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Presidência do Ministro Homero dos Santos
Repr. do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues, Procurador-Geral
Secretário-Geral das Sessões: Dr. Eugênio Lisboa Vilar de Melo
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Com a presença dos Ministros Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin e Valmir Campelo, dos Ministros-Substitutos Lincoln
Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler, bem como do Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar Rodrigues,
o Presidente, Ministro Homero dos Santos, declarou aberta a Sessão Ordinária do Plenário, às quatorze
horas e trinta minutos, havendo registrado a ausência, por motivo de férias, do Ministro Adhemar Paladini
Ghisi e do Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo e, com causa justificada, do Ministro
Humberto Guimarães Souto (Regimento Interno artigos 28 a 31, 35, 66, incisos I a V, e 94, incisos I e V,
e 112, inciso I, alínea b e II).
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 17, da Sessão Ordinária realizada em 13 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).
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
O Presidente, Ministro Homero dos Santos, fez as seguintes comunicações em Plenário:
la) VISITA DA CHEFE DA OFICINA NACIONAL DE AUDITORIA DA REPÚBLICA DE CUBA

*

"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Comunico a Vossas Excelências que o TCU tem a honra de receber a partir de hoje a visita
da Chefe da Oficina Nacional de Auditoria da República de Cuba, Lic. Lina Olinda Pedraza Rodriguez.
O objetivo da visita é a assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica entre as duas
instituições, que permitirá ações conjuntas em termos de capacitação profissional e aperfeiçoamento das
atividades de auditoria desenvolvidas pela Entidade Fiscalizadora cubana e o TCU."
2') PARTICIPAÇÃO EM ESTOCOLMO, DA r REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE
AUDITORIA DE SISTEMAS DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
DE DADOS DA INTOSAI
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Comunico a Vossas Excelências que na semana passada cumpri missão oficial em
Estocolmo, durante a qual tive a honra de contar com a companhia do eminente Ministro Humberto
Guimarães Souto.
Participamos da sétima reunião da Comissão Permanente da Auditoria de Sistemas de
Processamento Eletrônico de Dados da Intosai, integrada pelo TCU desde o inicio de 1996.
Vinte e seis delegados de catorze países participaram da reunião, presidida pelo Auditor
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Geral da índia, Sr. V. K. Shunglu, na sede da Auditoria-Geral da Suécia.
Os trabalhos desenvolvidos pela Comissão seguem duas vertentes principais. A primeira,
no sentido de dar suporte às Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) membros da INTOSAI em suas
estratégias de informatização, mediante o uso de equipamentos de computação e o desenvolvimento e
utilização de sistemas para racionalização de atividades internas. A Segunda, voltada à preparação das
EFSs 'para auditar sistemas informatizados na administração pública, visando capacitá-las para controlar
operações realizadas por computadores.
Os membros do Tribunal de Contas da União sabem da necessidade de se preparar para
essa nova realidade. Tanto no que se refere à introdução de tecnologia da informação em suas rotinas
quanto à necessidade de se preparar o corpo técnico desta Corte para realizar trabalhos de auditoria em
sistemas eletrônicos da administração federal. Foi por essa razão que convidei também os Drs. André
Furtado Pacheco, diretor da Divisão de Informações para Planejamento e Execução de Auditoria e
Antonio Quintino Rosa, Secretário de Informática, para integrarem a delegação do Tribunal à reunião.
O Dr. André Pacheco teve também a oportunidade de participar, em companhia do AFCE
João Ricardo de Araújo Vieira, nos dois dias que antecederam a reunião da Comissão, do 'Seminário
Internacional sobre Oportunidades e Riscos Futuros no Campo da Auditoria Operacional sobre a
Utilização de Tecnologia da Informação', durante o qual foram debatidos os seguintes temas: 'Novas
Técnicas de Auditoria de Sistemas em Desenvolvimento'; 'Planejamento Estratégico para Auditoria de
Sistemas; 'Segurança da informação e Código de Conduta'; 'Ferramentas Especializadas de Auditoria de
Sistemas; 'Intercâmbio Eletrônico de Dados'; e 'Contratação de Empresas Privadas para Operação e
Desenvolvimento de Sistemas'.
As atividades em andamento na Comissão dividem-se em três categorias: atualização de
projetos já concluídos, atividades de natureza contínua e projetos em novas áreas. Na primeira categoria
estão incluídos a manutenção e atualização da Lista de Referência Bibliográficas sobre Auditoria de
Sistemas e o material do Curso sobre Auditoria de Sistemas. A Segunda refere-se à publicação da revista
IntolT, ao Diretório de PED da Intosai, à compilação das leis orgânicas de todas as EFSs, a realização de
mais um seminário sobre auditoria de sistemas e à criação de uma página da Comissão na Internet. A
terceira refere-se aos possíveis projetos de pesquisa a serem desenvolvidos pela Comissão, tendo sido
sugeridos os seguintes temas: Prevenção, Detecção e Investigação de Fraude Eletrônica; Auditoria e
Controle de Sistemas sem Papel; Segurança na Internet e Administração de Infra-estrutura de Tecnologia
de Informação.
Também foi discutida a versão preliminar do programa de trabalho da Comissão para o
período 1999/2001. Atendendo solicitação do Sr. Shunglu, o TCU consultará as EFSs membros da
Olacefs para obter sugestões e contribuições ao programa de modo que em novembro a proposta possa ser
submetida à aprovação da Assembléia Geral da INTOSAI durante o Congresso da Organização em
Montevidéu.
Ao final, quero registrar meu elogio aos dedicados e competentes servidores do Tribunal
que integraram a delegação brasileira, Drs. Antonio Quintino Rosa, André Luiz Furtado Pacheco,
Eugênio Lisboa Vilar de Melo e Sérgio Freitas de Almeida. Estou certo de que o aperfeiçoamento do
corpo técnico do TCU, mediante a participação em eventos dessa natureza, contribuirá para elevar a
capacidade do Tribunal para controlar de modo eficaz a administração pública.
Desejo igualmente dizer a este Plenário da grande honra que foi para mim contar com a
presença do Ministro Humberto Guimarães Souto, que com sua inteligência e brilho usuais, participou
ativamente das sessões de trabalho realizadas em Estocolmo.
Quero também deixar consignado meu agradecimento ao Embaixador do Brasil em
Estocolmo, Luiz Felipe de la Torre Benitez Teixeira Soares, bem como ao Ministro Luiz Sérgio Gama
Figueira, Secretário de Controle Interno do Ministério das Relações Exteriores, pela colaboração prestada
à delegação do Tribunal."
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REQUERIMENTO FORMULADO PELO MINISTRO MARCOS VINICIOS RODRIGUES VILAÇA
O Tribunal Pleno aprovou requerimento formulado pelo Ministro Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, contendo determinações às Unidades Técnicas do Nordeste, de Minas Gerais e da Sede,
que tratem de assuntos relacionados às políticas públicas relativas ao semi-árido brasileiro.
- Fala do Ministro Marcos Vinícios Rodrigues Vilaça:
"Novamente a tragédia de muitas facetas, de milhões de vítimas e de muitos responsáveis,
atinge o semi-árido brasileiro, o 'polígono das secas'.
Essa região, de quando em quando, faz-se presente em todos os quadrantes, por obra da
mídia, quando a miséria crônica é agudizada pela estiagem prolongada, que todos sabemos tratar-se de
fenômeno natural, cíclico e, portanto, previsível, mas que, após quase cinco séculos de história, não se
logrou equacionar de forma compatível com o padrão de desenvolvimento do país, nem é o caso de
ficarmos no prazer apenas estético, no aguardo de repetir Jorge de Lima:
`Zefa, chegou o inverno
vai nascer tudo:/
milho feijão/
até de novo/
teu coração, zefa'.
A suspeita imediata que ressai dessa situação é a de que as ações do governo e da sociedade
para combater o problema têm sido, no mínimo, ineficazes.
A emoção e a solidariedade são aguçadas pela expressão da fome, aliada à crescente onda
de saques ao comércio e a depósitos de víveres do governo, e, também, a escolas, alguns bem organizados,
até com apoio tecnológico e de logística sofisticada. Surge, daí, em todos, o justo desejo de agir com
urgência. Setores do governo e da sociedade põem em ação esquemas emergenciais que, obviamente
assistencialistas, não resolvem o problema. Mesmo assim, são ações expressivas para os necessitados, pois,
a esse caso, aplicam-se, mais do que a qualquer outro, as palavras de Keynes, segundo as quais 'no longo
prazo, estaremos todos mortos'. Mas não pode ser um anestésico, nem mesmo um analgésico. Tampouco
precisamos de uma versão chagalliana das lamentações de Jeremias, na conhecida versão pictórica da
Bíblia.
Problema tão amplo e arraigado, com vertentes climáticas, sociológicas, políticas,
econômicas e culturais, requer um leque de ações estruturais e consistentes para a sua solução definitiva.
Sabemos que muitos recursos têm sido gastos a pretexto de resolver o velho problema, seja
na irrigação, no crédito rural, na malha rodoviária, na extensão rural, na açudagem. Desde os tempos do
Império, inúmeros foram os açudes, poços, barragens e canais construídos.
Como ilustração, pelas várias nuances desse tema, chego a comentar o seguinte: ao meu
tempo de Titular da área de Cultura do Governo Federal, diligenciei para o tombamento, pelo lPHAN, de
açude no Ceará, construído pelo Imperador Pedro II. Tinha a preocupação de preservar a memória da
saga nordestina nos longos estios. Cumpria, assim, com o meu dever de atenção ao fato histórico, ao
fenômeno sócio-econômico.
Aventa-se, recentemente, como 'solução definitiva', a transposição das águas do Rio São
Francisco, um mega-projeto que tem despertado preocupação em diversos setores, desde organizações
ambientais até deste Tribunal.
Tema tão importante como a seca no Nordeste, aliás, não poderia passar despercebido pelo
TCU. Nunca é demais frisar que somos o órgão constitucionalmente encarregado de avaliar as ações
governamentais, não apenas sob os enfoques da legalidade e da legitimidade, mas, e sobretudo, da
economia, da eficiência, da eficácia e da efetividade ou, em outras palavras, do resultado da atuação
kg&
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estatal, da qualidade operacional de todo esse aparato.
Nesse sentido, e buscando deixar de lado o afogadilho da emoção, venho propor a
realização de um trabalho consistente, por parte desta Casa, que tenha por produto uma contribuição
relevante para a análise do resultado alcançado dessas ações, à custa de recursos federais.
Esse trabalho visaria, portanto, por meio da verificação do acerto, da consistência, da
continuidade e da eficácia das ações governamentais, avaliar a efetividade das políticas pública no semiárido brasileiro, não por meio de uma verificação episódica, mas com fruto do levantamento das
informações já geradas pelo Tribunal, disponíveis em processos ora em tramitação nesta Corte.
Este é o gesto da Casa compatível com a sua tradição e os seus deveres constitucionais.
Minha proposta, resumindo, é que o Tribunal determine às unidades técnicas executivas do
Nordeste, de Minas Gerais, por integrar o chamado Nordeste da Sudene, e da Sede que, no período de um
ano, remetam cópia de instruções ou relatórios dos processos de contas ou de fiscalização sob suas
responsabilidades, que tratem de assuntos relacionados às políticas desenvolvimentistas, e até das
assistenciais, implementadas no semi-árido, à Secretaria-Geral de Controle Externo — SEGECEX, a fim de
que esta promova a análise preliminar e a consolidação das informações assim colhidas para posterior
apreciação pelos membros deste Colegiado.
Ressalte-se que tal metodologia não demandará dispêndio de recursos por parte do TCU,
posto que baseada no aproveitamento de trabalhos já realizados ou em exame no Tribunal.
Os referidos processos envolveriam ministérios, órgãos e entidades federais atuantes na
área, com clara ênfase no Dnocs, Codevasf, Embrapa, Sudene, Banco do Nordeste do Brasil, Comunidade
Solidária, Incra, Ibama, além de órgãos estaduais e municipais, nos casos de descentralização de recursos
federais por convênio, inclusive, se necessário, com a parceria dos Tribunais de Contas Estaduais. Essa
diversidade de órgãos/entidades envolveria várias Listas de Unidades Jurisdicionadas, o que, à luz de
consideração da Presidência, na oportunidade, poderá até impor a aplicação do art. 25 da Resolução TCU
n° 064/96.
Os resultados desse trabalho, após avaliação do Plenário, poderiam ser enviados ao
Presidente da República, aos Presidentes das Casas do Congresso Nacional e das respectivas Comissões de
Fiscalização e Controle, bem como aos Titulares dos Ministérios do Planejamento e do Orçamento, do
Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, e da Secretaria de Políticas Regionais da Presidência da
República, entre outros, como mais uma importante contribuição da Corte para o conhecimento daquele
problema e das políticas públicas adotadas para a sua correção. Constituirá valioso instrumento para a
adoção de alterações que se mostrarem necessárias, inclusive visando à elaboração do Orçamento da união
para o ano 2.000.
Assim, ante a relevância da matéria e as demais razões expostas, venho requerer a este
Plenário que seja determinado às unidades técnicas executivas do Nordeste, com Minas Gerais, parte do
nosso semi-árido, e da Sede que, no período de junho/98 a junho/99, remetam cópia de instruções e/ou
relatórios de todos os processos de contas ou de fiscalização sob suas responsabilidades, que tratem de
assuntos relacionados às políticas públicas relativas ao semi-árido brasileiro, à Secretaria-Geral de
Controle Externo — SEGECEX, a fim de que esta promova a análise e a consolidação das informações
assim colhidas, para posterior remessa aos Relatores das Listas ou, se for o caso, ao Relator geral, nos
termos da Resolução TCU n° 064/96, já referida".
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:
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SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-000.530/98-0
Interessado: Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA
Motivo do sorteio: Unidade extinta. Art. 7°, § 4°, da Resolução 064/96-TCU
Relator sorteado: Ministro Valmir Campelo
Processo: TC-001.255/91-6
Interessado: Manoel Lima de Souza
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Processo: TC-005.230/96-9
Interessado: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Decisão n° 172/98 - TCU - Plenário, Sessão Ordinária:
15/04/98
Relator sorteado: Ministro Valmir Campeio
Processo: TC-012.636/83-5
Interessado: Dalila de Belém Barros Palmeira
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
Processo: TC-016.251/95-4
Interessado: Procuradoria Reg. Trabalho 10a. Reg.
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Decisão n° 301/97 - TCU - Plenário, Sessão Ordinária:
28/05/97
Relator sorteado: Auditor Benjamin Zymler
Processo: TC-022.999/92-2
Interessado: Maria Eleuza Souza Barbosa e outros
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processo: TC-275.025/95-0
Interessado: Universidade Federal do Ceará
Recorrente: Antônio A. de Sousa Filho
Motivo do sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra o Acórdão n° 026/98 - TCU - Plenário, Sessão
Ordinária: 11/03/98
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processo: TC-450.115/85-2
Interessado: Germano Gomes da Silva
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
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Processo: TC-450.189/88-0
Interessado: Amelia Nascimento Santos
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
Processo: TC-450.504/90-5
Interessado: Maria de Nazaré Oliveira Pantoja e outros
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Processo: TC-500.421/86-2
Interessado: Iracema Pontes de Oliveira
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Processo: TC-625.140/95-8
Interessado: Escola Agrotécnica Federal de São Vicente do Sul
Motivo do sorteio: Recurso previsto no art. 234 do RI. Art. 14 da Res. 064/96
Relator sorteado: Auditor José Antonio Barreto de Macedo
SORTEIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AOS MINISTROS
INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-001.227/98-0
Interessado: Eunice da Silva Marques
Motivo do sorteio: Impedimento ou Suspeição Art. 135, Inciso II do RI
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Processo: TC-001.886/98-3
Interessado: Tribunal de Contas da União
Motivo do sorteio: Processo Administrativo Art. 13 da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Valmir Campeio
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA ia CÂMARA
Processo: TC-001.198/97-1
Interessado: Subsecretaria de Assuntos Administrativos - Ministério da Educação e do Desporto
Motivo do sorteio: Pedido de Reexarne da Decisão n° 100/98 - TCU - ia Câmara, Sessão Ordinária:
14.04.1998
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Processos: TC-022.239/92-8, TC-014.742/93-4, TC-017.499/91-7, TC-021.870/91-8, TC-024.009/91-1 e
TC-027.582/91-4
Interessado: Humberto Silva Araujo, ex-Presidente da Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S/A
1a Câmara, Sessão
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 163/98 - TCU Ordinária: 14/04/98
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
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Processo: TC-250.066/96-3
Interessado: José Calmito Fagundes Ledo
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 111/98 - TCU - P Câmara, Sessão
Ordinária: 17/03/98
Relator sorteado: Ministro Carlos Atila Álvares da Silva
Processo: TC-250.270/95-1
Interessado: Salustiano Coelho de Araujo, ex-Prefeito Municipal de Cachoeira/BA
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 151/98 - TCU - P Câmara, Sessão
Ordinária: 31/03/98
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
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Processo: TC-279.016/94-8
Interessado: José Lima Oliveira, ex-Prefeito Municipal de Mansidão/BA
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 119/98 - TCU - l a Câmara, Sessão
Ordinária: 17/03/98
Relator sorteado: Auditor José Antonio Barreto de Macedo
Processo: TC-279.025/95-5
Interessado: Dorgival dos Santos Bonfim
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 023/98 - TCU
Ordinária: 10/02/98
Relator sorteado: Auditor José Antonio Barreto de Macedo

•

1a Câmara, Sessão

Processo: TC-279.185/94-4
Interessado: Antonio Souza Farias, ex-Prefeito Municipal de Guajeru/BA
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 142/98 - TCU 1 a Câmara, Sessão
Ordinária: 24/03/98
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Processo: TC-625.311/96-5
Interessado: Gilso de Almeida Nunes
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 045/98 - TCU
Ordinária: 03/03/98
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva

l a Câmara, Sessão

Processo: TC-699.004/95-0
Interessado: Pref. Mun. de Nossa Senhora do Socorro/SE
Resp.: Luiz Pereira da Silva
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 147/97 - TCU - P Câmara, Sessão
Ordinária: 13/05/97
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
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SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA r CÂMARA
Processo: TC-006.854/96-6
Interessado: Taisa Maria Viana Sobreira Beserra
Motivo do sorteio: Pedido de Reexarne da Decisão n° 072/98 - TCU - 2a Câmara, Sessão Ordinária:
16/04/98
Relator sorteado: Ministro Valmir Campelo
Processo: TC-023.592/94-0
Interessado: Rita de Cássia Brito Santos
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Decisão n° 341/96 - TCU 2a Câmara, Sessão Ordinária:
19/09/96
Relator sorteado: Auditor Benjamin Zymler
Processo: TC-023.596/94-5
Interessado: Maria Cecília Nunes Correia
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Decisão n° 144/96 TCU 2a Câmara, Sessão Ordinária:
16/05/96
Relator sorteado: Auditor Lincoln Magalhães da Rocha
Processo: TC-600.062/97-0
Interessado: João Bosco Araujo Teixeira
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 049/98 - TCU - 2a Câmara, Sessão
Ordinária: 19/02/98
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 16, organizada em
e 14 de maio corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de n's 279 a 292, e aprovado os
Acórdãos n's 070 a 075, 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°c 91, 80, incisos V e VI, 84 a 87 e 89):
Procs. n's 625.781/91-0 (com 18 volumes e o Anexos 010.373/97-7, 014.868/97-0 e
014.907/97-6), 250.086/94-8 e 450.443/96-5, relatados pelo Ministro Carlos Atila Álvares da Silva;
Procs. n's 005.320/97-6, 250.312/94-8, 625.200/95-0 e 350.162/96-4, relatados pelo
Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça;
Procs. n's 649.039/94-7 com o apenso 625.159/93-4 (e este com dois apensos:
625.094/93-0 e 625.333/93-4), relatado pelo Ministro Iram Saraiva;
Proc. n°018.307/81-7, relatado pelo Ministro Bento José Bugarin;
Procs. n's 275.611/91-4, 001.219/98-7 e 009.872/94-9, relatados pelo Ministro Valmir
Campelo; e f) Proc. n° 700.105/96-4, relatado pelo Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
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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° 001.368/98-2 (Ministro Carlos Átila Álvares da Silva);
Proc. n° 750.052/98-8 (Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça);
Proc. n° 011.423/96-0 (Ministro Iram Saraiva);
Proc. n° 004.852/95-8, com 04 volumes anexos e os apensos 275.023/95-8 e
006.121/96-9 (Ministro Valmir Campelo); e
Procs. nos 015.175/97-9 e 015.190/97-8 (Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da
Rocha).
PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA
A requerimento dos respectivos Relatores, foram excluídos da Pauta n° 16/98, nos termos
do artigo 78 do Regimento Interno, os seguintes processos:
n° 299.059/94-4 (Ministro Bento José Bugarin); e
n° 625.561/96-1 (Ministro-Substituto Benjamin Zymler).
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 n's 298, 300 e 301, acompanhadas dos correspondentes Relatórios e
Votos em que se fundamentaram, adotadas nos processos nos 001.493/97-3, 010.446/97-4 e 014.516/97-7,
respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta data.
Quanto ao processo n° 013.389/95-5 (Decisão n° 297) o Tribunal Pleno levantou a chancela
de "sigiloso" apenas da Decisão, mantendo-a em relação às demais peças do processo.
ENCERRAMENTO
O Presidente, Ministro Homero dos Santos -- 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, Marcelo Augusto dos Santos Silva, Secretário do Plenário,
Substituto, lavrei e subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do
Tribunal.

SILVA
rio do Plenário, Substituto
Aprovada em 27 de maio de 1998.

'
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ANEXO I DA ATA N° 18, DE 20-05-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUlDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 279 a
292 proferidas pelo Tribunal Pleno em 20 de maio de 1998, e Acórdãos n's 070 a 075, aprovados nesta
data, acompanhados de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento, Interno, artigos 19, 20, 31,
inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7 0 e 91, 80, incisos V e VI, 84 a 86).
Por ocasião da apreciação do processo n° 004.852/95-8 (Decisão n° 286/98), o Revisor,
Ministro-Substituto Benjamin Zymler, apresentou Voto Revisor.

•
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GRUPO II— CLASSE 1— Plenário
TC-250.312/94-8
Natureza: Recurso de Revisão
Entidade: Prefeitura Municipal de Itacaré-BA
Recorrente: José Alves dos Reis Sobrinho

•

Ementa: Recurso de Revisão do Acórdão n° 154/96 — 1' Câmara, de
14.05.96, que julgou irregulares as contas do recorrente, aplicando-lhe
multa em virtude de atraso na prestação de contas de recursos federais
recebidos pelo município. Conhecimento. Provimento. Insubsistência
do Acórdão recorrido. Contas regulares com ressalva. Cientificação ao
interessado. Arquivamento.
RELATÓRIO
Cuida o presente processo de tomada de contas especial instaurada pela SECEX/BA, ante a
omissão da prestação de contas de recursos federais do Fundo Especial de que trata a Lei n° 7.525/86,
recebidos pelo município em epígrafe, no ano de 1988, em que ora se analisa Recurso de Revisão de
Acórdão exarado pela Primeira Câmara do Tribunal.
Em Sessão de 14.05.96, a Primeira Câmara do Tribunal, por meio do Acórdão n° 154/96,
julgou irregulares as contas do responsável, com base no art. 16, inciso III, alínea "a", da Lei n° 8.443/92,
em virtude da omissão do dever de prestar contas, dando-lhe, entretanto, quitação, tendo em vista a
apresentação, ainda que a destempo, das referidas contas, mas aplicando-lhe a multa prevista no art. 58,
inciso I, da Lei n° 8.443/92, no valor de R$ 1.120,00 e determinando, ato contínuo, o arquivamento do
processo, sem quitação da multa, por economia processual (art. 93 da mesma lei).
Devidamente notificado (fl. 27), o responsável deixou escoar o prazo fixado pelo Tribunal
sem promover o recolhimento da multa que lhe fora imposta, protocolizando na SECEX/BA, apenas em
31.07.96, o expediente de fl. 28.
O presente processo foi, então, remetido pelo Titular daquela SECEX à Presidência do
Tribunal, em 12.12.96 (fl. 29), tendo sido incluído em sorteio, pela Secretaria-Geral das Sessões, em
30.12.96, ocasião em que foi escolhido o Ministro Homero Santos como Relator do feito na presente fase
recursal (fl. 31).
Com a assunção da Presidência da Casa pelo Relator originário, sucedi-o na relatoria do
processo, remetendo-o à SECEX/BA para instrução e, em seguida, ao Ministério Público para seu
pronunciamento regimental (fl.32), deixando de encaminhá-lo 10' SECEX pelo fato de o recurso haver
sido impetrado anteriormente à edição da Resolução n° 74/96 — TCU, que criou essa unidade.
Parecer da Unidade Técnica
O Assessor da SECEX/BA designado para o exame da matéria informa preliminarmente, em
seu parecer de fls. 61/2, que o apelo sob exame não pode ser conhecido sob a modalidade de recurso de
reconsideração, haja vista a extrapolação do prazo fixado pelo art. 33 da Lei n° 8.443/92, podendo,
entretanto, dada a relevância das informações trazidas à baila, ser acolhido como recurso de revisão, na
forma prevista no art. 35 da mesma lei, ante o princípio da fungibilidade dos recursos.
Informa, ainda, que a alegação do recorrente, a par de se referir a suas dificuldades
financeiras, centra-se no fato de haver seu mandato de prefeito expirado em 31.12.88, e que caberia, por
conseguinte, a seu sucessor, empossado em 01.01.89, a apresentação das contas relativas aos recursos
recebidos no exercício de 1988. Assevera, portanto, que qualquer apenação pela omissão no dever de
prestar contas desses recursos deveria ser imposta a seu sucessor.
O informante considera válida a argumentação supra, por considerar evidente a obrigação do
sucessor de apresentar a prestação de contas ou informar as razões que o impossibilitaram de fazê-lo,

Word8 \ptdo \C: \Votos \250312-94-8.doc

-1-

—1

ritos Jillus

2-

Tribunal de Contas da União

igarcele

SeSSOr

considerando o princípio da continuidade administrativa, citando, em socorro dessa te', o Enunciado n°
230 da Súmula de Jurisprudência Predominante do TCU.
Observa, ainda, que quando o gestor foi devidamente citado, em 19.09.95, apresentou a
prestação de contas reclamada, esclarecendo os motivos de sua não-apresentação dentro do prazo
regulamentar, razão por que, aliás, obteve quitação, por parte do Tribunal, dos recursos objeto da tomada
de contas especial que ensejou o Acórdão ora recorrido.
Acrescentando informações quanto a diligências realizadas sem sucesso junto ao atual
prefeito, Edgar Alves dos Reis, conclui o Assessor, com a anuência do Secretário de Controle Externo,
manifestando-se (verbis):
13.1 - Pelo conhecimento do Recurso, como "de Revisão", considerando estar atendido o
disposto no art. 35 (inciso III) da Lei 8.443/92.
13.2 - Por que se promova audiência ao sucessor do gestor e então Prefeito EDGAR
ALVES DOS REIS em face do Enunciado n° 230 da Súmula da Jurisprudência Predominante
do TCU e de a ele ter sido dirigido o comando da Decisão n° 272/92 - Plenário (item 2, fls.
56) e de não ter-se confirmado a sua firma na ciência do AR-MP (apenso às fls. 02) buscando
que o mesmo apresente as razões do não cumprimento/atendimento a diligência determinada
e consubstanciada no Oficio n° 725, de 10/07/92 (fl. 02) remetendo-se-lhe cópia do seu
inteiro teor, bem como alertando-o sobre a possibilidade de cominação de pena pecuniária,
nos termos da legislação pertinente.

