a ser tran.sferido para o Projeto BRA/87/021 (US$
2.204.186,00), o Governo Brasileiro seria responsável pelo aporte de US$ 1.413.186,00. O PNUD,
por seu lado, deveria contribuir com US$ 611.000,00.
Observamos nas ordens bancárias que, anteriormente à aprovação da Revisão 1, que fez
unia reprogramação do orçamento do programa em 20.02.92, a SUDAM já havia repassado ao
PNUD US$ 2.110.394,05, ou seja, 49,33 % acima do previsto. Desse total, US$ 145.444,17 foram
recursos já provenientes de transferências advindas da SUFRAMA. Não há registros de repasses
efetuados ao Projeto pelo BASA.
Considerando a Revisão J, que realizou a última reprogramação de recursos, o Governo
Brasileiro deveria ter efetuado transferências no montante de US$ 1.458.586,00 e o PNIID de US$
625.895,00. Entretanto, de acordo com as ordens bancárias constantes do processo a SUDAM
transferiu para o Projeto BRA/87/021 o equivalente a US$ 3.414.306,89,ou seja, 134% superior ao
previsto, e não há registros de transferências efetuadas pelo PNUD ao referido Projeto.
O Projeto tinha uma duração inicial prevista de 48 meses, porém ele estendeu-se de
29.03.88 a 30.04.94, ou seja, 73 meses.
Existem relatórios mensais dos gastos dos projetos. Esses documentos discriminam todas
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as pessoas físicas e jurídicas que receberam pagamentos da parte do convênio. Naqueles as despesas
efetuadas a cada mês são também agrupadas de acordo com as rubricas existentes no quadro de
detalhamento a seguir.
Ainda nesses demonstrativos são detalhadas as despesas efetuadas até o mês (acumulado)
7.
do ano em vigência. Dessa forma os valores acumulados no mês de dezembro de cada ano
representam tudo o que foi gasto no exercício. Entretanto esses relatórios estão elaborados na língua
inglesa.
SOMATÓRIO GERAL ( RELATÓRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO - BRA/87/021 ) :

TOTAL

88
607.667,76

89
125.544,94

90
589.267,97

91
382.146,29

92
265.330,91

93
289.973,57

94
126.947,00

TOTAL
2.358.916,69

Tabela 14

•

•

Observamos que o valor total gasto, segundo consta dos Relatórios Mensais de Despesa
apresentados, no Convênios BRA/87/02I foi de US$ 2.358.916,69, enquanto o montante dos recursos
tran.sferido.s somente para este Projeto foi de US$ 3.414.306,89. Restando uma diferença de US$
1.055.390,21.
No Informe Final do Projeto BRA/87/02I, às fls. I, informa-se que foram alocados pelo
Governo Brasileiro US$ 3.491.801,00 e pelo PNUD US'S 631.000,00. Nesse relatório não fbi
informado quanto foi gasto no Convênio. Entretanto, foi também fornecida à Equipe de Auditoria
uma planilha na qual relata-se que os aportes integralizados ao PNUD pelo Governo Brasileiro
foram de US$ 3.071.317,00.
Confrontando esses dados do Relatório Final com os documentos obtidos na auditoria
realizada na SUDAM chegamos à conclusão que :
- não temos como aferir se houve realmente aporte de recursos por parte do PNUD ;
- há inconsistências, quanto aos aportes efetuados pelo Governo Brasileiro, entre o Informe Final
do Projeto, a Planilha de recursos fornecida à Auditoria e as Ordens Bancárias presentes no
processo ;
não temos como aferir se o BA SÃ aportou recursos ao Programa como previsto,
foram transferidos recursos pelo Governo Brasileiro em valores muito superiores ao previsto e fora
de qualquer cronograma :
- no Informe Final não são relatadas as despesas e nem o saldo final do projeto.
(..)

•

12.2.1.2.2. Projeto BRA /93/041
Tomando-se como referência o Processo CUP - 06300/004038/94, foi possível situar as ordens
Bancárias elencadas na Tabela 15 à fl. 14 do R. A., as quais evidenciam como total das transferências para
o PNUD, no período 12/54 a 01/96, o valor de US$ 1.140.360,60, comparativamente a um total
empenhado de US$ 619.849,96.
Prossegue a equipe aduzindo (fls. 14/15):
"(.-)
Se somarmos este valor aos recursos repassados por ocasião da conclusão do BRA/87/02I,
temos um total de US$ 776.062,00 ± US$ 1.140.360,60 = US$ 1.916.422,60, colocados à disposição
do BRA/93/04 I pela SUDAM. Entretanto, como anteriormente exposto, há divergências quanto a este
valor referente ao saldo do Projeto BRA/87/021.
Impende ressaltar que todas as transferências até aqui relatadas foram previamente
empenhadas, embora o processo de liberação fosse feito sem observância de uma programação
físico-financeira.
Existem relatórios mensais dos gastos dos projetos. Nesses documentos estão discriminados
CAzarquivo\Voto1998\45038596.doc
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os gastos efetuados no referido mês e o acumulado do ano.
SOMATÓRIO GERAL ( RELATÓRIOS DE GASTOS - BRA/93/041 ) :
96
TOTAL
95
94
278.425,79 405.818,36 374.818,69 1.059.062,84

TOTAL
Tabela 16

•

Considerando-se as despesas efetuadas até o mês de setembro/96, há um saldo de no
mínimo US'S 857.359,76 do Projeto BRA/93/04 I.
Da mesma forma que ocorreu no projeto anterior, não temos como aferir se a parte dos
recursos correspondentes ao PNUD, já foi repassada ao BRA/93/041.
Em resumo, a SUDAM transferiu recursos para o PNUD, por conta dos acordos
BRA/87/02I e BRA/93/041, da ordem de US$ 4.554.666,89, enquanto que as despesas, considerando
os dois projetos atingiram US$ 3.417.979,53, havendo portanto um saldo de US$ 1.136.687,36
SOMATÓRIO GERAL DESPESAS (RELATÓRIOS BR14/87/021 E BRA/93/041) :

TOTAL

BRA/87/021
2.358.916,69

BRA/93/041
1.059.062,84

TOTAL
3.417.979,53

Tabela 17

12.2.2. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

e

As contratações de pessoal administrativo e de consultores para atuação nos Projetos
decorrentes dos Acordos com PNUD e OEA são realizados conforme as normas e critérios
estabelecidos por esses organismos para tal fim, mais uma vez não sendo alcançados tais contratos
pela legislação brasileira aplicável em função da imunidade de jurisdição.
Com base MIM documento chamado Termo de Referência é definido pela direção de cada
Projeto o perfil do profissional a ser contratado conforme o trabalho a ser desenvolvido ou o produto
especifico desejado, detalhando formação acadêmica e experiência profissional exigidas.
Constamos que até o presente não foi instituído cadastro de profissionais para fins de
contratação pelos projetos, ponto esse que já havia sido levantado no relatório da DFC/PA de 1995.
O processo seletivo é realizado de maneira não formalizada, utilizando-se de consultas a
órgãos regionais ou profissionais ligados a área de atuação desejada ou mesmo referências pessoais
de servidores ou dirigentes ligados aos Projetos.
Tal contexto abre margem para um considerável grau de subjetividade na escolha dos
profissionais a serem contratados pelos Projetos, considerando, ainda, que não há divulgação do
processo seletivo.
Após analise da qualificação de cada profissional contactado e de sua proposta de
remuneração, são definidos os nomes e encaminhados para o escritório da OEA ou PNUD, com os
quais são firmado os contratos.
Os contratos realizados pelo PNUD são denominados de "National Professional Project
Personel" - NPPP, nas modalidades 2: destinada a contratação produção de determinado resultado,
com duração entre 3 e 6 meses e 3: adequada para a contratação de profissionais para prestação de
serviços por tempo determinado, entre 90 e 365 dias.
Os contratos firmados pela OEA, de modo semelhante, são realizados por produção ou
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por tempo determinado, sendo condição em ambos os casos, para a assinatura do contrato,
apresentação de declaração pelo profissional de inexistência de vínculo com a Administração
Pública.
Observamos que durante todo o período de vigência dos acordos têm sido feitas
renovações continuadas dos contratos de serviço por tempo determinado em ambos os Acordos de
Cooperação, levando prestadores de serviços administrativos a permanecerem contratados por anos
seguidos, permanecendo nos novos Projetos, PRODEA114 e BRA/93/041, os mesmos contratados que
atuaram nos Projetos já concluídos.
Esse fato, além de caracterizar contratação indireta de pessoal, evitando a
obrigatoriedade de concurso público, gerou demandas junto à Justiça do Trabalho por parte dos
seguintes prestadores de serviços desligados do Acordo com a OEA: Marcos Gervásio de Azevedo
Melo, Jefferson Lourival Marques de Moura, Elba Araújo do Couto, Edmilson da Silva Oliveira e
Ana Cristina Nacif.
De acordo com as cópias das sentenças proferidas em cada uma das ações
trabalhistas fornecidas à equipe, observamos uma diversidade de interpretações por parte dos
magistrados quanto à existência de vínculo trabalhista entre o reclamante e a SUDAM, sendo que
nas ações intentadas por Jefferson Lourival Marques de Moura e Edmilson da Silva Oliveira,
foi reconhecido o vínculo com a SUDAM em consequência foi condenada a Autarquia ao pagamento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, excluídas as outras vantagens somente em razão
de prescrição da ação.
Não foi possível verificar se nos casos acima referidos a SUDA11/1 recorreu da
sentença e caso o tenha feito em que fase encontram-se os respectivos processos. Independentemente
da decisão final da Justiça Trabalhista, resta clara a irregularidade de tal situação ante os princípios
constitucionais que regem a Administração Pública e os próprios pressupostos dos acordos de
cooperação técnica.
Outro ponto observado . foi a contrafação de servidores públicos para a prestação
de serviços de consultoria aos projetos, a despeito da exigência de declaração de inexistência de
vínculo com a Administração Pública acima referida. A legislação nacional referente a convênios
veda tal procedimento, porém, devido à imunidade de jurisdição, essa disposição não se aplica aos
acordos em análise. Porém, se não é ilegal, é questionável a legitimidade da atuação de servidores
públicos, que trabalham em órgãos sediados em Brasília, Rio de Janeiro, etc e têm carga horária
semanal de 40 horas, prestarem serviços em Belém, sendo caracterizada a incompatibilidade de
horários. Além disso, há o caso de professores que possuem regime de dedicação exclusiva com
IFES, como por exemplo a UFPA, e ainda assim prestaram serviços a esses acordos.
Ainda quanto à contratação de servidores para a prestação de serviços existe a
questão da economicidade, pois seria bem menos oneroso para os cofres públicos que a SUDAA/I
estabelecesse convênios de cooperação com os diversos órgãos públicos, do que contratar
profissionais que já trabalham nestes órgãos, e que, portanto, já são pagos pela União.
Entre esses órgãos os que mais cederam servidores foram o IPEA e a UFPA. A lista
a seguir não é exaustiva devido às dificuldades de pesquisa no SIAPE em função do grande número
de consultores contratados.

RELA CÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS OUE PRESTARAM SER VICO AO
PROVAM/PRODEAM

ANTONIO BRAZ DE

IBGE

PERÍODO DE
CONSULTORIA
ABR/94 A AGO/94

OLIVEIRA E SILVA
ANTONIO CORDEIRO DE
SANTANA

Fr:AP

AGO/94

SERVIDOR

ÓRGÃO
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US$ 31.250,00

ATIVO PERMANENTE 40
HORAS
INDEFINIDO

ATIVO PERMANENTE 40
HORAS
APOSENTADO EM 21.06.95

MAI/95

US$ 3.400,00

ATIVO PERMANENTE

UFPA

A4AI/95 A JU1195

US$ 16.000,00

ATIVO PERMANENTE

UFPA

COORDENADOR
CPR

NÃO CONSTA DO
RELAT. GASTOS

ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE DED.
EXCLUSIVA
APOSENTADA EM 07.11.95
DED. EXCL.
ATIVO PERMANENTE DED.
EXCLUSIV

CLÁUDIO MONTEIRO
CONSIDERA
HAMILTON CARVALHO
TOLOSA
MARCELO LIMA BARRETO

1PEA

ABR/94 A AGO/94

US$ 10.000,00

IPEA

0UT/94 A DEZ195

UFPA

MARIA DE LOURDES C.
RODRIGUES
OLEGÁRIO PEREIRA REIS

Tabela 18

RELA CÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS OUE PRESTARAM SER VICO AOS PROJETOS
PNUD
ÓRGÃO

SERVIDOR
ALENCAR SOARES DE
FREITAS
ÁLVARO NEGRÃO DO
ESPIRITO SANTO
ANTONIO NILSON CRAVEIRO
HOLANDA
DAVID FERREIRA
CARVALHO
HAMILTON CARVALHO
TOLOSA
JUAN LORENZO BARDALEZ
HOYOS
LIA MARQUES BELLESI
MARIA ANTONIETA ELEXA
DE ALMEIDA
PAULO FERNANDO
MACHADO
ROBERTO MARIA CORTEZ
DE SOUZA
RONALDO SERÔA DA
MOTTA
RUI DE SOUZA CHAVES
SÉRGIO MARGULIS

IPEA

SEVF:RINO SOARES ANGRA
FILHO
SIMÃO ROBISON OLIVEIR4
JATENE
SONIA MARIA RODRIGUES
DA ROCHA
TÂNIA MARIA TONELLI
MUNHOZ
THOMPSON ALMEIDA
ANDRADE
WALTER ALEXANDRE DA
SILVA

PERÍODO DE
CONSULTORIA
05.11.91 A
05.01.92
27.03 A 2 7. 04.95
15.04 A 31.12.92
05.11.91 A
05.01.92
01 A 16.04.93

VALOR RECEBIDO
CR$ 2.714.472,00

SITUAÇÃO
FUNCIONAL À ÉPOCA
INDEFINIDO

SITUAÇÃO FUNCIONAL
ATUAL
ATIVO PERMANENTE 40
HORAS SEMANAIS
ATIVO PERMANENTE 40
HORAS SEMANAIS
ATIVO PERMANENTE 40
HORAS SEMANAIS
ATIVO PERMANENTE DED.
EXCLUSIVA
APOSENTADO EM 21.06.95

R$ 3.500,00
CR$ 39.034.000,00
CR$ 8.143.416,00

ATIVO PERMANENTE

CR$ 11.650.000.00

ATIVO PERMANENTE

US$ 28.000,00

INDEFINIDO

US$ 13.500,00

ATIVO PERMANENTE

UFPA
UFPA

01.10.88 A
30.06.89
27.09.88 A
30.06.89
07.06 A 07.08.93
01.07A 31.12.92

CR$ 142.500.000,00
CR$ 23.462.900.00

INDEFINIDO
INDEFINIDO

UFPA

01.09.4 31.12.90

2.040 BTN 'S

INDEFINIDO

UFPA

30.08 A 31.08.88

180 O'IN'S

ATIVO PERMANENTE

IPEA

AGO A SET/89

US$ 1.700,00

ATIVO PERMANENTE

ECAP
IPEA

20.05 A 20.08.91
01.08 A 19.09.89

CR$ 2.013.648,00
US$ 1.650,00

ATIVO PERMANENTE
ATIVO PERMANENTE

IPEA

29.09.88A
30.06.89
07.07A 07.08.95

US$ 24.400,00

ATIVO PERMANENTE

R$ 3.440,00

ATIVO PERVIAN'ElvTE

01.11.89 A
31.01.90
01.08 A 20.09.89

US$ 6.000.00

ATIVO PERMANENTE

US$ 1.659,00

ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE 20
HORAS SEMANAIS
ATIVO PERMANENTE 20
HORAS SEMANAIS
ATIVO PERMANENTE
CEDIDO
APOSENTADO EM 01.06.96
AFASTADO PARA SERVIR
ORG. IIvTER 1
AT. PERU 40 H SElvt
TRANSE P/ UFBA
ATIVO PERMANENTE 4 0
HORAS SEMANAIS
ATIVO PERMANENTE 40
HORAS SEMANAIS
APOSENTADA EM 01.08.92

01.10.88 A
30.06.89
JUL/95 A NOV/95

US$ 28.000.00

ATIVO PERMANENTE

APOSENTADO EM 01.11.95

US$ 13.500,00

ATIVO PERMANENTE

ATIVO PERMANENTE DED.
EXCLUSIVA

UFPA
IPEA
UFPA
IPEA
UFPA

INDEFINIDO

ATIVO PERMANENTE DED.
EXCLUSIVA
APOSENTADOS/DATA
APOSENTADO S/ DATA

.

UFPA
IPEA
IPEA
IPE4
UFPA

Tabela 19
12.2.3.

AQUISIÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS

No âmbito dos acordo com o PNUD as aquisições de bens e serviços são programadas
mensalmente e realizadas observando os Procedimentos Licitatório.s• Para Aquisições /Prestação de
Serviços Por Pessoas Jurídicas no Mercado Nacional, normas fixadas pela ABC/MRE para as
aquisições pelo Projeto ou pela ABC/MRE em valor igual ou inferior a USS 10.000,00 (dólar PNUD),
acima deste valor e até US$30.000,00 exclusivamente pela ABC/MRE, prevendo-se licitação
internacional para aquisições superiores a US$30.000,00.
No caso do PROVAM/PRODEAM não é feita programação periódica das despesas com
C:\zarquivo\Voto1998\45038596.doc
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aquisição de bens e serviços, sendo estas realizadas conforme as necessidades. Diversamente do
acordo com o PNUD, o Projeto PRODEAM não possui manual de procedimentos licitatórios,
adotando procedimento de levantamento de preços no mercado.
Os procedimentos acima referidos são processos seletivos simplificados, não se revestindo
das formalidades e prerrogativas peculiares às aquisições feitas conforme a Lei 8.666/93 aplicável
à Administração Pública.
O controle do material permanente é realizado por meio de inventário anual. Observamos
da análise do inventário apresentado o seguinte:
I -foram feitas aquisições em grande número de itens de material permanente, destinados ao uso
de divisões administrativas da SUDAM, especialmente mobiliário, caracterizando desvio de
finalidade dos recursos, bem como forma de fugir à obrigatoriedade do processo licitatório para
aquisição de patrimônio para a Autarquia. Destacamos, a título de exemplo, os seguintes itens
verificados nos inventários dos projetos:
Projeto BR4/87/021

Cadeira
Giratória

Mesa
(120x80x74)

42
5.976,60

38
5.700,00

Quantidade ( Und )
Custo Total (US$)

Armário

12
2.769,12

Painel
Staff
14
4.028,64

Tabela 20

Projeto PROVAM
Quantidade ( Und )
Custo Total (US$)

Armário
A160p
17
5.896,79

mf Poltrona fixa Armário
a8Op
c/ prancheta
14
80
29
3.072,58
13.219,20
3.560,04

Mesa
120/60

Tabela 21

*exercícios de 1987/88
II - localização de itens de material permanente localizados em setores/divisões administrativas da
SUDAM estranhas às atividades do Projeto.
12.2.4.