Parecer do Ministério Público
A Procuradora Maria Alzira Ferreira manifestou-se favorável ao entendimento de que a
prestação de contas em comento não poderia ser exigida do recorrente, tendo em vista a pacífica
jurisprudência do Tribunal, não podendo, portanto, a ele ser atribuído o atraso no cumprimento dessa
obrigação. Acrescenta a isso o dado que, quando citado, o recorrente apresentou a referida prestação de
contas, além de explicar as razões da intempestividade do ato.
Ante tais constatações, opinou aquela representante do Ministério Público pelo provimento do
recurso e pela conseqüente reforma do Acórdão recorrido, de forma a que as contas do recorrente sejam
julgadas regulares com ressalva, nos termos do art. 16, II, da Lei n° 8.443/92, dando-se quitação ao
responsável.
Manifestou-se, ainda, por derradeiro, pela dispensa da audiência, sugerida pela SECEX/BA,
13.
do prefeito sucessor do recorrente.
É o Relatório.
VOTO
Os elementos constantes dos autos são, em meu entendimento, suficientes para demonstrar a
procedência da argumentação do recorrente, o que tornaria indevida a manutenção da sanção pecuniária a
ele aplicada.
Por outro lado, não vejo razão que fundamente a adoção das medidas propostas pela unidade
técnica, com relação ao sucessor do recorrente na Prefeitura Municipal de Itacaré, haja vista estarem os
fatos esclarecidos e as contas prestadas e prontas para serem aprovadas por este Tribunal.
Ademais, segundo apurado por minha Assessoria, os valores tratados no processo montam
935,1741 UFIR em termos de principal, não havendo que se falar em juros, já que as contas foram
prestadas, ainda que com atraso, não estando o responsável em mora.

•
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Ante o exposto, em atenção aos princípios da materialidade e da economia processual, acolho
4.
parcialmente o parecer da SECEX e na íntegra o do Ministério Público e Voto por que o Tribunal adote o
Acórdão que ora submeto ao Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 20 de mais

998.
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Proc. TC-250.312/94-8
Tomada de Contas Especial
Parecer
Cuida-se de recurso interposto pelo ex-Prefeito de Itacaré/BA, contra o Acórdão n.° 154/96 Tal - 1 Câmara (Ata n.° 16/96), prolatado na sessão de 14 05.96, em que as contas foram julgadas
irregulares, com fundamento nos arts. 1 0 .I, e 16. III, a, 19. parágrafo único, e 23, III, da Lei n.° 8.443/92,
sendo aplicada ao responsável a multa prevista no art. 58, I, da mesma lei. no valor de R$ 1.120,00 (f. 25
e 28)
2.
Considerando que o término do mandado ocorreu em 31.12.88, entendemos procedente a
alegação do recorrente, quando diz que caberia ao prefeito sucessor apresentar as contas ou informar as
razões que o impossibilitaram faze-1o, nos precisos termos do Enunciado n.° 230 da Súmula de
Jurisprudência do TCU, verbis:
Compete ao prefeito sucessor apresentar as contas referentes aos recursos federais recebidos por seu antecessor.
quando este não o tiver feito ou. na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do
patnmônio público com a instauração da competente Tomada de Contas Especial. sob pena de co-

-

responsabilidade".

3
Registre-se que, consoante art. 2° da Resolução/TCU n.° 229/87, as prestações de contas de
royahies do petróleo deveriam ser encaminhadas ao Tribunal até o último dia do mês de março do
exercício seguinte. Na espécie, não poderia ser atribuída ao recorrente a responsabilidade pelo atraso.
4
Note-se que, após a citação, o ex-Prefeito encaminhou as respectivas contas, nos moldes
exigidos pela Resolução/TCU n.° 229/87, além de procurar explicar as razões da intempestividade (f
15/17)

•

Sendo assim, opinamos no sentido de que seja dado provimento ao recurso, julgando-se
regulares com ressalva estas contas, nos termos do art. 16, II, da Lei n.° 8 443/92, e dando-se quitação ao
responsável José Alves dos Reis Sobrinho.
6
Por fim, entendemos que possa ser dispensada a audiência do prefeito sucessor, sugerida pela
SECEX/BA, no subitem 13.2, à folha 62

Brasília, 19 de novembro de 1997

Maria Alzira Ferreira
Procuradora
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Processo n° TC-250.312/94-8
Classe de Assunto: I — Recurso de Revisão.
Recorrente: José Alves dos Reis Sobrinho.
Unidade: Prefeitura Municipal de Itacaré/BA
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Procuradora Maria Alzira Ferreira.
Unidade Técnica: SECEX/BA.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela
SECEX/BA, ante a omissão da prestação de contas de recursos federais do Fundo Especial de que trata a
Lei n° 7.525/86, recebidos pelo município em epígrafe, no ano de 1988, em que ora se analisa Recurso de
Revisão interposto por José Alves dos Reis Sobrinho, contra Acórdão exarado pela Primeira Câmara do
Tribunal.
Considerando que, em Sessão de 14.05.96, a Primeira Câmara do TCU prolatou o Acórdão
n° 154/96, que julgou irregulares as contas do recorrente, dando-lhe quitação com relação aos recursos
recebidos do Fundo Especial, ante a apresentação da prestação de contas quando de sua citação;
aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei n° 8.443/92, no valor de R$ 1.120,00 (um mil,
cento e vinte reais); e determinando, desde então, o arquivamento dos autos por economia processual (art.
93 da mesma lei);
Considerando haver restado demonstrado que no presente caso a responsabilidade pela
apresentação da prestação de contas era do sucessor e não do recorrente, conforme jurisprudência pacífica
deste Tribunal (Enunciado n° 230 da Súmula de Jurisprudência do TCU);
Considerando os princípios da materialidade e da economia processual;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator e, com fulcro no art. 35, parágrafo único, c/c o art. 16, inciso II, da
Lei n° 8.443/92, em:
8.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto por José Alves dos Reis Sobrinho, dando-lhe
provimento e tornando insubsistente o Acórdão n° 154/96— TCU — Primeira Câmara;
8.2. julgar regulares com ressalvas as contas do responsável em epígrafe, dando-lhe quitação;
8.3. determinar o envio de cópia do presente Acórdão, bem do Relatório e Voto que o fundamentam,
ao recorrente, para ciência;
8.5. determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 18/98 — Plenário.
Data da Sessão: 20/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

Fui presente:

MARC S VINICIS VILAÇA
Ministro-R ator
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GRUPO 1- CLASSE 1- PLENÁRIO

Assess or

TC - 011.423/96-0
Natureza: Pedido de Reexame
Entidade: Banco do Brasil S.A
Interessado: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Ementa: Pedido de Reexame interposto pelo interessado acima

nominado contra a Decisão Plenária n° 053/97.Conhecer do presente
recurso para, no mérito, dar provimento e alterar a redação do item
8.2 da Decisão recorrida.
Adoto como relatório a bem elaborada instrução de fls. 16/19, Vol. I, de autoria do AFCE Elson
Rodrigues da Silva Júnior, da 10a SECEX:
"Versa a espécie sobre pedido de reexame interposto contra a Decisão Plenária 53/97 pelo
interessado, Sr. Subprocurador-Geral do MP/TCU, Dr. Walton Alencar Rodrigues, objetivando
reformar aquele decisum ' com base nos fatos e fundamentos expostos na peça recursal de fls. 01/04 do
volume I dos autos.
DA ADMISSIBILIDADE

Interposto em 14.03.97, tendo sido publicada a Decisão Plenária 53/97 em 04.03.97, verifica-se a
tempestividade do recurso (art.33 da Lei 8.443/92), que é, ainda, remédio jurídico adequado a que se
busque a reforma de decisão proferida nesta espécie de processo (art.48 da Lei 8.443/92). Estando,
portanto, o recurso a tempo e modo, é de se conhecê-lo.
DO MÉRITO

Por meio do recurso que ora se examina, o Ministério Público junto ao TCU busca modificar o
item 8.2 da decisão recorrida, que assim dispõe:
'8.2 - determinar ao Banco do Brasil S.A que, quando da realização de licitação para contratação de
serviços ou obras de engenharia, observe, além do disposto no art.30, inciso I, da Lei 8.666/93, as
prescrições dos arts. 15 e 58 da Lei 5.194, de 24.12.1966, no tocante ao registro ou inscrição dos
licitantes em entidade profissional competente;'
Afirma o MP/TCU, que, ao determinar a observância dos arts. 15 e 58 da Lei 5.194/66,
apresentou o dispositivo decisório certo teor de ambigüidade, que poderia ensejar, eventualmente,
interpretação restritiva da competitividade nos processos licitatórios, haja vista que a determinação
valeu-se dos termos realização de licitação e licitantes, o que alcançaria generalidade por demais
abrangente. Contravindo, assim, o `decisum', neste aspecto, à exigência da Lei 5.194/66, que limita-se à
empresa que for efetivamente contratada.

•

Às fls.02/03, o MP/TCU alega que: o TCU, por meio da Decisão Plenária 434/93, reconheceu
que o art.69 da Lei 5.194/66 fora revogado pelo Decreto-lei 2.300/86; e que tal dispositivo legal
admitia às concorrências públicas para obras ou serviços técnicos e para concursos de projetos, apenas
aqueles- que apresentassem prova de quitação do débito ou visto do Conselho Regional do local onde a
obra seria executada.
Min_IS-441 \C: \Meus documentos\votos\01142396-reex.doc
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Continuando o desenvolvimento de sua tese, o MP/TCU, às fls.03/04 - vol.I, alega que a Lei
8.666/93 exige que os licitantes estejam em situação regular com a entidade profissional à qual estejam
filiados, mas que a necessidade de visto do registro profissional em outro estado da federação, tãosomente nasceria com a declaração de que determinado licitante houvera vencido o certame licitatório.
Tendo, aí sim, plena incidência o art.58 da Lei 5.194/66.
Nessa linha, o MP/TCU afirma que enquanto a decisão recorrida menciona expressamente o
art.58 da Lei 5.194/66, o relatório e o voto que a fundamentaram dizem somente com empresa
contratada e não com empresa licitante, o que permite a interpretação de que a exigência do visto do
registro no conselho regional do local da execução do contrato destinar-se-ia apenas ao vencedor do
certame licitatório, mas que, em função da já mencionada utilização dos vocábulos realização de
licitação e licitantes na determinação feita, poder-se-ia entender que a intenção do TCU seria fazer
valer essa exigência a todos os licitantes, o que significaria repetir a norma legal já revogada.
Por fim, manifesta o ilustre representante do 'Parquee o seu entendimento de que, embora saiba
que essa última interpretação não seja aquela a que buscou o real intento do julgador, a simples
possibilidade de sua extração da norma decisória pode levar a controvérsias nos processos licitatórios; e
requer que se confira nova redação ao item 8.2 da Decisão Plenária 53/97, para o qual sugere a seguinte
redação:
'8.2 - determinar ao Banco do Brasil S.A. que, por ocasião da contratação de serviços ou obras de
engenharia, observe as prescrições dos arts. 15 e 58 da lei 5.164/66 (sic), no tocante ao registro ou
inscrição dos contratados nas entidades profissionais competentes;'
O cerne da questão é determinar o real espectro de alcance do art.58 da Lei 5.194/66, isto é,
determinar se a exigência de visar o registro profissional em conselho regional de outro estado da
Federação é aplicável a todos os licitantes, ou somente àqueles que forem declarados vencedores do
certame licitatório e que, por via de conseqüência, vierem a contratar com a Administração.
O art.69 da lei 5.194/66, conforme já se manifestou o TCU por meio da Decisão Plenária 434/93,
encontra-se revogado. Nesse sentir, não se pode negar a participação em licitação a quem não
comprove o visto do conselho regional do local da obra. Basta, para que se possa participar em
licitação, o registro no conselho regional do local onde o licitante exerce precipuamente a sua atividade.
Como bem disse o MP/TCU, a necessidade de visar o registro no conselho regional de outro
estado da Federação nasce com a declaração de que o licitante venceu o certame licitatório. Diga-se de
passagem, esse também é o entendimento consubstanciado no relatório e voto que fundamentaram a
Decisão Plenária 434/93.
O art.58 da Lei 5.194/66 assim dispõe:
'art.58 - Se o profissional, firma, ou organização, registrado em qualquer Conselho Regional, exercer
atividade em outra Região, ficará obrigado a visar, nela, o seu registro.'
Note-se que a exigência de visar o registro em outro Conselho Regional somente surge quando o
profissional vai exercer atividade em outra região. S.m.j., participar de licitação não significa exercer
atividade profissional em sentido estrito. O exercício da atividade profissional técnica, que demanda
visto do registro, fica caracterizado com a contratação, pois, só então, o profissional exercerá a sua
atividade técnica.
Min_IS-441 \C: \Meus documentos\votos\01142396-reex.doc
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14. Ademais, exigir visto do registro do profissional pelo simples fato de participar da licitação
parece ser exigência acima daquela fixada pelo legislador ordinário, o que acaba por restringir, além do
necessário, a competitividade do certame. Lembremo-nos de que o art.30, I, da Lei 8.666/93 exige,
para efeitos de qualificação técnica, apenas o registro ou inscrição na entidade profissional competente,
não mencionando qualquer necessidade de visto do registro no conselho regional do local da obra, o
que reforça o entendimento de que somente por força do art.58 da Lei 5.194/66 surge tal necessidade e
apenas no momento da contratação.
Por fim, cabe tão-somente um pequeno esclarecimento quanto à redação sugerida pelo MP/TCU
a ser dada ao item 8.2 da Decisão Plenária 53/97. Conforme manifestação às fls.04 - vol.I, foi
acertadamente omitida a menção a que o Banco do Brasil S.A observe as prescrições do art.30, I, da
Lei 8.666/93, quando da contratação. É que o disposto nesse dispositivo legal, por referir-se à
habilitação dos licitantes, deve ser observado para todos os licitantes e, obviamente, naquela fase do
procedimento licitatório. Como a redação sugerida pelo MP/TCU, por tudo o que já foi exposto,
refere-se especificamente à contratação, não haveria sentido lógico em determinar que o Banco do
Brasil S.A. observasse dispositivo legal referente à habilitação, quando da contratação.
Considerando que correto o entendimento manifestado pelo 'Parquet' em sua peça recursal, é de
se acolhê-lo, com a ressalva de que, certamente, houve um pequeno erro de digitação às fls.04 do
volume I dos autos, onde, com certeza, a intenção do ilustre Subprocurador-Geral foi referir-se à Lei
5.194/66 e não, como constou, à Lei 5.164/66.
CONCLUSÃO

'Ex positis', submeto os autos à consideração superior, propondo:
que seja conhecido o pedido de reexame, por preenchidos os requisitos legais e
regulamentares de admissibilidade aplicáveis à espécie;
que, no mérito, lhe seja dado provimento, para dar nova redação ao item 8.2 da Decisão
Plenária 53/97, que deverá ser a seguinte:
'8.2 - determinar ao Banco do Brasil S.A. que, por ocasião da contratação de serviços ou obras de
engenharia, observe as prescrições dos arts. 15 e 58 da lei 5.194/66, no tocante ao registro ou inscrição
dos contratados nas entidades profissionais competentes'; e
III) a sua remessa, via Ministério Público/TCU, ao Gabinete do Exmo. Sr. Ministro Fernando
Gonçalves, Relator do feito."
O então Secretário da 10a Secex aquiesce a proposição acima transcrita.
O Ministério Público manifesta-se de acordo.
É o relatório.
VOTO

O Ministério Público junto a este Tribunal nos autos representado pelo Dr Walton Alencar
Rodrigues, interpôs Pedido de Reexame contra a Decisão n° 53/97 — Plenário, de 19.02.97.
Min_IS-441 \C: \Meus documentos\votos\01142396-reex.doc
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Ante a sua adequação ao disposto nos arts. 32, 33 e 48 da Lei n° 8 443/92, o presente Pedido de
Reexame poderá ser conhecido.
Quanto ao mérito, acolho os pareceres e Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto
à apreciação deste Plenário.
T.C.U. Sala das Sessões, em20 de maio de 1998.

ARMA
nistro-Relator
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DECISÃO N°

279 /98

—

TCU — PLENÁRIO

Processo n° TC-011.423/96-0
Classe de Assuntos: 1— Pedido de Reexame
Interessado: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Entidade: Banco do Brasil S.A
Relator: Ministro IRAM SARAIVA
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
Unidade Técnica: 10' SECEX
Decisão: O Plenário deste Tribunal, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 32,
33 e 48 da Lei n° 8.443/92, DECIDE:
8.1 conhecer do expediente como Pedido de Reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, e alterar a
redação do item 8.2 da Decisão Plenária 053/97, que passa a ser a seguinte:
"8.2 - determinar ao Banco do Brasil S.A. que, por ocasião da contratação de serviços ou obras de
engenharia, observe as prescrições dos arts. 15 e 58 da lei 5.194/66, no tocante ao registro ou inscrição
dos contratados nas entidades profissionais competentes".
9. Ata n° 18/98 — Plenário.
Data da Sessão: 20/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2 Ministros que alegaram impedimento: Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

M SA IVA
elator
inistr
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GRUPO 1- CLASSE 1- Plenário
TC-649.039/94-7
Apenso: TC-625.159/93-4 (c/ 2 apensos: TC-625.094/93-0
e TC-625.333/93-4)
Natureza: Embargos de Declaração
Órgão: Delegacia Federal de Agricultura, do Abastecimento
e da Reforma Agrária no Estado do Rio Grande do Sul DF AARA/RS
Interessado: Cléber Vieira Canabarro Lucas, ex-Diretor
Ementa: Embargos de declaração opostos contra decisão
proferida em recurso de revisão, que manteve a
irregularidade das contas da DFFARA/RS relativas ao
exercício de 1993, e aplicou multa ao ex-Diretor (Acórdão
n° 20/98-Plenário). Tempestividade. Conhecimento.
Ausência de obscuridade, omissão ou contradição na
deliberação recorrida. Não provimento. Ciência ao
interessado.
Trata-se da tomada de contas da Delegacia Federal de Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrária no Estado do Rio Grande do Sul - DFAARA/RS relativa ao exercício de 1993. Diante
de irregularidades detectadas no TC-625.159/93-4 (Relatório de Auditoria Operacional, cujos autos
foram apensados a este processo para exame em conjunto), as contas do exercício foram julgadas
irregulares, aplicando-se ao Sr. Cléber Vieira Canabarro Lucas, ex-Diretor no período de 1°/1 a
28/7/1993, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei n° 8.443/92, no valor de R$ 2.000,00, bem como
foram efetuadas diversas determinações à entidade (Sessão de 6/11/1996, Acórdão n° 187/96-TCUPlenário, Ata n° 44/96).
Em 13/12/1996, o interessado interpôs recurso de revisão contra o mencionado acórdão,
2
objetivando a revisão do julgado, o qual foi conhecido pelo Tribunal, porém não provido (Acórdão n°
20/98-TCU-Plenário, Ata n° 7/98).
Inconformado, o interessado opôs embargos de declaração contra a mencionada
3.
deliberação, na forma a seguir transcrita (com grifos originais):
"Do recurso anteriormente interposto.
O interessado é leigo em termos judiciais. Agora melhor examinando seu recurso datado
de 07/12/96, verifica que se tratou de Recurso de Reconsideração e não como constou. Poderá ser
observado que os pressupostos, inclusive o prazo se enquadram no Recurso de Reconsideração e
não de Revisão".
Assim sendo, solicita seja reconhecida esta questão.
Quanto ao Acórdão n° 20/98-TCU-Plenário, verifica-se no final do voto do Relator
(item 3) que teriam restado duas ocorrências de responsabilidade do recorrente não esclarecidas a
contento.
De outra parte, o voto ao transcrever no item 2 à respeito das irregularidades não
elididas ou adequadamente justificadas pelo recorrente, afirnou quanto à alínea b), "penso que a
documentação e as justificativas apresentadas pelo recorrente lograram esclarecer
satisfatoriamente os fato e, em conseqüência, elidir a irregularidade a ele imputada".
min-is_4431c:/votos/649039ed

1

—22—
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete do Ministro Iram Saraiva

E quanto à alínea c) "penso que seria de um rigor excessivo a ocorrência em questão
ensejar a irregularidade das presentes contas."
Dessa forma não se distingue quais as duas irregularidades que restariam.
Ao que parece existe obscuridade ou contradição a proporcionar os presentes Embargos
Declaratórios.
Não seria também um rigor excessivo manter uma multa de R$ 2.000,00 imputada para
doze itens considerados irregularidades e dos quais dez ou onze foram aceitos como esclarecidos a
contento por esse colendo Tribunal?
Por que não rever a gradação da multa, conforme sugerem o analista que instruiu os
autos (item 8) e o próprio SubProcurador-Geral do Ministério Público, Dr. Paulo Soares
Bugarin em sua apreciação de 26/11/97 onde considerava que restavam quatro falhas que
ensejaram irregularidades, sendo todas as demais elididas a contento. Posteriormente, novoto,
ficaram reduzidas à apenas duas.
Essa multa pesa muitíssimo no orçamento do recorrente, que é técnico aposentado do
serviço público, mal remunerado e que continua trabalhando para o sustento de sua família.
Não seria uma contradição e uma grande injustiça para com um funcionário público
que se dedicou entusiasticamente durante trinta e um anos ao Ministério da Agricultura? E quando
como dirigente as penas sofridas pelo TCU sempre foram falhas formais, nunca houve dano ao
erário público e jamais houve dúvida contra sua conduta!
Face ao exposto, visando assegurar ao Embargante o pleno exercício de defesa, requer
seja o presente processado e solucionadas as questões expostas".
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, registro que os presentes embargos de declaração são tempestivos, pois
foram opostos em 26/3/1998, e o Acórdão n° 20/98 foi publicado no DOU no dia 17/3/1998.
Quanto ao mérito, penso não haver qualquer omissão, contradição ou obscuridade na
2
decisão atacada, pelas razões que a seguir exponho.
A pretensão do recorrente de que o recurso por ele interposto em 13/12/1996 (que
3
resultou no acórdão ora atacado) na verdade se tratava de recurso de reconsideração, não pode
prosperar, pois além de a referida peça recursal ter sido nominada pelo próprio como recurso de revisão,
já havia se esgotado o prazo para a interposição de recurso de reconsideração.
A respeito da alegada obscuridade ou contradição verificada no voto que embasou a
4.
deliberação embargada, menciono que os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público, na
ocasião, atribuíam ao embargante a responsabilidade por quatro irregularidades. No item 2 do voto que
proferi naquela assentada, essas quatro irregularidades foram abordadas em três alíneas ("a" a "c"), sendo
que propus que as ocorrências mencionadas nas alíneas "a" e "b" fossem descaracterizadas,
permanecendo apenas as elencadas na alínea "c" (aprovação de prestações de contas encaminhadas por
entidades conveniadas eivadas de irregularidades e não instauração de tomadas de contas especiais de
convênios). Por sua vez, o item 3 mencionava que a irregularidade das contas deveria ser mantida ante a
gravidade das duas ocorrências remanescentes, de responsabilidade do ex-Diretor do DFAARA/RS.
Embora não expressamente mencionadas nesse item, uma simples leitura do voto, mesmo que superficial,
indica que o que estava sendo impugnado na oportunidade eram as ocorrências mencionadas na alínea
min-is_443/civotos/649039ed
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"c" do item 2 do voto em tela. Para facilitar a apreciação da matéria, transcrevo a seguir os itens 2 e 3 do
voto que fundamentou o Acórdão n° 20/98-Plenário:
A respeito das irregularidades não elididas ou adequadamente justificadas pelo
"2.
recorrente, no entender dos pareceres, acrescento as seguintes observações:
a) entrega de certificados de classificação pela Ascar sem a arrecadação da taxa
correspondente: convênio firmado em 1991 e novamente em 1993 entre o Ministério da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária - MARA e o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul atribuíram à Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural - ASCAR a atividade
de classificação de produtos vegetais (f. 99/113 do TC-625.159/93-1). De acordo com os referidos
instrumentos, o recolhimento da taxa correspondente à emissão dos certificados de classificação de
origem vegetal seria supervisionado por gerentes designados pelos convenentes (escolhidos entre os
engenheiros agrônomos integrantes de seus próprios quadros), com atribuições de supervisionar e
controlar o preenchimento e emissão dos laudos e certificados de classificação, guias de
recolhimento e mapas de revisão de classificações realizadas; elaborar relatório especifico das
atividades de classificação desenvolvidas no período; bem como relatórios trimestrais sobre a
aplicação da receita oriunda do convênio, dentre outras tarefas.
No recurso ora examinado, o responsável informa que a referida associação emitiu, no
exercício de 1993, 135.275 certificados de classificação e suas respectivas guias de recolhimento,
não se verificando inadimplência da parte dos usuários do serviço. Corroborando essa assertiva,
anexa cópias de todos os relatórios mensais do exercício elaborados pela entidade arrecadadora,
onde constam a quantidade de certificados emitidos, anulados, tonelagem e valor da taxa cobrada;
das prestações de contas relativas a todos os trimestres de 1993; assim como cópias das guias de
recolhimento dos respectivos valores à conta tipo "C" do Banco do Brasil S/A, em favor da
DFAARA/RS (f. 284/384).
De acordo com as análises efetuadas nos autos, a irregularidade em comento
contrariava o disposto na Cláusula Terceira, inciso II, alínea "b" do convênio então em vigor, que
tratava das funções do "Gerente do Ministério", atribuindo a este "atestar, no relatório especifico
da classificação vegetal, a excução das atividades objeto desse convênio, previstas no Programa de
Trabalho". Do exame do relatório específico de que trata esta cláusula, bem como de outros
relatórios mencionados no item precedente, todos juntados aos autos pelo recorrente, verifica-se
que estão devidamente assinados pelo Sr. Antônio Venceslau Martins, gerente do convênio
representando o MARA (ou seja, o "Gerente do Ministério" mencionado na avença).
Assim, embora exista uma discrepância entre a irregularidade em tela e o dispositivo
regulamentar, citado pelos pareceres, que estaria sendo descumprido, penso que a documentação e
as justificativas apresentadas pelo recorrente lograram esclarecer satisfatoriamente os fatos e, em
conseqüência, elidir a irregularidade a ele imputada. Ademais, determinações no sentido de
aperfeiçoar a sistemática de arrecadação/fiscalização de taxas oriundas da classificação vegetal
foram efetuadas pelo Tribunal à entidade quando do exame da auditoria operacional já
mencionada, o que dispensaria, nestes autos, providência semelhante;
inexistência de conta específica para arrecadação das taxas de classificação e
movimentação dos recursos: consoante a Cláusula Segunda - inciso II - alíneas "f' e "g" do
convênio então em vigor, cabia ao convenente (no caso, a Ascar) a obrigação de manter conta
especifica tanto para o recebimento quanto para a movimentação desses recursos. Embora a
verificação do cumprimento ou não dessa obrigação pudesse ser atribuída ao responsável
(consoante os pareceres, o mesmo não contestou tal afirmativa), penso que seria de um rigor
excessivo a ocorrência em questão ensejar a irregularidade das presentes contas;
aprovação de prestações de contas encaminhadas por entidades conveniadas eivadas
de impropriedades (inexecução de objeto, restituição dos valores não utilizados sem atualização
min-is_443/c:Notos/649039e4

3

cS a tuz

-2 4—
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete do Ministro Iram Saraiva

fita reate

monetária, aplicação de recursos no mercado financeiro, ausência de comprovantes de despesas,
despesas não relacionadas com o objeto conveniado, dentre outros, conforme mencionado no item
57 do já citado relatório de auditoria operacional - TC-625.159/93-1), bem como a omissão quanto
à instauração de tomadas de contas especial de convênios, revestem-se de gravidade na medida
que, além de caracterizarem descumprimento de normas legais e regulamentares relativas à
matéria, estimulam a perpetuação de ocorrências da espécie. Também não podemos deixar de
ressaltar o possível dano ao erário decorrente de atitudes beneplácidas ou omissas por parte da
administração da DFAARA/RS na verificação da boa e regular aplicação dos recursos repassados
pela delegacia.
Assim, penso que restaram apenas duas ocorrências, de responsabilidade do recorrente,
3.
não esclarecidas a contento. Entretanto, ante a sua natureza e gravidade (que implicam, inclusive,
em possível dano ao erário), é de se manter a irregularidade dessas contas. Comrelação à multa
aplicada pelo acórdão recorrido (R$ 2.000,00), penso que o seu valor não deve ser revisto, embora
se referisse, à época, também a irregularidades que foram elididas nesta oportunidade, diante da
mencionada gravidade das ocorrências remanescentes, além de já se situar em patamar bastante
inferior (cerca de 12 %) em relação ao limite máximo permitido à espécie (R$ 17.274,43 em
fevereiro do corrente ano)."

Assim, parece-me que o recorrente relacionou, equivocadamente, comentários referentes
às ocorrências descaractarizadas com aqueles efetuados a respeito das irregularidades não
adequadamente justificadas. Tanto é verdade que o mesmo confundiu a transcrição que efetuou da alínea
"b" do item 2 do voto condutor da decisão embargada com trechos mencionados na alínea "a" do mesmo
item. A mesma confusão também é observada na transcrição de trechos da alínea "b", erroneamente
atribuídas à alínea "c" do referido item.
Quanto à justiça ou não da manutenção da penalidade anteriormente aplicada, embora essa
questão não diga respeito à omissão, contradição ou obscuridade verificada na deliberação atacada,
lembro que tal proposição foi acolhida pelo Plenário, que, a exemplo deste Relator, considerou graves as
irregularidades não justificadas pelo responsável.
Finalmente, embora tal comentário não se refira diretamente aos presentes embargos,
porém se faz necessário para corrigir informação equivocadamente prestada em seu bojo, menciono que,
apesar de o embargante ter afirmado que "como dirigente as penas sofridas pelo TCU foram sempre
falhas formais", as contas do DFAARA/RS relativas ao exercício de 1991 e 1992, também de sua
responsabilidade (TC-625.201/92-2 e TC-649.022/93-9), foram julgadas irregulares pelo Tribunal, que
adicionalmente aplicou-lhe multa (Acórdãos n's 59/93-2' Câmara, Ata n° 14/93, e 1/94-1' Câmara, Ata n°
1/94). Embora o ex-Diretor tenha recorrido dessas deliberações, não obteve êxito em sua empreitada.
Assim, considerando que não assiste razão ao embargante nas suas colocações, e que a
decisão proferida, bem como o relatório e voto que a fundamentaram, não deixam dúvidas a respeito do
deslinde do caso, voto por que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
ye 1998.
TCU, Sala das Sessões, em 20 demai

M -SARAIV
nistro-Relator
min-is_443/civotos/649039ed
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ACÓRDÃO N2 071 /98-TCU-Plenário
1. Processo n2 TC 649.039/94-7 (apenso: TC 625.159/93-4)
2. Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração
3. Interessado: Cléber Vieira Canabarro Lucas, ex-Diretor
4. Órgão: Delegacia Federal de Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária no Estado do Rio
Grande do Sul - DFAARA/RS
5. Relator: Ministro Iram Saraiva
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: não atuou
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas da Delegacia Federal de
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária no Estado do Rio Grande do Sul - DFAARA/RS.
Considerando que, na sessão de 6/11/1996, o Tribunal, dentre outras medidas, julgou as
presentes contas relativas ao período de 1°/1/ a 28/7/1993 irregulares, aplicando ao ex-Diretor a multa
prevista no art. 58, inciso I, da Lei n° 8.443/92, no valor de R$ 2.000,00 (Acórdão n 2 187/96-TCUPlenário, Ata n2 44/96);
Considerando que o responsável interpôs tempestivamente recurso de revisão contra a
mencionada deliberação, o qual foi conhecido pelo Tribunal, porém não provido (Acórdão n° 20/98TCU-Plenário, Ata n° 7/98);
Considerando que o responsável, tempestivamente, opôs embargos de declaração contra a
mencionada deliberação;
Considerando que os argumentos oferecidos não lograram demonstrar a existência de
obscuridade, omissão ou contradição na deliberação recorrida;
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 II e 34, da Lei n 2 8.443/92,
c/c o art. 19, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em:
conhecer dos embargos de declaração opostos pelo responsável, para, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo em todos os seus termos o Acórdão n° 20/98-TCU-Plenário;
dar ciência desta deliberação ao interessado.
9. Ata n° 18/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 20/05/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
e os
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campelo
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

J
IRAM S IVA
elator
Minist

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

•

L ON ALENCAR D GUES
Rep. do Ministéri Público
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GRUPO II - CLASSE I - PLENÁRIO
TC-009.872/94-9 (3 volumes)
Natureza: Recurso de Revisão/Tomada de Contas Especial
Interessado: Ministério Público junto ao Tribunal
Entidade: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária INFRAERO
Responsáveis: HugoNicemo Guida e outros
rposto pelo Ministério Público
Ementa: Recurso de Revisa
junto ao Tribunal contra Decisão n° 587/96 -TCU/Plenário que
determinou o arquivamento do processo sem que o mesmo
houvesse recebido manifestação do Ministério Público e
julgamento de mérito. Representação da SECEX sobre a inexatidão
material da Decisão. Procuradoria formalizou pedido de Recurso de
Revisão. Decisão conhecendo do Recurso para, no mérito, dar
provimento, tornando insubsistente o item 8.2 da Decisão n°
587/96-Plenário, restaurando a tramitação do processo com vistas
ao seu julgamento de mérito. Presentes nos autos instrução da
Unidade Técnica e Parecer da Procuradoria sobre as questões de
mérito das contas. Acórdão julgando irregulares as contas e
quitação aos responsáveis, bem como determinações de remessa de
elementos dos autos ao Ministério Público para atender o disposto
no art. 27 da Lei n° 8.443/92. Conhecimento do Acórdão ao
Sindicato Nacional dos Aeroportuários - SINA, ao Deputado
Federal Luiz Gushiken e ao Procurador da República no Rio de
Janeiro, Sr. José Otávio dos Santos Pinto.

e

•

;t oo

Adoto, como parte do meu Relatório, o inteiro teor da instrução elaborada pela 9a SECEX
(fls. 382/387):
INSTRUÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA
"Referem-se os autos à Denúncia apresentada a esta Corte, pelo SINDICATO NACIONAL DOS
AEROPORTUÁRIOS - SINA, em conjunto com o DEPUTADO LUIZ GUSHIKEN (lis. 01/03), sobre
irregularidades na operação de compra de microcomputadores pela EMPRESA BRASILEIRA DE
INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO, com a intermediação da CONS7RUTORA
NORBERTO ODEBRECHT.
Promovida a oitiva de todos os envolvidos e ofertadas as respectivas justificativas (fls. 247
2.
a 281 e 305 a 311), foram estas submetidas ao crivo do Colegiado desta Corte que, na assentada de
05.06.96 (fl. 336 - Decisão n° 335/96), acolhendo as razões expostas pelo Relator Ministro PAULO
AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA, decidiu, in verbis:
'8.1. conhecer da denúncia formulada pelo Sindicato Nacional dos Aeroportuários - SINA e pelo
Deputado Federal Luiz Gushiken contra a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária INFRAERO, para, no mérito, considerá-la procedente no que se refere ao pagamento, sem amparo
legal, efetuado pela INFRAERO à Construtura Norberto Odebrecht S/A, referente à taxa de
administração fixada em 15% do valor total correspondente a sua intermediação na aquisição de
equipamentos de informática à conta do Contrato n° 08/ADRJ/89, cuja cláusula 2.2.6 veda o
fornecimento de equipamentos de informação, sonorização e comunicação;
cancelar a chancela de sigiloso do presente processo;
8.2.
determinar, com fundamento no art. 47 da Lei n° 8.443/92, a transformação do presente
8.3.
processo em Tomada de Contas Especial para promover-se a citação dos responsáveis solidários, a
seguir relacionados, para apresentarem, no prazo de 15 (quinze) dias, alegações de defesa ou
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comprovação de recolhimento aos cofres da INFRAERO, da importância de Cr$ 62.208.686,05,
atualizada monetariamente a contar de 17.02.92 e acrescida dos encargos legais: Hugo Nicodemo
Cruida; Antonio Plauto de Oliveira Pinto; e Construtora Norberto Odebrecht S/A;
8.4. determinar a remessa de cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que
fundamentam, aos interessados e ao Procurador da República no Estado do Rio de Janeiro, Dr. José
Otávio dos Santos Pinto.'
Adotadas as medidas cabíveis em vistas à citação dos implicados (fis. 340/343), foram
juntados ao processo documentos que comprovam tanto o ciente dos responsáveis, como também, o
recolhimento, aos cofres da INFRAERO, da importância a aqueles imputada por este Tribunal, no
valor de R$ 105.045,69 (Cento e cinco mil, quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos),
consoante cheque administrativo n°286975 da Construtora Norberto Odebrecht (17s. 344/350).
Quase na mesma oportunidade, a CNO, por intermédio dos seus advogados devidamente
constituídos nos autos (fl. 313), opôs Embargos de Declaração à Decisão n° 335/96, transcrita acima,
diante da alegada omissão, no referido desisum, quanto ao reconhecimento do seu 'direito de obter,
junto à INFRAERO, o ressarcimento das importâncias pagas, como tributos, em razão da prestação
de serviços afinal desautorizada.'
Apreciando a peça recursal em comento, na Sessão de 18.09.96, e na linha das razões
expostas pelo Sr. Ministro-Revisor FERNANDO GONÇALVES, o Tribunal Pleno, admitindo os
Embargos Declaratórios, negou-lhe, no mérito, provimento, determinando a remessa de cópia da
Decisão, Relatório e Voto que a fundamentaram à empresa interessada, bem assim o arquivamento
dos autos (Decisão n°587/96 -fls. 368 a 378).
II
Tomando conhecimento do referido decisum, não nos foi possível deixar de atentar para o
fato do seu teor, pelas razões que alinharemos a seguir, encerrar inexatidões materiais de tal
magnitude, a ponto de, ao nosso ver, comprometerem a sua própria subsistência.
O puro e simples arquivamento dos autos não se coaduna com a natureza do feito haja
vista a sua conversão de Denúncia em Tomada de Contas Especial conforme determinação exarada
pelo Plenário desta Corte, na Sessão de 05.06.96, à qual já tivemos oportunidade de fazer menção na
presente peça instrutiva. Em se tratando de contas, mister se faz o pronunciamento de méritis do
Tribunal à luz do que preconiza a Lei Orgânica do TCU, no seu art. I°, I, in fine; art. 8°, § 2°; Art. 10,
,sÇ 2°; e art. 15.
O arquivamento dos autos no caso vertente, segundo a própria mens legis, comporta-se-ia
tão-somente nas disposições dos artigos 21 e 93 da Lei n° 8.443/92 ou do artigo n° 163 do Regimento
Interno do TCU, hipótese estas não configuradas no presente processo.
Sobressai ainda do arresto ora apreciado, o não cumprimento do disposto no art. 27 da
Lei n° 8.443/92 (disposição reproduzida pelo caput do art. 169 da Norma Regimental desta Casa) que
disciplina, litteris:
'Art. 27 Comprovado o recolhimento integral, o Tribunal expedirá quitação do débito ou da
multa.'
Arrematando toda esta ordem de considerações, convém fazer o alerta quanto à ausência
da oitiva do Ministério Público, nos autos, cuja obrigatoriedade na espécie advém da disciplina
imposta pelo art. 81, inciso II, in fine, da Lei n° 8.443/92. No nosso entendimento, tal falta ensejaria
a nulidade da decisão em foco, haja vista o seu caráter a priori insanável.
Ante, portanto, os fundamentos até o presente momento expostos, reputamos aplicável in
casu o Enunciado n° 145 da Súmula da Jurisprudência desta Corte, in verbis:
'O Tribunal de Contas da União pode alterar as suas Deliberações (Regimento Interno, art. 42,
itens IV e V), para lhes corrigir, de oficio ou a requerimento da parte, da repartição interessada ou do
representante do Ministério Público, inexatidões materiais ou erros de cálculo, na forma do art. 463,
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I, do Código de Processo Civil, ouvida previamente, nos dois primeiros casos, a Procuradoria junto
ao Colegiado.'
Ademais, entendemos que a gravidade dos vícios apontados inviabiliza, s.m.j. a
subsistência da Decisão n°587/96 - TCU - Plenário (fl. 378), razão pela qual preconizaríamos como
preliminar a ser formulada ao final da presente intervenção, que o parquet especializado junto a esta
Corte, na oportunidade de sua audiência a ser promovida na forma do Enunciado n° 145 já referido,
avalie a conveniência de interpor recurso com vistas à revisão do julgado em referência.
III
Feitas estas considerações iniciais, e adentrando no mérito das contas especiais em
apreço, verificamos que, inobstante o recolhimento integral do débito efetuado pela nominada
Empreiteira, mister se faz reconhecer que, nem esta última, nem os demais responsáveis citados, a
saber, Hugo Nicodemo Guida e Antonio Plauto de Oliveira Pinto, ao deduzirem suas defesas perante
esta Corte, lograram comprovar a legitimidade da cobrança e, consequentemente, do pagamento
realizado pela INFRAERO à Empreiteira, a título de taxa de administração, pela intermediação na
compra dos microcomputadores à conta do Contrato n° 08/ADRI/89 o qual, inclusive, vedava
expressamente, na sua cláusula 2.2.6, o fornecimento de equipamento de informação, sonorização e
comunicação.
Mesmo os argumentos esboçados pelos advogados da Odebrecht em sede de Embargos
Declaratórios à Decisão n° 335/96 - - TCU - Plenário (fls. 351/353), na nossa ótica, não conseguiram
elidir a irregularidade cuja procedência, aliás, foi declarada pelo Tribunal no precitado julgado.
Assim, vejamos. Os advogados da CNO sustentam à fl. 351 que 'embora não registrado
nos autos recebeu da Contratante determinação anterior à Ordem de Serviço n° 02/92 - que veio,
somente, formalizá-la - para as gestões visando a aquisição dos computadores.'
Tal afirmação, além de não se fazer acompanhar das provas correspondentes, não
encontra suporte nos fatos que antecederam a mencionada aquisição, como bem consta do relato feito
pela instrução anterior fundado em ampla documentação comprobatória, quando do exame das
alegações da Construtora em resposta à audiência a ela proporcionada por esta Corte verbis:
'A dúvida exsurge, principalmente, do fato perceptível pela leitura dos elementos probatórios
acostados ao processo, de que toda negociação junto às firmas fornecedoras dos micros, incluindo a
aceitação do preço e confirmação da compra, foi conduzida pela própria INFRAERO, diretamente.
Não há registros da efetiva intervenção da ODEBRECHT nestas negociações. Sua participação só
passa a ser notada a partir das referências constantes do FAX n° 310/92-0GRJ de 24.01.92 (/1 114),
mediante o qual o Gerente de Obras do Galeão, Sr. Antonio Plauto de O. Pinto, confirma, junto à
firma IMARES, a aquisição dos micros 'através do contrato que temos firmado com a Construtora
Norberto Odebrecht S/A,' bem assim, do FAX n° 403/92-0GRJ de 31.01.92 (fl. 115) onde o Diretor de
Engenharia e Manutenção da INFRAERO autoriza a liberação dos recursos (ff 115 - verso), para a
viabilização da compra, no montante pleiteado pelo citado Gerente, já incluída a taxa de
administração de 15% e impostos incidentes sobre a circulação de mercadorias, tudo em favor da
CNO. Este dado, inclusive, indica que a INFRAERO além de tomar a frente nas sobreditas
negociações, também suportou todos os custos advindos da aquisição.
Portanto, em que pese ter sido formalizada em 07.02.92, a autorização para que a ODEBRECHT
fornecesse os equipamentos em tela, através da Ordem de Serviço n° 02/92 (fls. 118/119), subscrita
pelo Gerente de Obras do Galeão, e as faturas terem sido emitidas em nome da empreiteira, em
nenhum momento vislumbramos a ação efetiva e decisiva da ODEBRECHT na conclusão da operação
de compra sob exame. À míngua de provas neste sentido, só nos resta concluir que a emissão da OS
n° 02/92 serviu apenas para beneficiar a CNO sem a comprovação da devida contraprestação de
serviços, caracterizando-se na espécie o enriquecimento sem causa da empreiteira, figura não
admitida no nosso ordenamento jurídico, e causando ao Patrimônio da INFRAERO prejuízo advindo
de um ônus não devido, mas por esta suportado.'
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A par disso, se estivéssemos inclinados a aceitar as razões ofertadas pela Odebrecht para
justificar a percepção dos 15% pela sua interveniência na aquisição em tela, estaríamos admitindo até
o inadmissível frente à legislação vigente, que é o contrato verbal com a Administração Pública haja
vista o preceituado pelo Decreto-lei 2.300/86, em vigor à época, mormente o parágrafo único do seu
art. 50, já que, como ressaltado anteriormente, diante da vedação inserta na sua cláusula 2.2.6, o
Contrato n° 08/ADRJ/89 não poderia ser evocado à guisa de fundamento contratual para legitimar a
operação de intermediação em tela.
Os advogados da CNO valeram-se, ainda, do argumento de que a 'aquisição através da
Requerente, estava contratualmente prevista, inclusive quanto ao regime de administração' conforme
Termo Aditivo ao sobredito Contrato celebrado com a INFRAERO, em 26.06.92, (1is. 355/356) e, que
este instrumento, por seu turno, seria suficiente para demonstrar 'a existência de pacto quanto à taxa
de administração, sua finalidade e seus percentuais'.
Com efeito, o termo aditivo ao Contrato n° 08/ADRI/89 consistiu no ajuste pelo qual as
partes - INFRAERO e CNO - redimensionaram os valores e a forma de cákulo das taxas de
administração relativas aos serviços avençados. Contudo, o que nele se encontra pactuado não possui
o condão de legitimar a cobrança de taxa de administração pelos supostos serviços de intermediação
prestados pela Empreiteira por ocasião da compra dos equipamentos de informática para os Sistemas
Informativos de Vôo dos Aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo, porquanto o contrato original
além de não contemplar tais serviços, chegou a vedar a aquisição de equipamentos desta natureza,
excluindo-os, expressamente, do seu objeto (Cláusula 2.2.6). Merece realce, por relevante, o fato da
Cláusula Terceira do mencionado Aditivo ter mantido inalteradas as demais cláusulas e condições do
pacto aditado, incluindo a de n°2.2.6 (fls. 356).
Por fim, alegaram os patronos da Odebrecht, ao opor os mencionados Embargos, o que se
segue:
'Quanto à proibição, prevista no Contrato n° 08/ADRJ/89, do fornecimento de 'equipamentos de
sonorização, informação e comunicação', insiste a Requerente em que nenhum modo poderia ela
alcançar a aquisição de computadores para instalação do SIV, elemento fundamental à proteção e
operacionalização dos vôos.
E anota que a urgência em tal compra e a mobilização da Requerente, pela INFRAERO, se
deveram à realização da ECO -92. Não é preciso enfatizar a importância do evento, os resultados que
se anunciavam com o encontro e, afinal, as responsabilidades do país que o sediava, com os prazos
exíguos que, afinal, se impuseram.'
Tais afirmativas constituem praticamente repetição dos argumentos deduzidos
anteriormente pelos responsáveis, já tendo os mesmos merecido exaustiva análise deste Tribunal em
oportunidades anteriores nos autos, não nos cabendo, por despiciendo, adentrar novamente nesta
seara (vide instruções de fls. 142/152; 214/220;230/232 e 289/295).
IV
Isto posto, considerando as inexatidões materiais contidas na Decisão n° 587/96-TCUPlenário fl. 378) e apontadas no início da presente instrução;
Considerando, portanto, que o recolhimento, por si só, do débito não elide a
irregularidade advinda do pagamento realizado pela INFRAERO à Construtora Norberto Odebrecht,
a título de taxa de administração, pela prestação de serviços de intermediação na compra de
microcomputadores para o SIV dos Aeroportos de Guarulhos - SP e Galeão - RJ, sem qualquer
amparo legal ou contratual, aquisição esta, inclusive vedada pela Cláusula n° 2.2.6 do Contrato n°
08/ADRJ/89 à conta dos recursos do qual os responsáveis tentaram imputar a despesa;
Considerando que, dos elementos acostados aos autos e das razões de justificativa
aduzidas pelos responsáveis, em que pese a liquidação tempestiva do débito, não restou demonstrada
na espécie a boa-fé, ou seja, não restou caracterizada a certeza de que os citados funcionários da
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INFRAERO e a Empreiteira contratada agiram, na ocasião, com o amparo da lei, ou sem ofensa a
ela;
Considerando que, pelos motivos acima indicados, não se aplicaria ao processo vertente
as disposições dos §§ 4 0 e 5° do art. 153 do Estatuto Regimental desta Corte;
E, por fim, considerando o disposto no parágrafo único do art. 169, ia parte, da Norma
Regimental em referência, manifestamo-nos:
a) em preliminar, por que, em face das inexatidões apontadas no início da presente instrução e do
que prescreve o Enunciado n° 145 da Súmula da Jurisprudência desta Corte, sejam os autos remetidos
ao Ministério Público junto a este Tribunal para as providências de sua alçada mormente para que
este avalies, diante da magnitude dos vícios apontados na Decisão n° 587/96-TCU-Plenário (f1. 378),
a conveniência de se interpor recurso com vista à revisão do citado julgado;
h) no mérito, com fundamento no art. 16, inc. III, alínea 'c', §§ 2° e 3° e 27, todos dispositivos da
Lei n°8.443/92, sejam as presentes contas especiais julgadas irregulares, fixando-se a
responsabilidade solidária dos Srs. HUGO NICODElvIOS GUIDA, ANTONIO PLAUTO DE
OLIVEIRA PINTO e da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, expedindo-se quitação aos
citados responsáveis, ante o recolhimento integral do débito imputado, sem prejuízo da adoção das
providências cabíveis quanto á remessa de cópia da documentação pertinente ao Ministério Público
da União, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis; e
c) por que seja dado ciência da decisão definitiva desta Corte aos responsáveis acima nominados;
aos denunciante: SINDICATO NACIONAL DOS AEROPORTUÁRIOS — SINA e Deputado LUIZ
GUSHIKEN; à INFRAERO; e ao Procurador da República no Rio de Janeiro, JOSÉ OTÁVIO DOS
SANTOS PINTO."
O Ministério Público manifestou-se nos autos (fls. 388/389) nos seguintes termos conclusivos:
" (..) perfilhando as oportunas colocações da 9° Secretaria de Controle Externo, este
Representante do Ministério Público requer, com base nos arts. 33 e 32, caput e parágrafo único, da
Lei n° 8.443/92, a reconsideração da Decisão n° 587/96 —TCU-Plenário, no sentido de tornar,
parcialmente, insubsistente o item 8.2, no que se refere à determinação de arquivamento dos autos, in
fine, para julgar as contas irregulares, nos termos dos artigos 1°, I, 16, III, alínea "c", 19 e 23, III,
todos da Lei n° 8.443/92, expedindo-se quitação aos Srs. HUGO NICODE11/10 GUIDA, ANTONIO
PLAUTO DE OLIVEIRA PINTO e à Construtora Norberto Odebrecht S/A, em face do recolhimento
do débito, nos termos do artigo 27 da citada lei e do artigo 169 do Regimento Interno, sem prejuízo da
adoção das providências sugeridas pela Unidade Técnica nos itens "h" e "c" constantes à fl. 387."
É o Relatório.
VOTO
NO MÉRITO DO RECURSO
Ao deliberar sobre pedido de Embargos de Declaração interposto pela empresa Construtora
Norberto Odebrecht S/A, este Tribunal determinou o arquivamento do presente processo (Decisão TCU
n° 587/96, cópia à fl. 378 dos autos).
Em verdade, tal providência se revelou inadequada à condição do processo visto tratar-se de
Tomada de Contas Especial que, se encontrando na sua fase preliminar, não havia recebido o
pronunciamento da Procuradoria, conforme manda o art. 81, II, da Lei n° 8.443/92, bem como não fora
submetido à apreciação da Corte para julgamento de mérito.
Em representação, a Unidade Técnica instrutiva propôs a formalização de Recurso de Revisão
pelo Ministério Público junto a este Tribunal para que se proceda a devida restauração da tramitação dos
autos com vistas ao seu julgamento definitivo.
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A douta Procuradoria, por concordar com a proposta lançada pela 9a SECEX, manifestou-se nos
autos como em peça recursal, de modo a que este Plenário reconsidere a deliberação que ordenou o
arquivamento dos autos, propiciando a que se apreciem os elementos relativos ao mérito das contas,
consignado, de imediato, seu parecer sobre a referida matéria.
Faço, em relação ao recurso em apreço, duas ressalvas:
7.1 A Unidade Técnica propôs (fl. 384, item 12) recurso de revisão a ser advogado pelo Ministério
Público, firmando sua instrução em 15.10.96 e remetendo os autos à Procuradoria naquela mesma data (fl.
388-verso). Esta pronunciou-se, em pedido de reconsideração, no dia 12.12.96, portanto 43 dias após
o prazo regimental para pedido de reconsideração. Assim, considerando a formalidade do prazo, a peça
recursal deve ser considerada como pedido de revisão.
7.2 Em segundo lugar, lembro que aparentemente a interposição de Recurso de Revisão representa
prejuízo à ampla defesa dos responsáveis no processo de Tomada de Contas Especial, também em causa,
visto representar o último estágio recursal, e neste caso lançado antes da deliberação definitiva sobre as
contas. Lembro, entretanto, que tal prejuízo é ilusório pois que o recurso está dirigido apenas à
deliberação que ordenou o arquivamento dos autos (Decisão TCU n° 587/96 — Plenário, cópia à fl. 378
dos autos). No sentido esclarecedor vale lembrar que a deliberação citada não se refere ao mérito da
Tomada de Contas Especial mas tão-somente à providência de natureza administrativa. Considerando
que, em verdade, a TCE se encontra na fase preliminar ao julgamento, estão em aberto as oportunidades
prerrogativas da ampla defesa.
No que se refere ao mérito da presente petição de Recurso de Revisão, reconheço demonstrada a
inexatidão material nos termos consignados pela Unidade Técnica e pela Procuradoria. Manifesto-me
favorável a que se conheça do Recurso de Revisão reclamado pelo Ministério Público, para, no mérito,
dar-lhe provimento e tornar insubsistente o item 8.2 da Decisão Plenária n° 587/96, dando, assim,
liberdade de tramitação ao processo visando a sua apreciação quanto ao mérito da Tomada de Contas
Especial determinada pela Decisão Plenária do TCU n° 335/96.
NO MÉRITO DAS CONTAS