•

AUDITORIA

Os Documentos do Acordo de Cooperação Técnica com a OEA não trouxeram qualquer
previsão de realização de auditorias financeira, contábil ou patrimonial na execução do PROVAM
ou PRODEAM. Em razão disto não existem relatórios de auditoria independente, nem da Auditoria
Interna da SUDAM, sendo que o primeiro trabalho de auditoria realizado na SUDAM relativamente
aos referidos Programas foi o relatório da Delegacia Federal de Controle/PA de 1995, integrante
da auditoria operacional da Secretaria Federal de Controle em nível nacional, mencionado na
introdução do presente.
No Projeto de Cooperação com o PNUD BRA/93/04 I, houve previsão de realização de
auditoria governamental nos Projetos, conforme referido no item 4, do Anexo III do Documento do
Projeto BRA/93/041/C/01/99. Quanto ao Projeto BRA/87/021 verificamos a inexistência de
dispositivo referente à auditoria.
Foram apresentados à equipe pela atual Coordenação do Projeto PNUD relatórios e
minutas de relatórios de auditoria independente realizados nos Projetos BRA/87/02 I e BRA/93/041
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referentes aos exercícios de 1990 a 1994, do qual destacamos os seguintes pontos:
alguns pontos levantados pelos auditores independentes repetiram-se nos relatórios
apresentados: inexistência de processo formal de seleção de consultores, falta de identificação de
alguns bens pertencentes ao Projeto, excessos de desembolso em relação às previsões orçamentárias;
em todos os casos houve manifestação da Coordenadora/Diretora Nacional dos
Projetos quanto aos questionamentos levantados pelo auditores;
o parecer dos auditores quanto às demonstrações financeiras dos Projetos foram no
sentido de julgá-las adequadas, apesar de terem sido feitas ressalvas.
Quanto aos demais exercícios de execução dos Projetos BRA/87/021 e BRA/93/04 I : 1988
4.
, 1989 e 1995, não foram apresentados documentos referentes à realização de auditorias
governamentais ou por auditores independentes.
12.2.5.

OUTROS PONTOS RELEVANTES

12.2.5.1.

Publicação e Aprovação

Quanto à publicidade, verificamos que ambos os Convênios, PROVAM e PRODEAM, não
1.
tiveram os seus extratos publicados no DOU
De todos os Termos, Aditivos, Memorandos, etc do PROVAM somente o primeiro Termo
?.
de Convênio foi aprovado pelo CONDEL ( Conselho Deliberativo da SUDAM). Todos os outros
termos tinham por fundamento a idéia que apenas representavam a continuidade de um projeto e,
portanto, careciam de nova aprovação pelo CONDEL e utilizavam como justificativa a primeira
homologação do Acordo.
Em nenhum momento do processo há a menção que o Convênios BRA/87/02 I e
3.
BRA/93/041 foram aprovados pelo CONDEL ( Conselho Deliberativo da SUDAM), como exigem
o Regimento Interno da SUDAM no seu art. 79, inc. XVII, alínea "h" e o Regimento Interno do
CONDEL no seu art. 8°, inc. IV.

•

•

12.2. 5.2.

Do acompanhamento da execução dos Projetos

Não foi possível efetuar uma avaliação conclusiva acerca da atuação dos comitês de
acompanhamento e direção dos projetos considerando que existem poucos registros referentes a Atas
de Reuniões e Deliberações desses colegiados. Conforme declarações das Coordenadora do Projeto
BI?A/93/041 e do Coordenador Administrativo do PRODEAM são realizadas reuniões, porém não
são retiradas atas.
Do material que foi di.sponibilizado à equipe, três documentos referentes a reuniões do
Comitê de Acompanhamento do PROVAM realizadas em julho/93, setembro/94, fevereiro/95, foi
possível verificar somente que não tem havido reuniões periódicas dos representantes das entidades
envolvidas nos Projetos em cooperação com o PNUD e OEA para avaliação e definição medidas
corretivas de desvios ou para adoção de novas diretrizes.
No que pertine ao acompanhamento e avaliação de resultados após cada fase de Projeto,
verificamos que no PROVAM/PRODEAM inexistem relatórios parciais de avaliação operacional das
atividades realizadas.
Contudo, nos Projetos decorrentes do Acordo com o PNUD são produzidos os chamados
'Relatórios de Progresso' onde é feita uma avaliação das atividades realizadas, em confronto com
as metas definidas nos Documentos de Programa, e são relacionados os produtos obtidos e as
justificativas para as atividades não executadas.
C:\zarquivo\Voto1998\45038596.doc
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No Projeto BRA/93/04 I foram produzidos cinco desses relatórios cobrindo o período de
5.
25.04.94 a 30.06.96. Entretanto não há nestes relatórios um sincronismo entre os gastos efetuados
e os objetivos alcançados, ou seja, não se conclui efetivamente quanto foi gasto para atingir os
objetivos mencionados.
12 2.5.3.

Recolhimento de Impostos

Observamos que não são feitos descontos de Imposto de Renda na fonte e Imposto Sobre
Serviços sobre a remuneração paga aos consultores, tanto pelo PNUD quanto a OEA, conforme já
havia sido assinalado no Relatório de Auditoria Operacional da Secretaria Federal de Controle
referido na introdução, em razão dos privilégios e imunidades dessas organizações.
Verificamos, porém, que foram expedidos documentos pelo Representante da OEA no
sentido de declarar a isenção de tributos sobre rendimentos de pessoal contratado pelos Projetos
PROVAM/PRODEAM
Conforme dispõe os acordos sobre imunidades, privilégios e isenções vigentes no Brasil,
essas somente são aplicáveis ao pessoal do quadro de pessoal dos organismos internacionais,
portanto não alcança os prestadores de serviço que não possuem vínculo permanente com a OEA,
nem o PNUD, uma vez que são contratados por tempo determinado ou por produção.
Assim, se por um lado os Organismos não estão obrigados a realizar o recolhimento dos
impostos- a obrigação, no caso, é do contribuinte- não cabe a estes emitir declarações acerca de
incidência ou não de impostos sobre ou rendimentos de pessoal não pertencente ao seu quadro.
12.2.6.

OUTRAS CONSTATAÇÕES

12.2. 6.1.

Devolução de adiantamento de viagem

Prestação de Contas feita pela Coordenadora Nacional/ PROVAM, Sra. Eliana França
1.
dos Santos Zacca, no dia 13.12.95, referente a adiantamento efetuado pelo cheque n° 48.936, no
valor de R$ 1.245,00, de 19.10.94, para o Sr. Juan Poveda. Interessante é notar que o cheque de
devolução do Banco da Amazônia, de n° 781.883, de 13.12.95, é da servidora Hostília Maria Lisboa
Campos, e quem faz a prestação de contas, como já dito, foi a Coordenadora Nacional/PROVAM
12.2.6.2.

Pagamento de honorários a advogado

Pagamento de honorários advocatícios ao Sr. Fernando Cunha Júnior, no dia 08.11.95,
1.
mediante cheque n° 50.750, do Banco Citibank, no valor de RS 3.610,00, em virtude de o mesmo ter
defendido a OEA de ações trabalhistas impetradas pelos ex-contratados do projeto: Ana Cristina
Nacif, Maria do Perpétuo Socorro Chaves Nunes, Marcos Gervásio de Azevedo Melo e Jefferson
Lourival Marques de Moura, em completo desacordo com as . finalidades do projeto. Verificamos no
Demonstrativo de Despesas referente aos mês de agosto de 1996, que essa modalidade de despesa
continua sendo realizada utilizando recursos do Projeto PRODEAM
12.2.6.3.

e

Processo seletivo para agências de viagens

Desde o início do projeto nunca foi realizado processo de seleção para escolha da
1.
empresa fornecedora de passagens aéreas, ainda que a rubrica Viagens representasse cerca de 15%
das despesas efetuadas durante todo o Convênio ( ver quadro 12). Nesse período, dezembro de 1986
a agosto de 1996, apenas duas empresas forneceram passagens para o PROVAM: Fontenelle
Agência de Turismo Ltda. (aproximadamente desde 1986) e Regente Turismo Ltda.(
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aplicação de recursos do Orçamento da União devem, em obediência aos citados princípios
constitucionais, ser fiscalizados quanto aos aspectos orçamentário, financeiro, operacional e
patrimonial pela Auditoria Interna da SUDAM e a CISET/MPO, bem como pelo Tribunal de Contas
da União.
12.3.2. Dos resultados alcançados pelos Projetos.

•

No que concerne aos resultados efètivamente alcançados pelos Projetos resultantes da
/.
Cooperação Técnica, limitamo-nos a fazer referência somente quanto aos Projetos PNUD
BRA/87/021 e OEA PROVAM que já foram concluídos e para os quais foram emitidos relatórios
finais.
Verifica-se do Informe Final do Projeto BRA/87/021 que em relação aos objetivos básicos
pretendidos, a saber, a) aprimoramento do processo de identificação, formulação e avaliação de
projetos, b) disponibilização às instituições regionais de desenvolvimento de perfis de projetos para
obtenção de financiamentos de fontes internas e externas; c) incorporação na apresentação e análise
de projetos de inversão de metodologias de avaliação de impacto ambiental e d) fortalecimento da
estrutura da SUDA1v1 para otimização do atingimento de suas finalidades institucionais, houve
alcance parcial, apesar de terem sido obtidos resultados significativos.
O documento registra a produção de 84 trabalhos técnicos e científicos ao longo dos
exercícios de 1988 a 1993, voltados para as atividades finalísticas dos acordos referidos acima, bem
como de 42 trabalhos internos acerca de metodologias e atividades voltadas para o alcance,
viabilização e avaliação dos objetivos acordados.
Quanto ao Projeto PROVAM, o Documento Final não traz uma avaliação qualitativa ou
quantitativa dos resultados alcançados em relação aos objetivos acordados, até pelo caráter pouco
preciso com que estes foram fixados nos documentos .formalizadores do Acordo. Verifica-se do
Documento, entretanto, que foram produzidos trabalhos de grande profundidade e alcance dentro
das premissas de fortalecimento das ações da SUDA11/1 e do Desenvolvimento da Região Amazônica.
Resta induvidoso, portanto, que foram alcançados fundamentalmente os objetivos dos
Acordos de Cooperação Técnica já concluídos. Não podemos, entretanto, fazer juízo quanto à
efetividade das ações em razão da insuficiência de elementos concretos nos referidos Relatórios para
embasar tal avaliação e da amplitude e complexidades das atividades desenvolvidas.
12.3.3. Dos pressupostos da Cooperação Internacional ante a Realidade Atual do Projetos.

•

Do conteúdo dos documentos que formalizaram os Acordos de Cooperação Técnica com
o PNUD e a OEA, constata-se que a justificativa para a execução dos projetos nele incluídos por
meio de cooperação internacional foi assentada fundamentalmente no fornecimento de assessoria
técnica por parte dos referidos organismos internacionais às instituições nacionais envolvidas no
processo de desenvolvimento da Amazônia. Tal assessoria seria viabilizada essencialmente pela
participação de funcionários especializados e de consultores internacionais com experiência no
planejamento e execução das ações objeto dos Projetos.
Da análise da participação dos referidos e.specialistas conforme os registros de
contratação verificados, bem como de entrevista com a Coordenadora do Projeto PRODEAM, Ehana
Zacca, observa-se que a participação efetiva da assessoria técnica internacional tem sido pequena
em relação à atuação dos técnicos e instituições especializadas nacionais no alcance dos objetivos
acordados.
Esse pressuposto torna-se ainda mais questionável nos Projetos atualmente em andamento,
nos quais a participação de especialistas internacionais é ainda menor do que a que existiu nos
Projetos iniciais já concluídos.
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Quanto à participação dos organismos internacionais no financiamento dos Projetos,
pode-se verificar que o pagamento da taxa de administração aos organismos cooperadores nos
percentuais relatados, bem como os valores reduzidos das contrapartidas da OEA e PNUD em
relação aos recursos orçamentários do Governo Brasileiro, torna claro que se não é dispensável,
materialmente, o recurso internacional não se caracteriza como essencial para a realização dos
Projetos, mediante a cooperação técnica internacional.
Ainda como vantagem decorrente da Cooperação Internacional estaria a maior agilidade
e .flexibilidade decorrentes da imunidade de jurisdição dos Projetos em relação à legislação interna.
Há que se ponderar neste ponto que, de fato, a obediência à legislação aplicável a convênios, bem
como as normas referentes a licitações e contratos e contratação de pessoal torna, por vezes, lenta
e difícil a execução das ações administrativas. Por outro lado, é inafastável a necessidade do
controle e transparência na execução dos gastos custeados com recursos do Orçamento da União,
conforme determina a Constituição Federal em seu art. 70, e é a legislação infraconstitucional que
operacionahza estes princípios constitucionais e viabiliza aos órgãos de controle uma fiscalização
efetiva da boa e regular aplicação do dinheiro público.
Parece-nos, portanto, pouco consistente a justificação da continuidade dos acordos
somente com base no suposto dinamismo e agilidade decorrente da não incidência das leis
brasileiras, até por que existem formas previstas no ordenamento jurídico nacional para simplificar
os procedimentos administrativos necessários para a consecução dos objetivos dos Projetos.
12.3.4

Das impropriedades/irregularidades encontradas e da atuação do controle.

Da análise das constatações relatadas no item IV retro podemos sintetizar as seguintes
1.
impropriedades e falhas relevantes verificadas nos trabalhos:
aquisição de móveis e equipamentos de natureza e quantidade incompatíveis com as finalidades
dos Projetos;
utilização de móveis e equipamentos em divisões administrativas da SUDAM não envolvidas
diretamente na execução dos Projetos;
renovação continuada de contratos de trabalho por tempo indeterminado caracterizando
contratação indireta de pessoal, burlando a obrigatoriedade de concurso público para a contratação
de pessoal da Administração Pública, consoante art.37, II da C.F. ;
ausência de cadastro de consultores e processo público e formal de contratação de profissionais
para os Projetos;
contratação de funcionários públicos para prestação de consultorias aos Projetos;
contrafação de agência de viagens sem processos licitatório.s, ainda que simplificado;
pagamento de honorários a advogado constituído para dejésa da OEA em litígio trabalhista com
recursos do Projeto;
liberação de recursos em desacordo com a programação orçamentária estabelecida;
liberação de recursos sem embasamento em acordo vigente;
1) freqüente ausência de previsão no orçamento da SUDAM de dotação específica para atendimento
de despesas dos Projetos;
inexistência de uni controle contábil confiável em nível local, bem como de arquivo com
demonstrativos produzidos pelos organismos internacionais, com tradução oficial para o português.
ausência de publicação de extratos dos convênios que formalizaram os Acordos e da maior parte
dos seus aditivos no Diário Oficial da União;
A natureza e a quantidade das impropriedades/irregularidades apontadas tornam evidente
2,
a necessidade de implementação pelos órgãos governamentais responsáveis pela pactuação e
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organismos internacionais e outros procedimentos necessários a condução desta, em consonância
com os procedimentos de auditoria governamental;
d) Ao Ministério da Administração e Reforma do Estado
d. I opinar quanto a percepção de diárias por servidores públicos oriundas de projetos com
organismos internacionais, objetivando normalizar sua concessão, se for o caso, no âmbito da
cooperação técnica, bem como em situação similares.

VOTO

O minucioso trabalho realizado no âmbito da Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia — SUDAM, sob a condução de equipe técnica da SECEX/PA, logrou angariar informações a
respeito da execução de Acordos de Cooperação Técnica entre a referida Superintendência e os organismos
internacionais identificados no Relatório precedente (Organização dos Estados Americanos — OEA e o
Programa das Nações Unidades para o Meio Ambiente — PNUD)
Os projetos implementados, a partir da formalização dos Acordos, foram analisados sob
2.
diversos aspectos, conferindo-se ênfase aos antecedentes históricos dos compromissos sub judice, à
execução financeira, às práticas adotadas na área de pessoal, aos procedimentos afetos à aquisição e ao
controle de bens patrimoniais, ao sistema de auditoria e a outros pontos entendidos relevantes.
No que se refere à execução financeira, os dados levantados sugerem tenha existido um certo
3
descompasso entre o programado e o efetivamente realizado, visto que os valores transferidos superaram
os que foram inicialmente orçados (como se verificou nos casos dos Projetos PROVAM E BRA/87/021).
O quantum transferido de um projeto findo para o seu sucessor também não pode ser
4.
calculado com precisão (vide situações havidas entre as seqüências programáticas PROVAM X
PRODEAM e BRA/87/021 X BRA/93/041).
Igual realce foi conferido às divergências encontradas entre o montante pertinente às
5
autorizações de pagamentos e o somatório alusivo aos recursos transferidos à conta do avençado (v.
Projetos PROVAM e BRA/87/021)
Diante, todavia, do fato de a contabilidade inerente aos projetos ser processada no âmbito
6
do escritório nacional da OEA ou no PNUD, em Nova Iorque, não houve como adentrar-se nas questões
com o fim elucidativo durante a feitura do trabalho
A propósito, cabe lembrar que o Grupo Auditor tece importantes considerações acerca da
7
imunidade de jurisdição que empolga as atividades de tais organismos, defendendo o ponto de vista da
supremacia da Constituição ante qualquer outra norma vigente no pais, de modo que, no entender da
SECEX/PA, os recursos oriundos do Orçamento Geral da União repassados às entidades internacionais
por meio de acordo, não passam a integrar o patrimônio da beneficiária da transferência, as quais são, na
realidade, apenas depositárias dessas quantias, cuja aplicação está vinculada às finalidades dos acordos e
cuja execução cabe a instituições integrantes da Administração Pública Federal.
Com relação a esse ponto, no Voto condutor da Decisão n° 496/94-TCU-Plenário, Ata n°
8
37/94-P, o ilustre Ministro Homero Santos, que hoje dignifica esta Casa exercendo a sua Presidência,
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dispôs in verbis: "(..) O segundo' assunto abordado na ocasião se refere ao alcance da jurisdição desta
Corte sobre os entes de Direito Público Internacional com sede no País, quando da gestão de recursos
federais transferidos. A matéria teve tratamento no TC-006.348/94-7, no qual esta Corte admitiu o
exercício de fiscalização de unidades representativas de Organismos Internacionais, sediados no país,
que receberam recursos federais mediante convênio ou outras transferências, exceto as relativas a
Tribunal de Contas da União

contribuições institucionais".

É de se ressaltar, ainda, que a Secretaria Federal de Controle, quando da Auditoria
9.
Operacional nos projetos de Cooperação Técnica entre a União e o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento/PNUD, externou o seguinte entendimento em relação à legislação aplicável a auditorias
do gênero: 'fica confirmada a necessidade do desenvolvimento de Normas Específicas que regulamentem
os procedimentos dos órgãos públicos, principalmente em relação às transferências financeiras de
recursos externos, tendo em vista que o instrumento normativo que se dispõe para regulamentar a
celebração de convênios, não é aplicável integralmente nesses casos",

Confiro destaque, também, pela sua relevância, aos achados de auditoria na área de pessoal.
10.
Parte das ocorrências espelham disfunções correlatas às observadas pelo Controle Interno no dossiê'objeto
do TC-005.245/96-6 (Nota Técnica n° 022/SFC/DEAUD/GAB relacionada à Auditoria nos Acordos de
Cooperação Técnica celebrados entre a União e Organismos Internacionais, dentre eles o PNUD e a OEA),
eis que evidenciado:
duplicidade de ganhos (servidores públicos contratados como prestadores de serviços de
consultoria ou técnico);
desempenho de atividades institucionais ordinárias por parte de pessoal contratado por
meio dos Acordos de Cooperação;
interposição de ações trabalhistas contra a União.
subjetivismo no processo de contratação de consultores e técnicos especializados, tal
como ausência de publicidade desses atos; e
utilização dos Acordos de Cooperação como subterfúgio às dificuldades estruturais do
serviço público (acesso a melhor remuneração ou melhores condições de trabalho) e/ou como meio de
contornar exigências legais (contratação mediante concurso, autorização para ampliação do quadro etc.).
Depreende-se da peça de auditoria da SECEX/PA-, que as anomalias encontradas na
11.
execução dos multicitados projetos de cooperação técnica desfiguram a natureza singular desses
compromissos, afeiçoando a execução de seus propósitos a objetivos institucionais não amparados em
termos conceituais nesse tipo de atuação partilhada.
Pela pertinência ao tópico abordado, aproprio do judicioso trabalho de investigação levado
12 .
a termo pela 6 SECEX (TC-010.642/96-0, por mim relatado na Sessão Plenária Ordinária de 29/04/1998),
os seguintes excertos do Relatório de Auditoria, ipsis litteris:
„(..)
12.1 As questões reportadas neste Relatório ratificam a oportunidade dos trabalhos
desenvolvidos, na medida em que se constata que a utilização dos acordos internacionais pelos órgãos
da Administração têm constituído um meio de se contratar pessoal para o desempenho de tarefas típicas
das Unidades/Entidades, sem a necessidade da realização de concurso público, exigência essa prevista
na nossa Carta Magna.
12.1.1 A justificativa freqüente para a realização dos acordos de cooperação técnica tem

•

1 Segundo assunto abordado na ocasião.
C:\zarquivo\Voto1998\45038596.doc
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sido a necessidade de acesso a consultorias especializadas, com padrões de qualidade mais elevados, não
disponíveis no serviço público.
12.1.2 Todavia, tais argumentos ficam desprovidos de qualquer consistência, visto que,
além das contratações não se restringirem a especialistas, são raros os consultores estrangeiros
contratados, e os nacionais, em sua maioria, são oriundos de instituições públicas das diversas esferas,
ou aposentados pela própria Administração Pública que retornam, muitas vezes, aos seus órgãos de
origem por intermédio das agências externas.
12.1.5 O assunto em pauta foi abordado nas Sessões de 22.02.95 e 13.03.96 (Decisões n's
066/95 e 109/96), bem como no Relatório sobre as Contas do Governo, relativas ao exercício de 1995,
aprovado na Sessão Plenária de 30.05.96, ocasião em que foi formulada recomendação no sentido de que
fossem 'aprovadas normas disciplinadoras em relação a celebração de convênios com organismos
internacionais, tais como PNUD, IICA, OEA, PAO, CEPAL, UNICEF, OIT, BIRD e BID, no tocante à
contratação de consultores.
12.1.6 Conforme ressaltado ..., releva notar que o aproveitamento do pessoal contratado
para atuar em determinado projeto nas atividades do órgão executor, via organismo internacional, além
de constituir, em muitos casos, alternativa para suprir a carência de recursos humanos, dispensando-se
as exigências e restrições impostas à Administração Pública pela Constituição Federal (concurso
público), resulta na contratação de profissionais com salários muitas vezes acima do mercado e no
pagamento de Taxa de Administração sobre esses honorários.

Não obstante os questionamentos firmados, a equipe de inspeção registrou como induvidosa
13.
a compreensão de que os objetivos dos Acordos de Cooperação Técnica, à época concluídos, foram
alcançados no essencial (Projetos PNUD-BRA/87/021 e OEA-PROVAM), não sendo possível, todavia,
"fazer juízo quanto à efetividade das ações em razão da insuficiência de elementos concretos nos referidos
Relatórios para embasar tal avaliação e da amplitude e complexidade inerentes às atividades
desenvolvidas".

•

Dessarte, pronunciando-me de acordo com as conclusões alcançadas no âmbito da
SECEX/PA, Voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao Egrégio Colegiado
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 13 de maio de 1998.

LINC

HÃES DA R CHA
Ministro-Relator

•
C:\zarquivo\ Voto1998 \45038596.doc

24

- 90 nus

Tribunal de Contas da União

jilra

At orcei.
DECISÃO N° 266 /98-TCU-Plenário

•

Processo TC n°: 450.385/96-5 c/ 01 anexo (TC-005.245/96-6).
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria realizado na Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM, abrangendo o período de 04.12.86 a 30.08.96, voltada para o exame de Convênios
e Acordos de Cooperação Técnica firmados com Organismos Internacionais (OEA e PNUD).
Interessada: Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM.
Responsável: Frederico Alberto de Andrade (ex-Superintendente, CPF 004.487.452/91).
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/PA.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 43, I, da
Lei n° 8.443/92, c/c o art. 194, II e parágrafo 1° do RI/TCU, DECIDE:
8.1. determinar à SUDAM que:
8.1.1 observe o disposto no seu Regimento Interno art. 79, inc. XVII, alínea "h" e no Regimento
Interno do CONDEL no seu art. 8°, inc. IV. quanto à aprovação de convênios e acordos;
8.1.2. observe o disposto no art. 37 da C.F, quanto à publicidade dos atos administrativos, fazendo
publicar os extratos dos convênios e acordos internacionais no D.O.U.;
8.1.3 abstenha-se de efetuar liberações de recursos para os acordos internacionais em desacordo com
a programação orçamentária prevista nos mesmos;
8.1.4. abstenha-se de efetuar liberações de recursos para os acordos internacionais sem cobertura de
acordo vigente;
8.1.5 promova um acompanhamento institucional mais rigoroso da execução dos acordos de
cooperação técnica, quanto aos aspectos da eficácia e efetividade das atividades desenvolvidas ante os
objetivos fixados;
8.1.6 inclua na programação da Unidade de Auditoria Interna verificação periódica da execução dos
Projetos de Cooperação Técnica;
8.1.7 elabore cadastro de empresas fornecedoras de bens e serviços, de modo a aumentar a
competitividade dos processos de compras;
8.1.8 desenvolva mecanismos a fim de dar maior publicidade ao processo seletivo de empresas e
pessoal;
8.2. determinar à Agência Brasileira de Cooperação Técnica - ABC:
8.2.1 desenvolver em conjunto com organismos internacionais (OEA e PNUD), bem como com a
SUDAM, procedimentos para a contratação de consultores, que prevejam a criação de cadastros de pessoal
técnico especializado, e publicidade dos processos seletivos;
8.2.2 adotar providências junto à OEA e ao PNUD no sentido de que sejam enviados regularmente
os demonstrativos financeiros dos projetos em idioma nacional à SUDAM;
8.2.3 instrua a Direção dos Projetos PRODEAM e BRA/87/021 que se abstenha de efetuar renovações
sucessivas de contratos de trabalho por tempo determinado;
8.2.4 instrua a Direção dos Projetos acima mencionados para que somente realizem despesas
estritamente vinculadas às finalidades dos Projetos.
8.2.5 informe aos Organismos Internacionais acerca da irregularidade na emissão de isenção de
tributos incidentes sobre os rendimentos dos prestadores de serviços temporários aos acordos
internacionais;
8.3. recomendar ao Ministério das Relações Exteriores - MRE que:
8.3.1 observe na fase de negociação de Acordos de Cooperação Internacional, que envolvam recursos
do Orçamento da União, maior rigor na fixação dos objetivos e metas a serem alcançadas;
8.3.2 seja feita previsão nos instrumentos dos referidos Acordos de Cooperação Internacional, da
realização periódica de auditoria governamental nos projetos deles decorrentes, definindo-se a
responsabilidade pela execução das auditorias, periodicidade, acesso a documentação em poder dos
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organismos internacionais e outros procedimentos necessários a condução desta, em consonância com os
procedimentos de auditoria governamental;
8.4. recomendar ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado que opine quanto à
percepção de diárias por servidores públicos, custeadas à conta de projetos com organismos internacionais,
objetivando normatizar a forma de concessão, se for o caso, nas situações do gênero.
Ata n° 17/98-Plenário
Data da Sessão: 13/05/98-Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha
(Relator) e Benjamin Zymler.

•

•

•

M SARAIV
Presidênci

LINC

HÃES ROCHA
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
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TC-001.923/98-6

NATUREZA: Solicitação
ÓRGÃO: Ministério Público Federal (Procuradoria da República no
Estado do Rio de Janeiro)
INTERESSADA: Gisele Elias Porto Santoro, Procuradora da
República.
EMENTA: Solicitação formulada por órgão do Ministério Público
Federal. Conhecimento. Assunto ainda pendente de deliberação do
Tribunal. Comunicação. Juntada do processo para posterior envio de
informação.

A interessada em epígrafe, com o fim de instruir procedimento em trâmite na Procuradoria
da República no Estado do Rio de Janeiro, requer deste Tribunal, por meio do Oficio PR/RJ/GS n° 170, de
31/03/1998 (fl. 01), informação acerca da existência de "Tomada de Contas Especial referente à
contrafação, sem licitação, da empresa Golden Cross Seguradora/SA pelo Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado para prestação de serviços de assistência médico-hospitalar...". Solicita,
ainda, caso exista a TCE, seja-lhe enviada cópia integral do processo.
Aduz a requerente ter sido informada, pelo MIM. Juiz da 6a Vara Federal, do
encaminhamento a este Tribunal de cópia da inicial e da decisão da Ação Popular n° 97.007.3890-6 sobre
assunto.
A 4a Secex, que examinou (fls. 02/03) a solicitação, informa que tramita naquela Secretaria
TC-013.387/97-9, o qual trata de representação oriunda de expediente do MIM. Juiz Federal da 6a Vara,
Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, que encaminhou a este Tribunal cópia da decisão proferida
nos autos da Ação Popular n° 97.007.3890-6, referida pela solicitante, ajuizada em razão de possível ato
lesivo ao patrimônio público decorrente do contrato de prestação de serviços firmado, entre o Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado — Mare e a Golden Cross, com dispensa de licitação.
Esclarece a Unidade Técnica que, preliminarmente, na mencionada representação (TC013.387/97-9), foram solicitadas informações acerca da matéria à Subsecretaria de Assuntos
Administrativos do Mare. Essas informações já foram prestadas e encontram-se em fase de análise técnica,
portanto, ainda pendente de deliberação do Plenário.
À vista disso, a 4a Secex propõe, em conclusão, com fundamento na Resolução TCU n°
77/96, que se conheça da solicitação em exame para informar à requerente sobre a existência e a situação,
neste Tribunal, do TC-013.387/97-9. Sugere, ainda, o arquivamento destes autos.
É o Relatório.
VOTO

•

Ante o que dispõem as Resoluções TCU n° 36/95 (art. 30) e n° 77/96 (art. 30, parágrafo
único), a solicitação em exame pode ser conhecida.
Conforme consta do relatório precedente, o assunto sobre o qual se requer informações,
embora não se tenha constituído tomada de contas especial, encontra-se em exame, neste Tribunal, no TC013.387/97-9, autuado como representação e ainda pendente de deliberação por parte do Colegiado
Diante disso, estou de acordo, na essência, com a proposta da Unidade Técnica. Considero,
entretanto, que se deva informar à requerente sobre a decisão que, oportunamente, for adotada pelo
Tribunal a respeito do assunto no TC-013.387/97-9.
1
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Dessa forma, VOTO por que o Tribunal de Contas da União adote a DECISÃO que ora
submeto a este Plenário.
Sala das Sessões, em 13 de maio de 1998.

Carlos Atila Álvares da Silva
Ministro Relator

•
2
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DECISÃO N° 267 /98 — PLENÁRIO
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Processo n° 001.923/98-6
Classe de assunto: VII — Solicitação.
Interessada: Gisele Elias Porto Santoro, Procuradora da República.
Órgão: Ministério Público Federal — Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 4a Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 30 da
Resolução TCU n° 36/95 e no art. 30, parágrafo único, da Resolução TCU n° 77/96, DECIDE:
8.1 conhecer da presente solicitação;
8.2. informar à requerente (item 3, supra) que não tramita, neste Tribunal, processo de tomada de
contas especial conforme o solicitado e que, sobre o assunto, se encontra em exame o processo n° TC013.387/97-9, autuado como representação, originário de expediente encaminhado pelo Juízo Federal da
6a Vara, Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, que remeteu ao TCU decisão proferida nos autos
da Ação Popular n° 97.007.3890-6, ajuizada em razão de possível ato lesivo ao patrimônio público
decorrente do contrato de prestação de serviços firmado, com dispensa de licitação, entre o Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado - Mare e a Golden Cross;
8.3. esclarecer, ainda, à autoridade solicitante que o referido processo se encontra em fase de análise
das informações prestadas pela Subsecretaria de Assuntos Administrativos do MARE e que lhe será
comunicada a decisão que for adotada a respeito da matéria tão logo haja deliberação deste Tribunal; e
8.4. determinar ajuntada deste processo ao TC-013.387/97-9, tendo em vista a comunicação (subitem
8.3, supra) a ser feita oportunamente.
Ata n° 17/98-Plenário
Data da Sessão: 13/05/98-Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator),
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da
Rocha e Benjamin Zymler.

•
ARAIVA
na Presidência

•

CARLO ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro-Relator
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GRUPO 1— CLASSE VII— Plenário
TC-013.476/95-5
Natureza: Representação
Unidades: Secretaria de Educação Superior — SESU; Secretaria de
Educação Média e Tecnológica — SEMTEC; e Coordenação de
Serviços Gerais — CSG; todas vinculadas ao Ministério da Educação e
do Desporto - MEC
Responsáveis: Décio Leal de Zagottis (ex-dirigente da SESU); Ruy
Leite Berger Filho (Diretor do Departamento de Desenvolvimento
Educacional da SEMTEC); Max Alan Souza Lopes, Eriberto Alves de
Oliveira, José Domingos da Silva (respectivamente Presidente e
membros da Comissão Permanente de Licitação); e Sérgio Franco
Flores (ex-Coordenador de Serviços Gerais do MEC).
Interessado: Secretaria de Controle Interno do Ministério da Educação
e do Desporto — CISET/MEC.

Ementa: Representação do Controle Interno com fulcro no § 10 do
artigo 74 da Constituição Federal c/c o art. 39 da Resolução/TCU n°
77/96. Irregularidades na contratação de Despachante Aduaneiro.
Audiência e diligências aos responsáveis. Conhecimento. Procedência
parcial. Rejeição parcial das Alegações de Defesa dos responsáveis
Max Alan Souza Lopes, Eriberto Alves de Oliveira, José Domingos da
Silva e Sérgio Franco Flores. Aplicação da multa prevista no inciso II,
art. 58, da Lei n° 8.443/92. Acatamento das alegações de defesa do Sr.
Ruy Leite Berger Filho e aproveitamento dessas ao Sr. Décio Leal de
Zagottis, por economia processual. Autorização para cobrança judicial
da divida. Ciência ao órgão interessado.
RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre representação de autoria da Secretaria de Controle Interno
do Ministério da Educação e do Desporto — CISET/MEC (fls. 001/161), acerca de supostas
irregularidades praticadas pela Secretaria de Educação Superior — SESU, pela Secretaria de Educação
Média e Tecnológica — SEMTEC e pela Coordenação de Serviços Gerais — CSG, as três integrantes da
estrutura do Ministério da Educação e do Desporto — MEC, na contratação de Despachante Aduaneiro.
Mediante instrução inicial de fl. 162, a Assessora da 6 SECEX propôs a realização de
diligências às Secretarias objeto da presente fiscalização, com vistas à obtenção de seu pronunciamento
acerca das supostas irregularidades apontadas.
Aprovadas as diligências pelo titular da unidade técnica, foram essas implementadas por meio
dos Oficios SECEX-6 ds 190/96 e 191/96 (fls. 163/164), tendo sido respondidas pelas unidades
fiscalizadas, mediante os elementos acostados às fls. 165/178.
Parecer da Unidade Técnica

Em nova instrução de fls. 179/196, o Assessor da 6' SECEX, incumbido da análise do feito,
assim se pronunciou sobre as irregularidades apontadas:

Preliminarmente, temos a definição do objeto da licitação de forma genérica e a
" 6. I
utilização da modalidade de licitação indevida. À época da expedição do edital, já era
previsível o volume de importações que seria efetivado no exercício de 1995, bem como as
entidades que seriam beneficiadas. Portanto, era perfeitamente estimável a quantidade de
desembaraços que seriam necessários e o valor das mercadorias a serem importadas,
conseqüentemente, estavam presentes todos os elementos e informações necessárias para o
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M arceiã 11 " Assessor
enquadramento da licitação na modalidade correta, de acordo com o prescrito no art. 23 da
Lei n° 8.666/93. Tais procedimentos já vinham sendo realizados pelo MEC há pelo menos
dois exercícios, não se tratando, por conseguinte, de uma nova experiência.
À época do edital, o limite para o uso da modalidade convite para compras e
6.1.1
serviços, conforme a Portaria SAF n°3.544, de 5/12/94, era equivalente a R$ 29.720,26. No
entanto, de acordo com o Quadro A, produzido a partir de consulta ao SIAFI, anexado às fls.
185/190, o total dos 369 pagamentos efetuados à RHANA, por 107 entidades vinculadas ao
MEC, no exercício de 1995, corresponde a R$ 3.413.666,46, valor este que somente poderia
ser licitado através de concorrência. No I° semestre de 1996, 45 entidades realizaram 85
pagamentos totalizando R$ 920.553,44, conforme o Quadro B (fls. 191/192).
A deficiência quanto à definição do objeto também se manifesta no que tange ao
6.1.2
pagamento de fretes, seguros, taxas de armazenagem e capatazia, entre outras. Em que pese
esse item compor o Anexo I do edital - especificações dos serviços (fls. 49/51), não está
explícito no mesmo, nem na proposta vencedora e tampouco no contrato que esses custos
compõem, além dos honorários de R$ 550,00 por desembaraço, os pagamentos que seriam
efetuados à RHANA. Conforme os dados constantes dos quadros acima citados, o valor
médio dos pagamentos efetuados é de R$ 9.546,74.
No que tange ao prosseguimento do certame com a apresentação de somente duas
6.1.3
propostas, com a posterior adjudicação e homologação, a Consultoria Jurídica do MEC,
(.), argumentou que 'pode concluir-se, ante o comparecimento de duas licitantes, pela
0
contratação de uma delas e isto, conforme o § 3 do artigo 32 da Lei das Licitações ainda
que só duas delas se apresentem. É assim que hodiernamente entende a Corte de Contas, vide
os termos da decisão proferida no processo TC-225.184/93-1, publicada no DOU de
16.05.94, p. 7.238, acompanhada pela doutrina contemporânea'.
(..) cabe esclarecer que o artigo da Lei 8.666/93 que trata da questão
6.1.3.1
especificado é o de n° 22. O referido TC foi analisado pelo Plenário desta Corte na Sessão de
04/05/94, que proferiu a Decisão n°274/94 (Ata n° 16), cujo item 8.1 estabelece o seguinte:
'conhecer da representação para determinar à Superintendência Estadual do
IBAMA no Amazonas que observe, rigorosamente, as disposições do § 7° do art. 22
da Lei n° 8.666/93, que estabelece, quando for impossível a obtenção do número
mínimo de 3 (três) licitantes, sejam as circunstâncias (limitações do mercado ou
manifesto desinteresse dos convidados) devidamente justificadas no processo, sob
pena de repetição do convite'
O Anexo I do Convite 169/94 estabelece, no item 'b', que os serviços serão
6. I . 3.2
principalmente prestados nas seguintes cidades: Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, São
Paulo e Santos. Essas praças ofertam inúmeras empresas especializadas em serviços
aduaneiros. Portanto, não se pode falar em limitações de mercado. Visto que a demanda
pelos serviços não foi divulgada, conseqüentemente, é impossível caracterizar o manifesto
desinteresse. Assim, o dispositivo legal retromencionado não se aplica ao caso aqui
discutido, uma vez que as circunstâncias enumeradas não se encontram presentes.
6. 1. 3.3 O tema ora discutido se enquadra em jurisprudência desta Corte, que
reiteradamente vem decidindo que o certame licitatório na modalidade convite somente terá
validade com a apresentação de três propostas válidas, conforme recentemente deliberado,
por exemplo, na Decisão n° 111/96 - Plenário, Ata n°09/96, Sessão de 10/03/96.
O Contrato de Prestação de Serviços n° 04/95 Uh. 172/177) foi assinado em
6.2
29/05/95 pela RHANA Carga Internacional Ltda., como contratada, e pela União, por
intermédio da SEMTEC e da SESU, como contratante. Em sua cláusula quarta consta que
foi emitida, inicialmente, a Nota de Empenho n° 95NE00110, de 29/05/95 (estimativo) no
valor de R$ 550,00, em favor da Contratada'. Tal empenho não foi utilizado, sendo anulado
em 29/ 12/95.
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Como já relatado, os equipamentos são adquiridos e importados pelo MEC,
6.2.1
através de suas Secretarias competentes, compondo o patrimônio da União. Esses
equipamentos são, em seguida, cedidos a diversas entidades vinculadas ao MEC que, em
contrapartida ao beneficio recebido, arcam com as despesas de frete, seguro e taxas de
armazenagem, entre outras, conforme acordado com o próprio MEC, segundo a informação
DIFES/SESU de fl. 110.
Apesar do acordo estabelecido entre o MEC e as entidades a ele vinculadas, e
6.2.2
independentemente de sua legitimidade, a utilização, o empenho e o pagamento, por parte
das entidades da administração indireta, e portanto com personalidades jurídicas diversas da
União, de serviços contratados pelo MEC é totalmente irregular, principalmente quando se
trata de cifras tão altas como R$ 3.413.666,46 no exercício de 1995, e R$ 920.553,44, no I°
semestre de 1996, conforme os quadros A e B, respectivamente, anexados às fls. 185/192,
elaborados a partir de informações contidas no SIAFI.
Reordenando o aludido Quadro A, produzimos o Quadro C (fls. 193/194), através
6.2.3
do qual inferimos que anteriormente ao dia 29/05/95, data da assinatura do Contrato, houve
104 pagamentos à IMANA, totalizando um valor de R$ 626.488,91. Por conseguinte,
constata-se que esses pagamentos foram efetuados sem qualquer cobertura contratual. Como
o Contrato n° 04/95 possui um prazo de vigência de 180 dias e, salvo novas informações, não
foi aditivado, os pagamentos efetuados de 25/11/95 até junho de 1996, que totalizam R$
1.213.060,38 (Quadro D -fls. 195/196), se encontram em idêntica situação.
O parecer DEORI/COFIS/CISET/MEC n° 09/95 (fls. 02/05) aponta, ainda, duas
6.2.4
outras irregularidades a saber: 'o fato de diversas unidades terem efetuado pagamento
adiantado, contrariando o art. 62 da Lei n° 4.320/64, o art. 38 do Decreto 93.872/86, além
de cláusulas do Contrato n° 04/95 (..).
Conclui, o informante, com a seguinte proposta de encaminhamento:
ft