•

•

Considerando que a Unidade instrutiva e a Procuradoria se manifestaram quanto aos elementos
referentes à TCE objeto deste processo, sendo concordantes em que se deva o Tribunal julgar pela
irregularidade das contas, com solidariedade dos responsáveis envolvidos; quitação aos responsáveis
solidários, face o recolhimento do débito e o que dispõe o art. 27 da Lei n° 8.443/92. Convergem, ainda,
a que se determinem providências no sentido de remeter os elementos necessários ao Ministério Público
da União para ajuizamento de ações civis e penais cabíveis ao caso em apreço, conforme de termina o
parágrafo 3° do art. 16 da Lei n° 8.443/92.
Divergem, entretanto, quanto à fundamentação da deliberação da Corte.
0
10.1 a Unidade Técnica propõe deliberação fundamentada nos arts. 16, III, "c", §§ 2° e 3 , e 27 da
Lei n° 8.443/92. Esse embasamento propicia julgamento na seguinte linha:
irregularidade das contas (art. 16, III, "c");
responsabilidade solidária dos agentes envolvidos na irregularidade em apreciação (§ 2° do art.
16)
remessa de elementos dos autos ao Ministério Público da União para ajuizamento de ações civis
e penais cabíveis (§ 3° do art. 16);
quitação aos responsáveis solidários, face ao recolhimento do débito (art. 27).
0
10.2 a douta Procuradoria propõe deliberação com base nos arts. 1°, I, 16, III, "c", §§ 2° e 3 , 27, 19 e
23, III, da Lei n° 8.443/92. Esse referencial legal proporciona julgamento na seguinte direção:
irregularidade das contas (art. 16, III, "c");
responsabilidade solidárias dos responsáveis (§ 2° do art. 16);
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remessa de elementos dos autos para o Ministério Público da União para efeito de ajuizamento
de ações civis e penais que caibam no caso (§ 3° do art. 16);
quitação aos responsáveis, face ao recolhimento do débito na fase citatória (art. 27).
10.3 note-se que até aqui há convergência nas propostas emanadas da Unidade Técnica e da
Procuradoria. Esta, entretanto, avança em sua propositura, incluindo as seguintes possibilidades:
aplicação, ou não, da multa prevista no art. 57 da Lei Orgânica, ou seja até 100% do valor
atualizado do dano causado ao Erário, no caso da sua existência à época do julgamento (art. 19, caput);
O aplicação compulsória da multa prevista no art. 58 da Lei n° 8.443/92, que será de até R$
17.274,43 durante este mês de abril (parágrafo único do art. 19);
g) reconhecimento de que, julgando irregulares as contas e imputando multa aos responsáveis, a
deliberação do Tribunal constituirá título executivo para cobrança judicial da divida decorrente da multa,
se não recolhida no prazo fixado pela Corte (art. 23, III);
Com as devidas vênias à douta Procuradoria sou de entender que deva o Tribunal abster-se da
11.
aplicação da multa referida no art. 19, principalmente porque os enunciados do seu caput e do seu
parágrafo único permitem interpretação dúbia. Senão vejamos o teor dos referidos dispositivos:
"Art. 19 Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o Tribunal condenará o
responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora
devidos, podendo, ainda, aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 desta Lei, sendo o instrumento da
decisão considerado título executivo para fundamentar a respectiva ação de execução.
Parágrafo único. Não havendo débito, mas comprovada qualquer das ocorrências previstas nas
alíneas a, b e c, do inciso III, do art 16, o Tribunal aplicará ao responsável a multa prevista no
inciso I, do art 58 desta Lei.
No caso presente, os responsáveis recolheram o débito na fase citatória. Portanto, "quando do
julgamento" não há mais débito. Logo, pelo enunciado do caput do art. 19 os responsáveis não serão
necessariamente penalizados com multa, visto que a expressão do dispositivo diz "Quando julgar (..)
havendo débito, o Tribunal condenará (..) podendo, ainda, aplicar-lhe a multa (..)".
Entretanto, pelo enunciado do parágrafo único do mesmo artigo, os responsáveis
compulsoriamente serão penalizados com multa, haja vista que assim está estabelecido "não havendo

•

•

débito, (..), o Tribunal aplicará ao responsável a multa (..)".
Entende-se que a referência à existência do débito está associada ao momento do julgamento, pois
que assim está expresso no caput do art. 19. Não se pode inferir que o texto do parágrafo, que é parte
integrante e explicativa do teor inteiro do artigo, tenha significado diferente. Aliás essa idéia está
corroborada pelo art. 58, I, da Lei em causa, que afirma: "contas julgadas irregulares de que não resulte
débito, nos termos do parágrafo único do art. 19 desta Lei;".
Isto leva a concluir que o responsável que recolher o débito em fase anterior ao julgamento de
mérito das contas será prejudicado pois será obrigatoriamente submetido à penalização, ao contrário
daquele que se apresenta a julgamento de mérito de suas contas com débito por satisfazer, que, segundo o
caput do art. 19, poderá não ser multado.
Lançando mão dos arts. 57 e 58, por estarem referidos no art. 19, tem-se os seguintes enunciados:
"Art. 57 Quando o responsável foi julgado em débito, poderá o Tribunal aplicar-lhe multa de
até (..)"
"Art. 58 O Tribunal poderá aplicar multa de até (..) aos responsáveis por:
1— contas julgadas irregulares de que não resulte débito, nos termos do parágrafo único do art
19 desta Lei;
— (..);
III — ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado dano ao Erário;
IV — (..);
V— (..);
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Se comparados os textos da alínea "c", inciso III, do art. 16 (que está referido no parágrafo
único do art. 19 como condição para a imposição de multa) com o inciso III do art. 58 percebe-se tratar-se
da mesma natureza de falta.
Se comparados os textos do parágrafo único do art. 19 com o texto do caput do art. 58, percebese incongruência, visto ser o primeiro determinístico e o segundo facultativo porém, ambos se referindo à
mesma natureza de falta.
Concluo, em razão da inconsistência dos elementos colhidos junto aos dispositivos legais referidos
pela Procuradoria como fundamento para aplicar-se multa aos responsáveis, pelo não acolhimento da
proposta, portanto não aplicação de multa aos responsáveis.
Pelos argumentos a que me aludi, e acolhendo as sugestões elaboradas pela Unidade instrutiva e
parte das sugestões lançadas pela Procuradoria, especificamente naquilo que é convergente com a
Unidade Técnica, manifesto-me favorável a que se delibere:
13.1 em Decisão sobre o Recurso de Revisão, conhecendo-o e dando-lhe provimento restaurando a
tramitação dos autos com vistas ao seu julgamento de mérito;
13.2 em Acórdão sobre o mérito das contas, julgando-as irregulares, fixando a responsabilidade
solidária dos Senhores Hugo Nicodemo Guida, Antonio Plauto Oliveira Pinto e da Construtora Norberto
Odebrecht, quitação aos responsáveis solidários face o recolhimento do débito na fase de citação, bem
como a remessa de elementos dos autos ao Ministério Público da União, para fim de ajuizamento de
ações civis e penais cabíveis ao caso presente. Consigno, ainda, que deva a Corte dar conhecimento das
deliberações, do Relatório e Voto que as fundamentam ao Sindicato Nacional dos Aeroportuários —
SINA, ao Deputado Federal Luiz Gushiken e ao Procurador da República no Rio de Janeiro, Sr. José
Otávio dos Santos Pinto, os quais foram deflagradores do presente processo, mediante denúncia
formulada contra a INFRAERO.
Assim, VOTO no sentido do Tribunal adotar a Decisão e o Acórdão, cujos teores submeto à
elevada apreciação deste Colegiado.

•

TCU, Sala das Sessões, em 20 de maio

(7°
ALM Í ELO
Ministro-Relator

•
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Tomada de Contas Especial

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

•

•

•

A presente tomada de contas especial é originária de denúncia formulada pelo Sindicato
Nacional dos Aeroportuários - SINA, juntamente com o Deputado LUIZ GUSHIKEN, em
decorrência de irregularidades na aquisição de microcomputadores pela Empresa Brasileira de InfraEstrutura Aeroportuária - INFRAERO, para os aeroportos do Galeão e de Cumbica, com a
intermediação da Construtora Norberto Odebrecht S.A.
Em cumprimento ao V. Despacho do eminente Ministro-Relator PAULO AFFONSO
MARTINS DE OLIVEIRA (fl. 2351v0 ), procedeu-se à realização de audiência dos dirigentes da
entidade, à época dos fatos, e ainda, diligência à INFRAERO.
Em nova manifestação, contida na Decisão n° 661/95 (fl. 304), o Colendo Plenário
determinou a audiência da Construtora Norberto Odebrecht S.A., para que se pronunciasse acerca
da intermediação na compra dos aludidos microcomputadores.
A análise das justificativas e documentos encaminhados pelas partes instadas a se
pronunciarem nos autos, culminou na Decisão n° 335/96-TCU-Plenário (fl. 336), onde o Tribunal
Pleno deliberou no sentido de que se conhecesse da denúncia, determinando, com fundamento no art.
47 da Lei n° 8.443/92, dentre outras providências: a transformação do processo em Tomada de Contas
Especial; e a promoção da citação dos Srs. HUGO NICODEMO GUIDA e ANTONIO PLAUTO DE
OLIVEIRA PINTO, e da Construtora Norberto Odebrecht S.A., solidariamente, pela quantia de Cr$
65.208.686,06, acrescida dos encargos legais a partir de 17.2.92, até a data do efetivo recolhimento.
Promovida a citação dos responsáveis (fls. 345 a 347), a Construtora efetuou o
recolhimento do débito aos cofres da INFRAERO (fl. 349).
Com fulcro no art. 235 do Regimento Interno, a Construtora interpôs embargos de
declaração, requerendo, em suma, a este Tribunal, o reconhecimento do "direito de obter, junto à
INFRAERO, o ressarcimento das importâncias pagas, como tributos, em razão da prestação de
serviços, afinal desautorizada".
Ao pronunciar-se acerca do citado recurso, o Colendo Plenário decidiu conhecer do
pedido de embargos de declaração para, no mérito, negar-lhe provimento, determinando, ainda, a
remessa de cópia da Decisão, Relatório e Voto, à empresa interessada, e o arquivamento dos autos,
consoante Decisão n° 587/96-TCU-Plenário (fl. 378).
Convencida de que o referido decisum encerra inexatidões materiais, tal como a
determinação de arquivamento dos autos, a 9' SECEX propugna pela revisão dos seus termos,
sugerindo, no mérito, o julgamento pela irregularidade dessas contas, expedindo-se quitação aos
responsáveis solidários ante o recolhimento integral do débito imputado, sem prejuízo da adoção das
providências cabíveis quanto à remessa de cópia da documentação pertinente ao Ministério Público
da União, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, dentre outras providências (fl. 387).
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De fato, a decisão definitiva em processo de tomada ou prestação de contas dar-se-à
mediante o julgamento pela regularidade; regularidade com ressalva; ou irregularidade, nos termos
do art. 10 da Lei n° 8.443/92. A par dessa colocação, há de se observar que as hipóteses de
arquivamento previstas nos arts. 20, 21 e 93, todos da citada lei, ou, ainda, no art. 163 do Regimento
Interno, não nos parecem aplicáveis à espécie.
Outro ponto a destacar refere-se à necessidade de emissão de quitação aos responsáveis,
ante o recolhimento integral da dívida, nos termos do art. 27 da Lei Orgânica e do art. 169 do
Regimento Interno.
É de ver ainda, conforme anota a 9.a SECEX, não houve a prévia e obrigatória
manifestação do órgão do Ministério Público, nos termos do art. 81, II, da Lei n° 8.443/92, o que
ensejaria, por si só, a retificação da Decisão.
Isto posto, e perfilhando as oportunas colocações da 9a Secretaria de Controle Externo,
este Representante do Ministério Público requer, com base nos arts. 33 e 32, caput e parágrafo único,
da Lei n° 8.443/92, a reconsideração da Decisão n° 587/96-TCU-Plenário, no sentido de tornar,
parcialmente, insubsistente o item 8.2, no que se refere à determinação de arquivamento dos autos,
In fine, para julgar as contas irregulares, nos termos dos artigos 1°, 1. 16, III, alínea "c", 19 e 23, III,
todos da Lei n° 8.443/92, expedindo-se quitação aos Srs. HUGO NICODEMO GUIDA, ANTONIO
PLAUTO OLIVEIRA PINTO e à Construtora Norberto Odebrecht S.A., em face do recolhimento
do débito, nos termos do artigo 27 da citada lei e do artigo 169 do Regimento Interno, sem prejuízo
da adoção das providências sugeridas pela Unidade Técnica nos itens "b" e "c" constantes à fl. 387.
Procuradoria, em 12 de dezembro de 1996

•

•

Lucas Rocha Furta o
Subprocurador-Geral

-36—
Tribunal de Contas da União
ilttrC''

DECISÃO N°

hsseSSC"‘

280 /98-TCU-PLENÁRIO

Processo n° TC-009.872/94-9
Classe de Assunto: (I) Recurso de Revisão
Interessado: Ministério Público junto ao Tribunal
Entidade: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária — INFRAERO
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: Lucas Rocha Furtado
Unidade Técnica: 90 SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, com fundamento no Enunciado n° 145 da Súmula de Jurisprudência deste
Tribunal e nos arts. 32, III, e 35, III e seu parágrafo único, da Lei n° 8.443/92, e face as razões expostas
pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal contra a
Decisão TCU n° 587/96 para, dando-lhe provimento, tornar insuMistente o item 8.2 da Decisão
recorrida, face inexatidão material consignada pela Unidade instrutiva, restaurando a tramitação do
processo com vistas ao seu julgamento de mérito.
Ata n° 18/98 — Plenário.
Data da Sessão: 20/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campeio (Relator) e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

VALMIR CA PELO
Ministro-Relator
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ACÓRDÃO N° 072/98 - TCU - PLENÁRIO

•
1. Processo n° TC-009.872/94-9
2. Classe de Assunto: (I) Recurso de Revisão
- INFRAERO, CGC
3. Entidade: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
n.° 00.352.294/0001-10
4. Responsáveis: Hugo Nicodemo Guida, CPF n.° 066.242.198-15; Antonio Plauto de Oliveira Pinto,
CPF n.° 105.295.947-49; e Empresa Construtora Norberto Odebrecht, CGC n.° 15.102.288/0018-20
5. Relator: Ministro Valmir Campeio
6. Representante do Ministério Público: Lucas Rocha Furtado
7. Unidade: 9 SECEX
8. Acórdão:
VISTOS, discutidos e relatados os presentes autos relativos à Tomada de Contas Especial
transformada pela Decisão n° 335/96 — TCU-Plenário, Sessão de 05.06.96 contra os responsáveis
epigrafados, face a pagamento, sem amparo legal, efetuado pela INFRAERO à Construtora Norberto
Odebrecht S/A, referente à taxa de administração fixada em 15% do valor total correspondente a sua
intermediação na aquisição de equipamentos de informática à conta do Contrato n° 08/ADRJ/89;
Considerando que citados para apresentarem alegações de defesa ou recolherem a quantia
do débito demonstrado nos autos (fls. 340/347), um dos responsáveis solidários efetuou o recolhimento
da dívida, permanecendo todos silentes quanto à apresentação de alegações de defesa;
Considerando a instrução da Unidade Técnica instrutiva, o Parecer do Ministério Público
junto a este Tribunal e o exposto pelo Ministro-Relator;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fundamento nos arts 1°, I, 16, III, "c", §§ 2° e 3°, 19, 23, III, "a", e 27, da Lei n° 8.443/92 e com
base no exposto pelo Ministro-Relator, em:
julgar irregulares as presentes contas e, face ao recolhimento do débito, expedir quitação aos
responsáveis solidários nomeados no item 4 deste Acórdão;
determinar a remessa de cópia dos autos deste processo ao Ministério Público da União para
ajuizamento de ações civis e penais cabíveis e que se dê ciência deste decisum aos responsáveis, ao
Sindicato Nacional dos Aeroportuários — SINA, ao Deputado Federal Luiz Gushiken, à direção da
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária — INFRAERO e à Procuradoria da República no Rio
de Janeiro, em atenção ao Procurador, Sr. José Otávio dos Santos Pinto.
9. Ata n° 18/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 20/05/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campeio (Relator) e os MinistrosSubstitutos Lincoin Magalhães da Rocha e Benjamin Zymier.
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VALMIR C PELO
Ministro-Relator

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:
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Grupo I- Classe II - Plenário
-TC-015.175/97-9
-Natureza: Solicitação
-Interessada: Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara dos Deputados.
Solicitação. Comissão Técnica. Amparo
-Ementa:
Constitucional. Deferimento. Gastos com pessoal no âmbito
da Administração Pública Federal, exercícios de 1995
(56,4%), 96 (45,8%), e 97 (46,23%), situados dentro dos
limites legais permitidos. Comunicação à parte interessada.

RELATO RIO

Versam os autos sobre Solicitação oriunda da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
da Câmara dos Deputados, formulada pelo Deputado Arlindo Chinaglia, então Presidente do aludido
Colegiado, a qual encampa requerimento feito pelo Deputado José Maurício, no sentido de ser realizada
auditoria nas contas dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento, com o intuito de
investigar os gastos processados com o funcionalismo público.
Esclarece o autor do requerimento, em essência, que o montante despendido com os salários
dos servidores públicos, incluindo os inativos, está situado abaixo do limite legal regulado pela
Constituição Federal e pela Legislação Complementar, que fixa o correspondente teto em 60%, o que, no
seu entender, permite seja concedido reajuste salarial à categoria.
No âmbito deste Tribunal, o pleito foi inicialmente encaminhado à Secretaria-Geral de Controle
Externo - SEGECEX, cuja orientação foi a de constituir processo e encaminhá-lo à Secretaria de
Auditoria e Inspeções - SAUDI, para exame.
Naquela esfera, foi providenciada a instrução de fls. 7/9, a qual situa o assunto sob os aspectos
conceitual e legal, destacando, logo em seguida, que o tema tem merecido sistemático acompanhamento
por parte deste Tribunal, haja vista constar do rol de assuntos tratados, anualmente, no Relatório e Parecer
Prévio sobre as Contas do Governo da República, conforme consignado nos documentos correspondentes
às Contas dos exercícios de 1995 e 1996.
Sendo o acompanhamento, portanto, realizado ordinariamente, com base, inclusive, no
demonstrativo de execução orçamentária da despesa de pessoal, publicado pela Secretaria do Tesouro
Nacional - STN, foi possível à SAUDI elaborar o quadro demonstrativo da evolução de gastos com
pessoal, no período janeiro/outubro de 1997, e propor o teor dos esclarecimentos a serem prestados à
Comissão, a título de informação.

•

Retornando os autos à SEGECEX, foi verificada a ocorrência de conflito de competência, uma
vez que os Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento integram listas de unidades
jurisdicionadas vinculadas a Relatores distintos.
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Processado o competente sorteio (art. 25, caput, da Resolução n° 64/96 - TCU), coube ao
7.
insigne Ministro José Antônio Barreto de Macedo conduzir o assunto a julgamento.
Todavia, houve por bem Sua Excelência requerer à SAUDI a atualização do exame, de modo a
aportar ao processo os dados relativos ao período novembro/dezembro de 1997, tendo em vista o tempo
transcorrido até aquela oportunidade.
Dessa feita, o Sr. Diretor da Divisão de Normas e Procedimentos de Auditoria e Programas de
Governo - DINOP, AFCE Paulo Roberto Pinheiro Dias Pereira, lavrou a instrução de fls. 13/15, a qual
passa a integrar o presente Relatório vazada nos seguintes termos, ipsis litteris:
"Voltam os autos a esta Secretaria de Auditoria e Inspeções para que se atualize, até o mês de
dezembro próximo passado, as informações a serem prestadas à Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle da Câmara dos Deputados, conforme despacho exarado pelo Exm° Sr. Ministro José
Antônio Barreto de Macedo, Ministro-Relator do feito, de acordo com sorteio realizado em
04.02.1998, nos termos do art. 25 da Resolução TCU n° 64/96.
Como informado no item 3.1, subitem "a", da fl. 6 destes autos, o limite da despesa com o
2.
funcionalismo público federal, em cada exercício financeiro, não deverá ultrapassar a sessenta por
cento do valor calculado da receita corrente líquida, conceito este expresso pela seguinte equação:
+ Total da Receita Corrente, que eqüivale ao somatório das Receitas Tributária, de
Contribuições, Patrimonial, Agropecuária, Industrial e de Serviços.
Transferências por participações, constitucionais e legais, dos Estados, Distrito Federal e
discriminadas nos arts.
Municípios na arrecadação de tributos de competência da União,
157, 158 e 159 da Constituição Federal.
que compreendem as
Receitas de que trata o art 239 da Constituição Federal,
contribuições para o Programa de Integração Social -P15 e para o Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.
Despesas com o pagamento de benefícios no âmbito do Regime Geral da Previdência
Social, que correspondem àquelas realizadas por intermédio do INSS para trabalhadores
do regime celetista.
De acordo com o último demonstrativo de execução orçamentária da despesa de pessoal
3.
publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional - STIV, mediante a Portaria n° 81, de 4 de março de
1998, (Seção I do DOU de 05 de março de 1998, fls. 79 - 90), a participação da despesa de pessoal
acumulada até o mês de dezembro próximo passado, no montante de R$ 44.529.739 mil, na receita
corrente líquida para o mesmo período, no total de R$ 96.324.693 mil, é de 46,23%, ou seja, em
termos monetários, R$ 13.265.076 mil inferior ao limite de R$ 57.794.815 mil estabelecido na Lei
Complementar, conforme demonstrado no quadro seguinte.
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DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 1997

R$ mil
ATÉ DEZEMBRO

NOV.

DEZ

139.278.454

13.812.984

22.178.407

175.269.845

19.187.715

2.226.987

3.838.891

25.253.593

5.858.816

672.616

714.811

7.246.243

(-) BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS

36.560.549

3.947.858

5.936.920

46.445.327

(=) RECEITA CORRENTE LIQUIDA (A)

77.671.374

6.965.523

11.687.796

96.324.693

DESPESA DE PESSOAL (B)

34.040.651

4.347.496

6.141.592

44.529.739

43,83

62,41

52,55

46,23

DENOMINAÇÃO
RECEITAS CORRENTES DA UNLÃO

JAN. A OUT.

(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS*
(-) CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

PARTICIPAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL
NA RECEITA CORRENTE LIQUIDA (B/A %)

Fonte: SIAFI - CCONT/STN (DOU, 05.03.98, Seção 1, FI.
Nota: * Foram deduzidos das transferências constitucionais os valores para o pagamento de Pessoal e Encargos Sociais por já estarem incluídos na
Despesa de Pessoal. (B)

Cabe observar, mais uma vez, que a Secretaria do Tesouro Nacional tem aproveitado a
publicação dos demonstrativos referentes ao atendimento do sç 3' do art. 165 da Constituição Federal,
o qual determina que 'O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada
bimestre, relatório resumido da execução orçamentária', para publicar o demonstrativo de
participação da despesa de pessoal em relação à receita líquida, contrariando, assim, os termos do já
comentado sç 2°, do art. 1° da Lei Complementar n" 82 (vide item 3.1, subitem "c" às fls. 5 destes
autos), que estabelece que esta publicação deverá ter periodicidade mensal.