I - Com base no art. 43, II, da Lei n° 8.443/92, sejam ouvidos em audiência os seguintes
responsáveis:
a) O ex-Presidente e os membros da Comissão Permanente de Licitação da CSG/MEC, Sr.
Max Alan Souza Lopes, Sr. Eriberto Alves de Oliveira, Sr. José Domingos da Silva ,
respectivamente, responsáveis à época pelo Convite n° 169/94, para que apresentem
razões de justificativa relativas aos seguintes fatos:
I) definição do objeto de forma imprecisa, tanto quanto ao conjunto dos serviços
necessários como quanto aos itens que o comprovem, contrariando o disposto no art.
7°, caput e §§ 2° e 4°, da Lei n° 8.666/93;
utilização de modalidade de licitação inadequada desrespeitando o estabelecido no
art. 23 da Lei n° 8.666/93, apesar de todos os elementos necessários ao correto
enquadramento estarem à disposição da Comissão;
realização do certame sem a presença do mínimo de três propostas válidas, conforme
o prescrito no art. 22, § 3°, da citada Lei e em jurisprudência deste Tribunal;
b) o ex-Coordenador-Geral da CSG, Sr. Sérgio Franco Flores, para que apresente razões de
justificativa relativas à homologação do Convite n° 169/94 em virtude das
irregularidades apontadas no item 'a' acima.
c) O ex-Secretário de Educação Superior (SESU), Sr. Décio Leal de Zagottis e o dirigente
da Secretaria de Educação Média e Tecnológica - SEMTEC, Sr. Ruy Leite Berger Filho,
signatários do Contrato n° 04/95, para que apresentem razões de justificativa relativas à
gestão ilegítima do planejamento e coordenação no processo de importação de
equipamentos destinados às entidades a elas vinculadas, as quais, por orientação errônea
dessas Secretarias, cometeram diversas irregularidades tais como a realização de
despesa desvinculada de contrato e a efetuação de pagamentos anteriores à prestação
dos serviços, contrariando os seguintes dispositivos legais ou regulamentares: arts. 54 e
61 da Lei n°8.666/93, art. 62 da Lei n°4.320/64 e art. 38 do Decreto n° 93.872/86;
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— Seja realizada diligência junto à SAG/MEC para que informe as razões da demora na
realização de novo certame licitatório para contratação de despachante aduaneiro, conforme
solicitado em 14/06/95 através do OF. N° 3.217/95/MEC/SESU/DEDES/DIFES, causando a
manutenção de situação irregular.
O Titular da 6' SECEX manifestou-se de acordo com as propostas de encaminhamento do
Analista (fl. 184), submetendo o processo, ato continuo, ao Ministro Homero Santos, então Relator do
feito, que autorizou a efetivação das audiências e diligências propostas (fl. 197).
Adotadas as providências supra, apresentaram os responsáveis os elementos acostados às fls.
204/24, que mereceram, da Assessoria da 6 SECEX, a análise de fls. 225/30.
Com relação à audiência dos Srs. Max Alan Souza Lopes, Eriberto Alves de Oliveira e José
Domingos da Silva, relativas à imprecisão na definição do objeto do Convite n° 169/94; à utilização de
modalidade licitatária inadequada; e à realização do certame sem a presença do número mínimo de
licitantes, os três indigitados apresentaram razões de justificativa de igual teor.
Quanto ao primeiro ponto, limitaram-se os responsáveis a afirmar que os serviços a serem
contratados foram especificados no Anexo I do Convite, justificativa que foi acatada pelo informante.
Relativamente aos demais pontos, foi a seguinte a análise da Unidade Técnica:
10.
tf

Em relação à modalidade utilizada na licitação, alegam que a pesquisa realizada
3.3.
pela Divisão de Material e Patrimônio (/7. 16 — Anexo I) estimou em aproximadamente R$
29.000,00 o custo dos serviços de despachante aduaneiro, enquadrando-se, assim, o certame
na modalidade convite. Acrescentam que, diante da Informação n°15 da CISET/MEC (f7s. 94
a 96), a CGSG/MEC juntamente com a CPL decidiram cancelar a licitação, o que não
ocorreu para evitar atrasos no embarque de equipamentos já adquiridos e prejuízos que
adviriam das despesas de armazenagem e de eventuais riscos a que estariam sujeitos os bens

•

•

importados.
3.3.1. De plano, cabe observar que na data de expedição do convite, 22.12.94, o limite
estabelecido pelo art. 23, inciso II, alínea 'a', da Lei n° 8.666/93, era de R$ 29.720,76 (..).
Além de ter sido estimado um valor para serviços muito próximo do limite legal para a
modalidade convite, não existe nos autos do processo licitatório do convite n° 169/94 (Anexo
I) orçamento que demonstre como a administração chegou a esse valor.
3.3.2. (..) os pagamentos de fretes, seguros, taxas e outras despesas necessárias ao
desembaraço alfandegário faziam parte do objeto contratual. Portanto, o correto valor
contratual que deveria ter sido estimado compor-se-ia de todas essas despesas mais
honorários. Como demonstrado na instrução inicial (..), o valor médio dos pagamentos
efetuados à RHANA Carga Internacional Ltda., vencedora do Convite n° 169/94, é de R$
9.546,74, sendo que o total dos pagamentos monta a R$ 4.334.219,90, até 03.07.96.
3.3.3. A total desconformidade entre o valor contratado e o executado é patente. Não há,
também, como alegar-se imprevisão dos valores a serem despendidos com o transporte e o
desembaraço alfandegário dos equipamentos importados. O Contrato de Importação com a
METRIMPLEX (..) data de junho/92 (fls. 112 a 130). 01V Acordo MEC/METRIMPLEX é
de 1993. Correspondência da METRIMPLEX ao MEC, de 30.03.95 (fls. 131 a 140), informa
que mercadorias, num valor de US$ 4,441,075.00, estavam prontas para embarque.
Constata-se na listagem anexa a essa carta que havia 173 faturas datadas de 1994,
anteriores, portanto, à licitação. Da mesma forma, correspondências da LAMEDID (.), de
09.02.95, e da MLW (..), de 19.04.95, referentes ao contrato MEC/Saúde, informam outros
US$ 1,800,000.00 em equipamentos, já pagos, prontos para embarcar para o Brasil.
Verificam-se aí outras 17 faturas de 1994. Considerando apenas essas 190 faturas anteriores
ao Convite n° 169/94 e o custo dos honorários da despachante (R$ 550,00), tem-se um valor
de R$ 104.500,00, muito acima do limite para convite. Isso sem contar as despesas de frete,
seguros, taxas etc. Acrescente-se que a licitação anterior para a contratação dos mesmos
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serviços foi uma Tomada de Preços (.), indicando que a CPL tinha como dimensionar o
montante das despesas usando como parâmetro a execução do contrato (..) que vigorava
anteriormente.
3.3.4. A alegação de que o Convite não foi 'cancelado' para evitar atrasos no embarque
dos equipamentos e prejuízos com despesas de armazenagem também não procede. Entre a
data de abertura das propostas (29.12.94) e a assinatura do contrato 04/95 (29.05.95)
decorreram 5 meses, tempo mais que suficiente para a efetivação de uma concorrência.
Observe-se que os indigitados alegam ter sido a própria CPL que solicitou o
encaminhamento do processo à CISET para análise, pois `existiam dúvidas quanto aos
procedimentos adotados e também pela própria característica dos serviços que estavam
sendo contratados'. Contudo, a Comissão só tomou essa atitude em 06.02.95 (..), ou seja, 39
dias após ter ocorrido a licitação. Além disso, após a expedição da Informação n°
15/DIFIS/CISET/MEC, que apontou ilegalidades no Convite n° 169/94, em 03.04.95, e
apesar dela, o Contrato demorou 56 dias para ser assinado. Portanto, quaisquer prejuízos
que tenham ocorrido ou pudessem ocorrer seriam conseqüência exclusivamente da falta de
providências tempestivas por parte da CPL.
3.3.5. Assim, quanto a este tópico, entendemos que as justificativas apresentadas não
elidem a ilegalidade apontada.
3.4. No que se refere à realização do Convite sem a existência de no mínimo três
propostas válidas, alegam que se respaldam em parecer da Consultoria Jurídica do MEC. O
citado Parecer n° 141/95 (..) defendeu que 'o convite se aperfeiçoa quando forem
convidadas no mínimo três participantes, conforme o § 3° do art. 32 da Lei das Licitações
ainda que só duas delas se apresentem'. Para corroborar sua tese a CONJUR/MEC citou
decisão do TCU proferida no processo TC-225.184/93-1 (..). Recomendou o mesmo parecer
que a contratação em tela, 'espécie tipicamente precária', vigesse apenas pelo prazo
necessário à realização de Tomada de Preços, condição que deveria constar do termo a ser
firmado.
3.4.2. (..) a jurisprudência citada não dá respaldo à prática defendida pela
CONJUR/MEC. Ao contrário, reforça a exigência legal de que o convite em que participem
menos de três licitantes só é válido se comprovada a limitação do mercado ou o manifesto
desinteresse dos convidados. Nos autos do Convite 169/94, nenhuma dessas situações ficou
consignada, e muito menos há qualquer justificativa da CPL nesse sentido.
3.4.4. Portanto, o parecer em questão não estava devidamente fundamentado na lei, em
lição de doutrina ou de jurisprudência, nem defendia tese aceitável. Assim, o parecer
jurídico, meramente opinativo neste caso concreto, não tem o condão de afastar a
responsabilidade dos membros da CPL pela grave infração à norma legal (Lei n°8.666/93).
3.5. Dessa forma, somos pela rejeição parcial das razões de justificativa dos Srs. Max
Alan Souza Lopes, Eriberto Alves de Oliveira e José Domingos da Silva.
O Sr. Sérgio Franco Flores, ex-Coordenador-Geral da CSG, foi ouvido em relação à
4.
92), em virtude das irregularidades apontadas nas
homologação do Convite n° 169/94
audiências dos membros da CPL.
O responsável apresentou razões de justificativa (..) de idêntico teor às dos membros
4.1.
da Comissão (..).
4.2. Assim, em função da análise efetuada no item 3, somos pela rejeição parcial das
razões de justificativa do responsável.
4.3. Considerando que a grave infração à norma legal abordada não configura ato de
gestão de recursos, pois a CSG/MEC não foi signatária do contrato decorrente da licitação e
muito menos executou despesas por conta dele, propomos que a multa prevista no art. 58,
inciso II, da Lei n° 8.443/92 seja aplicada já no presente processo."
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As audiências dos senhores Décio Leal de Zagottis, ex-Secretário de Educação Superior 11.
SESU, e Ruy Leite Berger Filho, Diretor do Departamento de Desenvolvimento Educacional da Secretaria
de Educação Média e Tecnológica — SEMTEC, foram referentes à legitimidade do planejamento e
coordenação no processo de importação de equipamentos, que teria induzido a erro entidades vinculadas
àqueles órgãos.
Ao analisar as alegações dos responsáveis, o AFCE encarregado da instrução do feito admite
que as irregularidades cometidas na execução do contrato foram decorrentes de falhas ou omissões
ocorridas na licitação, razão por que opina pelo acatamento das razões de justificativa apresentadas e pela
dispensa, por economia processual, da audiência do Sr. Décio Leal de Zagottis, acerca das mesmas
irregularidades, que deixara de ser realizada pela SECEX juntamente com as demais, por engano.
Respondendo à diligência pela qual foram solicitadas justificativas para a demora na realização
de nova licitação para a contratação dos serviços em tela, conforme havia sido solicitado pela SESU em
14.06.95, a Subsecretaria de Assuntos Administrativos — SAA/MEC informou que tal fato se deveu aos
diversos trâmites internos necessários à instauração do certame, bem como ao grande número de recursos
apresentados pelos licitantes, que redundaram na homologação do feito apenas em 15.07.96, conforme
cronograma apresentado.
Tais explicações, aliadas ao fato de que o Edital de Concorrência n° 01/96 e a respectiva
minuta de contrato corrigiram as falhas detectadas no Convite n° 169/94, levaram o Analista a considerar
sanada a questão.
Após essas análises, o Assessor da 6' SECEX apresentou, com a anuência da Secretária15.
Substituta, as seguintes propostas de encaminhamento (redação dada pela última):
tf

1— sejam rejeitadas parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos
responsáveis a seguir arrolados, aplicando-se-lhes a multa prevista no inciso II, art. 58, da
Lei n°8.443/92, c/c o inciso II do art. 220 do RI/TCU, em decorrência das infrações à Lei n°
8.666/93 havidas no Convite n° 169/94-CSG/MEC, vez que foi utilizada modalidade de
licitação em desacordo com o estabelecido no art. 23 e o certame foi realizado sem a
presença de no mínimo três propostas válidas, conforme prescrito no art. 22, §§ 3° e 7°, e em
jurisprudência deste Tribunal, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro
Nacional:
Sr. Sérgio Franco Flores, ex-Coordenador-Geral da CSG/MEC, pela homologação da
licitação;
Sr. Max Alan Souza Lopes, Presidente da Comissão Permanente de Licitação da
CSG/MEC, à época;
Sr. Eriberto Alves de Oliveira, membro da CPL/CSG/MEC, à época;
Sr. José Domingos da Silva, membro da CPL/CSG/MEC, à época;
— sejam aceitas as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Ruy Leite Berger Filho
e dispensada, por economia processual, a audiência do Sr. Décio Leal de Zagottis"
Parecer do Ministério Público
O representante do Ministério Público, Dr. Jatir Batista da Cunha, manifestou-se de acordo
com as proposições da Unidade Técnica.
É o Relatório.
VOTO
Restou comprovada nos autos a improcedência das justificativas apresentadas para os atos
praticados pelo Presidente e demais membros da Comissão de Licitação, bem como pelo agente
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responsável pela homologação do certame, todos em afronta à legislação aplicável à matéria, bem como à
pacífica jurisprudência desta Corte.
Não se trata, devo ressaltar, de meras falhas formais, uma vez que a utilização de modalidade
licitatória inadequada (convite ao invés de concorrência), aliada ao comparecimento de apenas dois
concorrentes, sem a devida justificativa para a não-repetição da licitação, restringiu a competitividade do
certame, o que, a par de ferir o direito subjetivo de potenciais licitantes, que provavelmente seriam muitos,
de participar do processo licitatário, ainda privou a administração de ter ao seu dispor propostas mais
vantajosas do que a que restou vencedora.
De outro lado, ficou, também, caracterizada a ausência de responsabilidade dos demais agentes
ouvidos (ou não) em audiência, vez que se demonstrou que os atos por eles praticados, se viciados, o
foram em decorrência das falhas ocorridas no processo licitatório, que não lhes podem ser imputadas.
Note-se, também, conforme diligência realizada pela Unidade Técnica, que se as
irregularidades apontadas foram sanadas com a realização de novo procedimento licitatório, tal fato não
exime de mácula os atos anteriormente praticados, cujos resultados se prolongaram por mais de um ano,
permanecendo, a meu ver, cabível a aplicação de multa aos responsáveis pelo primeiro procedimento
licitatário.
Por derradeiro, concordo com o posicionamento da Unidade Técnica, segundo o qual as
penalidades sugeridas podem e devem ser aplicadas já no presente processo, visto que os agentes ora
tratados não são responsáveis pela gestão de recursos financeiros, não tendo, portanto, suas contas
regularmente julgadas pelo Tribunal.
Aliás, entendo que o inciso II, c/c o parágrafo único do artigo 43 de nossa Lei Orgânica são
6.
claros quanto à possibilidade de imposição de sanções em processos de fiscalização, como o ora analisado.
Ante todo o exposto, acolho os pareceres uniformes e Voto por que o Tribunal adote a
Decisão e o Acórdão que ora submeto ao Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 13 de maio de 1998.

Marc s Vinicios V aça
*nistro-Relat
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•
Min-mv_118\C:\Votos \013476-95-5.doc

-7-

-1 O 2-

•

TC-013.476/95-5

Tribunal de Contas da União

DECLARAÇÃO DE VOTO
- Ementa: Declaração de voto. Licitação. Dever do administrador de
enquadrar a licitação na modalidade correta. No convite, a exigência de três
licitantes pode ser dispensada através de justificação em casos especiais.
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Acompanho o eminente Ministro Marcos Vilaça, Relator do processo, no que concerne ao
Acórdão e à Decisão.
Apenas divirjo de S. Exa. na 2 ' fundamentação de seu voto.
Quanto à primeira fundamentação que finca seus pilares no art. 28 do Estatuto das
Licitações, acompanho o Relator.
Realmente, o art. 23 estabelece que as modalidades de licitação são a concorrência, a
tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão.
O convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa.
Essas modalidades são determinadas em função de limite, tendo em vista o valor estimado
de contratação.
Não tem pois razão o órgão, ao proceder de maneira diferente daquela que dele se esperava,
transmutando a modalidade da licitação, como bem salientado no item 6.1.1 e 6.1.2 do relatório.
Concordo, pois, com essa fundamentação.
No que tange à segunda que diz respeito à exigência imprescindível de 3 (três) licitantes,
discordo do voto do eminente Relator.
Como muito bem expressou o eminente professor Toshio Mukai, em seu "Novo Estatuto
0
Jurídico da Licitação e Contratos Públicos" o § 7 "veio resolver o problema da interpretação. É que muitos
Tribunais de Contas exigiam que se não comparecessem pelo menos 3 (três) interessados no convite, a
Administração o repetiria até que o número mínimo de 3 (três) fosse satisfeito."
"Agora, continua o talentoso administrativista, pela disposição, no caso em que a
Administração puder justificar com a limitação do mercado ou com o manifesto (declarado) de interesse
dos convidados, poderá ultimar o certame com dois ou até mesmo com um interessado".
Assim, a regra do § 3 0 só pode ser lida, conjugada com o § 7° que a interpreta, admitindo
que o certame se realize mesmo com menos de 3 (três) licitantes.
Nos debates que se fizeram durante a sessão de julgamento, o eminente Ministro Carlos
Átila teve oportunidade de suscitar o assunto, para esclarecer, de vez, o posicionamento da Jurisprudência
do T.C.U. que tem sido, às vezes, mal interpretada pelos próprios analistas. Força é convir que após a
edição do § 7° da Lei 8.883/94, a imperatividade do número de três licitantes ficou mitigada, admitindo
justificação à sua inexistência.
Nessa mesma linha de raciocínio, coloca-se Marça1 Justen Filho em seus comentários à Lei
de Licitação e Contratos Administrativos, 4° ed., págs. 130 usque 133.
Voto, pois, com o relator, feitas as presentes ressalvas que indicam o posicionamento atual
da jurisprudência da Casa.