•

Cumpridos os termos do Despacho exarado pelo Exmo. Sr. Ministro José Antônio Barreto de
Macedo às fls. 12 deste relatório, e em observância ao caput do art. 30 da Resolução 77/95, cabe
sugerir que a presente instrução seja encaminhada para apreciação do Ministro-Relator, via
SEGECEX, com a sugestão de que seja informado à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara
dos Deputados que:
de acordo com os Balanços Financeiro e Orçamentário, as Demonstrações de Execução das
Despesas de Pessoal e Encargos Sociais e das Receitas Tributárias e de Contribuições dos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, apurados no período de Janeiro a Dezembro de 1997, a
participação atual da despesa de pessoal nas receitas correntes líquidas encontra-se inferior ao limite
estabelecido na Lei Complementar n° 82, de 27 de março de 1995, que disciplina os limites das
despesas com o funcionalismo público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, situando-se no
citado período em 46,23%;

•

o tema em questão tem sido tratado no âmbito do relatório e parecer prévio sobre as contas
do Governo da República emitido por esta Corte de Contas, para exame e emissão de parecer da
Comissão instituída nos termos do 55 . 1° do art. 166 da Constituição Federal, a partir daquele referente
ao exercício de 1995."
Coincidindo o término da instrução com o período de férias do Relator original, foi a matéria
novamente levada a sorteio, vindo os autos a este Relator.
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Como adequadamente mencionado na instrução dos presentes autos, este Tribunal acompanha
sistematicamente a evolução dos gastos com pessoal no âmbito da Administração Pública Federal.
Ante tal procedimento, não houve a necessidade de empreender auditoria voltada
exclusivamente para a obtenção de dados necessários à elaboração dos esclarecimentos requeridos pela
nobre Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, posto que já disponíveis
os elementos necessários a partir da metodologia de controle utilizada.
Diz o art. 1°, I, da Lei Complementar n° 82, de 27/03/98, que disciplina os limites das despesas
com o funcionalismo público, na forma do art. 169 da C.F.:

•

H(..)
Art. 1°. As despesas totais com pessoal ativo e inativo da administração direta e indireta,
inclusive fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, pagas com receitas
correntes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderão, em cada
exercício financeiro, exceder:
I - no caso da União, a sessenta por cento da respectiva receita corrente líquida, entendida
esta como sendo o total da receita corrente, deduzidos os valores correspondentes às transferências
por participações, constitucionais e legais, dos Estados, Distrito Federal e Municípios na
arrecadação de tributos de competência da União, bem como as receitas de que trata o art. 239 da
Constituição Federal, e, ainda, os valores correspondentes às despesas com pagamento de benefícios
no âmbito do Regime Geral da Previdência Social;
(-.)"
A respeito do assunto, consta na publicação referente ao Relatório e Parecer Prévio sobre as
Contas do Governo da República, exercício de 1995, o seguinte excerto (fls. 358/359 do citado
documento), in verbis:

•

"A participação das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais representa 24,8% do total das
Despesas Correntes. Quando comparada às Receitas Correntes, que totalizaram R$ 194.587
milhões, corresponde a apenas 24,6%, portanto abaixo do limite constitucional estabelecido no
artigo 38 do ADCT (vale lembrar que a Lei Complementar n° 82, de 27.3.95, regulamentou o art.
169 da CF, tendo vigência somente a partir de 1996). Cabe ressaltar que, se deduzidos os valores
transferidos para Estados, Distrito Federal e Municípios, através dos Fundos de Participação de
Estados e Municípios, no montante de R$ 21.352 milhões, bem como os valores arrecadados pelo
PIS/PASEP - R$ 5.882 milhões e os dispêndios efetuados pelo Regime Geral de Previdência R$ 32.562 milhões, a participação dessas despesas nas Receitas Correntes passa a ser de 35,6%. Se
deduzidas das Receitas Correntes, as Transferências Correntes e das Despesas com Pessoal, as
Transferências Intragovernamentais, esse percentual passa a ser de 56,4%, portanto dentro dos
limites estabelecidos pela regulamentação citada."
Por ocasião das Contas do Governo da República, exercício de 1996, o competente Relatório e
Parecer Prévio comentam a questão com os dizeres abaixo, ipsis litteris (fls. 80/81 do correspondente
documento):

•

"A participação das despesas com pessoal e encargos sociais, (..) corresponde a apenas
26,6% das despesas correntes. Quando se comparam esses gastos com as Receitas Correntes
Líquidas, que atingiram a R$ 89.353 milhões, verifica-se uma participação de 45,8%. Essa
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participação está bem abaixo do limite estabelecido pela Lei Complementar n° 82, de 27.03.95, que
é de 60% das Receitas Correntes Líquidas."

No que se refere ao exercício de 1997, conforme devidamente examinado no Relatório que
6.
precede este Voto, o total gasto com pessoal (período janeiro/dezembro, no valor de R$
44.529.739.000,00) representou 46,23% do quantum apurado como Receita Corrente Líquida
(equivalente a R$ 96.324.693.000,00), respeitando, portanto, o limite disciplinado pela Lei Complementar
n° 82, de 27 de março de 1995.
Assim sendo, de acordo com o posicionamento da Unidade Técnica, Voto por que o Tribunal
adote a deliberação que ora submeto ao descortino do Egrégio Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 20 de maio de 1998.

ALHÃES DA R CHA

LINCO

Ministro-Relator

•

•
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DECISÃO N° 281/98 - TCU - Plenário

Processo n° TC-015.175/97-9.
Classe de Assunto: II - Solicitação dirigida a esta Corte pelo então Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Deputado Arlindo Chinaglia.
Interessada: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.
Unidades Jurisdicionadas: Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento e Orçamento.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SAUDI.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - com fulcro no estabelecido no inciso II, do art. 38, da Lei n° 8.443/92, conhecer da presente
solicitação;
8.2 - autorizar seja informado à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados que:
8.2.1 - de acordo com os Balanços Financeiro e Orçamentário, as Demonstrações de Execução das
Despesas de Pessoal e Encargos Sociais e das Receitas Tributárias e de Contribuições dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social, apurados no período de janeiro a dezembro de 1997, a participação atual da
Despesa de Pessoal nas Receitas Correntes Líquidas está situada abaixo do limite estabelecido na Lei
Complementar n° 82, de 27 de março de 1995, que disciplina o patamar das despesas com o
funcionalismo público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, correspondendo a referida
participação a 46,23%; e
8.2.2 - o assunto em questão tem sido tratado no âmbito dos Relatório e Parecer Prévio sobre as
Contas do Governo da República, a cargo desta Corte de Contas, o que evidencia a ação sistemática de
acompanhamento e controle do Tribunal em relação à matéria.
Ata n° 18/98 — Plenário.

•

Data da Sessão: 20/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
e os MinistrosVinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo
Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.

)
HOMERO SANTOS
Presidente
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Ministro-Relator
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GRUPO II— CLASSE IV — PLENÁRIO
TC-625.200/95-0
Ementa: Prestação de Contas, exercício de 1994. Irregularidades e
impropriedades diversas. Audiência do Reitor. Não caracterização da
responsabilidade individual dos responsáveis. Atos, cujo início remonta a
exercícios anteriores. Falhas formais, no presente exercício. Contas
Regulares, com ressalva, com quitação aos responsáveis. Determinações à
entidade.
1 - Natureza: Prestação de Contas — Exercício de 1994.
2 — Unidade: Fundação Universidade do Rio Grande — FURG
3 - Responsáveis: Carlos Rodolfo Brandão Hartmann - CPF: 091.541.160-15 e Vicente Mariano da Silva
Pias - CPF: 124.955.730-53.
4 — Relatório: Cuidam os autos da prestação de contas da Fundação Universidade do Rio Grande —
FURG, relativas ao exercício de 1994.
5 — Pareceres:
5.1 — Do Controle Interno: A CISET/MEC certificou a irregularidade das contas, ante as impropriedades
apontadas nos itens 21, 22, 23, 41, 51, 53, 61, 64, 65, 76, 77, 78, 79 e 80 do Relatório de Auditoria n°
72/95.
5.2 — Da Unidade Técnica:
"Processos Conexos:
Prestação de Contas do exercício de 1993
TC n° 649.032/94-2 Julgado irregular, na Sessão de 19.06.97, Acórdão n° 317/97 — 2 Câmara,
Ata 18. Recurso de Reconsideração encaminhado ao TCU em 16.07.97, ainda não julgado.
Relatórios de Auditorias
TC n° 625.155-94-7 — Auditoria. Juntado às contas de 1994, para exame em conjunto e em
confronto, com fundamento no "caput" do art. 140 do Regimento Interno e no parágrafo único do art. 22
da Resolução n° 77/96-TCU.
Após o reexame das conclusões de fls. 700 a 705, conforme determinado pelo Ministro-Relator
Carlos Átila Álvares da Silva (fl. 712), foi sugerida por esta SECEX, a expedição das seguintes
determinações (fls. 725 a 727) ao responsável pela FURG:
7.2.1 publicação de editais visando a contratação de Professores Substitutos no Diário Oficial da União e
em jornal de circulação, no mínimo, de âmbito estadual, face aos princípios constitucionais da publicidade
e da impessoalidade (art. 37, "caput"), bem assim ao princípio da ampla divulgação (Lei n° 8.745/93, art.
3 0 , "caput"), em prazos que não inviabilizem a observância desses princípios;
7.2.2 registro, nos processos de admissão de Professores Substitutos, de elementos concretos que
permitam verificar os critérios utilizados por ocasião dos processos seletivos simplificados (entrevistas e
análise de currículos), bem assim comprovar sua efetiva realização;
7.2.3 contratação de Professores Substitutos e Visitantes, nos termos do disposto no art. 3° da Lei n°
8.745/93, com a redação que lhe foi dada pela Medida Provisória n° 1.554-20/97, observando, no caso de
prorrogação dos contratos temporários, os requisitos e o prazo previstos no art. 2°, inciso V, da citada MP;
7.2.4 observância, em processos de concessão de suprimento de fundos, do disposto no art. 68 da Lei n°
4.320/64, no parágrafo 3° do art. 74 do Decreto-lei n° 200/67, no art. 45 e seus incisos do Decreto n°
93.872/86, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n° 2.289, de 04.08.97, DOU de 05.08.97;
7.2.5 submissão, ao Controle Interno, das informações consolidadas sobre concessões de aposentadoria e
pensões, por meio de formulário próprio, nos termos do art. 2° e 4 0 da IN TCU n° 002/93 (DOU de
31.12.93) e, a partir de 01.01.98, nos termos do art. 7° da IN TCU n° 16/97 (DOU de 09.10.97);
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7.2.6 adequada formalização dos processos de aposentadorias e pensões, com autuação e numeração das
folhas e demais cuidados necessários, de forma a permitir a aferição, por parte dos Controles Interno e
Externo, por ocasião de inspeções e auditorias, da exatidão e suficiência de dados constantes dos mesmos;
7.2.7 adequação dos atos concessórios de aposentadorias e pensões ao disposto nas letras "B" e "D" do
art. 2° da IN TCU n° 002/93 (DOU de 31.12.93) e, a partir de 01.01.98, aos incisos IV e VI do art. 2° da IN
TCU n° 16/97 (DOU de 09.10.97);
7.2.8 rígida observância da Lei n° 8.666/93, com as alterações consolidadas na Lei n° 8.883/94, no
tocante a licitações e contratos administrativos, em especial com relação ao seguinte:
a) dar publicidade mensal, em órgão de divulgação oficial ou quadro de amplo acesso público, da
relação de todas as compras feitas pela entidade, conforme art. 16, "caput";
13) as disposições do parágrafo 7° do art. 22, que estabelece, quando impossível a obtenção do
número mínimo de três licitantes, sejam as circunstâncias (limitações do mercado ou manifesto
desinteresse dos convidados) devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite,
conforme Decisão n° 274/94 - TCU - Plenário (Ata 16/94, DOU de 16.05.94);
c) evitar que o recebimento de convites seja atestado por funcionário da própria Universidade,
considerando o disposto no "caput" do art. 113, c/c os arts. 22, parágrafo 3° e 38, inciso II;
somente utilizar a licitação modalidade Concurso para escolha de trabalhos técnicos, científicos
ou artísticos específicos, com diretrizes e forma de apresentação indicados em regulamento próprio, e com
pagamento condicionado à cessão, pelo autor, dos direitos patrimoniais a ele relativos, conforme art. 22,
parágrafo 4°, art. 52, "caput" e parágrafo 1 0 , com seus incisos; e art. 111, "caput";
observar os limites para dispensas de licitação com base no inciso II do art. 24;
observar o disposto nos arts. 25 e 26, com seus incisos e parágrafos, evitando especialmente a
inexigibilidade de licitação para aquisição de combustíveis e passagens aéreas ou serviços de publicidade
divulgação;
g) preceder obrigatoriamente a aquisição de passagens aéreas com a realização do competente
processo licitatório, nos termos do art. 2° da Lei n° 8.666/93, devendo a licitação ter o caráter mais amplo
possível, de modo a viabilizar a participação de empresas aéreas e agências de viagem, podendo ser
adotado como critério de julgamento o maior desconto concedido e incluída no instrumento convocatório
no contrato correspondente cláusula dispondo que a licitante vencedora do certame (no caso de ser uma
empresa aérea), fica obrigada a conceder o endosso em favor de outra empresa, de forma a atender as
peculiaridades das atividades desenvolvidas pela Universidade, na hipótese de não ser possível o
atendimento no horário e rota desejados, conforme Decisão n° 409/94 - TCU - Plenário, de caráter
normativo (Ata 30/94, DOU de 12.07.94) e Decisão n° 592/94 - TCU - Plenário (Ata 44/94, DOU de
28.09.94);
incluir, nos editais, o prazo de entrega do objeto da licitação, conforme art. 40, inciso II;
evitar a utilização, no julgamento de propostas, de critérios subjetivos não previstos no
instrumento convocatório, conforme art. 3°, "caput"; art. 44, "caput" e parágrafo 1° e art. 45, "caput";
formalizar adequadamente os contratos administrativos, estabelecendo com clareza e precisão as
condições para a sua execução, nos termos do parágrafo 1° do art. 54, e incluindo as cláusulas necessárias
previstas no art. 55, especialmente em seus incisos V (classificação funcional-programática), IX e XIII;
o cumprimento dos prazos de duração dos contratos regidos pela Lei n° 8.666/93, inclusive
daqueles considerados "sem desembolso";
1) evitar a realização de despesas com desembaraços alfandegários sem licitação, sem instrumento
contratual regulando as operações e sem as cautelas e garantias previstas no art. 38 do Decreto n°
93.872/86, conforme art. 2°, "caput", da lei citada em epígrafe".
7.2.9 comprovação, nos processos licitatórios, da compatibilidade dos preços propostos com os
praticados no mercado, através de pesquisa de preços em pelo menos duas empresas do ramo, nos termos
do art. 6° do Decreto n° 449/92 e da Decisão n° 431/93 - TCU - Plenário (Ata 48/93, DOU de 13.10.93);
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7.2.10 observância, na aquisição de veículos para transporte de servidores a serviço, das características
especificadas no item 8.4.1 da IN SAF n° 09/94, de 24.08.94, com a redação constante no DOU de
19.06.97;
7.2.11 observância das disposições da Lei n°8.958, de 20.12.94, publicada no DOU de 21.12.94, no seu
relacionamento com as Fundações de Apoio;
7.2.12 registro, junto ao CREA/RS, das Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, referentes a
projeto, execução e fiscalização, previamente ao início de qualquer obra ou serviço de engenharia, nos
termos dos arts. 1° e 2° da Lei n° 6.496/77 e da Resolução CONFEA n° 307/86 (DOU de 25.03.86), c/c art.
67, "caput", da Lei n° 8.666/93 e art. 8° da Lei n° 5.194/66;
7.2.13 registro patrimonial das coleções integrantes do Museu Oceanográfico, nos termos do art. 94 da
Lei n° 4.320/64;
7.2.14 compatibilização entre a contabilização dos imóveis constante do sistema SPIU e aquela constante
do SIAFI, evitando-se contas correntes contábeis de inscrição genérica (tipo 999);
Foi sugerido, também, que quando da análise da prestação de contas do exercício de 1994, fosse avaliada
a conveniência da aplicação de multa ao responsável e a comunicação das ocorrências ao Exmo. Sr.
Ministro da Educação e do Desporto.
7.3 Outros processos
TC n° 625.139-94-1 - Acompanhamento.
Situação: acompanhamento de contrato celebrado com dispensa de licitação e contratação de
professor visitante sem a realização de procedimento seletivo simplificado.
Juntado às contas de 1994, para exame em conjunto.
Na oportunidade, foram sugeridas por esta SECEX, as seguintes medidas:
7.3.1 aplicação da multa prevista no inciso III, art. 220 do Regimento Interno ao responsável pela FURG,
sem prejuízo das seguintes determinações:
7.3.1.1 - somente dispense a realização de procedimento licitatório com fundamento no inciso IV, art. 24
da Lei n° 8.666/94 quando se fizerem presentes os pressupostos ali estabelecidos;
7.3.1.2 - instrua os processos de dispensa de licitação com fundamento no inciso IV, art. 24 da Lei n°
8.666/93 em conformidade com o disposto no parágrafo único, art. 26 da mesma Lei;
7.3.1.3 - formalize sempre o instrumento contratual nos casos compreendidos no "caput" do art. 62 da lei
n° 8.666/93, caso não estejam enquadrados na exceção prevista no § 4° do mesmo artigo;
7.3.1.4 - rescinda o contrato de trabalho celebrado com a Professora Visitante Maria Judith Z. Cortezão,
celebrado em 07.03.94, em face de não terem sido cumpridas as exigências do art. 3° da Lei n° 8.745/93.
Foi sugerido, também, que fosse dado conhecimento ao Ministério Público sobre os fatos relativos
à dispensa de licitação, com vistas a possibilitar a aplicação do disposto no art. 89 da Lei n° 8.666/93, e
fosse instaurada a Tomada de Contas Especial em nome do responsável pela FURG, objetivando o
recolhimento dos valores relativos ao pagamento da mudança da Professos Maria Judith Z. Conezão à
Transportadora F. Souto Ltda., sem fundamento legal que justificasse tal despesa.
A Fundação Universidade do Rio Grande teve seu funcionamento autorizado pelo Decreto-lei n°
774, de 20.08.69, tendo sido instituída, efetivamente, pelo Decreto n° 65.462, de 21.10.69, por meio do
qual foi aprovado o estatuto da Fundação Universidade do Rio Grande como entidade jurídica de direito
privado, mantenedora da Universidade do Rio Grande. A partir do advento da Lei n° 7.569, de 10.04.87, a
FURG passou à condição de Fundação Pública, nos termos definidos pelo art. 5 0 , inciso IV, do Decreto-lei
n° 200, de 25.02.67 e alterações posteriores.
A FURG, dotada de autonomia financeira, didático-científica, administrativa e disciplinar, com
sede na cidade de Rio Grande, tem por finalidade a realização e desenvolvimento da educação de nível
superior, da pesquisa e do estudo em todos os ramos do saber, bem como a divulgação científica, técnica
e cultural. São também objetivos da Fundação a criação e o desenvolvimento de meios que permitam ou
estimulem a formação profissional, a ciência pura ou aplicada, as letras e as artes.
Realizado o exame conforme as instruções vigentes, constatou-se o que segue:
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O Controle Interno (CISET/MEC) emitiu Certificado de Auditoria pela irregularidade das contas
9.1
em virtude das ocorrências registradas às fls. 162 a 163, das quais destacamos as mais relevantes
contratação indireta de pessoal, por meio de licitação na modalidade de concurso, infringindo o art. 37,
inciso IX, da Constituição Federal;
falta de controles e de acompanhamento escritural das receitas do Restaurante Universitário,
contrariando o art. 2° e o art. 86, ambos da Lei n° 4.320/64;
contrato firmado por prazo indeterminado com a Fundação de Apoio ao Hospital de Ensino de Rio
Grande - FAHERG, infringindo o art. 57, § 3° da Lei n° 8.666/93, proporcionando a contratação indireta
de pessoal que, por sua vez, afronta o disposto no art. 10 da Lei n° 8.112/90 e o art. 37, inciso II, da
Constituição Federal.
A autoridade ministerial pronunciou-se sobre as contas (fl. 171), atestando haver tomado
9.2
conhecimento das conclusões contidas nos pareceres do Controle Interno.
As ocorrências descritas pelo Controle Interno se constituem em irregularidades que não
configuram desvio de recursos, locupletação ou desfalque. As descritas nas letras "a" e "c" já foram
tratadas no Relatório de Auditoria (TC 625.155-94-7), tendo sido sugeridas as medidas constantes nos
itens 7.2.8, letra "d" e 7.2.11. Sobre a falta de controles no RU, foram tomadas providências saneadoras,
conforme se verifica dos esclarecimentos prestados pelo responsável às fls. 183 (itens 7, 8 e 9), aplicandose, pois, ao caso, as diretrizes estabelecidas na Decisão n° 845/96 — TCU — Plenário.
Outras observações:
9
10.1 A proposição de multa (item 7.3.1) com fundamento no inciso III do art. 220 do Regimento
Interno deverá ser suprimida, uma vez que inexistindo desvio de recursos, locupletação ou desfalque, as
contas deverão ser julgadas regulares com ressalvas, nos termos da Decisão n° 845/96 - TCU - Plenário.
10.2 A determinação constante no item 7.3.1.2 poderá ser suprimida, em razão do sugerido no item
7.2.8, letra "f'.
Face ao exposto e considerando a orientação contida na Decisão n° 845/96 — TCU — Plenário,
11
submetemos os autos à consideração superior, propondo, em caráter excepcional, que as contas sejam
julgadas regulares com ressalvas, nos termos do artigo 16, inciso II, da Lei n° 8.443/92, dando-se quitação
aos responsáveis, sem prejuízo de serem determinadas à FURG as seguintes medidas:
11.1 publicação de editais visando a contratação de Professores Substitutos no Diário Oficial da União e
em jornal de circulação, no mínimo, de âmbito estadual, face aos princípios constitucionais da publicidade
e da impessoalidade (art. 37, "caput"), bem assim ao princípio da ampla divulgação (Lei n° 8.745/93, art.
3°, "caput"), em prazos que não inviabilizem a observância desses princípios;
11.2 registro, nos processos de admissão de Professores Substitutos, de elementos concretos que
permitam verificar os critérios utilizados por ocasião dos processos seletivos simplificados (entrevistas e
análise de currículos), bem assim comprovar sua efetiva realização;
11.3 contratação de Professores Substitutos e Visitantes, nos termos do disposto no art. 3° da Lei n°
8.745/93, com a redação que lhe foi dada pela Medida Provisória n° 1.554-20/97, observando, no caso de
prorrogação dos contratos temporários, os requisitos e o prazo previstos no art. 2°, inciso V, da citada MP;
11.4 observância, em processos de concessão de suprimento de fundos, do disposto no art. 68 da Lei n°
4.320/64, no parágrafo 3° do art. 74 do Decreto-lei n° 200/67, no art. 45 e seus incisos do Decreto n°
93.872/86, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n° 2.289, de 04.08.97, DOU de 05.08.97;
11.5 submissão, ao Controle Interno, das informações consolidadas sobre concessões de aposentadoria e
pensões, por meio de formulário próprio, nos termos do art. 2° e 4° da IN TCU n° 002/93 (DOU de
31.12.93) e, a partir de 01.01.98, nos termos do art. 7 0 da IN TCU n° 16/97 (DOU de 09.10.97);
11.6 adequada formalização dos processos de aposentadorias e pensões, com autuação e numeração das
folhas e demais cuidados necessários, de forma a permitir a aferição, por parte dos Controles Interno e
Externo, por ocasião de inspeções e auditorias, da exatidão e suficiência de dados constantes dos mesmos;
11.7 adequação dos atos concessórios de aposentadorias e pensões ao disposto nas letras "B" e "D" do
art. 2° da IN TCU n°002/93 (DOU de 31.12.93) e, a partir de 01.01.98, aos incisos IV e VI do art. 2° da IN
TCU n° 16/97 (DOU de 09.10.97);
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11.8 rígida observância da Lei n° 8.666/93, com as alterações consolidadas na Lei n° 8.883/94, no
tocante a licitações e contratos administrativos, em especial com relação ao seguinte:
dar publicidade mensal, em órgão de divulgação oficial ou quadro de amplo acesso público, da
relação de todas as compras feitas pela entidade, conforme art. 16, "caput";
as disposições do parágrafo 7° do art. 22, que estabelece, quando impossível a obtenção do
número mínimo de três licitantes, sejam as circunstâncias (limitações do mercado ou manifesto
desinteresse dos convidados) devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite,
conforme Decisão n° 274/94 - TCU - Plenário (Ata 16/94, DOU de 16.05.94);
evitar que o recebimento de convites seja atestado por funcionário da própria Universidade,
considerando o disposto no "caput" do art. 113, c/c os arts. 22, parágrafo 3° e 38, inciso II;
somente utilizar a licitação modalidade Concurso para escolha de trabalhos técnicos, científicos
ou artísticos específicos, com diretrizes e forma de apresentação indicados em regulamento próprio, e com
pagamento condicionado à cessão, pelo autor, dos direitos patrimoniais a ele relativos, conforme art. 22,
parágrafo 4°, art. 52, "caput" e parágrafo 1°, com seus incisos; e art. 111, "caput";
observar os limites para dispensas de licitação com base no inciso II do art. 24;
f) observar o disposto nos arts. 25 e 26, com seus incisos e parágrafos, evitando especialmente a
inexigibilidade de licitação para aquisição de combustíveis e passagens aéreas ou serviços de publicidade
e divulgação;
preceder obrigatoriamente a aquisição de passagens aéreas com a realização do competente
processo licitatório, nos termos do art. 2° da Lei n° 8.666/93, devendo a licitação ter o caráter mais amplo
possível, de modo a viabilizar a participação de empresas aéreas e agências de viagem, podendo ser
adotado como critério de julgamento o maior desconto concedido e incluída no instrumento convocatório
e no contrato correspondente cláusula dispondo que a licitante vencedora do certame (no caso de ser uma
empresa aérea), fica obrigada a conceder o endosso em favor de outra empresa, de forma a atender as
peculiaridades das atividades desenvolvidas pela Universidade, na hipótese de não ser possível o
atendimento no horário e rota desejados, conforme Decisão n° 409/94 - TCU - Plenário, de caráter
normativo (Ata 30/94, DOU de 12.07.94) e Decisão n° 592/94 - TCU - Plenário (Ata 44/94, DOU de
28.09.94);
incluir, nos editais, o prazo de entrega do objeto da licitação, conforme art. 40, inciso II;
evitar a utilização, no julgamento de propostas, de critérios subjetivos não previstos no
instrumento convocatório, conforme art. 3°, "caput"; art. 44, "caput" e parágrafo 1° e art. 45, "caput";
j) formalizar adequadamente os contratos administrativos, estabelecendo com clareza e precisão as
condições para a sua execução, nos termos do parágrafo 1° do art. 54, e incluindo as cláusulas necessárias
previstas no art. 55, especialmente em seus incisos V (classificação funcional-programática), IX e XIII;
k) o cumprimento dos prazos de duração dos contratos regidos pela Lei n° 8.666/93, inclusive
daqueles considerados "sem desembolso";
I) evitar a realização de despesas com desembaraços alfandegários sem licitação, sem instrumento
contratual regulando as operações e sem as cautelas e garantias previstas no art. 38 do Decreto n°
93.872/86, conforme art. 2°, "caput", da lei citada em epígrafe".
11.9 comprovação, nos processos licitatórios, da compatibilidade dos preços propostos com os
praticados no mercado, através de pesquisa de preços em pelo menos duas empresas do ramo, nos termos
do art. 6° do Decreto n° 449/92 e da Decisão n° 431/93 - TCU - Plenário (Ata 48/93, DOU de 13.10.93);
11.10 observância, na aquisição de veículos para transporte de servidores a serviço, das características
especificadas no item 8.4.1 da IN SAF n° 09/94, de 24.08.94, com a redação constante no DOU de
19.06.97;
11.11 observância das disposições da Lei n°8.958, de 20.12.94, publicada no DOU de 21.12.94, no seu
relacionamento com as Fundações de Apoio;
11.12 registro, junto ao CREA/RS, das Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, referentes a
projeto, execução e fiscalização, previamente ao início de qualquer obra ou serviço de engenharia, nos
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termos dos arts. 1° e 2° da Lei n° 6.496/77 e da Resolução CONFEA n° 307/86 (DOU de 25.03.86), c/c art.
67, "caput", da Lei n° 8.666/93 e art. 8° da Lei n° 5.194/66;
11.13 registro patrimonial das coleções integrantes do Museu Oceanográfico, nos termos do art. 94 da
Lei n° 4.320/64;
11.14 compatibilização entre a contabilização dos imóveis constante do sistema SPIU e aquela constante
do SIAFI, evitando-se contas correntes contábeis de inscrição genérica (tipo 999);
11.15 realização de procedimento licitatório com fundamento no inciso IV, art. 24 da Lei n° 8.666/94,
somente quando se fizerem presentes os pressupostos ali estabelecidos;
11.16 formalização do instrumento contratual nos casos compreendidos no "caput" do art. 62 da Lei n°
8.666/93, sempre que não estejam enquadrados na exceção prevista no § 4° do mesmo artigo;
11.17 rescisão do contrato de trabalho celebrado com a Professora Visitante Maria Judith Z. Cortezão,
celebrado em 07.03.94, caso permaneça em vigor, em face de não terem sido cumpridas as exigências do
art. 3 0 da Lei n° 8.745/93;
11.18 ressarcimento do valor relativo ao pagamento da mudança da Professora Maria Judith Z. Cortezão
à Transportadora F. Souto Ltda., realizado sem fundamento legal, acrescido da correção monetária e juros
legais, calculados até a data do recolhimento."
5.3 — Do Ministério Público: O Ministério Público, na pessoa da Procuradora Cristina Machado da Costa e
Silva, assim se pronunciou nestes autos:
"Em exame as contas da Universidade do Rio Grande/RS relativas ao exercício de 1994.
A Unidade Técnica, considerando que as irregularidades descritas pelo Controle Interno não
configuram desvio de recursos, locupletação ou desfalque, propõe, com fulcro na Decisão n° 845/96Plenário, que estas contas sejam julgadas regulares com ressalva, sem prejuízo de que sejam efetuadas as
determinações que alvitra.
Inicialmente é de se observar que a Decisão n° 845/96 a que se refere a Unidade Técnica além de
ter caráter excepcional, estabelece uma faculdade ao julgador que poderá ou não aplicá-la. No caso em
tela, o vasto elenco de irregularidades apuradas neste e nos processos de Auditoria e Acompanhamento
juntados, quase todas decorrentes de ofensa à legislação em vigor, além do fator agravante de que a
entidade teve suas contas referentes ao exercício anterior julgadas irregulares, aconselha a aplicação
integral das disposições da Lei n° 8.443/92.
Assim, esta representante do Ministério Público manifesta-se em consonância com o entendimento
do Controle Interno e opina no sentido de que estas contas sejam julgadas irregulares, com fulcro no artigo
16, inciso III, alínea "b", da Lei n° 8.443/92, aplicando-se ao gestor a multa de que trata o parágrafo único
do artigo 19 da mesma Lei, sem prejuízo de que sejam feitas as determinações sugeridas pela SECEX/RS
(fls. 218/2211)."
É o relatório.

VOTO
Examina-se processo de Prestação de Contas da Fundação Universidade do Rio Grande — FURG,
relativa ao exercício de 1994.
A CISET/MEC certificou a irregularidade das contas, ante as impropriedades apontadas no
Relatório de Auditoria n° 72/95.
O Órgão Instrutivo após análise dos autos e considerando a orientação contida na Decisão n°
845/96—TCU-Plenário propõe sejam as presentes contas julgadas regulares com ressalvas, dando quitação
aos responsáveis sem prejuízo das determinações que faz.
O Ministério Público dissentido da Unidade Técnica propõe a irregularidade das presentes contas.
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Considerando que as ocorrências descritas pelo Controle Interno se constituem em irregularidades
que não configuram desvio de recursos, locupletação ou desfalque e a orientação contida na Decisão n°
845/96-TCU-Plenário, acolho o parecer da Unidade Técnica, votando no sentido de que este Plenário
adote o Acórdão que ora submeto à sua apreciação.
TCU-Sala das Sessões, em 20 maio de 1998.

Marcos V 'cios Vilaça
Mini ro-Relator
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073/98 — TCU - PLENÁRIO

Processo n° TC-625.200/95-0
Classe de Assunto: IV — Prestação de Contas, exercício de 1994.
Responsáveis: Carlos Rodolfo Brandão Hai/mann - CPF: 091.541.160-15 e Vicente Mariano da Silva
Pias - CPF: 124.955.730-53
Entidade: Fundação Universidade do Rio Grande — FURG
Vinculação: Ministério da Educação e do Desporto — MEC
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Dra. Cristina Machado da Costa e Silva
Unidade Técnica: SECEX-RS
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas da Fundação
Universidade do Rio Grande — FURG, relativas ao exercício de 1994.
Considerando que o Controle Interno certificou a irregularidade das contas, em face das
impropriedades e irregularidades constatadas;
Considerando que não restou caracterizada a responsabilidade do ex-reitor pela prática de
qualquer dos atos inquinados de ilegalidade, e que as impropriedades se revestem de caráter
eminentemente formal; e
Considerando, ainda, a orientação contida na Decisão n° 845/96-TCU-Plenário.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
8.1. com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n° 8.443/92, julgar as presentes
contas regulares, com ressalva, dando quitação aos responsáveis indicados no item 3 supra, sem prejuízo
de serem determinadas à Fundação Universidade do Rio Grande - FURG as seguintes medidas:
8.1.1. publicação de editais visando a contratação de Professores Substitutos no Diário Oficial da
União e em jornal de circulação, no mínimo, de âmbito estadual, face aos princípios constitucionais da
publicidade e da impessoalidade (art. 37, "caput"), bem assim ao princípio da ampla divulgação (Lei n°
8.745/93, art. 3°, "caput"), em prazos que não inviabilizem a observância desses princípios;
8.1.2. registro, nos processos de admissão de Professores Substitutos, de elementos concretos que
permitam verificar os critérios utilizados por ocasião dos processos seletivos simplificados (entrevistas e
análise de currículos), bem assim comprovar sua efetiva realização;
8.1.3. contratação de Professores Substitutos e Visitantes, nos termos do disposto no art. 3° da Lei n°
8.745/93, com as alterações posteriores, observando, no caso de prorrogação dos contratos temporários,
os requisitos e o prazo previstos;
8.1.4. observância, em processos de concessão de suprimento de findos, do disposto no art. 68 da Lei
n° 4.320/64, no parágrafo 3° do art. 74 do Decreto-lei n° 200/67, no art. 45 e seus incisos do Decreto n°
93.872/86, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n° 2.289, de 04.08.97, DOU de 05.08.97;
8.1.5. submissão, ao Controle Interno, das informações consolidadas sobre concessões de
aposentadoria e pensões, por meio de formulário próprio, nos termos do art. 2° e 4° da IN TCU n° 002/93
(DOU de 31.12.93) e, a partir de 01.01.98, nos termos do art. 7° da IN TCU n° 16/97 (DOU de 09.10.97);
8.1.6. adequada formalização dos processos de aposentadorias e pensões, com autuação e numeração
das folhas e demais cuidados necessários, de forma a permitir a aferição, por parte dos Controles Interno e
Externo, por ocasião de inspeções e auditorias, da exatidão e suficiência de dados constantes dos mesmos;
8.1.7. adequação dos atos concessórios de aposentadorias e pensões ao disposto nas letras "B" e "D"
do art. 2° da IN TCU n°002/93 (DOU de 31.12.93) e, a partir de 01.01.98, aos incisos IV e VI do art. 2°
da IN TCU n° 16/97 (DOU de 09.10.97);
8.1.8. observância da Lei n° 8.666/93, com as alterações consolidadas na Lei n° 8.883/94, no tocante
a licitações e contratos administrativos, em especial com relação ao seguinte:
a) dar publicidade mensal, em órgão de divulgação oficial ou quadro de amplo acesso público, da
relação de todas as compras feitas pela entidade, conforme art. 16, "caput";
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as disposições do parágrafo 7° do art. 22, que estabelece, quando impossível a obtenção do número
mínimo de três licitantes, sejam as circunstâncias (limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos
convidados) devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite, conforme Decisão n°
274/94 - TCU - Plenário (Ata 16/94, DOU de 16.05.94);
evitar que o recebimento de convites seja atestado por funcionário da própria Universidade,
considerando o disposto no "caput" do art. 113, c/c os arts. 22, parágrafo 3° e 38, inciso II;
somente utilizar a licitação modalidade Concurso para escolha de trabalhos técnicos, científicos ou
artísticos específicos, com diretrizes e forma de apresentação indicados em regulamento próprio, e com
pagamento condicionado à cessão, pelo autor, dos direitos patrimoniais a ele relativos, conforme art. 22,
parágrafo 4°, art. 52, "caput" e parágrafo 1°, com seus incisos; e art. 111, "caput";
observar os limites para dispensas de licitação com base no inciso II do art. 24;
observar o disposto nos arts. 25 e 26, com seus incisos e parágrafos, evitando especialmente a
inexigibilidade de licitação para aquisição de combustíveis e passagens aéreas ou serviços de publicidade
e divulgação;
preceder obrigatoriamente a aquisição de passagens aéreas com a realização do competente
processo licitatório, nos termos do art. 2° da Lei n° 8.666/93, devendo a licitação ter o caráter mais amplo
possível, de modo a viabilizar a participação de empresas aéreas e agências de viagem, podendo ser
adotado como critério de julgamento o maior desconto concedido e incluída no instrumento convocatório
e no contrato correspondente cláusula dispondo que a licitante vencedora do certame (no caso de ser uma
empresa aérea), fica obrigada a conceder o endosso em favor de outra empresa, de forma a atender as
peculiaridades das atividades desenvolvidas pela Universidade, na hipótese de não ser possível o
atendimento no horário e rota desejados, conforme Decisão n° 409/94 - TCU - Plenário, de caráter
normativo (Ata 30/94, DOU de 12.07.94) e Decisão n° 592/94 - TCU - Plenário (Ata 44/94, DOU de
28.09.94);
incluir, nos editais, o prazo de entrega do objeto da licitação, conforme art. 40, inciso II;
evitar a utilização, no julgamento de propostas, de critérios subjetivos não previstos no instrumento
convocatório, conforme art. 3°, "caput"; art. 44, "caput" e parágrafo 1° e art. 45, "caput";
formalizar adequadamente os contratos administrativos, estabelecendo com clareza e precisão as
condições para a sua execução, nos termos do parágrafo 1° do art. 54, e incluindo as cláusulas necessárias
previstas no art. 55, especialmente em seus incisos V (classificação funcional-programática), IX e XIII;
o cumprimento dos prazos de duração dos contratos regidos pela Lei n° 8.666/93, inclusive
daqueles considerados "sem desembolso";
1) evitar a realização de despesas com desembaraços alfandegários sem licitação, sem instrumento
contratual regulando as operações e sem as cautelas e garantias previstas no art. 38 do Decreto n°
93.872/86, conforme art. 2°, "caput", da lei citada em epígrafe".
8.1.9. comprovação, nos processos licitatórios, da compatibilidade dos preços propostos com os
praticados no mercado, através de pesquisa de preços em pelo menos duas empresas do ramo, nos termos
do art. 6° do Decreto n°449/92 e da Decisão n°431/93 - TCU - Plenário (Ata 48/93, DOU de 13.10.93);
8.1.10. observância, na aquisição de veículos para transporte de servidores a serviço, das
características especificadas no item 8.4.1 da IN SAF n° 09/94, de 24.08.94, com a redação constante no
DOU de 19.06.97;
8.1.11. observância das disposições da Lei n°8.958, de 20.12.94, publicada no DOU de 21.12.94, no
seu relacionamento com as Fundações de Apoio;
8.1.12. registro, junto ao CREA/RS, das Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, referentes
a projeto, execução e fiscalização, previamente ao início de qualquer obra ou serviço de engenharia, nos
termos dos arts. 1° e 2° da Lei n° 6.496/77 e da Resolução CONFEA n° 307/86 (DOU de 25.03.86), c/c
art. 67, "caput", da Lei n° 8.666/93 e art. 8° da Lei n° 5.194/66;
8.1.13. registro patrimonial das coleções integrantes do Museu Oceanográfico, nos termos do art. 94
da Lei n° 4.320/64;
8.1.14. compatibilização entre a contabilização dos imóveis constante do sistema SPIU e aquela
constante do SIAFI, evitando-se contas correntes contábeis de inscrição genérica (tipo 999);
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8.1.15. realização de procedimento licitatório com fundamento no inciso IV, art. 24 da Lei n°
8.666/94, somente quando se fizerem presentes os pressupostos ali estabelecidos;
8.1.16. formalização do instrumento contratual nos casos compreendidos no "caput" do art. 62 da Lei
n° 8.666/93, sempre que não estejam enquadrados na exceção prevista no § 4° do mesmo artigo;
8.1.17. rescisão do contrato de trabalho celebrado com a Professora Visitante Maria Judith Z.
Cortezão, celebrado em 07.03.94, caso permaneça em vigor, em face de não terem sido cumpridas as
exigências do art. 3 0 da Lei n° 8.745/93;
8.1.18. ressarcimento do valor relativo ao pagamento da mudança da Professora Maria Judith Z.
Cortezão à Transportadora F. Souto Ltda., realizado sem fundamento legal, acrescido da correção
monetária e juros legais, calculados até a data do recolhimento.
Ata n° 18/98 — Plenário.
Data da Sessão: 20/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

MARCOS VINICIOS ILAÇA
Ministro-Relat

Fui presente:
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Rep. do Ministério ' afico
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GRUPO II— CLASSE IV — PLENÁRIO
TC-350.162/96-4
Ementa: Prestação de Contas, exercício de 1995. Audiência do
Responsável. Falhas formais, no presente exercício. Contas Regulares, com
ressalva, com quitação ao responsável. Determinações à entidade.
RELATÓRIO

•

1 - Natureza: Prestação de Contas — Exercício de 1995.
2 - Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão — CEFET-MA
3 - Responsáveis: Domerval Moreno Filho — CPF 071.332.863-00
4 - Relatório: Cuidam os autos da prestação de contas do Centro Federal de Educação Tecnológica do
Maranhão - CEFET/MA, relativas ao exercício de 1995.
5 - Pareceres:
5.1 - Do Controle Interno: A CISET/MEC certificou a irregularidade das contas, ante as impropriedades
apontadas nos itens 10, 13, 16, 19, 22, 28, 31, 33, 36, 38, 41, 52 e 55 do Relatório de Auditoria n°037/96.
5.2 - Da Unidade Técnica:
O presente processo versa sobre a Prestação de Contas do Centro Federal de Educação
Tecnológica do Maranhão, examinada e certificada pela CISET/MEC e pela SECEX/MA.
O resultado da fiscalização foi transmitido por cópia ao dirigente da entidade para que se
manifestasse acerca da ausência de exame e aprovação pelo órgão jurídico de minuta de edital de tomada
de preços, contrariando o parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/93; da inobservância do prazo de
quinze dias entre a disponibilidade do edital e o recebimento das propostas, em desacordo com o inciso III
do § 2° do art. 21 da Lei n° 8.666/93; da falta de clareza na especificação do objeto licitado, em confronto
com o "caput" do art. 47 da Lei n° 8.666/93; da inexistência de cronograma fisico-financeiro que permita
identificar as parcelas de desembolso e as datas de pagamento, contrariando a alínea "b" do inciso XIV do
art. 40 da Lei n° 8.666/93; da aquisição indevida de produto com inexigibilidade de licitação e ausência de
publicação do ato de ratificação, contrariando o inciso I do art. 25 e o art. 26 da Lei n° 8.666/93; dos
termos de responsabilidade desatualizados, contrariando aos itens 7.12, 7.3 e 7.3.14 da IN/SEDAP n°
205/88; da elaboração incorreta do inventário dos bens móveis, em desacordo com o art. 96 da Lei n°
4.320/64 e o item 8 da IN/SEDAP n° 205/88; da inexistência do inventário dos bens imóveis, contrariandO
o art. 96 da Lei n° 4.320/64; estocagem inadequada de materiais, contrariando o item 4.1., alínea "e", da
IN/SEDAP n° 205/88; da desatualização do controle fisico-financeiro dos estoques existentes no
almoxarifado, com confronto com o item 7.3.1, alínea "c", da IN/SEDAP n° 205/88; da extrapolação da
cota de combustível estabelecida pelo Oficio-Circular n° 02/95-CSG; da utilização de parâmetro incorreto
para pagamento da GADF; e do pagamento irregular de adicional de insalubridade a detentor de cargo de
direção.
A SECEX/M.A, após exame das razões de justificativas quanto às impropriedades apontadas nos
autos, propõe:
"a) sejam as contas julgadas irregulares, com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea
"b", e 19, parágrafo único, da Lei n° 8.443/92, com aplicação de multa ao responsável, Sr. Domerval
Moreno Filho, prevista no art. 58, inciso III, da citada Lei, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias a contar
da notificação, para comprovação perante o Tribunal (art. 159, inciso III, alínea "a", do Regimento
Interno), do recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional; e
b) seja determinada a adoção de providências, por parte do CEFET/MA, no sentido de:
1 — colocar no Relatório de Gestão os elementos relacionados na IN n° 12/96, art. 16, inciso II,
alíneas "b" e "c";
2 — observar as disposições da Lei n° 8.666/93, em especial quanto ao prazo para recebimento das
propostas (art. 21, §§ 2° e 3°), à juntada do cronograma de desembolso ao edital (art. 40, inciso XIV,
Min-mv_120\c:\votos\350162964.doc\ajf
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•
alínea "b"), à inexigibilidade de licitação (art. 25), à publicação dos atos previstos no art. 26, e ao
fornecimento, junto com o edital, de todos os elementos e informações necessárias para os licitantes
elaborarem suas propostas de preços nas licitações para a execução de obras e serviços por empreitada por
preço global (art. 47); e
3 — obter o ressarcimento da quantia de R$ 675,03, atualizada, indevidamente recebida pelo Sr.
João Antônio de Morais pelo pagamento de Adicional de Insalubridade."
5.3 — Do Ministério Público: O Ministério Público manifesta concordância com a proposição da Unidade
Técnica.
É o relatório.
VOTO
Examina-se processo de Prestação de Contas do Centro Federal de Educação Tecnológica do
Maranhão-CEFET/MA, relativa ao exercício de 1995
Considerando que as ocorrências descritas pelo Controle Interno se revestem de caráter
eminentemente formal e que tais impropriedades não configuram desvio de recursos, locupletação ou
desfalque, e conforme a orientação contida na Decisão n° 845/96-TCU-Plenário, discordo dos pareceres,
votando no sentido de que este Plenário adote o Acórdão que ora submeto à sua apreciação.
TCU-Sala das Sessões, em 20 de maio de 1998

Marcos Vinicios ilaça
Ministro-Re tor

•
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ACORDÃO N° 074/98 — TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-350.162/96-4
Classe de Assunto: IV — Prestação de Contas, exercício de 1995.
Responsável: Domerval Moreno Filho — CPF 071.332.863-00
Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão — CEFET/MA
Vinculação: Ministério da Educação e do Desporto — MEC
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado
Unidade Técnica: SECEX-MA
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas do Centro Federal de
Educação Tecnológica do Maranhão — CEFET/MA, relativas ao exercício de 1995.
Considerando que o Controle Interno certificou a irregularidade das contas, em face das
impropriedades e irregularidades constatadas;
Considerando que não restou caracterizada a responsabilidade do ex-reitor pela prática de
qualquer dos atos inquinados de ilegalidade, e que as impropriedades se revestem de caráter
eminentemente formal; e
Considerando, ainda, a orientação contida na Decisão n° 845/96-TCU-Plenário.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
8.1. com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n° 8.443/92, julgar as presentes
contas regulares, com ressalva, dando quitação ao responsável indicado no item 3 supra, sem prejuízo de
serem determinadas ao Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão — CEFET/MA as seguintes
medidas:
8.1.1. colocar no Relatório de Gestão os elementos relacionados na IN n° 12/96, art. 16, inciso II,
alíneas "h" e "c";
8.1.2. observar as disposições da Lei n° 8.666/93, em especial quanto ao prazo para recebimento das
propostas (art. 21, §§ 2° e 3°), à juntada do cronograma de desembolso ao edital (art. 40, inciso XIV,
alínea "b"), à inexigibilidade de licitação (art. 25), à publicação dos atos previstos no art. 26, e ao
fornecimento, junto com o edital, de todos os elementos e informações necessárias para os licitantes
elaborarem suas propostas de preços nas licitações para a execução de obras e serviços por empreitada
por preço global (art. 47); e
8.1.3. obter o ressarcimento da quantia de R$ 675,03, atualizada, indevidamente recebida pelo Sr.
João Antônio de Morais pelo pagamento de Adicional de Insalubridade.
Ata n° 18/98 — Plenário.
Data da Sessão: 20/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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Presidente
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NATUREZA: Acompanhamento. Processo de desestatização da
Companhia Petroquímica do Sul — Copesul
ENTIDADE: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
- BNDES
RESPONSÁVEIS: Ney Fontes de Melo Távora, Presidente (de
29/09/1989 a 14/03/1990), e outros (fls. 208/212, Vol. XIII)
ANEXOS:
TC-010 373/97-7, TC-014.868/97-0 e TC-014.907/97-6.
EMENTA: Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização.
Privatização da Companhia Petroquímica do Sul — Copesul.
Procedimentos adotados em conformidade com a legislação aplicável à
espécie. Aprovação. Comunicações. Arquivamento.

•

Processo de desestatização da Companhia Petroquímica do Sul — Copesul, que foi incluída
no Programa Nacional de Desestatização — PND, por meio do Decreto n° 99.464, de 16/08/1990.
A instrução inicial destes autos foi realizada pela então Irce/RS (fls. 380/390), observando,
ainda, as diretrizes estabelecidas pelo Tribunal na Decisão s/n° do Plenário, de 28/05/1991, adotada no
TC-009.831/91-6 (in Anexo XIII da Ata n° 22/91) e que foi, posteriormente, alterada pelas Decisões
Plenárias n° 351/92 e n° 306/93. Nessa primeira análise, a Unidade Técnica avaliou o primeiro e o segundo
estágios da privatização da Copesul tendo concluído pela sua aprovação.
O Tribunal, entretanto, não se manifestou a respeito dessa análise. Isso porque, em razão de
ter sido sustado, por decisão judicial, o processo de desestatização da empresa, a Primeira Câmara decidiu
(fl. 426) "pelo sobrestamento no julgamento de mérito do presente processo" (Relação n° 01/93 — i a
Câmara, Relatora: Ministra Élvia L. Castello Branco, in Ata n° 05/93).
Posteriormente, na Sessão de 10/09/1997, ao apreciar solicitação originária do Juízo
Federal da 12 Vara, Seção Judiciária do Distrito Federal, o Tribunal decidiu, entre outras medidas,
levantar o sobrestamento que recaía sobre estes autos e determinar a 9a Secex que desse prosseguimento
ao exame da matéria (cf. Decisão n° 572/97-Plenário, no TC-010.373/97-7, anexo, fl. 10).
Diante disso, a 9' Secex, após solicitar (fl. 458) os elementos necessários para
complementar o exame da matéria, analisou os presentes autos (fls. 459/469) e concluiu propondo a
aprovação dos procedimentos relativos ao primeiro, segundo e terceiro estágios do processo de
privatização da Companhia Petroquímica do Sul — Copesul.
Transcrevo, a seguir, a elucidativa instrução de autoria do AFCE Teodomiro Aires
Sampaio, do Grupo de Privatização (3a DT da 9a Secex), que assim analisou o processo:
44

PRIMEIRO E SEGUNDO ESTÁGIOS
6. A instrução anterior, ao analisar os documentos relativos ao primeiro e ao segundo
estágios, concluiu (fls. 380/390):

•
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quanto ao primeiro estágio:
...os procedimentos adotados guardam conformidade com a legislação vigente, nenhuma
falha a observar quanto aos procedimentos licitatórios e à contratação dos serviços de Consultoria
(A e B) e Auditoria Externa do Processo.' (/1 383);
quanto ao segundo estágio:
... os procedimentos adotados..." ...guardam conformidade com a legislação em vigor.'
(11. 389).
7. Especificamente em relação à determinação e a fixação do preço mínimo, a instrução
ressalta que:
...na determinação do preço mínimo, a COPESUL foi avaliada por duas empresas de
consultoria (Consórcio Banco Inter-Atlântico/JVS-Consultores para o Serviço A, e Consórcio
Projeta/KPMG para o Serviço B) nos termos das exigências legais...;'
...na determinação do preço mínimo aprovado pela Comissão Diretora, ... , foram
obedecidas as determinações legais vigentes.' (fl. 390).
8. Em vigor, então, no que se refere ao Programa Nacional de Desestatização (PND), a
Lei n°8.031/90, regulamentada pelo Decreto n° 99.463/90. Relativamente às licitações e contratos, o
Decreto-Lei n°2.300/86.
9. Os documentos constantes dos dois estágios mencionados acima são aqueles previstos
na Decisão do Plenário de 28/05/91. Embora essa Decisão tenha sido alterada pela Decisão n°
351/92 e pela Decisão n° 306/93, já mencionadas, as conclusões a que chegou a instrução anterior
permanecem válidas. A Decisão n° 351/92 autorizou que o Recibo de Depósito de Ações -RDA- e
que o mandato de que trata o § 2° do art. 16 do Decreto n° 99.463/90 fossem incluídos como
elementos pertinentes ao primeiro estágio. A partir da Decisão n° 306/93 passou a ser exigido
também o total das despesas administrativas e promocionais efetuadas em cada um dos estágios.
10. Em relação as conclusões a que chegou a instrução anterior há que se fazer apenas
alguns acréscimos referentes ao preço definido para a venda pela então Comissão Diretora do
Programa Nacional de Desestatização e às despesas administrativas incorridas nos dois estágios.
11. O Consórcio responsável pelo SERVIÇO 'A' apresentou três valores para a COPESUL
(US$ 675,8 milhões, USS 767,7 milhões e US$ 805 milhões) e recomendou para a venda da Empresa
por leilão público o menor desses valores (USS 675,8 milhões), VOLUME 08, fls. 32/33.
12. O Consórcio encarregado do SERVIÇO B' recomendou como preço mínimo para a
COPESUL US$ 784,1 milhões (VOLUME 11, fl. 05).
13. A Comissão Diretora do PND, por meio da Resolução n°41 (VOLUME 06, fl. 102), de
06/01/92, aprovou a venda de 12.459.011.900 (doze bilhões, quatrocentos e cinqüenta e nove
milhões, onze mil e novecentas) ações ordinárias, representativas de 82,94% (oitenta e dois inteiros
e noventa e quatro centésimos por cento) do capital social da COPESUL, de propriedade da
PETROOUISA e da BNDESPAR, e determinou que essas ações fossem alienadas por um valor não
inferior a Cr$ 715.859.784.602,84 (setecentos e quinze bilhões, oitocentos e cinqüenta e nove
milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e dois cruzeiros, e oitenta e quatro centavos).
14. O Edital de Venda (VOLUME 04, fls. 02/68) informa que o preço mínimo acima
correspondia, em 06/01/92, a USS 650.249.600,00 (seiscentos e cinqüenta milhões, duzentos e
quarenta e nove mil, e seiscentos dólares). Para a totalidade das ações, esse valor eqüivalia a US$
784.000.000,00 (setecentos e oitenta e quatro milhões de dólares).
15. Para que se tenha uma noção a respeito do preço mínimo .fixado pela Comissão
Diretora, transcrevo alguns indicadores apresentados no trabalho do Consórcio encarregado do
SERVIÇO B' (VOLUME 11, fls. 04/05):
valor de reposição da COPESUL: US$ 1.130 milhões em 31/12/91;
valor atual (valor de reposição deduzido da parcela de depreciação acumulada): US$
646 milhões em 31/12/91;
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custo de ampliação da COPESUL: US$ 999 milhões;
valor do investimento original na COPESUL: US$ 1.079 milhões (em 31/12/91, não
incluídos os investimentos realizados após 1.982);
valor do patrimônio líquido da COPESUL: por volta de US$ 940 milhões, em 31/12/91.
16. No que se refere às despesas administrativas, os demonstrativos encaminhados pelo
BNDES indicam, para o primeiro estágio, despesas com publicidade legal da ordem Cr$
1.090.620,60 (um milhão, noventa mil, seiscentos e vinte cruzeiros e sessenta centavos), valor
equivalente a US$ 7.034,51 (sete mil, trinta e quatro dólares e cinqüenta e um centavos, Tabela de
fl. 464).
17. No segundo estágio, as despesas chegaram a Cr$ 299.120.891,91 (duzentos e noventa
e nove milhões, cento e vinte mil, oitocentos e noventa e um cruzeiros e noventa e um centavos),
valor equivalente a US$ 825.680,01 (oitocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta dólares e um
centavo). As despesas dividiram-se entre publicidade legal e pagamentos aos Consultores 'A' e 'B',
e ao Auditor Externo do processo (Tabelas de fls. 465/467).
TERCEIRO ESTÁGIO