Ministro-Substituto
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1. Processo n° TC-013.476/95-5
2. Classe de Assunto: VII - Representação
3. Responsáveis: Décio Leal de Zagottis (ex-dirigente da SESU); Ruy Leite Berger Filho (Diretor do
Departamento de Desenvolvimento Educacional da SEMTEC); Max Alan Souza Lopes, Eriberto
Alves de Oliveira, José Domingos da Silva (respectivamente Presidente e membros da Comissão
Permanente de Licitação); e Sérgio Franco Flores (ex-Coordenador de Serviços Gerais do MEC).
4. Unidades: Secretaria de Educação Superior - SESU/MEC; Secretaria de Educação Média e
Tecnológica - SEMTEC/MEC; e Coordenação de Serviços Gerais - CSG/MEC.
5. Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
6. Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
7. Unidade Técnica: 6a SECEX
8. DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente representação, formulada pela Secretaria de Controle Interno do
Ministério da Educação e do Desporto - CISET/MEC, com base no § 10 do artigo 74 da Constituição
Federal, para no mérito considerá-la parcialmente procedente;
8.2 - rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis a seguir
arrolados, em decorrência das infrações à Lei n° 8.666/93 havidas no Convite n° 169/94-CSG/MEC, vez
que foi utilizada modalidade de licitação em desacordo com o estabelecido no art. 23 e o certame foi
realizado sem que se justificasse adequadamente, no processo licitatório, a adjudicação do objeto sem a
0
presença de no mínimo três propostas válidas, conforme prescrito no art. 22, §§ 3° e 7 , e em
jurisprudência deste Tribunal (Decisão n° 274/94 - TCU-Plenário; Acórdão n° 095/94 - TCU - 2a
Câmara; Acórdão n° 136/93 - TCU - r Câmara, entre outros):
Sr. Sérgio Franco Flores, ex-Coordenador-Geral da CSG/MEC, responsável pela homologação da
licitação;
Srs. Max Alan Souza Lopes, Eriberto Alves de Oliveira e José Domingos da Silva,
respectivamente Presidente e membros da Comissão Permanente de Licitação da CSG/MEC, à
época dos fatos;
8.3 - aceitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Ruy Leite Berger Filho e dispensar, por
economia processual, a audiência do Sr. Décio Leal de Zagottis.
9. Ata n° 17/98 - Plenário
10. Data da Sessão: 13/05/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Alvares da Silva, Marcos
Vinicios Vilaça (Relator), Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.

S•'• A
a Presidê cia

MARCOS VINIC S VILAÇA
Ministrs Relator
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ACÓRDÃO N° 069 /98 — TCU — Plenário

Processo n° TC-013.476195-5
Classe de Assunto: VII — Representação
Responsáveis: Max Alan Souza Lopes, Eriberto Alves de Oliveira, José Domingos da Silva
(respectivamente Presidente e membros da Comissão Permanente de Licitação); e Sérgio Franco
Flores (ex-Coordenador de Serviços Gerais do MEC).
Unidades: Secretaria de Educação Superior — SESU/MEC; Secretaria de Educação Média e
Tecnológica — SEMTEC/MEC; e Coordenação de Serviços Gerais — CSG/MEC.
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
Unidade Técnica: 6a SECEX
ACÓRDÃO:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação de autoria da Secretaria de
Controle Interno do Ministério da Educação e do Desporto — CISET/MEC, com fulcro no § 1° do artigo
74 da Constituição Federal, acerca de irregularidades em certame licitatório realizado para a contratação
de serviços de despachante aduaneiro para atender a diversas unidades do Ministério.
Considerando as diversas falhas e irregularidades apontadas, nos autos, pela representante,
Considerando que, ouvidos em audiência, os responsáveis em epígrafe não lograram elidir
integralmente as impropriedades questionadas, tendo sido suas razões de justificativa parcialmente
rejeitadas pelo Tribunal,
Considerando que os responsáveis em tela não praticaram atos de gestão de recursos, não
tendo, portanto, suas contas regularmente julgadas pelo Tribunal,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante
as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 1°, inciso IX; 24 e 43, inciso II e parágrafo
único, da Lei n° 8.443/92, em:
8.1 — aplicar, individualmente, aos responsáveis Sérgio Franco Flores, ex-Coordenador-Geral da
CSG/MEC; Max Alan Souza Lopes, Eriberto Alves de Oliveira e José Domingos da Silva,
respectivamente Presidente e membros da Comissão Permanente de Licitação da CSG/MEC à época dos
fatos, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei n° 8.443/92, na forma do art. 220, inciso II, do RI/TCU,
no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), pela infração de diversos dispositivos da Lei n°
8.666/93, conforme assinalado nos itens 9 e 10 do Relatório que fundamenta o presente Acórdão;
8.2 - fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que os responsáveis comprovem,
perante o Tribunal (art. 165, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos
cofres da União;
8.3 - determinar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei n° 8.443/92, que o Ministério da
Educação e do Desporto — MEC, caso não sejam atendidas as notificações, efetue, com a observância do
disposto no art. 46 da Lei n°8.112/90, com a redação dada pela Lei n° 9.527/97, o desconto parcelado da
dívida nos vencimentos/proventos dos responsáveis, caso esses ainda sejam vinculados àquele órgão;
8.4 - autorizar a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inc. II, da Lei n° 8.443/92, caso a
providência determinada no subitem anterior se mostre ineficaz; e
8.5 - dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório, Voto e Decisão que o precederam, à
Secretaria de Controle Interno do Ministério da Educação e do Desporto, autora da Representação ora
analisada.
Ata n° 17/98-Plenário

•

Data da Sessão: 13/05/98-Ordinária
Especificação do quorum:
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11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da
Rocha e Benjamin Zymler.

MARCOS VINI IOS VILAÇA
Ministr -Relator

SARAIV
na Presidênci

Fui Presente:
Rep. do Ministério Público
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GRUPO 1— CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-014.657/97-0
Ementa: Representação. Pedido de impugnação do Edital de Concorrência
SERMAT-75.047197 — Petrobrás. Conhecimento para no mérito considerá-la
improcedente. Dar ciência ao interessado. Juntada destes autos às respectivas contas
da Petrobrás, relativas ao exercício de 1997.
RELATÓRIO

■■

1 — Natureza: Representação
2 — Unidade: Petróleo Brasileiro S/A — Petrobrás
3 - Interessado: Indústria Metal Mecânica Ltda. - METMEC
4 — Relatório: "Examina-se representação formulada pela METMEC, com fulcro no art. 113, § 10 da Lei
8.666/93, contra o Edital de Concorrência SERMAT-75.047/97 (PCM161-76-0016/97) Petrobrás
destinado à aquisição de 270 unidades de bombeio; Poço de Petróleo e Geometria Classe 1.
A instrução inicial sugeriu diligência à Companhia, no sentido de que fossem prestados maiores
4.1
esclarecimentos com relação aos pontos questionados pela METMEC. A inquirição se deu pelo Oficio
087/9aSECEX/98. Em resposta ao nosso expediente, a Petrobrás prestou os seguintes esclarecimentos:
— Preliminarmente, revela que as Solicitações de Esclarecimentos ( n's 2, 4, 5, 6, e 8) constantes
4.2
do pedido de impugnação ao Edital, formulado pela METMEC, tenham sido originalmente apresentadas
pela SAGE Industrial do Brasil Ltda, como participante do processo licitatório, pessoa jurídica distinta da
impugnadora da Concorrência. À SAGE foram dados os devidos esclarecimentos aos questionamentos
ora apresentados pela METMEC.
— "Solicitação 2 — No Item 6.4, na Condição "B" para proponentes estrangeiros, confirmar o prazo
4.3
de entrega de 75 dias, se é CFR/Porto de Destino no Brasil, caso afirmativo, definir o Porto".
Esclarecimentos Adicionais: Não é a Petrobrás quem define o início e o término da
4.4
responsabilidade do fornecedor, mas sim o INCOTERM — Acordo Internacional. Ele disciplina as
condições de entrega padronizadas, utilizadas no comércio internacional; é editado pela Câmara
Internacional de Comércio. Assim, a contratação, objeto do Edital, na modalidade de entrega CFR (Cost &
Freight), encontra-se subordinada ao INCOTERM, sujeita que a responsabilidade do fornecedor cesse,
quanto aos riscos da carga, quando o bem for colocado a bordo do navio, no porto de origem, o que foi
textualmente seguido pelo Edital.
Comentário: Se a prática está contida no Acordo Internacional — INCOTERM e é orientação
4.5
emanada da Câmara Internacional de Comércio, achá-la ilegal não deve prosperar, portanto, são
plenamente satisfatórios os esclarecimentos prestados.
- "Solicitação 4 — Ainda, no item 6.4, condição B, definir para fabricantes estrangeiros a condição,
4.6
de prazo de entrega em dias corridos em Mossoró/RN, a fim de equalizar o real prazo de entrega do objeto
licitado, como está, o usuário não tem a menor idéia, quando o equipamento realmente vai chegar, para
programar a instalação dos equipamentos.
Esclarecimentos Adicionais: A capacidade de programação do usuário é um ato de gestão da
4.7
administração, que não diz respeito aos procedimentos de licitação. Os prazos são diferenciados para
equalizar os eventos de desembolso após o recebimento do material no campo e possibilitar a verificação
do estado do equipamento antes do pagamento. Como demonstra a apresentação esquemática dos eventos:

Nacional

•

FCA
80 dias para fabricar

CIP:
15 dias para o
transporte
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Estrangeiro
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dias
75 dias para fabricar 20
transporte
e embarcar
marítimo — até o
porto de destino,
caso,
no
SANTOS
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95 Dias
15
dias
p/
10 dias para processar o
15 dias para
desembaraço e verificação no pagamento — total de 135
transporte no recebimento
país

Pagamento: 60 dias do BL- equivalente a 135 dias do início do
contrato
Ficou
demonstrado
que
a programação de instalação do equipamento não tem nada
Comentário:
4.8
a ver com os critérios da aquisição. A instalação, realmente, é um ato gerencial e foge aos procedimentos
licitatórios. Isso não quer dizer que a Petrobrás não tenha se precavido quanto a possíveis atrasos. O
quadro acima demonstra, claramente, a preocupação de equalizar, dentro do possível, os prazos de
entrega de material para os fornecedores estrangeiros e nacionais. A diferença verificada no prazo de
pagamento, foram de 10 dias, em favor do fornecedor nacional, uma vez que o prazo para ele é de 125
(cento e vinte e cinco) dias.
-"Solicitação 5 — No item 6.5.2., retificar a condição A e D, para importação e custos de
4.9
desembaraço feitos pelo proponente e não pela Petrobrás. Como está, só beneficia os concorrentes
internacionais, e mascara os reais custos envolvidos, para comparação de preços, que não estão definidos
no Edital, tais como fechamento do câmbio à vista, custos administrativos para desembaraço alfandegário,
e pagamento do ICMS antecipado na internação.
4.10 Esclarecimentos adicionais: "Tradicionalmente, a Petrobrás sempre equalizou, para efeito de
julgamento, as propostas dos estrangeiros com os nacionais. Nesse edital (Anexo 5) a prática foi mantida,
conforme pode se verificar no seu item 10.3, onde todas as despesas que incorrem no processo de
internalização são acrescidas à proposta estrangeira.
4.11 Ocorre que a Circular 27/47 do Banco Central determinou que as importações, cujos pagamentos
fossem efetivados após a emissão da Declaração de Importação (DI), tivessem a contratação de câmbio
antecipada, ou seja, antes da emissão da DI. Como, de fato, isso representa uma pequena antecipação de
desembolso, a CL respondeu aos licitantes que a Petrobrás estava estudando um valor percentual a ser
incorporado no critério de julgamento, para onerar as propostas das licitantes estrangeiras, promovendo
uma maior precisão na equalização.
4.12 Isto realmente ocorreu e, em 27/10/1997, a CL emitiu a Circular de número 3 (anexo 6),
encaminhada a todos os participantes do procedimento, alterando o item 10.3 do Edital, introduzindo a
alínea D, com um fator de 0,92 % a ser aplicado nas propostas das licitantes estrangeiras.
4.13 Com tal providência a CL corrigiu a única diferença de despesas existentes entre os nacionais e os
estrangeiros, que foi decorrente do adiantamento do contrato de câmbio futuro e pequenas diferenças nas
datas de recolhimento de impostos e taxas, até a respectiva recuperação".
4.14 O texto da Circular 03 registra o seguinte: "A esse resultado será acrescido, ainda, o custo relativo
ao transporte do material entre o Porto/Aeroporto de destino (indicado na planilha de preço) e o
destinatário (indicado no PCM referenciado na Parte II deste Edital), e o custo referente a diferença de
fluxo de desembolso decorrente das operações de importação, conforme abaixo:
US$ 170,00 por tonelada a transportar;
0,4% de "ad valorum", calculado sobre o valor encontrado em 10.3 (da Parte 01 do Edital);
18% de ICMS, calculado sobre a soma dos valores encontrados em A e B; e
0,92% de fluxo de desembolso, calculado sobre o valor encontrado em 10.3.
4.15 Comentários: as informações prestadas e os documentos encaminhados comprovaram que a
empresa corrigiu a falha questionada, equalizando os custos entre estrangeiros e nacionais.
4.16 - "Solicitação 6 — No item 6.6.3., retificar a condição B, para pagamento 30 dias após a chegada do
material em Mossoró/RN, sendo essa condição válida, também, para fabricantes nacionais conforme
Min-mv_120\c:\votos\014657970.doc\ajf
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estabelece o art. 40, inciso IX da Lei 8.666. Como está, é possível o fabricante internacional receber antes
de o usuário ter o equipamento disponível em suas instalações, o que não acontece com os fabricantes
nacionais.
4.17 Esclarecimentos Adicionais: A remessa de pagamento de bens contratados no exterior, para a
condição definida no Edital, ou seja, 60 dias da data do bill of ladding BL, só pode acontecer após a
obtenção e registro da DI no SISCOMEX.
4.18 O diagrama do esclarecimento anterior (Solicitação 4) mostra-nos que a licitante estrangeira recebe
o seu pagamento 10 dias após a nacional, correspondendo a uma postergação do desembolso pela
Petrobrás. Se adotado o procedimento sugerido - pagamento 30 dias do recebimento — para estabelecer a
isonomia seria necessário incluir no critério de julgamento o cálculo do valor presente, o que significaria
reduzir o valor de comparação da licitante estrangeira.
4.19 Comentário: Os esclarecimentos revelam que o licitante nacional não sofreu prejuízo em relação
ao estrangeiro. A preocupação da lei é não dar privilégios aos participantes estrangeiros. Dessa forma,
entendo que as informações prestadas esclarecem perfeitamente a situação, e demonstram que não há
desequilíbrio de tratamento beneficiando a participação exterior em detrimento dos participantes
nacionais.
4.20 - "Solicitação 8 — No item 10, critério de julgamento, retificar a comparação de preços finais para
todos os proponentes, com entregas C1P/Destinatário, sendo o preço do frete interno, e a internação para
fabricantes internacionais de sua inteira responsabilidade. Não tem sentido a Petrobrás definir valores
aleatórios no item 10.2., para comparação. A responsabilidade tem que ser do fabricante em conjunto com
seus representantes comerciais no Brasil. Diante desta solicitação, favor retificar a planilha de preços para
fabricantes internacionais, tendo a coluna de preços ofertada considerando todos os custos da internação, e
a coluna de frete, considerando o transporte Porto X Mossoró/RN, mantendo assim igualdade na
comparação dos preços e entrega conforme estabelece o art. 42, parágrafo 6° da Lei 8.666/93.
4.21 Esclarecimentos adicionais: "Trata-se de forma de julgamento utilizada pela Petrobrás antes
mesmo da Lei n° 8.666/93 ser publicada. O critério consiste em agregar ao preço do licitante estrangeiro
todas as despesas inerentes à importação, inclusive o custo do transporte do porto brasileiro para o destino
final.
4.22 Com isso, o julgamento se dá de forma isonômica, considerando-se o bem colocado junto ao
destino final, com todos os encargos incluídos. Este também é o entendimento deste Serviço Jurídico,
conforme Parecer SEJUR/DICONT 5078/97 de 30/10/1997.
4.23 O Parecer SEJUR assim se manifesta: e) Não vislumbramos quebra do Princípio da isonomia no
presente Edital. Pelo contrário, ao estabelecer o critério de equalização previsto no item 10.3.1. do Edital
a Companhia nada mais fez do que um aprimoramento legislativo ao parágrafo 6° do art. 42 da Lei de
Licitação, de constitucionalidade duvidosa, conforme nos ensina o administrativista Marcos Jurena
Villela Souto, na sua obra "Licitações e Contratos Administrativos"; f) De fato, a aplicação do
mencionado dispositivo legal na sua exegese gramatical, levaria a uma situação de flagrante proteção
genérica e incondicional ao licitante nacional o que "não encontra amparo na Constituição Federal, que só
admite beneficios especiais (para setores ou regiões) e temporário (cf. Marcos Jurena Villela Souto, ob.
Cit). g) Daí porque a Companhia tem a prática de julgar suas licitações de materiais com entrega no
destino, sendo que nos casos de importação, onde o importador é a Petrobrás, considera-se a entrega do
material no aeroporto/porto, acrescentando-se, para fins de equalização entre nacionais e estrangeiros, o
valor do frete nacional em função do peso da carga até o local do destino.
4.24 Comentários: Os esclarecimentos revelaram que este ponto foi corrigido pela Circular n° 03, da
CL, que reconheceu o custo de internação — transporte do porto/ aeroporto de destino - até a entrega ou
destino final.
4.25 Quanto ao item 2 de nosso oficio n° 087/98, conforme a própria Petrobrás informou ele foi
respondido nos esclarecimentos prestados na solicitação 2. Adicionalmente, achamos oportuno esclarecer
alguns termos citado no Edital.
4.26 O termo CFR indica que o custo do transporte internacional deve correr por conta do vendedor,
enquanto que o risco pelo que possa acontecer à carga é responsabilidade do comprador.
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4.27 No CIP, para os nacionais, o custo do transporte corre por conta do vendedor, mas o risco sobre a
carga, após colocação no meio de transporte escolhido é do comprador.
4.28 A Petrobrás concluindo suas justificativas fez a seguinte colocação: "o que o princípio da
isonomia impõe é tratamento igual aos realmente iguais". "O que a Constituição assegura é a
"Direito
igualdade jurídica, ou seja, tratamento igual aos especificamente iguais perante a lei" (in
Administrativo Brasileiro", Hely Lopes Meirelles, 18a Edição).
4.29 "No dizer de Ruy Barbosa, isonomia não é senão a igualdade entre iguais, e a desigualdade entre
desiguais na exata medida de suas desigualdades, a Lei 8.666 possibilitou à Administração uma
"desigualação prévia" entre possíveis licitantes, de modo a apenas permitir que, entre eles, alguns, com
características de suficiência técnica e econômica capazes de oferecer segurança, à administração, do
cumprimento de futuro contrato..." Rigolin, Ivan Barbosa - Manual prático das licitações: Lei n. 8.666/93,
colaborador Marco Túlio Bottino. - São Paulo: Saraiva, 1995.
4.30 Entendemos que em nenhum momento a administração praticou ato que propiciasse desequilíbrio
de tratamento entre as partes, ela sempre buscou equalizar as diferenças entre os participantes nacionais e
estrangeiros. Não inseriu no edital cláusulas discriminatórias, nem exigências inúteis a fim de dirigir a
licitação. Entendemos que a Petrobrás respeitou o princípio da isonomia como nos ensina o Prof Hely
Lopes Meirelles:
"O que o princípio da igualdade entre os licitantes veda é a cláusula discriminatória ou o
julgamento faccioso que desiguala os iguais ou iguala os desiguais, favorecendo a uns e prejudicando a
outros, com exigências inúteis para o serviço público, mas com destino certo a determinados candidatos"
Cretela Jr., José. Das Licitações Públicas, Rio de Janeiro Forense, 1993."
5 - Pareceres:
5.1 - Da Unidade Técnica: A 9' SECEX, após exame dos autos, considerando que as informações
adicionais trazidas aos autos pela Petrobrás ilidiram os fatos questionados pela METMEC, quanto a um
possível tratamento diferenciado em prol dos participantes estrangeiros, que caso fosse confirmado
ensejaria a impugnação do Edital SERMAT 75047/97, propõe que o Tribunal:
conheça da presente representação, com fundamento no art. 113, § 10 da Lei n° 8.666/93, para no
mérito considerá-la improcedente;
dê ciência da Decisão a ser tomada à empresa interessada; e
determine a juntada destes autos às contas anuais da Petrobrás, relativas ao exercício de 1997,
conforme o disposto no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c o artigo 194, inciso I, do Regimento
Interno do TCU.
É o relatório.