•

•

18. Integram o terceiro estágio os documentos referentes à venda e à liquidação
financeira, relação dos compradores, relatório e parecer dos auditores independentes,
pronunciamento do gestor a respeito das despesas administrativas e promocionais.
19. O Edital de Venda dividiu a privatização da COPESUL em três fases (VOLUME 04, fl.
03):
oferta de ações ordinárias aos empregados, representativas de 10% do capital total, a
preço equivalente a 30% do preço mínimo por ação fixado para o LEILÃO pela COMISSÃO
DIRETORA;
leilão de ações ordinárias, representativas de 62,94% do capital total;
oferta ao público, através de distribuição secundária, de ações ordinárias
representativas de 10% do capital total, a preço superior ao da oferta aos empregados e inferior ao
preço mínimo para o leilão.
20. Na primeira fase (LEILÃO) foram oferecidas 9.454.672.290 (nove bilhões,
quatrocentos e cinqüenta e quatro milhões, seiscentos e setenta e dois mil e duzentos e noventa)
ações ordinárias, representativas de 62,94% (sessenta e dois inteiros e noventa e quatro centésimos
por cento) do capital total da COPESUL. Essas ações foram divididas em 591.900 (quinhentos e
noventa e um mil e novecentos) lotes de 15.971 (quinze mil, novecentos e setenta e uma) ações
(VOLUME 04, fl. 32, e VOLUME 13, fl.76).
21. Os lotes ofertados foram todos adquiridos e o valor da operação foi de CR$
2.174.525.915.150,00 (dois trilhões, cento e setenta e quatro bilhões, quinhentos e vinte e cinco
milhões, novecentos e quinze mil, cento e cinqüenta cruzeiros), o equivalente a US$ 796.923.722,41
(setecentos e noventa e seis milhões, novecentos e vinte e três mil, setecentos e vinte dois dólares e
quarenta e um centavos), VOLUME 13, fl.76. O leilão foi realizado em 15/05/92.
22. Os participantes dessa fase (empresas de segunda geração do setor petroquímico,
instituições financeiras e entidade de previdência privada) estão relacionados às fls. 174/176 do
VOLUME 13.
23. O Auditor Externo, Nardon, Nas! & Cia, não apontou nenhuma impropriedade na préidentificação para o leilão, no acompanhamento do leilão e na sua liquidação financeira (VOLUME
13, fls. 98/100).
24. Na venda aos empregados, foram oferecidas 1.502.171.700 (um bilhão, quinhentos e
dois milhões, cento e setenta e um mil, e setecentas) ações ordinárias representativas de 10,00% do
capital social da COPESUL. Por decisão da Comissão Diretora do PND, considerando o objetivo do
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Programa de incentivar a participação dos empregados no processo de alienação de ações da
COPESUL, o preço da oferta nessa fase foi fixado em nível inferior ao fixado para o leilão de
controle (Cr$ 20,62 por ação contra Cr$ 68,93, em 06.01.92, atualizados até a data da liquidação),
VOLUME 04, fl. 34, e VOLUME 13, fls. 104/108e 113.
Nessa fase, ocorreu uma sobra de 166 (cento e sessenta e seis ações). O valor
alcançado com a venda foi de US$ 30.957.741,59 (trinta milhões, novecentos e cinqüenta e sete mil,
setecentos e quarenta e um dólares, e cinqüenta e nove centavos), VOLUME 13, fls. 104 e 108.
O Auditor Externo examinou a operação e concluiu que, na venda aos empregados, o
BNDES cumpriu o estabelecido no Edital PND-A-03/92-COPESUL (VOLUME 13, fls. 117/118).
Na terceira e última fase (OFERTA AO PÚBLICO) foram oferecidas 1.374.168.000
(um bilhão, trezentos e setenta e quatro milhões, cento e sessenta e oito mil) ações ordinárias da
COPESUL, representativas de 9,15% do seu capital total, de propriedade da PETROOUISA e da
BNDESPAR. No Edital de Venda (VOLUME 04, fl. 36), estava prevista a venda de 1.502. 167.910
ações ordinárias, mas a Comissão Diretora decidiu que 128.000.076 ações, de propriedade da
BNDESPAR, não seriam alienadas, podendo ser objeto de futuro acerto acionário com a
PETROQUISA. As ações de propriedade da PETROOUISA provenientes das sobras da Oferta aos
Empregados (cento e sessenta e seis ações) foram incluídas nessa oferta (VOLUME 13, fl. 177).
Do lote original de 1.374.168.000 ações ordinárias, foi cancelada, inicialmente, a
compra de 22.826.000 (vinte e dois milhões, oitocentas e vinte e seis mil) ações; num segundo
momento, de mais trinta e três mil ações. Foram compras efetuadas em desacordo com o Edital.
Dessa maneira, na terceira fase foram alienadas 1.351.309.000 (um bilhão, trezentos e cinqüenta e
um milhões, trezentas e nove mil) ações. Essa oferta foi realizada em 27/06/94 e o valor da operação
passou dos US$ 32.700.000,00 (trinta e dois milhões e setecentos mil dólares). As ações
remanescentes permanecem depositadas no Fundo Nacional de Desestatização (FND), e incluídas
no PND em vista do disposto no Decreto n° 1.068/94 (VOLUME 13, fls. 119/131, 177, 192 e
193/207).
O Auditor Externo, VOLUME 13, Relatório de fls. 133/135, analisou os procedimentos
dessa fase e informou que vários interessados, ao subscreverem lotes em mais de uma instituição,
ultrapassaram o lote máximo estabelecido no Edital. As aquisições feitas em desacordo com o Edital
foram bloqueadas e canceladas as reservas que excederam o limite máximo por investidor.
Para concluir a análise do terceiro estágio, solicitou-se ao BNDES os seguintes
elementos: demonstrativo das despesas administrativas e promocionais referentes a esse estágio,
comunicado de encerramento do processo, relatório final do Auditor Externo e relação dos
participantes do Consórcio PPE (Oficio 9 a SECEX n° 010/98, fl. 458).
Por meio do Ofício AT-032/98 (VOLUME 13, fls. 183/192), o BNDES encaminhou o
demonstrativo das despesas e a relação dos participantes do Consórcio PPE ( itens 'a' e d' do
Ofício n° 010/98). Em relação aos outros dois itens, foi apresentado o seguinte esclarecimento
(VOLUME13, fl. 183):
'O relatório final do Auditor Externo (item c' do oficio) encontra-se em elaboração,
tendo em vista remanescerem depositadas no FND ações ordinárias de emissão da COPESUL,
representativas de I% do capital social. Em reunião de 14.08.97, o Conselho Nacional de
Desestatização - CND - aprovou, conforme excerto de ata em anexo, que as referidas ações sejam
alienadas sob a égide do Decreto n° 1.068/94.'
'O Comunicado de encerramento do processo (item b' ofício) será publicado pelo CND
somente após o recebimento e apreciação do já citado relatório final do Auditor Externo.'

•

A ausência dos dois documentos não impede que se avalie os procedimentos adotados
nesse processo de privatização. Em seguida a cada uma das três fases em que foi dividida a
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privatização da COPESUL, o Auditor Externo emitiu parecer atestando a regularidade dos
procedimentos adotados em cada uma dessas fases. Além disso, as ações remanescentes representam
apenas 1% (um por cento) do capital social da COPESUL e devem ser vendidas por meio de
procedimentos simplificados, conforme previsto no Decreto n° 1.204/94, art. 33, III.
33. No terceiro estágio, de acordo com os dados fornecidos pelo BNDES, foram realizadas
despesas da ordem de USS 3.825.941,55 (VOLUME 13, fls. 184/190). São mencionadas despesas
com auditoria do processo, campanha publicitária, consultorias, publicidade legal, prêmio de êxito,
taxas e emolumentos
CONCLUSÃO
Da análise dos documentos constantes desse processo de privatização, constatou-se
que foram cumpridas as determinações previstas na Lei n° 8.031/90, no Decreto n° 99.464/90, no
Decreto-Lei n° 2.300/86, nas Decisões do Tribunal pertinentes e no Edital n° PND-A03/92/COPESUL.
Em face do exposto, proponho que sejam aprovados os procedimentos relativos ao
primeiro, segundo e terceiro estágios do processo de privatização da Companhia Petroquímica do
Sul - COPESUL."
Manifestam-se de acordo com a proposta da instrução a Diretora de Divisão Técnica (fl.
468) e o Secretário de Controle Externo, substituto (fl. 469).

II
Os processos anexos (TC-010.373/97-7, TC-014.868/97-0 e TC-014.907/97-6) tratam de
solicitações oriundas da Justiça Federal da 12 Vara, Seção Judiciária do Distrito Federal. No primeiro
deles (TC-010.373/97-7) foi solicitada cópia integral deste TC-625.781/91-0, sendo esse pedido atendido
pelo Tribunal (fls. 10/11 daquele anexo), conforme Decisão n° 572/97 — Plenário, de 10/09/1997. Naquela
oportunidade ficou assente, também, que seria remetida àquele órgão da Justiça Federal a decisão final
sobre o assunto, tão logo o Tribunal deliberasse de forma definitiva nestes autos.
Nos outros dois processos anexos (TC-014.868/97-0 e TC-014.907/97-6), autuaram-se
diversos expedientes do mesmo Juízo Federal, onde se requer o envio da decisão conclusiva do TCU a
respeito do processo de privatização da Companhia Petroquímica do Sul — Copesul, chamada nesses
expedientes de "Petrosul". Determinei, por despacho singular, nos termos regulamentares, a juntada desses
dois processos ao presente TC-625.781/91-0.
É o Relatório
VOTO

O acompanhamento do processo de privatização em exame iniciou-se antes da publicação
da Instrução Normativa TCU n° 07/94, de 29/11/1994. Portanto, segue as diretrizes estabelecidas pelo
TCU na Decisão Plenária s/f, de 28/05/1991, adotada no TC-009.831/91-6 (in Anexo XIII da Ata n°
22/91) e alterada pelas Decisões n° 351/92 e n° 306/93, do Plenário. De acordo com essas deliberações, o
acompanhamento é feito em três estágios. Integram esses estágios os seguintes elementos:
primeiro estágio: documentos da contratação dos serviços de consultoria, documentos da
contratação dos serviços de auditoria, recibos de depósito de ações, procuração para venda das ações,
pronunciamento do gestor sobre o total das despesas administrativas e promocionais;
segundo estágio: edital de venda, proposta de preço, ato de fixação do preço mínimo,
pronunciamento do gestor sobre o total das despesas administrativas e promocionais; e
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c) terceiro estágio: documentos referentes à operação de venda e à liquidação financeira,
relação dos compradores, relatório e parecer da auditoria independente, pronunciamento do gestor a
respeito das despesas administrativas e promocionais.
A Companhia Petroquímica do Sul — Copesul, sociedade anônima de capital autorizado,
quando de sua inclusão no PND, era controlada pela Petrobrás Química S/A — Petroquisa e com
participação relevante da BNDES Participações S/A — Bndespar. Com sede e unidade industrial em
Triunfo/RS, escritório em Porto Alegre/RS e depósito fechado em Rio Grande/RS, a Copesul é a central
de matérias primas do polo petroquímico de Triunfo/RS. Foi constituída em 08/06/1976 e entrou em
operação em dezembro de 1982. Sua matéria prima básica é a nafta.
A Copesul foi privatizada com sucesso. As ações de propriedade da Petroquisa e da
Bndespar, correspondentes aos 82,94% do capital social da empresa, foram ofertadas em três fases, a
saber:
I' - leilão das ações ordinárias, realizado em 15/02/1992, na Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro. Foram alienadas no leilão ações ordinárias representativas de 62,94% do capital votante e total,
alcançando um ágio de 29,1% sobre o preço mínimo fixado pela então Comissão Diretora do PND. O
controle da empresa ficou pulverizado entre empresas de segunda geração do setor petroquímico,
instituições financeiras nacionais e estrangeiras e entidades de previdência privada;
2a - oferta aos empregados, 10% do capital total, onde se obteve o êxito esperado, com
liquidação financeira ocorrida em 01/11/1993; e
3' - oferta ao público, iniciada em 06/06/1994 e encerrada em 17/06/1994, onde foram
alienadas ações ordinárias da Copesul, representativas de 9,15% do capital social total.
O preço mínimo fixado pela Comissão Diretora do PND, com base nas recomendações dos
consultores independentes, para os 82,94% do capital social da empresa, então a serem alienados, foi o
correspondente a cerca de US$650,25 milhões, em 06/01/1992.
O resultado obtido nas três fases de oferta das ações alcançou o equivalente a cerca de
US$860,58 milhões.
As despesas administrativas e promocionais relativas aos três estágios examinados ficaram
em torno do correspondente a US$4,66 milhões.
A instrução transcrita no relatório precedente, registra que o BNDES ainda não
encaminhou ao Tribunal o comunicado de encerramento do processo e o relatório final da auditoria
independente. É que ainda remanescem depositadas no Fundo Nacional de Desestatização — FND ações
ordinárias de emissão da Copesul e de propriedade da Bndespar. No entanto, essas ações representam
apenas 1% do capital social da empresa privatizada e que, no entender da instrução, poderiam ser alienadas
por meio de procedimentos simplificados, nos termos do Decreto n° 1.204/94 (art. 33, inciso III).
Sobre esse assunto, de fato, o Decreto n° 1.068/94 a que alude o excerto da Ata do CND
de 14/08/97 (fl. 192 do Vol. XIII) não trata da alienação de participações minoritárias por meio de
procedimentos simplificados, mas sim da inclusão dessas participações no PND e do depósito das
respectivas ações representativas no Fundo Nacional de Desestatização.
Por outro lado, devo registrar que o Decreto n° 1.204/94, mencionado pela instrução, foi
expressamente revogado pelo Decreto n° 2.594, de 15/05/1998, publicado no D.O.U. do dia 18 deste mês.
Entretanto, esse novo normativo, que regulamenta a Lei n° 9.041/97, que dispõe sobre o PND, também
prevê, no seu art. 33, inciso III, o estabelecimento de procedimentos simplificados para a alienação de
participações minoritárias.
De qualquer forma, ante o que contêm estes autos, também considero, como a Unidade
Técnica, que a falta do comunicado de encerramento do processo e do relatório final da auditoria
independente não impede que o Tribunal, no cumprimento de sua competência na fiscalização dos
processos de desestatização de empresas incluídas no PND pelo Governo Federal, delibere, desde logo,
sobre os procedimentos adotados na privatização da Copesul, os quais, em seus três estágios, guardam
conformidade com a legislação aplicável à espécie.
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Existem ainda pendências judiciais em razão da privatização da Copesul (fls. 180/182).
Contudo, esses processos também não impedem que o Tribunal decida sobre a matéria de sua
competência.
De outra parte, com relação às solicitações contidas nos processos anexos, deve ser dado
conhecimento da decisão que for adotada nestes autos ao Sr. Juiz Federal Marcus Vinícius Reis Bastos, da
12' Vara, Seção Judiciária do Distrito Federal, em atendimento aos diversos expedientes daquela
procedência e em cumprimento da Decisão n° 572/97-Plenário, de 10/09/1997, adotada no TC010.373/97-7, anexo.
Com essas considerações, VOTO por que o Tribunal de Contas da União adote a
DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 20 de maio de 1998.

Carlos'Atila Álvares da Silva
Ministro Relator
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DECISÃO N°

282 /98 — PLENÁRIO

Processo n° 625.781/91-0 (com dezoito volumes). Anexos: TC-010.373/97-7, TC-014.868/97-0 e TC014.907/97-6.
Classe de assunto: V — Acompanhamento. Processo de desestatização da Companhia Petroquímica do
Sul — Copesul.
Responsáveis: Presidentes do BNDES: Ney Fontes de Melo Távora (de 29/09/1989 a 14/03/1990),
Eduardo Marco Modiano (de 29/03/1990 a 01/10/1992), Antônio Barros de Castro (de 06/10/1992 a
10/03/1993), Luiz Carlos Delben Leite (de 11/03 a 27/08/1993), José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha
(de 31/08 a 01/09/1993), Pérsio Anda (de 02/09/1993 a 06/01/1995), Edmar Lisboa Bacha (de 06/01 a
03/11/1995) e Luiz Carlos Mendonça de Barros (a partir de 03/11/1995).
Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES.
Vinculação: Ministério do Planejamento e Orçamento.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 9 Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 41 da Lei
n° 8.443/92, DECIDE:
8.1. aprovar os procedimentos adotados no processo de desestatização da Companhia Petroquímica
do Sul — Copesul, relativos aos três estágios então estabelecidos pelo TCU para o exame dos processos de
privatização, mediante a Decisão Plenária s/n°, de 28/05/1991, adotada no TC-009.831/91-6 (in Anexo
XIII da Ata n° 22/91) e alterada pelas Decisões n° 351/92 e n° 306/93, por considerar que os referidos
procedimentos estão em conformidade com a legislação aplicável à espécie;
8.2. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao Sr
Presidente do Conselho Nacional de Desestatização — CND e ao Sr. Presidente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES, para conhecimento e, ainda, ao Sr. Juiz Federal Marcus
Vinicius Reis Bastos, da 12' Vara, Seção Judiciária do Distrito Federal, em atenção aos Ofícios n° 638/97,
n° 700/97, n° 88/98, n° 160/98, daquela procedência, e em cumprimento da Decisão n° 572/97-Plenário, de
10/09/1997, adotada no TC-010.373/97-7, anexo; e
8.3. arquivar o presente processo.
Ata n° 18/98 — Plenário.
Data da Sessão: 20/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator),
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente
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GRUPO II- CLASSE V - PLENÁRIO
At oce
TC-250.086/94-8
NATUREZA: Relatório de Levantamento de Auditoria
UNIDADE: Prefeitura Municipal de Alagoinhas/BA
RESPONSÁVEL: Murilo Coelho Cavalcanti, ex-Prefeito
EMENTA: Relatório de Levantamento. Impropriedades na execução de
convênios. Encaminhamento, ao responsável, da Decisão e dos Relatório
e Voto que a fundamentam. Arquivamento.

A Secex/BA realizou Levantamento de Auditoria na Prefeitura Municipal de Alagoinhas/BA
para verificar as aplicações dos recursos transferidos por órgãos da Administração Federal, mediante convênio,
no período de 1993 a abril de 1994.
Após relacionar a situação de cada convênio firmado, a Unidade Técnica ouviu (fls. 12/14) o
responsável sobre a inexistência dos Planos de Trabalho relativos aos Convênios PMA/MIIR n 2s 1099/93,
1100/93 e PMA/Sudene n2 106/92 e sobre a execução do objeto deste último (obras de infra-estrutura urbana)
sem o respectivo processo licitatório.
A respeito do primeiro quesito o Sr. Prefeito pondera que "o próprio convênio ou portaria
apresenta o objeto e o plano de aplicação resumido de onde e como os recursos deveriam ser aplicados" .
Quanto à segunda questão, registra, em sua resposta, o seguinte, verbis (fls. 15/16):
"Em virtude da concorrência pública n2 001/90, efetivada pela administração anterior e o
contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Empresa O.A.S. para execução de obras de infraestrutura urbana e saneamento, objeto dos recursos que foram transferidos através do convênio 106/92
PMA/Sudene e com base no item I do artigo 47 do Decreto-Lei 2.300/86, visto que o principio da
adjudicação compulsória ao vencedor, impede que a administração, concluído o procedimento licitatório,
atribua o seu objeto a outrem que não o legítimo vencedor (Estatuto art. 40 e 54).
Como já citamos o item Ido art. 470 prazo máximo de vigência dos contratos administrativos
é normalmente de cinco anos, admitindo-se ampliações sucessivas, por meio de aditamentos
prorrogatórios desde que previstos no instrumento original."
A Secex/BA, pelas razões que registra às fls. 17/20 (itens 4 e 5), não acolheu as justificativas
do responsável, razão pela qual sugere seja-lhe aplicada multa nos termos propostos às fls. 20, in fine, e 21.
É o Relatório.
VOTO

•

Efetivamente, tal como ressalta a instrução, a falta do processo licitatório específico para a
contratação de empresa executora de obras e serviços conveniados fere os princípios básicos da licitação. Em
se tratando de verbas repassadas mediante convênio, não se pode lançar mão de antigas tratativas, uma vez
que a duração dos contratos regidos pelo então vigente Decreto-lei n° 2.300/86 limita-se à vigência dos
respectivos créditos (art. 47). A prorrogação permitida pelo inciso I desse mesmo dispositivo reporta-se
exclusivamente a projetos ou investimentos incluídos em orçamento plurianual e desde que tenha sido prevista
na licitação.
Com relação ao questionamento pertinente à falta de plano de trabalho relativo ao Convênio
n° 106/92-PMA/Sudene, também assiste razão à Unidade Técnica porquanto, mesmo que os instrumentos do
convênio explicitem as diretrizes gerais para o emprego dos recursos por eles transferidos, o administrador
não pode prescindir do cumprimento das normas que regem a espécie. No caso concreto, inobservou-se a
IN/STN n° 02/93 (DOU de 02/04/1993) vigente à época.
1
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Não obstante o acima exposto, entendo não ser o caso de cominação de multa. Por ora,
considerando não haver indicio de má fé no que se refere à execução dos convênios em pauta, tenho por
oportuna a remessa à Prefeitura Municipal de Alagoinhas/BA, a título de orientação e para que não haja
reincidência nas falhas aqui apontadas, de cópia da decisão que vier a ser prolatada, bem como do presente
Relatório e Voto.
Assim, VOTO por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora submeto a este Plenário
Sala das Sessões, em 2 Ode maio de 1998.

Carlo Átila Álvares da Silva
Ministro Relator
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DECISÃO N° 283/98-TCU - PLENÁRIO fit„,c
Processo n° TC-250.086/94-8
Classe de Assunto: V - Relatório de Levantamento de Auditoria.
Responsável: Murilo Coelho Cavalcanti, ex-Prefeito.
Unidade: Prefeitura Municipal de Alagoinhas/BA.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: Secex/BA.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 41, inciso
IV, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 193, inciso IV, do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. determinar à Prefeitura Municipal de Alagoinhas/BA que, na execução dos convênios relativos a
recursos repassados pela Administração Federal, cumpra fielmente as normas pertinentes, em especial as
Instruções Normativas da Secretaria do Tesouro Nacional, atualmente a de n° IN-01/97, bem como proceda
ao processo licitatório especifico para cada convênio, não sendo permitido o aproveitamento de contratos
originários de licitações anteriores, mesmo que estes estejam ainda em vigor;
8.2. encaminhar à Prefeitura Municipal de Alagoinhas/BA cópia da presente Decisão, bem como dos
Relatório e Voto que a fundamentam; e
8.3. arquivar os presentes autos.
Ata n° 18/98 — Plenário.
Data da Sessão: 20/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator),
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator

—

Tribunal de Contas da União

68

—

4.5 cUlea

GRUPO II- CLASSE V - PLENÁRIO

fiChre9

TC-450.443/96-5

NATUREZA: Relatório de Auditoria
UNIDADE: Prefeitura Municipal de São João do Araguaia/PA
RESPONSÁVEL: Niuza Martins Ferreira, ex-Prefeita
EMENTA: Relatório de Auditoria. Determinação, em decisão anterior,

de que o órgão repassador procedesse à cobrança administrativa de importância resultante de aplicação financeira de recursos de convênio. Cumprimento. Solicitação de parcelamento pela responsável. Deferimento. Comunicações. Oportuna juntada do processo às contas do órgão repassador.
Na Sessão de 17/03/1998, ao acolher proposta deste Relator, a Primeira Câmara decidiu pelo
arquivamento do presente processo e, dentre outras deliberações, determinou à Superintendência Regional do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária—Incra no Pará que procedesse à cobrança administrativa
e, caso não atendida, instaurasse processo de Tomada de Contas Especial contra a ex-Prefeita, Sra Niuza
Martins Ferreira, a fim de que restituísse aos cofres do órgão, devidamente corrigido, o valor de R$ 5.395,56
correspondente ao resultado de aplicação financeira dos recursos repassados em decorrência do Convênio n°
51.006/95 (Relação n° 05/98 — Ata n° 07/98).
Cientificado (fl. 214), o Sr. Superintendente Regional do Incra no Pará levou a determinação
ao conhecimento da responsável (fl. 217), a qual, pelo expediente de fl. 216, manifesta ao Tribunal o interesse
em quitar seu compromisso; porém, alegando dificuldades em liquidar o débito de uma única vez, requer seja
autorizado o pagamento do mesmo em cinco parcelas mensais.
À vista disso, o Sr. Secretário da Secex/PA encaminha os autos a meu Gabinete (fl. 213), para
deliberação. É o Relatório.
VOTO

Entendo que o pedido de parcelamento poderia ser atendido pela própria Superintendência Regional do Incra no Pará, por se tratar de cobrança administrativa, apesar de a mesma ter decorrido de decisão
deste Tribunal. Contudo, considerando que a manifestação desta Corte dará maior respaldo àquela Superintendência na concessão do parcelamento e cobrança das respectivas parcelas, VOTO por que o Tribunal adote
a DECISÃO que ora submeto ao Plenário.
Sala das Sessões, em 2 0 de maio de 1998.