VOTO
Examina-se representação formulada pela Indústria Metal Mecânica Ltda. contra o Edital de
Concorrência da Petrobrás, destinado à aquisição de 270 unidades de bombeio, Poço de Petróleo e
Geometria Classe 1, em razão do não atendimento da isonomia entre licitantes nacionais e estrangeiros.
O Órgão Instrutivo, após exame dos autos, entendeu que as informações prestadas pela Petrobrás
ilidiram os fatos questionados pela Indústria Metal Mecânica Ltda., quanto a um possível tratamento
diferenciado em prol dos participantes estrangeiros.
Dessa forma, acolhendo o parecer da 9a SECEX, Voto no sentido de que o Plenário adote a
Decisão que ora submeto à sua apreciação.
TCU-Sala das Sessões, em 1 3 maio de 1998.
Mar •s inicio. Vilaça
Ministro- lator

•
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Processo n° TC 014.657/97-0
Classe de Assunto: (VII) — Representação
Interessado: Indústria Metal Mecânica Ltda — METMEC
Unidade: Petróleo Brasileiro S.A — Petrobrás
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: 9a SECEX
Decisão: O Tribunal Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2 — dar ciência desta Decisão à empresa interessada; e
8.3 - determinar ajuntada nestes autos às contas anuais da Petrobrás, relativas ao exercício de 1997,
conforme disposto no art. 43, inciso I, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 194, inciso I, do Regimento Interno
do TCU.
Ata n° 17/98-Plenário
Data da Sessão: 13/05/98-Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da
Rocha e Benjamin Zymler.

SARAIV . a Presidência
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MARCOS VINICIOS ILAÇA
Ministro-Rela e r
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GRUPO -1 CLASSE - VII
TC-001.911/98-8
Natureza: Solicitação
Entidade: Estado de Minas Gerais
Interessado: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira - SubprocuradorGeral da República - Coordenador da 5' Câmara de Coordenação e
Revisão (Patrimônio Público e Social)
Ementa: Pedido de cópia de decisão proferida na Tomada de Contas
Especial (TC n° 004.953/92-4), relativa ao Convênio n° 3006/98,
firmado entre o Estado de Minas Gerais e o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária. Informação ao requerente que a
questão ainda não foi apreciada definitivamente pelo Tribunal. Juntada
dos autos ao TC n° 004.953/92-4.

•

Trata-se de pedido formulado pelo douto Subprocurador-Geral da República, Dr. Eitel Santiago de
Brito Pereira, Coordenador da 5' Câmara de Coordenação e Revisão (Patrimônio Público e Social), por meio
do qual solicita cópia de decisão proferida no TC-004.953/92-4, com o intuito de instruir o procedimento
MPF-PR/MG 08112.007329/91-84, em curso na Procuradoria da República no Distrito Federal. Versa o
referido processo sobre Tomada de Contas Especial relativa ao Convênio CRT/MG/3006/92-4, firmado entre
o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA - e o Estado de Minas Gerais.
Informa a Sra. Assessora da 4' SECEX que duas solicitações da mesma natureza foram anteriormente
02.
encaminhadas a este Tribunal, tendo sido atendidas, conforme Decisão n° 353/93 - Plenário, Ata n° 33/93 e
Decisão n° 203/96 - Plenário, Ata n° 15/96. Em relação ao mérito do presente pedido, esclarece que a matéria
não foi apreciada em caráter definitivo pelo Tribunal. Assim sendo, propõe, com a concordância da Sra.
Secretária de Controle Externo Substituta, o acolhimento da presente solicitação, com fulcro no parágrafo
único do art. 30 da Resolução n° 77/96 para informar ao requerente que o processo encontra-se em fase final
de apreciação e que, tão logo o Tribunal julgue a matéria, ser-lhe-á encaminhada cópia da Decisão, bem como
do Relatório e Voto que a fundamentarem.
É o Relatório.

VOTO
Importa mencionar que o Tribunal ainda não apreciou o TC n° 004 953/92-4, objeto do pedido de
informações.
Esta Corte de Contas vem firmando posicionamento, a partir da Decisão n 2 91/96 - Plenário, Ata n2
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 2
190/97 e 191/97, ambas do Plenário e constantes da Ata n 2 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
04.
DTA/98
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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
05.
necessário que seja informado ao requerente que o TC- n° 004.953/92-4 ainda não foi objeto de deliberação
por parte do Tribunal, encontrando-se em fase de exame das razões de justificativa dos responsáveis. Cumpre
esclarecer, ainda, que, tão logo esta Corte julgue a matéria, será remetida cópia da Decisão, bem como do
Relatório e Voto que a fundamentarem, ao douto representante do Ministério Público Federal.
Por fim, tendo em vista que a matéria objeto do pedido de informações ainda não foi apreciada, por
07.
medida de cautela, entendo que o presente processo deva ser juntado ao TC-004.953/92-4, para que, quando
do seu julgamento, seja remetida à autoridade requerente cópia da Decisão que vier a ser tomada.
Ante o exposto, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste
Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 13 de maio de 1998
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DECISÃOM 27 0/98-TCU- Plenário

•

Processo nQ TC-001.911/98-8.
Classe de Assunto: VII — Solicitação.
Interessado: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira — Subprocurador-Geral da República — Coordenador da 5 a
Câmara de Coordenação e Revisão (Patrimônio Público e Social).
Entidade: Estado de Minas Gerais.
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 4a SECEX.
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. acolher 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;
8.2. informar à autoridade indicada no item 3 supra que o TC-004.953/92-4 ainda não foi apreciado de
forma definitiva pelo Tribunal, encontrando-se em fase de exame das razões de justificativa dos responsáveis,
devendo ser, tão logo a matéria seja julgada, remetida cópia da Decisão que vier a ser adotada, bem como do
Relatório e Voto que a fundamentarem, ao Ministério Público Federal;
8.3. determinar ajuntada do presente processo ao TC-004.953/92-4 para que, quando do seu julgamento,
seja remetida à autoridade requerente cópia da Decisão que vier a ser tomada.
Ata n° 17/98-Plenário
Data da Sessão: 13/05/98-Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin
Zymler (Relator).
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ANEXO II DA ATA N° 17, DE 13-05-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatórios e Votos, emitidos pelo Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, bem como
Decisões de n's 276 a 278, adotadas nos processos n's 015.519/93-7, 019.629/95-8 e 018.855/96-2,
respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado realizada nesta data (Parágrafo
Único do artigo 66 do Regimento Interno).

•

•
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TC n° 015.519/93-7 (sigiloso)
NATUREZA: Denúncia
ENTIDADE: Companhia de Navegação do São Francisco
INTERESSADO: Identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92,
0
c/c o art. 35, § 4 , inciso II, da Resolução TCU n° 77/96)
EMENTA: Denúncia. Conhecimento. Diligência. Audiência. Procedência.
Acumulação ilícita de cargos públicos. Situação regularizada mediante
exoneração de um dos cargos. Acolhimento das razões de justificativa.
Cancelamento do sigilo. Arquivamento.

Trata-se de denúncia acerca de possível irregularidade no exercício cumulativo, pelo Sr.
Homero Leite Neto, da função de Diretor da Companhia de Navegação do São Francisco e de Juiz Classista
de 1' Instância da Junta de Conciliação e Julgamento de Pirapora/MG (fls. 3/5).
Ouvido em audiência (fl. 14), o denunciado apresentou razões de justificativa (fls. 15/20) que,
em síntese, dizem o seguinte:
- exerceu, cumulativamente, a função de Diretor da Companhia de Navegação do São
Francisco e de Juiz Classista de 1' Instância na Junta de Conciliação e Julgamento de Pirapora/MG, no período
de 27/05/1992 a 30/08/1994;
seu primeiro mandato de juiz classista foi de 27/05/1992 a 26/05/1995, tendo sido novamente
nomeado para o período de 29/05/1995 a 28/05/1998;
- o art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal, veda a acumulação remunerada de
cargos, funções e empregos públicos;
a natureza temporária da investidura de juiz classista (três anos) e o fato de não estar
relacionado entre os cargos da Magistratura do Trabalho, no art. 91 da Lei Complementar n° 35, de
14/03/1979, levam o denunciado a concluir que o juiz classista de 1' instância não é titular de "cargo";
- não sendo titular de cargo e não se podendo classificá-lo como "emprego público", o juiz
classista não estaria sujeito às vedações constitucionais de acumulação de cargos, funções e empregos
públicos.
.Por último, o Sr. Homero Leite Neto afirma que a Secretaria de Administração Federal, através
do Parecer n° 410/90; a Assessoria Jurídica da Companhia de Navegação do São Francisco e o próprio
Tribunal Regional do Trabalho da 3' Região têm entendimento uniforme sobre a legalidade da acumulação
denunciada corno irregular.
À vista dessas ponderações, a Secex/MG, faz a análise seguinte (fls. 39/41):
a Companhia de Navegação do São Francisco, por recomendação da Ciset/MT, já havia
solicitado ao ex-Diretor o ressarcimento da remuneração percebida. O ressarcimento, contudo, não foi
realizado e também não foi instaurada a devida tomada de contas especial;
- o Tribunal de Contas da União, em diversos julgados, firmou entendimento considerando
ilegal a acumulação em análise, com fundamento no art. 95, parágrafo único, da Constituição Federal (TC001.811/92-4, Decisão n° 261/92-TCU-Plenário; TC-013.392/91-3, Decisão n° 375/92-TCU-Plenário; TC300.007/93-0, Decisão n° 302/93-TCU-2 ° Câmara; TC-021.877/94-1, Decisão n° 16/96-TCU-2' Câmara).
Conclusivamente, a Unidade Técnica, em pareceres uniformes, propõe ao Tribunal que a
Denúncia seja considerada procedente, transformando o presente processo, com fundamento no art. 47 da Lei
n° 8.443/92, c/c o art. 197 do Regimento Interno, em tomada de contas especial com o objetivo de citar o Sr.
Homero Leite Neto para apresentar alegações de defesa ou então recolher, à Companhia de Navegação do
São Francisco, as importâncias recebidas pelo exercício da função de Diretor daquela Empresa, no período
de 27/05/1992 a 30/08/1994.
1
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O Ministério Público se manifesta de acordo com as proposições da Unidade Técnica (fl. 43).
É o Relatório.
VOTO

Por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno
deste Tribunal a presente denúncia poderá ser conhecida.
No mérito, foi confirmado que o Sr. Homero Leite Neto exerceu, cumulativamente, a função
de Diretor da Companhia de Navegação do São Francisco e o mandato de Juiz Classista de 1 . Instância na
Junta de Conciliação e Julgamento de Pirapora/MG, no período de 27/05/1992 a 30/08/1994.
A jurisprudência predominante deste Tribunal tem como irregular essa acumulação. É nesse
sentido que apontam os seguintes julgados: TC-001.811/92-4, Decisão n° 261/92-TCU-Plenário; TC013.392/91-3, Decisão n° 375/92-TCU-Plenário; TC-300.007/93-0, Decisão n° 302/93-TCU-2: Câmara; TC021.877/94-1, Decisão n° 16/96-TCU-2' Câmara.
A propósito dos precedentes invocados e também segundo o que consta da Súmula n° 184 da
Jurisprudência predominante deste Tribunal, o mandato de membro classista, nos órgãos da Justiça do
Trabalho, configura-se como cargo público.
De fato, a Lei n° 6.903/81, que, até o advento da Lei n° 9.528, de 10/12/1997, regulava a
aposentadoria dos Juizes Temporários, equiparava-os, expressamente, aos funcionários públicos civis da
União, para os efeitos indicados em seu art. 10.
Por outro lado, o art. 115, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal, qualifica os
membros classistas da Justiça do Trabalho como magistrados.
Em ambas as condições encontram-se motivos de restrição para o exercício cumulativo do
mandato de Juiz Classista em Junta de Conciliação e Julgamento com um emprego em empresa de economia
mista. Em um e outro caso aplicam-se as vedações dos magistrados, no que couber, assim como, em uma e
outra hipótese, o membro classista é equiparado ao servidor público.
Em relação aos magistrados, encontra-se óbice no art. 95, parágrafo único, da Constituição
Federal. Quanto aos servidores públicos, a Lei n° 8.112/90, em seu art. 118, § 1', veda a acumulação
remunerada de cargos, empregos e funções nas entidades que discrimina.
Resolvida a questão da incompatibilidade legal para o exercício cumulativo de mandato
classista na Justiça do Trabalho com emprego em empresa de economia mista, resta o caso concreto em que
ocorreu, efetivamente, o exercício concomitante. E mais, nenhuma das entidades envolvidas, TRT da 3' Região
e Companhia de Navegação do São Francisco, levantou restrições à acumulação agora condenada.
Tanto o TRT da 3' Região, ao analisar denúncia formulada pelo Ministério Público do Trabalho
(fls. 26/30) quanto o Parecer da Assessoria Jurídica da Franave (fls. 22/23) são unânimes quanto à regularidade
do procedimento adotado. Nessa condição é que o Sr. Homero Leite Neto exerceu suas atividades. Exerceu-as
convencido de sua regularidade.
Por oportuno, transcrevo trecho de consulta formulada a este Tribunal, pelo Ministro Marcelo
Pimentel, quando Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, para esclarecer dúvidas em relação aos
membros classistas da Justiça do Trabalho, na qual atuei como Relator (TC-010.808/88-4 - Ata n° 24/89 Plenário, anexo IX):
‘`... fundamentalmente diferem dos togados (juizes) pela própria temporariedade do exercício

e pela liberdade de continuarem exercendo suas lideranças sindicais ou atividades particulares como
comerciantes, o que os deixa vinculados à atividade privada...".

Observa-se que não há incompatibilidade entre o exercício de mandato classista na Justiça do
Trabalho e a manutenção da atividade exercida na iniciativa privada. Sendo, no entanto, a Companhia de
Navegação do São Francisco uma empresa de economia mista, o Sr. Homero Leite Neto era ocupante de
emprego público e estava sujeito às restrições do parágrafo único do art. 118 da Lei n° 8.112/90, já acima
referida.
2
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Como, no entanto, transparece nos autos, ambos os cargos foram efetivamente desempenhados,
tanto a empresa estatal envolvida quanto a Junta de Conciliação e Julgamento de Pirapora/MG foram
beneficiadas pelos serviços do Sr. Homero Leite Neto, não vejo motivos para se determinar a restituição dos
salários que recebeu até agosto de 1994, da Companhia de Navegação do São Francisco.
A situação já não mais persiste. Em 30/08/1994 o denunciado foi exonerado do cargo de
Diretor de Administração e Finanças da Franave (fl. 35).
É importante esclarecer que a analogia que se fez com a Lei n° 6.903/81 só é possível porque
a acumulação analisada nestes autos ocorreu em período anterior à Lei n° 9.528, de 10/12/1997, que revogou
aquela. Esta lei, em seu art. 5', estabelece nova orientação à questão previdenciária dos magistrados classistas
temporários da Justiça do Trabalho, in verbis:
"Art. 5 0 Os magistrados classistas temporários da Justiça do Trabalho e os magistrados da
Justiça Eleitoral nomeados na forma dos incisos lido art. 119 e III do § 1* do art. 120 da Constituição
Federal serão aposentados de acordo com as normas estabelecidas pela legislação previdenciária a que
estavam submetidos antes da investidura na magistratura, mantida a referida vinculação previdenciária
durante o exercício do mandato.
§ 100 aposentado de qualquer regime previdenciário que exercer a magistratura nos termos
deste artigo vincula-se, obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS."

Dessa forma, divergindo, em parte, dos pareceres, VOTO por que o Tribunal de Contas da
União adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 13 de maio de 1998.

ct
Carlos Átila Álvares da Silva
Ministro Relator

•

•
3
Min-ca- A:101551993

-118TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Ministério Público

âilea

in tlr

Proc. TC-015.519/93-7
Denúncia
PARECER

Cuidam os autos de denúncia acerca de acumulação irregular de cargos por parte dc
Sr. Homero Leite Neto, que, no período compreendido entre 27.05.92 e 30.08.94, ocupou
concomitantemente, o cargo de Diretor da Companhia de Navegação do São Francisco - FRANAVE
e o de Juiz Classista na Junta de Conciliação e Julgamento de Pirapora/MG.
Por reputarmos adequadas as considerações expendidas pela SECEX/MG no parecei
instrutório de fls. 39 a 41, especialmente os precedentes mencionados no item 7 (fl. 40), e em atençãc
à honrosa solicitação de audiência propiciada pelo Exmo. Sr. Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
(fl. 42), manifestamo-nos de acordo com as proposições alvitradas pela Unidade Técnica (item
de fls. 40 e 41). Entendemos oportuno, porém, recomendar a revisão do valor recebido em maio/92
visto que a acumulação nesse período se deu em apenas cinco dias.
Ministério Público, em 26 de junho de 1997

Marinus ÈÁuarØ De Vries Marsico
Procurador

•

•
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DECISÃO N° 276/98-TCU - PLENÁRIO O'r e'd°
Processo n° TC-015.519/93-7 (sigiloso)
Classe de Assunto: VII - Denúncia.
Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 35, § 4', inciso II, da
Resolução TCU n° 77/96).
Entidade: Companhia de Navegação do São Francisco.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico, Procurador.
Unidade Técnica: Secex/MG.
Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 53 e 55, §1 °,
da Lei n° 8.443/92, DECIDE:
8.1. conhecer da denúncia em pauta para, no mérito, considerá-la procedente;
8.2. acolher as razões de justificativa apresentadas e arquivar os presentes autos;
8.3. retirar a chancela de "sigiloso" dos presentes autos; e
8.4. encaminhar ao denunciante cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam.
9. Ata n° 18/98-Plenário

Data da Sessão: 13/05/98-Extraordinária de caráter reservado
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator), Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.
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TC n° 019.629/95-8 (SIGILOSO)

(Com 2 volumes)
NATUREZA: Denúncia
ENTIDADE: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás
RESPONSÁVEL: Joel Mendes Rennó, Presidente (denunciado)
INTERESSADO: Identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92,
c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da Resolução TCU n° 77/96)
EMENTA: Denúncia. Excesso de remuneração de dirigentes de estatal.

Conhecimento. Inspeção. Procedência. Audiência dos responsáveis. Razões
de justificativa insuficientes para descaracterizar a irregularidade.
Imprecisão do complexo normativo disciplinador da remuneração.
Dispensa do ressarcimento das quantias pagas a maior. Determinações.
Juntada do processo às contas anuais para exame em conjunto e em
confronto.

e

Trata-se de denúncia (fls. 2/3) formulada ao Tribunal, "com fukro no art. 5°, inciso XXXIV,
da Constituição Federal e na Lei n°8.443/92" contra ato supostamente ilegal do Sr. Joel Mendes Rennó,
Presidente da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás.
O objeto da denúncia centra-se na percepção de verbas remuneratórias, em desacordo com as
disposições que regem o assunto, por parte da Diretoria da Petrobrás.
Após verificação in loco (fls. 54/65) por mim autorizada (fl. 53) e a audiência dos responsáveis
(fls. 72/103) na forma requerida pelo Ministério Público (fl. 71), a 9' SECEX, considerando que os dirigentes
da Petrobrás arrolados nos autos recebem, por opção, remuneração nos termos do art. 3°, inciso II, do
Decreto-Lei n° 2.355/87 (salário paradigma acrescido de 20%), concluiu, em sua análise (fls. 106/107), que
ocorreram os seguintes pagamentos de excessos remuneratórios aos diretores daquela Estatal, durante o
exercício de 1995:
a) vantagens não previstas no Decreto-Lei n° 2.355/87:
Participação nos Lucros, conforme DL n° 1.971/82;
adicional de periculosidade;
pagamento de férias;
parcelas excluídas indevidamente para a comparação com o teto ministerial:
ATE (Adicional por Tempo de Serviço);
duodécimo de Gratificação de Natal.
A Unidade Técnica fundamenta sua análise no art. 3°, § 2°, do Decreto-Lei n° 2.355/87, in
verbis:
"55' 2°. Para fins da fixação dos honorários, bem assim para cálculo do acréscimo de que trata
o parágrafo anterior, consideradas, exclusivamente, as parcelas da maior retribuição paga a empregado
da entidade, compreendendo: •
o salário-base do Plano de Cargos e Salários, efetivamente pago e não computadas as
vantagens a que se refere o art. 5°;
a gratificação de função ou equivalente;
a gratificação de natal (Lei n°4.090, de 13 de julho de 1962); e
o adicional por tempo de serviço."

•
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Por isso, em pareceres uniformes, propõe (fls. 107/109) determinação à Estatal em foco para
descontar, na remuneração dos dirigentes que indica, os valores recebidos a título de adicional de
insalubridade, participação nos lucros (Decreto-Lei n° 1.971/82), bem assim as parcelas de Adicional por
Tempo de Serviço e Gratificação de Natal duodecimada, excluídas da composição do teto ministerial, em
desacordo com o Decreto-Lei n° 2.355/87 e Lei n° 8.852/94.
O Ministério Público, parecer da lavra do Sr. Procurador Ubaldo Alves Caldas, manifesta-se
favoravelmente às proposições da Unidade Técnica, ressalvando, contudo, a exclusão da gratificação de natal
duodecimada, sendo esta a sua análise (fls. 110/111 e 118):
(.4

•

•

Tendo em vista que, neste caso, os dirigentes optaram pela retribuição de que trata o art. 30
inciso II, do Decreto-Lei n°2.355/86, o pagamento de adicional de periculosidade e de participação nos
lucros é indevida, visto que não se inserem na relação de que trata o parágrafo 2° do mesmo dispositivo.
Quanto ao pagamento de férias aos dirigentes, ratificamos posicionamento deste Ministério
Público, revelada em Parecer de 11.12.96 (lh. 67 a 70). Assim, em razão dos fundamentos lá
apresentados, posicionamo-nos pela legalidade desse pagamento de férias aos dirigentes.
Como bem observado pela instrução de fls. 54 a 63, o Tribunal já firmou entendimento no
sentido de ser incorreta a exclusão do adicional por tempo de serviço para fins de comparação com o
teto ministerial, visto que não se trata de uma vantagem pessoal (Acórdão n°98/93 - Plenário - TC n°
016.522/91-5 e Decisão n°233/95 - 2a Câmara - TC n°005.772/95-8).
A exclusão do adicional por tempo de serviço é questão que ainda enseja conflitos de
interpretação. Isso porque o Decreto-Lei n°2.355/87, no sç 2° do art. I°, admite a exclusão, mas não
esclarece se a referência é ao adicional de dirigente ou ao do paradigma.
A interpretação no sentido de ser vedada a exclusão do adicional por tempo de serviço (ATS)
do paradigma, em nosso entendimento, harmoniza-se com a mens legis. Note-se que as parcelas
passíveis de exclusão, apontadas no ,sç 2° do art. I° do mencionado Decreto-Lei, são especificas do
dirigente e decorrentes de sua própria atividade.
O DL 2.355/87, ao autorizar expressamente a exclusão do anuênio para fins de cálculo de
excesso remuneratório, certamente que se refere à dedução do anuênio do próprio dirigente, que é uma
vantagem pessoal que não diz respeito a seu cargo de dirigente.
Caso admitíssemos a exclusão tanto do ATS do paradigma como do ATS do próprio dirigente,
estaríamos diante de uma situação em que a remuneração desses dirigentes, se considerada sem
qualquer das deduções previstas no DL 2.355/87, extrapolaria ainda mais a remuneração do Ministro
de Estado.
Assim, consideramos indevida a exclusão do adicional por tempo de serviço praticada pela
Petrobrás S.A.
Quanto à exclusão da gratificação duodecimada, entendemos correta. O Decreto-Lei n°
2.355/87, em seu art. I°, sS' 2°, expressamente permite tal dedução.
Por meio da Decisão n°117/92 (Ata 13/92, TC n°006.598/91-9), o Plenário desta E. Corte,
atendendo à Consulta sobre limite constitucional de remuneração mensal formulada pela Secretaria de
Controle Interno do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, posicionou-se pela exclusão das
seguintes parcelas:
111 - PESSOAL DAS ESTATAIS (art. I° do Decreto-Lei n°2.355, de 27/08/87, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei n° 7.923, de 12/12/89): salário família, diárias, ajuda de custo, gratificação
de natal, adicional por tempo de serviço, bem assim as indenizações decorrentes de revisão de contrato
de trabalho, as contribuições feitas para o FGTS, para o PIS/PASEP, a concessão de férias ou licença
prêmio em pecúnia, e as parcelas de caráter indenizatório.'
Não há como se considerar como indevida a exclusão da gratificação de natal duodecimada,
se considerarmos correta a exclusão da gratificação de natal que não é paga em duodécimos.
Não reconhecemos como irregularidade, portanto, a exclusão da gratificação duodecimada.
Isto posto, este representante do Ministério Público manifesta anuência à proposição de fls.
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107/109, ressalvados os importes apresentados como excesso de remuneração, excluindo-se as parcelas
concernentes à gratificação de natal duodecimada.
Nesse sentido, opinamos pelo encaminhamento dos autos à Unidade Técnica, com a finalidade
de realização de novos cálculos do excesso de remuneração, considerando como correta a exclusão da
gratificação de natal duodecimada".

Tribunal de Contas da União

Acolhendo o entendimento do Ministério Público, determinei (fl. 112) fossem refeitos os
cálculos. Dessa forma, os valores corretos dos excessos remuneratórios apontados encontram-se às fls.
113/115.
É o Relatório.
VOTO

Como resultado das diligências efetuadas para apurar a denúncia de fls. 2/3, que provocou a
abertura deste processo, questiona-se o pagamento, ao Presidente e dirigentes da Petrobrás, de gratificações
adicionais por tempo de serviço, de periculosidade, de participação nos lucros (prevista no Decreto-Lei n°
1.971/81) e de duodécimo mensal de gratificação natalina.
As justificativas enviadas pelo dirigente máximo da entidade se fazem acompanhar de cópias
dos expedientes e pareceres dos órgãos jurídico e de pessoal da estatal, que expressamente defendem a
legalidade dos cálculos que resultaram nos pagamentos ora questionados.
As análises efetuadas pelo órgão técnico da Secretaria deste Tribunal, entretanto, com a
correção oportunamente introduzida pelo Ministério Público, conduzem a conclusão oposta, e demonstram
que a correta interpretação da legislação que disciplina a matéria não autoriza a inclusão nem do adicional de
periculosidade, nem da participação nos lucros no valor da remuneração total do chamado "funcionário
paradigma", para fins de determinar o valor dos honorários do diretor da estatal.
Ao contrário da opinião esposada pelos órgãos internos da Petrobrás, portanto, as quantias
pagas em 1995 aos dirigentes daquela estatal, em decorrência da inclusão dessas vantagens no cálculo de sua
remuneração, extrapolaram os valores legalmente devidos e por isso, a critério da instrução e do Ministério
Público, devem ser devolvidas aos cofres da empresa pelos respectivos beneficiários.
Da mesma forma, de acordo com a exegese, predominante nesta Corte, os dispositivos
pertinentes do Decreto-Lei n° 2.355/87 e da Lei n° 8.852/94 não autorizam que se exclua, da remuneração do
diretor da estatal, o adicional por tempo de serviço para fins de cotejo com o teto de remuneração. Ao praticar
essa exclusão, o órgão de pessoal da Petrobrás teria pago aos dirigentes da entidades, em 1995, parcela de
remuneração superior ao limite legalmente permitido. Também nesse caso os pareceres concluem que os
beneficiários de tal pagamento devem restituir ao Erário, em valores atualizados, as quantias que lhes foram
pagas indevidamente.
Estou de acordo com a instrução quanto ao mérito de sua interpretação dos dispositivos legais
em comento, em que, discordando dos serviços jurídico e de pessoal da entidade, argúem a inexistência de
fundamento para tal forma de cálculo da remuneração dos dirigentes da Petrobrás.
Peço vênia, entretanto, para divergir no que se refere à determinação de ressarcimento das
quantias recebidas em decorrência da equivocada aplicação das disposições legais e regulamentares que tratam
da matéria. Em primeiro lugar porque, como demonstrado, os pagamentos questionados se apoiaram em
pareceres jurídicos do órgão próprio da estatal. Embora tal circunstância não seja suficiente para convalidar
despesas efetuadas em desacordo com a interpretação prevalecente nesta Corte, evidencia não obstante a
complexidade da regulamentação pertinente a honorários de dirigentes de estatais - tanto que tem suscitado
controvérsia sempre renovada a cada caso concreto. Prova disso é que, na reforma administrativa ora em
tramitação no Congresso Nacional, se tem discutido justamente a conveniência de unificar a remuneração do
servidor para tornar inconteste o valor sujeito ao teto remuneratório
Em segundo lugar, assinalo que, exatamente em vista dessa reconhecida imprecisão do
complexo normativo que disciplina a remuneração de servidores, dirigentes e empregados da Administração
Direta e Indireta, esta Corte tem com freqüência dispensado os responsáveis de devolverem as quantias
3
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recebidas a maior, em situações semelhantes à que ora se discute nestes autos, limitando-se a determinar a
correção da forma de cálculo do pagamento examinado. Cito, dentre outros, nesse sentido, os Acórdãos no s
123/94 (Prestação de Contas da Teleron), 221/93 (idem, Petrofértil); 98/93 (idem, Telebrás), 66/94 (idem,
Excelsa) e 62/95(BNDES), todos exarados pelo Plenário.
Assim, discordando parcialmente dos pareceres, considero que o Tribunal deve determinar à
Petrobrás que ajuste o valor da remuneração de seus dirigentes de forma a (a) excluir o adicional de
periculosidade e a participação nos lucros do valor da remuneração total do chamado "funcionário paradigma",
para fins de determinar o valor dos honorários dos dirigentes da estatal, e (b) não excluir, da remuneração do
diretor da estatal, o adicional por tempo de serviço para fins de cotejo com o teto de remuneração dispensando-se a devolução das quantias pagas em decorrência da equivocada interpretação dos dispositivos
legais pertinentes a essas questões, pelas razões expostas.
Nessa linha de entendimento, VOTO por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora submeto
à apreciação do Plenário
Sala das Sessões, em 13

de maio de 1998.

•
Carlos: Átila Álvares da Silva
Ministro Relator

•

•
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Processo n° TC-019.629/95-8 (SIGILOSO)
Classe de Assunto: VII - Denúncia.
0
Interessado: Identidade Identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 35, § 4 , inciso
II, da Resolução TCU n° 77/96).
Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas, Procurador.
Unidade Técnica: 9' Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 53, §§ 3° e
4°, e 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92 e nos arts. 212 e 213 do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. conhecer da denúncia em exame, por atender aos requisitos legais e regulamentares pertinentes, para,
no mérito, considerá-la procedente, em parte;
8.2. determinar à Petrobrás que observe fielmente, na fixação da remuneração de seus dirigentes, as
disposições do Decreto-Lei n° 2.355/87, com alterações posteriores, e da Lei n° 8.852/94, cuidando em
especial de:
8.2.1. excluir o adicional de periculosidade e a participação nos lucros do valor da remuneração total do
chamado "funcionário paradigma", para fins de determinar o valor dos honorários dos dirigentes da estatal,
e de
8.2.2. não excluir, da remuneração do diretor da estatal, o adicional por tempo de serviço para fins de
cotejo com o teto de remuneração;
8.3. dispensar, em vista das circunstâncias do caso concreto, a devolução das quantias pagas aos dirigentes
da Petrobrás, em decorrência da equivocada interpretação dos dispositivos legais pertinentes às questões
mencionadas no item 8.2. anterior;
8.4. levantar a chancela de "sigiloso" destes autos;
8.5. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam:
8.5.1. ao denunciante, e
8.5.2. à Ciset/MME, com a recomendação de que verifique o cumprimento da determinação formulada no
item 8.2, acima, na prestação de contas da Petrobrás referente ao exercício de 1998;
8.6. determinar ajuntada destes autos às contas da Petrobrás, referentes ao exercício de 1995, para exame
em conjunto e em confronto.
9. Ata n° 18/98-Plenário
Data da Sessão: 13/05/98-Extraordinária de caráter reservado
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator), Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.

SARAIVA
a Presidência

CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro-Relator
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NATUREZA: Denúncia
ENTIDADE: Indústria Carboquímica Catarinense S.A. - ICC
INTERESSADOS: identidade preservada (art. 55, § 1', da Lei n° 8.443/92
c/c o art. 35, § 4, inciso II, da Resolução TCU n° 77/96)
EMENTA: Denúncia. Acumulação ilícita de emprego em subsidiária de
empresa de economia mista com cargo público em administração
municipal. Diligência in loco. Procedência. Audiência. Acolhimento das
razões de justificativa. Cancelamento do sigilo. Arquivamento.

•

Trata-se de denúncia formulada ao Tribunal acerca de possível ilegalidade na acumulação de
emprego público exercido na Indústria Carboquímica Catarinense S.A. com os cargos de Assessor Jurídico
da Câmara Municipal de Imbituba/SC e de Procurador Jurídico daquele Município (fls. 3/5).
Ouvido em audiência (fl. 73), o denunciado apresentou razões de justificativa (fls. 78/82) que,
em síntese, dizem o seguinte:
a Indústria Carboquímica Catarinense S.A., sociedade controlada por empresa de economia
mista (Petrobrás Fertilizantes S.A. - Petrofértil), não se enquadra no rol das espécies societárias definidas nos
incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição Federal, não havendo ilegalidade no exercício concomitante
de um emprego naquela empresa e o cargo de assessor jurídico em órgão municipal;
atuou como Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Imbituba/SC e como Procurador
Jurídico do Prefeito do mesmo Município;
- em ambas as situações foi nomeado por portaria, ocorrendo o exercício dessas funções fora
do horário normal de expediente, sem prejuízo às suas atividades na ICC; e
- não recebeu qualquer remuneração pelas funções exercidas na Câmara e Prefeitura Municipal
de Imbituba/SC.
A Secex/SC, ao analisar os esclarecimentos, por entender que a ICC, nos termos do inciso III
do
Decreto-lei
n° 200/67, é uma sociedade de economia mista e que por isso seus empregados estão
do art. 50
sujeitos à vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos, funções ou empregos (art. 37, XVII,
CF), propõe, em pareceres uniformes (fls. 113/114):
"...determinação à Indústria Carboquímica Catarinense S.A. - ICC, em liquidação, no sentido
de serem adotadas as medidas cabíveis para a apuração da gravidade da falta cometida pelo empregado
Milton Chukster, que diz respeito à acumulação ilícita de emprego e cargos remunerados na
Administração Pública, com o fim da aplicação das sanções previstas na Lei, inclusive daquela
constante no art. 482, 'b' da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, se for o caso, comunicando-se
esta Corte de Contas sobre as providências levadas a efeito."
O Ministério Público, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado,
manifesta-se nos seguintes termos (fls. 116/118):
44

Realizada diligência in loco pela SECEX/SC, verificou-se efetivamente a acumulação (fls.
19/22), tendo sido determinada e promovida a audiência prévia dos responsáveis (fls. 61/75), que
apresentaram razões de justificativa (fls. 76/111).
Apreciando-as, a Unidade Técnica conclui pela irregularidade da aludida acumulação e
sugere determinação à Indústria Carboquímica Catarinense no sentido da adoção das medidas cabíveis
para apuração da falta cometida pelo empregado, com vistas a aplicação de sanção fl. 113).
115).
Honra este Ministério Público a audiência solicitada por V. Exa
1

•
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De início, concordamos com a Unidade Técnica sobre a elisão da responsabilidade dos dirigentes e exdirigentes da ICC, uma vez que alegaram o desconhecimento da referida acumulação Uh. 76, 105, 106,
107, 108, 109, 110/111).
Quanto ao Sr. MILTON CHUKSTER, alega que houve iliceidade no pré-julgamento realizado
pelo Tribunal; que a Indústria Carbo química Catarinense, desde a edição da Lei n°6.524, de 11.4.78,
já não é sociedade de economia mista, mas tão-só sociedade anônima, controlada da Petrobrás
Fertilizantes S.A.-Petrofértil, de modo que seus empregados não são alcançados pela vedação
constitucional de acumulação de cargos e empregos públicos; que, quando assessor da Prefeitura e da
Câmara Municipal de Imbituba/SC, atuava fora do horário de expediente e sem prejuízo das suas
atividades na ICC; que sua nomeação e exoneração nos cargos municipais deram-se por portaria, não
se configurando, portanto, relação de emprego com o Município (fls. 78/82).
No que concerne ao pré-julgamento alegado, este de maneira nenhuma ocorreu, tendo sido
verificada apenas, em inspeção in loco, pela Unidade Técnica deste Tribunal, a ocupação simultânea
de cargo e emprego público, objeto da audiência prévia que lhe foi concedida, em respeito aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Tais medidas antecedem a decisão desta
Corte sobre a matéria, que está por vir, estritamente dentro do processo regular, previsto na Lei n°
8 . 443/92.
Sobre sua atuação, no cargo municipal, fora do horário de expediente da ICC, apesar da
alegação, não trouxe aos autos as provas que lhe cabe.
Quanto à não-configuração do vínculo empregatício com o Município, não se vê como
acolhê-la. Primeiro, porque não se sabe se o regime escolhido pelo Município para os seus servidores
é o celetista ou o estatutário; segundo, porque as portarias «is. 23 e 30) são de extrema clareza,
indicando a ocupação pelo responsável do cargo público municipal, concomitantemente ao emprego
na ICC.
No que atina à ICC não ser uma sociedade de economia mista, exsurgem dos autos duas
questões. Primeira, seriam os empregados das empresas estatais controladas direta ou indiretamente
pelo Poder Público, que não se enquadram no conceito legal de sociedade de economia mista,
alcançados pela vedação constitucional de acumulação de cargos, funções ou empregos públicos?
Segunda, na hipótese de resposta afirmativa ao primeiro quesito, seria o empregado faltoso, no caso
em tela, passível de apenação e qual a pena cabível?
A resposta à primeira pergunta é, segundo pensamos, afirmativa.
A norma estabelecendo a vedação é constitucional (art. 37, incisos XVI e XVII). Conquanto
essa norma não estenda expressamente a vedação às empresas estatais controladas direta ou
indiretamente pelo Poder Público, não se pode concluir, com base nas definições de empresa pública
e de sociedade de economia mista previstas no Decreto-Lei n° 200/67, que os empregados de tais
empresas não seriam atingidos por essa vedação.
O equívoco está em se pretender interpretar a Constituição à luz das normas que lhe são
inferiores, quando a regra de hermenêutica é justamente oposta, no sentido de que estas normas
infraconstitucionais é que devem ser lidas tendo aquela com paradigma.
A Constituição ao referir-se, no art. 37, XVII, a 'autarquias, empresas públicas, sociedades
de economia mista e fundações mantidas pelo poder público' pretendeu abranger todas as entidades
criadas ou assumidas pelo Estado como instrumento de sua ação.
É que a vedação de acumulação de cargos, empregos e funções públicas é a regra insculpida
na Constituição, de maneira que qualquer exceção a essa regra deve ser expressa na própria
Constituição, como bem esclareceu o Ministro CARLOS VELLOSO, em seu voto proferido no RE n°
163.204-6/SP, de 9.11.94, ao tratar da matéria de acumulação entre proventos e vencimentos, in verbis:
'Não procede a afirmativa de que a Constituição apenas veda a acumulação de cargos
públicos. Que a Constituição é expressa no estabelecer tal acumulação, não há dúvida. Partir dessa
proibição para a afirmativa no sentido de que a Constituição permitiria a acumulação de proventos com
vencimentos, é ir longe demais. O que deve ficar esclarecido é que deveria ser expressa a permissão
excepcional, a acumulação de proventos com vencimentos, dado que a proibição está implícita na
Se a regra
vedação expressa. É que os proventos decorrem, sempre, de um cargo exercido na atividade.
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é a proibiç 'do da acumulação, a permissão, que é exceção, há de ser expressa, há de ser
escrita.' (grifou-se).
Ademais, a admissibilidade da acumulação pretendida pelo responsável fere o espírito, a
finalidade, da norma constitucional entelada. A inobservância da finalidade da norma fulmina-a em sua
essência. Nesse sentido, manifestou-se CARLOS ARI SUNDFELD ( Inadmissibilidade da Acumulação
de Cargo Público em Empresa Estatal', Boletim de Direito Acbninistrativo, ano X, n°4, abril/94, p. 223),
in verbis:
'Como já se viu, o espírito da regra é evitar o risco de que atividades de relevância pública
sejam mal executadas, e de que o Poder Público remunere, direta ou indiretamente, mais de uma vez
o trabalho de alguém, em prejuízo evidente para os cofres estatais. É óbvio que o incômodo que a
proibição de acumular pretende impedir independe da natureza jurídica ou da estrutura organizacional
da entidade empregadora; tanto existe em relação a pessoas de direito público quanto com referência
a pessoas de direito privado, seja qual for o rótulo que a legislação lhes imprima.'
Se não bastassem esses argumentos para justificar a impossibilidade da acumulação de cargo
público na administração direta com emprego em sociedade anônima controlada, direta ou
indiretamente, pelo Estado, acrescente-se que, neste Tribunal, o entendimento é de que tal emprego é
público, cuja ocupação submete-se a prévio concurso público. Sendo o emprego público, incide sobre
ele o Direito Público, ratificando a inafastabilidade da proibição constitucional de acumular.
Esse entendimento está cristalizado no Enunciado n° 231 da Súmula desta Corte, vejamos:
A exigência de concurso público para admissão de pessoal se estende a toda a Administração
Indireta, nela compreendidas as Autarquias, as Fundações instituídas e mantidos pelo Poder Público,
as Sociedades de Economia Mista, as Empresas Públicas e, ainda, as demais entidades controladas
direta ou indiretamente pela União, mesmo que visem a objetivos estritamente econômicos, em regime
de competitividade com a iniciativa privada'. (grifou se).
-

•

Diante dessas ponderações, portanto, é de concluir que o Sr. MILTON CHUKSTER
efetivamente acumulou indevidamente emprego e cargo público.
Não se tem dúvida que a violação da norma constitucional ampara a eventual apenação do
responsável. No entanto, que penalidades seriam cabíveis, in concreto?
Quanto à aplicação das sanções previstas na CLT, são de competência da Indústria
Carbo química Catarinense, cabendo a ela discricionariamente decidir sobre a matéria, de modo que,
para esse fim, convém a comunicação a essa empresa da decisão que vier a ser proferida no caso.
No que pertine à hipótese de restituição pelo responsável dos valores que percebeu em
duplicidade, cabem ponderações mais longas.
É de considerar a alegação do responsável, embora sem comprová-la, de que prestou os
serviços ao Município, fora do horário de expediente, sem prejuízo de sua atuação na ICC. É que,
embora lhe caiba o ônus da prova, não se encontra, nos autos, contraprova cabal da superposição de
horários, de modo que a devolução dos recursos poderia configurar o enriquecimento sem causa do
Estado, se efetivamente os serviços tiverem sido prestados em horários distintos.
Supondo-se, ainda, a aplicação da pena de devolução de recursos, quais valores deveriam
ser restituídos, os percebidos dos cofres municipais ou aqueles recebidos da empresa estatal? Qual o
critério a ser utilizado a balizar a devolução, deve-se, por exemplo, restituir o ente estatal que sofreu
prejuízo ou, favorecendo o empregado, deve ser ressarcido o ente que pagou os menores valores?
Não temos respostas a estas perguntas. Não sabemos se houve efetivamente prejuízo
patrimonial de um dos entes estatais, pois que o responsável alega a prestação de serviços em horários
distintos. Por outro lado, refoge a competência desta Corte determinar a devolução de recursos aos
cofres Municipais, que foram percebidos em valores menores, conforme comparação entre as planilhas
de fls. 107 e 33/59.
Outrossim, é de ver que a acumulação ilegítima não é atual, pois que cessou em 31.12.96.
3
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gu ra a aplicação de multa ao
Assim, diante dessa situação, pensamos que melhor seAsafigura
responsável.
Ante o exposto, em face da violação da norma constitucional que veda a acumulação de
cargos e empregos públicos, opina este representante do Ministério Público no sentido de que não sejam
acolhidas as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. MILTON CHUKS TER, aplicando-se-lhe a
multa prevista no art. 58, II, da Lei n° 8.443/92, com fundamento no art. 43, parágrafo único, da
referida Lei.
Outrossim, sugere-se o encaminhamento da decisão que vier a ser proferida por esta e. Corte
ao liquidante da Indústria Carbo química Catarinense, para adoção das medidas de sua competência
que entender cabíveis."

É o Relatório.
VOTO

Por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno
deste Tribunal a presente denúncia pode ser conhecida.
No mérito, restou comprovada a acumulação ilícita de emprego em subsidiária de empresa de
economia mista e de cargo público em administração municipal, que, entretanto, cessou em 27/12/1996,
quando o interessado foi exonerado do cargo de confiança que ocupava na Prefeitura Municipal de
Imbituba/SC. A Unidade Técnica propõe determinação à Indústria Carboquímica Catarinense S.A. - ICC para
a apuração da falta cometida pelo empregado Milton Chukster. Já o Ministério Público, ante as ponderações
por ele expendidas, sugere a aplicação da multa prevista no art. 58, II, da Lei n° 8.443/92, ao próprio
empregado, ante a violação da norma constitucional que veda a acumulação de cargos e empregos públicos.
A meu ver, entretanto, a multa prevista no dispositivo legal indicado só é aplicável "aos
responsáveis", assim conceituadas aquelas pessoas que se enquadrem no parágrafo único do art. 70 da
Constituição Federal, como prevê o inciso VIII do art. 71, também da CF.
Essa penalidade é específica para ato de gestão censurável. A acumulação ilícita de cargo e
emprego público não pode ser classificada como ato de gestão. Logo, quem a pratica não está sujeito às
cominações a que se refere o art. 58 da citada Lei n° 8.443/92. Por esse motivo, com vênias ao Ministério
Público, deixo de acolher a sugestão de aplicação da multa ao empregado da ICC — S.A.
Além disso, como está demonstrado no Relatório precedente, o exercício do cargo público na
administração municipal, embora ilegal, não causou prejuízo à atuação do empregado na ICC. As declarações
do Presidente daquela Estatal (fl. 105) e do Chefe do Setor da Pessoal (fl. 103) confirmam que o Sr. Milton
Chukster exerceu, efetivamente, suas atividades laborais naquela Companhia durante o período em que
ocorreu a acumulação. Por isso, como assinala o Ministério Público, a devolução dos recursos configuraria
o enriquecimento sem causa do Estado.
De outra parte, refoge, também, a este Tribunal, a competência para determinar a devolução
dos recursos de que tratam estes autos aos cofres Municipais.
Por isso, e considerando que a acumulação cessou em dezembro de 1996 e, ainda, que as
contas da ICC, relativas aos exercícios em que ocorreram as acumulações em tela (1993: TC-674.043/94-4;
1994: TC-650.165/95-0; 1995: 650.205/96-0; e 1996: 650.173/97-0), já foram julgadas, sendo as duas
primeiras regulares com ressalvas e as duas últimas regulares com quitação plena, entendo que o
encaminhamento adequado para esta denúncia é o arquivamento.
Assim, VOTO por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste
Plenário.
Sala das Sessões, em 13 de maio de 1998.

Carlos tila Álvares da Silva
Ministro Relator
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Trata-se de denúncia formulada pelo Sr. JOSÉ LUIZ C. FLAVERCHEN, acerca da
acumulação ilegítima de emprego e cargo público, este na Prefeitura e na Câmara do Município de
Imbituba/SC, aquele na Indústria Carboquímica Catarinense S/A, pelo Sr. MILTON CHUKSTER (fls.
3/18).
Realizada diligência in loco pela SECEX/SC, verificou-se efetivamente a acumulação (fls.
19/22), tendo sido determinada e promovida a audiência prévia dos responsáveis (fls. 61/75), que
apresentaram razões de justificativa (fls. 76/111).
Apreciando-as, a Unidade Técnica conclui pela irregularidade da aludida acumulação e sugere
determinação à Indústria Carboquímica Catarinense no sentido da adoção das medidas cabíveis para
apuração da falta cometida pelo empregado, com vistas a aplicação de sanção (fl. 113).
Honra este Ministério Público a audiência solicitada por V. Exa. (fl. 115).
De início, concordamos com a Unidade Técnica sobre a elisão da responsabilidade dos
dirigentes e ex-dirigentes da ICC, uma vez que alegaram o desconhecimento da referida acumulação (fls.
76, 105, 106, 107, 108, 109, 110/111).
Quanto ao Sr. MILTON CHUKSTER, alega que houve iliceidade no pré-julgamento realizado
pelo Tribunal; que a Indústria Carboquímica Catarinense, desde a edição da Lei n.° 6.524, de 11.4.78, já
não é sociedade de economia mista, mas tão-só sociedade anônima, controlada da Petrobrás Fertilizantes
S.A.-Petrofértil, de modo que seus empregados não são alcançados pela vedação constitucional de
acumulação de cargos e empregos públicos; que, quando assessor da Prefeitura e da Câmara Municipal de
Imbituba/SC, atuava fora do horário de expediente e sem prejuízo das suas atividades na ICC; que sua
nomeação e exoneração nos cargos municipais deram-se por portaria, não se configurando, portanto,
relação de emprego com o Município (fls. 78/82).
No que concerne ao pré-julgamento alegado, este de maneira nenhuma ocorreu, tendo sido
verificada apenas, em inspeção in loco, pela Unidade Técnica deste Tribunal, a ocupação simultânea de
cargo e emprego público, objeto da audiência prévia que lhe foi concedida, em respeito aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Tais medidas antecedem a decisão desta Corte sobre a
matéria, que está por vir, estritamente dentro do processo regular, previsto na Lei n.° 8.443/92
Sobre sua atuação, no cargo municipal, fora do horário de expediente da ICC, apesar da
alegação, não trouxe aos autos as provas que lhe cabe.
Quanto à não-configuração do vínculo empregatício com o Município, não se vê como acolhêla. Primeiro, porque não se sabe se o regime escolhido pelo Município para os seus servidores é o celetista
ou o estatutário; segundo, porque as portarias (fls. 23 e 30) são de extrema clareza, indicando a ocupação
pelo responsável do cargo público municipal, concomitantemente ao emprego na ICC.
No que atine à ICC não ser uma sociedade de economia mista, exsurge dos autos duas
questões. Primeira, seriam os empregados das empresas estatais controladas direta ou indiretamente pelo
Poder Público, que não se enquadram no conceito legal de sociedade de economia mista, alcançados pela
vedação constitucional de acumulação de cargos, funções ou empregos públicos? Segunda, na hipótese de
resposta afirmativa ao primeiro quesito, seria o empregado faltoso, no caso em tela, passível de apenação e
qual a pena cabível?
A resposta à primeira pergunta é, segundo pensamos, afirmativa.
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A norma estabelecendo a vedação é constitucional (art. 37, incisos XVI e XVII). Cotiiánto
essa norma não estenda expressamente a vedação às empresas estatais controladas direta ou indiretamente
pelo Poder Público, não se pode concluir, com base nas definições de empresa pública e de sociedade de
economia mista previstas no Decreto-Lei n.° 200/67, que os empregados de tais empresas não seriam
atingidos por essa vedação.
O equívoco está em se pretender interpretar a Constituição à luz das normas que lhe são
inferiores, quando a regra de hermenêutica é justamente oposta, no sentido de que estas normas
infraconstitucionais é que devem ser lidas tendo aquela com paradigma.
A Constituição ao referir-se, no art. 37, XVII, a "autarquias, empresas públicas, sociedades de
economia mista e fundações mantidas pelo poder público" pretendeu abranger todas as entidades criadas
ou assumidas pelo Estado como instrumento de sua ação.
É que a vedação de acumulação de cargos, empregos e funções públicas é a regra insculpida na
Constituição, de maneira que qualquer exceção a essa regra deve ser expressa na própria Constituição,
como bem esclareceu o Ministro CARLOS VELLOSO, em seu voto proferido no RE n.° 163.204-6/SP,
de 9.11.94, ao tratar da matéria de acumulação entre proventos e vencimentos, Én verbis:
"Não procede a afirmativa de que a constituição apenas veda a acumulação de cargos
públicos. Que a constituição é expressa no estabelecer tal acumulação, não há dúvida. Partir dessa
proibição para a afirmativa no sentido de que a Constituição permitiria a acumulação de proventos com
vencimentos, é ir longe demais. O que deve ficar esclarecido é que deveria ser expressa a permissão
excepcional, a acumulação de proventos com vencimentos, dado que a proibição está implícita na
vedação expressa. É que os proventos decorrem, sempre, de um cargo exercido na atividade. Se a regra
é a proibição da acumulação, a permissão, que é exceção, há de ser expressa, há de ser escrita".
(grifou-se).
Ademais, a admissibilidade da acumulação pretendida pelo responsável fere o espírito, a
finalidade, da norma constitucional entelada. A inobservância da finalidade da norma fulmina-a em sua
essência. Nesse sentido, manifestou-se CARLOS ARI SUNDFELD ("Inadrnissibilidade da Acumulação de
Cargo Público em Empresa Estatal", Boletim de Direito Administrativo, ano X, n.° 4, abril/94, p. 223), in
verbis:
"Como já se viu, o espírito da regra é evitar o risco de que atividades de relevância pública
executadas,
e de que o Poder Público remunere, direta ou indiretamente, mais de uma vez o
sejam mal
trabalho de alguém, em prejuízo evidente para os cofres estatais. É óbvio que o incômodo que a
proibição de acumular pretende impedir independe da natureza jurídica ou da estrutura organizacional
da entidade empregadora: tanto existe em relação a pessoas de direito público quanto com referência a
pessoas de direito privado, seja qual for o rótulo que a legislação lhes imprima".
Se não bastassem esses argumentos para justificar a impossibilidade da acumulação de cargo
público na administração direta com emprego em sociedade anônima controlada, direta ou indiretamente,
pelo Estado, acrescente-se que, neste Tribunal, o entendimento é de que tal emprego é público, cuja
ocupação submete-se a prévio concurso público. Sendo o emprego público, incide sobre ele o Direito
Público, ratificando a inafastabilidade da proibição constitucional de acumular.
Esse entendimento está cristalizado no Enunciado n.° 231 da Súmula desta Corte, vejamos:
"A exigência de concurso público para admissão de pessoal se estende a toda a
Administração Indireta, nela compreendidas as Autarquias, as Fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público, as Sociedades de Economia Mista, as Empresas Públicas e, ainda, as demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União, mesmo que visem a objetivos estritamente
(grifou-se).
econômicos, em regime de competitividade com a iniciativa privada"
Diante dessas ponderações, portanto, é de concluir que o Sr. MILTON CHUKSTER
efetivamente acumulou indevidamente emprego e cargo público.
Não se tem dúvida que a violação da norma constitucional ampara a eventual apenação do
responsável. No entanto, que penalidades seriam cabíveis, in concreto?
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Quanto à aplicação das sanções previstas na CLT, são de competência da Indústria
Carboquímica Catarinense, cabendo a ela discricionariamente decidir sobre a matéria, de modo que, para
esse fim, convém a comunicação a essa empresa da decisão que vier a ser proferida no caso.
No que pertine à hipótese de restituição pelo responsável dos valores que percebeu em
duplicidade, cabem ponderações mais longas
É de considerar a alegação do responsável, embora sem comprová-la, de que prestou os
serviços ao Município, fora do horário de expediente, sem prejuízo de sua atuação na ICC. É que, embora
lhe caiba o ônus da prova, não se encontra, nos autos, contra-prova cabal da superposição de horários, de
modo que a devolução dos recursos poderia configurar o enriquecimento sem causa do Estado, se
efetivamente os serviços tiverem sido prestados em horários distintos.
Supondo-se, ainda, a aplicação da pena de devolução de recursos, quais valores deveriam ser
restituídos, os percebidos dos cofres municipais ou aqueles recebidos da empresa estatal? Qual o critério a
ser utilizado a balizar a devolução, deve-se, por exemplo, restituir o ente estatal que sofreu prejuízo ou,
favorecendo o empregado, deve ser ressarcido o ente que pagou os menores valores?
Não temos respostas a estas perguntas. Não sabemos se houve efetivamente prejuízo
patrimonial de um dos entes estatais, pois que o responsável alega a prestação de serviços em horários
distintos. Por outro lado, refoge a competência desta Corte determinar a devolução de recursos aos cofres
Municipais, que foram percebidos em valores menores, conforme comparação entre as planilhas de fls. 107
e 33/59
Outrossim, é de ver que a acumulação ilegítima não é atual, pois que cessou em 31.12.96.
Assim, diante dessa situação, pensamos que melhor se afigura a aplicação de multa ao
responsável.
Ante o exposto, em face da violação da norma constitucional que veda a acumulação de cargos
e empregos públicos, opina este representante do Ministério Público no sentido de que não sejam acolhidas
as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. MILTON CHUKSTER, aplicando-se-lhe a multa prevista
no art. 58, II, da Lei n,° 8.443/92, com fundamento no art. 43, parágrafo único, da referida Lei.
Outrossim, sugere-se o encaminhamento da decisão que vier a ser proferida por esta e. Corte
ao liquidante da Indústria Carboquímica Catarinense, para adoção das medidas de sua competência que
entender cabíveis.
Procuradoria, em 11 de novembro de 1997

ucas Roc Furta
Subprocurador-Geral
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DECISÃO N° 2 7 8 /98-TCU - PLENÁRIO Marcel°
Processo n° TC-018.855/96-2 (sigiloso)
Classe de Assunto: VII - Denúncia.
Interessado: identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da
Resolução TCU n° 77/96).
Entidade: Indústria Carboquimica Catarinense S.A. - ICC (em liquidação).
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral.
Unidade Técnica: Secex/SC.
Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 53 e 55, §1°,
da Lei n° 8.443/92, DECIDE:
8.1. conhecer da denúncia em pauta, por atender aos requisitos previstos no caput do art. 213 do
Regimento Interno, para considerá-la procedente;
8.2. acolher as razões de justificativa apresentadas e arquivar esta denúncia;
8.3. encaminhar cópia desta Decisão, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, ao denunciante
e ao liquidante da Indústria Carboquimica Catarinense S.A.; e
8.4. retirar a chancela de "sigiloso" dos presentes autos.
Ata n° 18/98-Plenário
Data da Sessão: 13/05/98-Extraordinária de caráter reservado
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator), Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.

M SARAIV
a Presidência

CARLOS XTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro-Relator
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