Carlo Atila Álvares da Silva
Ministro Relator
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Processo n2 TC-450.443/96-5
Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria.
Responsável: Niuza Martins Ferreira, ex-Prefeita.
Unidade: Prefeitura Municipal de São João do Araguaia/PA.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Não atuou.
Unidade Técnica: Não atuou.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 26 da Lei
n° 8.443/92, c/c o art. 168 do Regimento Interno, DECIDE:
Niuza Martins Ferreira a proceder ao recolhimento do valor de R$ 5.395,56, devida8.1. autorizar a
mente atualizado monetariamente e acrescido dos encargos legais pertinentes, aos cofres da Superintendência
Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária—Incra no Pará, conforme determinado na
Sessão de 17/03/1998 da Primeira Câmara (Relação n° 05/98 — Ata n° 07/98), em cinco parcelas iguais e
sucessivas, e notificá-la de que o atraso no pagamento de qualquer das parcelas importará no vencimento
antecipado do saldo devedor, com a conseqüente instauração de processo de Tomada de Contas Especial;
8.2. encaminhar cópias desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à responsável
e à Superintendência Regional do Incra no Pará, determinando a esta última seja providenciado o parcelamento e, caso haja atraso no pagamento de qualquer das parcelas, a instauração de processo de Tomada de
Contas Especial; e
8.3. determinar, nos termos do inciso II do art. 194, c/c o respectivo § 1 0 , do Regimento Interno, a oportuna juntada deste processo à prestação de contas do Incra relativa ao exercício de 1998, para a verificação
do cumprimento desta Decisão.
Ata n° 18/98 — Plenário.

se

Data da Sessão: 20/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator),
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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HOMERO SANTOS
Presidente
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TC-005.320/97-6.
Natureza: Acompanhamento.
Unidades: Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica — DNAEE
(extinto) e Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL
Responsáveis: José Mário de Miranda Abdo (ex-Diretor do DNAEE e atual
Diretor-Geral da ANEEL) e Eduardo Alberto Lanosa Bequio (exCoordenador-Geral de Concessões do DNAEE).
Ementa: Acompanhamento do processo de outorga de concessão de serviço
público do Aproveitamento Hidrelétrico Rosal (divisa ES/RJ), incluído no
Programa Nacional de Desestatização (PND) mediante o Decreto n° 1.818,
0 0
de 13.02.96. Análise da documentação correspondente ao 1°, 3 , 4 , 5° e 6°
estágios de fiscalização. Procedimentos considerados adequados à legislação
aplicável, com ressalvas. Determinações à ANEEL. Cientificação dos
responsáveis. Restituição do processo à 9 SECEX para o acompanhamento
da fase de execução contratual.
RELATÓRIO

Cuida o presente processo da outorga de concessão de serviço público do Aproveitamento
Hidrelétrico Rosal, localizado no Rio Itabapoana, nas proximidades da Vila do Rosal, distrito do
Município de Bom Jesus do Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro, na divisa com o Espírito Santo,
incluído no Programa Nacional de Desestatização (PND) mediante o Decreto n° 1.818, de 13.02.96, em
que ora são analisados seu 1°, 3°, 4 0, 5° e 6° estágios de fiscalização.
Esse tipo de outorga é regulado pelas Leis n° 8.987, de 13.02.95 e 9.074, de 07.07.94. A
inclusão de serviços públicos no Programa Nacional de Desestatização seguiu o rito definido pela Lei n°
8.031, de 12.04.90, com as alterações havidas pela Medida Provisória n° 1.309, de 09.02.96, vigente
quando da inclusão, no PND, do empreendimento em exame.
A fiscalização, pelo Tribunal de Contas da União, dessa espécie de ato administrativo
encontra-se disciplinada pela Instrução Normativa TCU n° 10/95, que determina o acompanhamento
prévio ou concomitante das diversas etapas do processo licitatório, quando cabível, associado à outorga
do ato delegatório.
Parecer da Unidade Técnica

Por força do disposto na Portaria TCU n° 277, de 14.06.95, coube ao Grupo de Trabalho de
Privatização da 9' SECEX o exame do presente processo, que redundou no relatório de fls. 189/207, da
lavra do Analista Maurício de Albuquerque Wanderley, cujos principais trechos transcrevo a seguir:
ff

•

Aplica-se ao presente caso o disposto no art. 4 0 da citada Instrução Normativa,
preceituando que o acompanhamento seja realizado em seis estágios a seguir
relacionados:
Primeiro Estágio - Exame da viabilidade da concessão ou da permissão;
Segundo Estágio - Exame da pré-qualificação, se houver;
Terceiro Estágio - Exame do edital e dos demais instrumentos da
licitação;
Quarto Estágio - Exame da habilitação;
Quinto Estágio - Exame do julgamento das propostas;
J Sexto Estágio - Exame do contrato assinado com a concessionária ou
com a permissionária.
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Registra-se que, em virtude dos documentos pertinentes apenas terem sido
encaminhados após concluído todo o processo de outorga, não foi possível a realização do
acompanhamento pari passa com o desenrolar da licitação.
Ante tal constatação, desde logo, entendemos relevante propor uma determinação
do Tribunal ao atual órgão concedente do setor de energia elétrica no sentido de que
sejam respeitados os prazos de encaminhamento de documentação prescritos na I.N. TCU
n°10/95.

Histórico do empreendimento
Inicialmente, a concessão para o Aproveitamento Hidrelétrico de Rosal foi
outorgada para o Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio do Decreto n° 1509, de
17.03.37, tendo sido posteriormente transferida para a COMPANHIA DE
ELETRICIDADE VALE DO ITABAPOANA, por força do Decreto n°35900 de 26.07.54.
Em 12.08.59, a concessão voltou a ser transferida para o governo do Estado do Rio de
Janeiro por intermédio do Decreto n°46568.
A efetiva solicitação para a implantação da UHE Rosal se deu em 24 de agosto de
1988, ocasião em que a Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro - GERI, à
época sociedade de economia mista do Estado do Rio de Janeiro, se manifestou perante o.
DNAEE.
Em 02.02.90, a GERIfoi autorizada pelo órgão concedente a executar os Estudos
de Viabilidade. Em 22.01.93, esses estudos foram apresentados ao DNAEE. Em adição, a
citada concessionária desenvolveu o Projeto Básico, submetendo-o à apreciação do
órgão concedente, em 22 .11.93.
Com o advento da Lei n 2 8.987/95, tendo em vista o disposto no artigo 43, a
concessão outorgada foi extinta, nos termos do Decreto de 13.04.95, uma vez que na data
de entrada da lei de concessões (8987/95), não haviam sido iniciadas as obras do
aproveitamento hidrelétrico.
Características técnicas do empreendimento:
A Usina Hidrelétrica de Rosal caracteriza-se pelo aproveitamento de uma grande
queda natural existente no rio Itabapoana, nas proximidades da Vila de Rosal, distrito do
Município de Bom Jesus do Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro e cujas coordenadas
são: 20°55 ' de latitude Sul e 41°42' de longitude Oeste. O reservatório da usina afetará
áreas dos municípios de Bom Jesus de Itabapoana (RJ), São José do Calçado (ES) e
Cruaçuí (ES).
O prazo da concessão outorgada ao licitante vencedor é de 35 anos, devendo, nos
termos do Plano Decenal de Expansão 1995-2004, elaborado pelo Grupo Coordenador de
Planejamento dos Sistemas Elétricos (GCPS), entrar em operação até agosto de 2000.
O aproveitamento de Rosal compreenderá uma Barragem de concreto compactado
a rolo com cerca de 27 m de altura máxima.
A Casa de Força abrigará 2 grupos geradores, com potência total instalada de 55
MW, que garantirão uma energia firme de 27,3 MW (energia média 38,5 MW).
O desvio do rio para execução das obras será efetuado através de canal e galeria a
ser deixada provisoriamente aberta sob a barragem de concreto rolado, na margem
direita.
Para a construção do Aproveitamento Hidrelétrico Rosal está prevista a
implantação de dois canteiros de obras. O canteiro principal deverá ser instalado nas
proximidades da região de maior produção, portanto, na região do barramento. O local
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mais adequado encontra-se na margem direita ao longo de um vale existente a montante
do eixo. O canteiro auxiliar deverá ser instalado nas proximidades da Casa de Força.
A implantação do Aproveitamento Hidrelétrico Rosal abrangerá um período de 30
meses, que estenderá de julho do Ano I, data prevista para mobilização do Empreiteiro
Civil, a dezembro do Ano III, data do início da geração da 1g unidade.
Passamos, a seguir, ao exame dos estágios definidos na I.N. TCU n° 10/95 no que
tange ao presente processo de outorga de concessão de serviços públicos:
Primeiro Estágio - Exame da viabilidade da concessão ou da permissão.
Avaliação do primeiro estágio

Tendo este estágio o objetivo de verificar a viabilidade da concessão, temos que a
documentação encaminhada pelo DNAFF: contém informações qualitativas e quantitativas
suficientes para o posicionamento desta Corte de Contas.
Sob o ponto de vista técnico, foram realizados estudos prévios e detalhados de
engenharia, aí incluído o Projeto Básico, permitindo-se, assim, ampla caracterização do
objeto da licitação.
Sob a ótica econômica, informa o DNAEE que o empreendimento é viável por
apresentar custo da energia produzida inferior ao custo marginal de expansão calculado
pelos órgãos de planejamento do setor elétrico. Recorrendo ao "Plano Decenal de
Expansão 1996 2005", de autoria do Grupo Coordenador do Planejamento da
Expansão do Setor Elétrico (GCPS), constatamos que, de fato, o custo marginal de
expansão obtido para a região Sudeste, integrante do sistema interligado, situa-se no
patamar de 45 R$/MWh (38 US$/MWh), superior à estimativa do custo de energia a ser
produzida pelo Aproveitamento Hidrelétrico Rosal no valor de 28,9 USS/MWh. Assim,
entendemos que a referida concessão se apresenta viável sob a ótica econômica.
No que tange aos aspectos ambientais, o DNAEE apresentou as licenças
ambientais pertinentes e resumo dos estudos ambientais quantificando e qualificando os
impactos ambientais e as medidas de mitigação desses impactos, estando, portanto, em
consonância com a legislação vigente.
-

Segundo estágio

-

Exame da pré qualificação
-

No presente caso, o poder concede nte optou pela não realização de préqualificação, o que prejudica a análise deste estágio.
Terceiro estágio - Exame do edital e dos demais instrumentos da licitação
Avaliação do terceiro estágio

Na análise dos documentos trazidos para o exame desta corte, não
identificamos qualquer ilegalidade no que se refere ao terceiro estágio do processo de
concessão do Aproveitamento Hidrelétrico Rosal.
Cabe registrar que as alterações no edital, efetuadas por meio de adendos,
foram divulgadas por meio de fax para todos os licitantes (fls. 119 a 137). Ocorre que o
art. 21, § 4° da Lei 8.666/93, define o tema da seguinte forma:
'Art. 21

-

§4 ° Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.' (grifo nosso)
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A forma de divulgação empregada pelo órgão federal concedente (envio de fax aos
licitantes) não atende, rigorosamente, ao que prevê a lei, pois algumas das alterações
implicaram mudanças na formulação das propostas (Adendos n°1, 2 e 4). Embora o prazo
de entrega das propostas tenha sido dilatado, as alterações não foram divulgadas
utilizando-se dos mesmos meios de comunicação empregados quando da divulgação do
texto original que se deu por intermédio de Aviso publicado no Diário Oficial da União e
em outros jornais. Apenas o Adendo n°3 que altera a data de recebimento das propostas
foi publicado no Diário Oficial da União em 31.12.96 (fis. 138).
Entendemos que, com vistas a evitar que tal impropriedade se repita nas demais
licitações, o Tribunal deva determinar ao órgão concedente que, nas próximas licitações,
atenda ao prescrito no §4° do art. 21 da Lei 8.666/93.
Resta no entanto mencionar outra impropriedade detectada, desta vez na minuta do
Contrato de Concessão anexa ao Edital, que não dispõe de uma cláusula essencial, de
acordo com o inciso XIV do art. 23 da Lei 8.987/95, prescrevendo a exigência de
publicação das demonstrações financeiras do concessionário. Tal impropriedade, s.m.j.,
deverá ser objeto de determinação ao órgão federal concedente no sentido de que cumpra
o exato teor da lei determinando a publicação pertinente. Sob tal contexto, cabe informar
que o órgão poderá sanar esta impropriedade por meio de aditivo ao contrato ou por
força de um ato normativo, tendo em vista a competência para tanto conferida ao órgão
regulador pelo inciso Ido art. 29 da Lei 8.987/95.
Ouarto EstáRio - Exame da habilitação
Avaliação do quarto estáRio

Entendemos que a fase da habilitação do processo licitatório para outorga da
62.
concessão em exame se deu em conformidade com a legislação em vigor, tendo o órgão
concedente encaminhado ao TCU os documentos pertinentes, embora fora do prazo, como
mencionado anteriormente.
Ouinto EstáRio - Exame do iukamento das propostas

Na fase de avaliação das propostas técnicas, a ata de reunião (item a) noticia a
decisão da Comissão de Licitação, consubstanciada no relatório técnico acima
mencionado (item b), de acatar todas as propostas e julgá-las classificadas, permitindo,
desse modo, que todos os proponentes permaneçam no certame.
No tocante à avaliação das propostas financeiras, a Comissão de Licitação
elaborou relatório técnico, do qual podem ser extraídos os seguintes pontos principais:
• Os licitantes apresentaram as seguintes propostas financeiras:

Tarifa de
Demanda
(RS/MW/mês)
Tarifa de Energia
(RS/MWh)
Tarifa média
anual de acordo
com fórmula
constante do
Edital (RS/MWh)
Min-mv_118\C: \Votos \005320-97-6.doc

Catagliases
Leopoldina
4.978,26

CEMIG/
PROMON
2.315,00

.ESCELSA
4.235,46

Vale
Paranapcmema
4.923,26

29,69

14,61

19,62

13,74

34,98

25,98

29,29

24,98
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As tarifas propostas conduzem a uma receita anual compatível com os custos orçados pelos participantes
da licitação e pelo órgão concedente.
Não foram identificados custos inexeqüíveis ou simbólicos, nem tampouco incompatíveis com a execução
das obras e serviços de implantação do aproveitamento hidrelétrico.

Desse modo, a Comissão Especial de Licitação recomendou a adjudicação do
objeto da concorrência à empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S/A por ter
apresentado menor tarifa média anual, conforme dispõe o Edital de Licitação.
Em 14.04.97, o Diretor do DNAEE, com base na recomendação da Comissão
Especial de Licitação adjudicou o objeto da concorrência à empresa de Eletricidade Vale
Paranapanema S/A.
Avaliação do quinto estágio
A licitação em exame redundou na apresentação de quatro propostas para a
concessão do aproveitamento hidrelétrico. Os valores de tarifa média anual constantes
das propostas financeiras, em sua maioria, redundaram em valores inferiores ao previsto
pelo órgão concedente (28,9 USS/MWh).
Observa-se, ainda, a complexidade e diversidade das propostas apresentadas,
demonstrando que a licitação,
inclusive nos aspectos técnicos e financeiros,
efetivamente, motivou a competição entre os proponentes.
Se cotejado com o valor de referência do setor elétrico (custo marginal de
expansão), o valor obtido da proposta vencedora é significativamente inferior, o que
permite concluir que a construção do empreendimento, na forma indicada pelo ganhador
da licitação, será importante para assegurar a oferta de energia elétrica em condições
adequadas para o consumidor, sob o ponto de vista técnico e econômico
Sexto Estágio - Exame do Contrato de Concessão
Avaliação do sexto estágio
Durante a análise deste estágio, verificou-se uma impropriedade relativa à
alteração de uma cláusula no contrato de concessão assinado em relação à minuta de
contrato que consta do edital, sem a divulgação explícita para todos os proponentes.
Cabe considerar que a alteração efetuada, embora não divulgada de forma cabal,
foi mencionada quando da alteração do edital por meio do Adendo n° 4 emitido pela
Comissão Especial de Licitação. Naquela oportunidade, o órgão federal concede nte
informa que os licitantes, em sua proposta de tarifa, deveriam desconsiderar os valores do
encargo relativo à Conta de Consumo de Combustíveis, pois quando da sua efetiva
cobrança o órgão concedente procederia um ajuste na tarifa.
Resta, no entanto, avaliar se o prévio conhecimento desta alteração no contrato
alteraria o "animus" dos concorrentes e a sua proposta financeira.
Entendemos que a alteração do Edital já seria suficiente para antever uma possível
alteração no contrato, visto que a minuta falava em alteração na tarifa apenas quando o
dispêndio relativo à Conta de Consumo de Combustíveis fosse superior a 2% (dois
porcento) da receita da concessão.
Quando o órgão concedente informa, por meio de um adendo, que, caso o
concessionário esteja sujeito a esse encargo, deva solicitar ao DNAEE o ajuste do teto da
tarifa, sem falar em percentual, pode-se compreender que, em qualquer situação de
incidência desse encargo, poderia a revisão ser pleiteada.
Sobre a questão da alteração da minuta do contrato, esposamos entendimento da
ilustre parecerista Márcia Walquiria Batista dos Santos ao afirmar que 'somente em casos
excepcionais, nos quais, comprovadamente, as modificações não confhtam com as
disposições editalícias e com o teor da Lei 8.666/93, inclusive com os princípios dela
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decorrentes (art. 3°), é que a nova redação é autorizada' (in Temas Polêmicos Sobre
Licitações e Contratos, 2'. Ed, São Paulo Malheiros Editores, 1995, p. 152).
Portanto, entendemos que o presente caso está compreendido nas denominadas
situações especiais, visto que a modificação é compatível com o que dispõe o edital, não
tendo trazido prejuízo ao certame.
Em homenagem ao princípio da ampla publicidade, entendemos ser cabível uma
determinação do Tribunal ao órgão concedente para que, qualquer alteração efetuada no
contrato em relação à minuta, mesmo quando compativel com o edital, seja divulgada
previamente à entrega das propostas conforme determina o § 4°, art. 21 da Lei 8.666/93.

Com a anuência da Diretora da 3' Divisão e do Titular da Unidade Técnica, o Analista
5.
concluiu seu relatório propondo que o Tribunal:
ít

Considere que os procedimentos adotados pelo órgão concedente na outorga da
concessão de serviço público do Aproveitamento Hidrelétrico Rosal guardam consonância
com a legislação aplicável à espécie no que se refere aos 1°, 3°, 4°, 5° e 6° estágios
definidos pela I.N. TCU n° 10/95, deixando de se manifestar acerca do 20 estágio tendo
em vista a não realização de pré-qualificação para a licitação, fazendo as seguintes
determinações à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL):
1.1 Sejam cumpridos os prazos estabelecidos no art. 50 da Instrução Normativa
TCU n°10/95, no que tange ao envio de documentos para a análise desta Corte de Contas
relativa aos processos de concessão ou de permissão de serviços públicos;
1.2 As eventuais alterações no Edital e na minuta do contrato de concessão sejam
divulgadas da mesma forma utilizada para o texto original, conforme determina o art. 21
da Lei 8.666/93;
1.3. Seja exigida a publicação das demonstrações financeiras periódicas da
concessionária, nos termos indicados pelo inciso XIV do art. 23 da Lei 8987/95.
Restitua os autos à 9a. SECEX para o acompanhamento da fase da execução
contratual, na forma prevista pela IN 10/95.
É o Relatório.

•

VOTO
A documentação aqui apreciada diz respeito a todos os estágios da fiscalização que
incumbe ao Tribunal de Contas da União, relativamente ao processo de outorga da concessão de serviço
público do Aproveitamento Hidrelétrico Rosal, levada a efeito sob a orientação normativa da IN-TCU n°
1 0/95 .
As impropriedades havidas durante o processo, de natureza formal, não chegaram a
macular a lisura de todo o processo, que se encontra, em meu entendimento, em condições de ser
aprovado, com as determinações sugeridas pela 9' SECEX, especialmente no que tange à pontualidade no
envio da documentação relativa a cada um dos estágios ao Tribunal, para que este possa efetuar, de forma
efetivamente concomitante, o acompanhamento de que a lei nos incumbe.
A fase de outorga da concessão de serviço público em tela, ao que indicam os autos,
alcançou seus objetivos no que tange à seleção de empresa idônea para executar as obras e prestar o
serviço público, a tarifas vantajosas para o futuro consumidor de energia elétrica da região, se comparada
com a média nacional.
Vencida essa fase, cabe agora alertar para a fundamental importância do acompanhamento
pela Administração Pública, por meio da Agência Nacional de Energia Elétrica, e também por esta Corte,
do fiel cumprimento do contrato, não apenas na fase de execução das obras, mas, e sobretudo, durante o
longo período da concessão.
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Ante o exposto, acolho, por seus fundamentos, o parecer da Unidade Técnica e VOTO no
5.
sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 20 de maio de 1.998.

Marcos micios V aça
Ministro-Relat r
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Processo n° TC-005.320/97-6.
Classe de Assunto: V — Acompanhamento
Responsáveis: José Mário de Miranda Abdo (ex-Diretor do DNAEE e atual Diretor-Geral da ANEEL)
e Eduardo Alberto Larrosa Bequio (ex-Coordenador-Geral de Concessões do DNAEE).
Unidades: Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica — DNAEE (extinto) e Agência Nacional
de Energia Elétrica — ANEEL.
4.1. Concessão: Aproveitamento Hidrelétrico Rosal
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça.
Representante do Ministério Público: Não atuou.
Unidade Técnica: 9a SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. Considerar que os procedimentos adotados pelo Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica — DNAEE na outorga da concessão de serviço público do Aproveitamento Hidrelétrico Rosal
0 0
guardam consonância com a legislação aplicável à espécie no que se refere aos estágios 1°, 3 , 4 , 5° e 6°,
assim definidos pela I.N. TCU n° 10/95, deixando de se manifestar acerca do 2° estágio, tendo em vista a
sua regular dispensa no presente caso;
8.2. determinar à Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL que:
cumpra os prazos estabelecidos no art. 5 0 da Instrução Normativa TCU n° 10/95, no que tange ao
envio de documentos para a análise desta Corte de Contas relativa aos processos de concessão ou de
permissão de serviços públicos;
faça divulgar as eventuais alterações no edital e na minuta do contrato de concessão da mesma
forma e pelos mesmos meios utilizados para a divulgação dos textos originais, conforme determina o art.
21 da Lei n° 8.666/93;
exija a publicação das demonstrações financeiras periódicas da concessionária de serviço público,
nos termos indicados pelo inciso XIV do art. 23 da Lei n° 8.987/95.
8.3. enviar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, aos responsáveis
indicados no item 3 supra, para conhecimento; e
8.4. restituir os autos à 9 a SECEX, para o acompanhamento da fase da execução contratual, na forma
prevista pela IN n° 10/95.
9. Ata n° 18/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 20/05/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente
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Grupo II- Classe V- Plenário
TC-004.852/95-8 c/6 volumes anexos
Apenso: TC-006.121/96-0 - Representação
Natureza: Relatório de Auditoria Operacional
Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e Empresa de
Processamento de Dados da Previdência Social-DATAPREV
Interessado: Ministério da Previdência Social-MPAS
Ementa: Auditoria Operacional realizada no INSS e DATAPREV.
Verificação do cumprimento das determinações contidas na Decisão
Plenária n2 287/96, de 22.05.96. Determinações ao INSS
individualmente; ao INSS e à DATAPREV em conjunto; à
DATAPREV individualmente; à Unidade Setorial da Secretaria
Federal de Controle; à 7 2 SECEX e à SECEX-RJ. Envio de cópia do
inteiro teor da Decisão do Tribunal, bem como do Relatório e Voto
que a fundamentam, ao Ministro da Previdência e Assistência Social,
ao INSS, à DATAPREV, à Unidade Setorial da Secretaria Federal de
Controle e ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara dos Deputados. Envio à Sr 2 Juiza Federal
Substituta, 162 Vara Judicial, SJ-SP (3 2 Região), dos elementos por
ela requisitados, bem como de cópia do Relatório de Auditoria relativo
à apuração dos reais valores de contribuições arrecadadas para a
Seguridade Social (TC-004.333/96-9) e da Nota Explicativa elaborada
pela 5 2 SECEX.

Trata-se de Auditoria Operacional realizada no INSS e na DATAPREV com o objetivo de avaliar
o sistema de arrecadação de receitas previdenciárias e suas interfaces com o sistema de beneficios.
O trabalho de Auditoria Operacional em questão foi realizado em duas etapas.
O Relatório referente à etapa preliminar foi submetido ao julgamento desta Corte de Contas em
Sessão Plenária realizada em 03.05.95 quando, pela Decisão n 2 181/95, foram feitas inúmeras determinações
ao Ministério da Previdência e Assistência Social.
Posteriormente, em Sessão Plenária de 22.05.96, foi apreciado o Relatório de Auditoria Operacional
em sua fase complementar e, por intermédio da Decisão n 2 287/96, Ata n 2 19/96, o Tribunal determinou,
dentre outras providências, o seguinte:
8.1 ... diligência com vistas ao pronunciamento do Sr. Presidente do INSS a respeito das seguintes
ocorrências:
"a) fixação das remunerações dos prestadores de serviços em valores superiores aos vencimentos
máximos constantes das tabelas do pessoal permanente, não obedecendo o referencial estabelecido nas
leis que autorizaram as referidas contratações (Leis n2 8.620/93 e n 2 9.032/95), especificando os critérios
utilizados na fixação das mesmas;
não realização de processo seletivo para o recrutamento dos prestadores de serviços a que se refere
o item "a" anterior, explicitando quais os critérios utilizados para escolha e contratação do pessoal, bem
como a forma e amplitude com que foi divulgada a referida contratação;
localização de unidades de execução da área de arrecadação (GRAFs e PAPS), em especial nos
casos das GRAFS Santo Amaro e Pinheiros no Estado de São Paulo, em regiões distantes das suas áreas
de jurisdição;
infi-ingência do § 3 2 do art. 195 da Constituição Federal e da Lei de Custeio da Previdência (Lei
e
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n 2 8.212/91) nas contratações dos agentes arrecadadores, no que se refere à exigência dos documentos
comprobatórios de regularidade fiscal, em especial da Certidão Negativa de Débito - CND emitida pelo
próprio INSS, uma vez que na maioria das certidões apresentadas o período de validade não abrange a
data da assinatura do contrato, havendo ainda caso de não apresentação da CND por se encontrar o
banco em débito com a previdência;
e) inexistência, no âmbito do INSS, de procedimento regular de acompanhamento e fiscalização junto
aos agentes arrecadadores com o objetivo de atestar que os dados por eles encaminhados apresentam
nível de qualidade aceitável;
j) existência e utilização, no âmbito da instituição, de estudos sobre as potencialidades regionais e
estaduais que subsidiem a alocação de fiscais;
g) inexistência do confronto entre os valores dos documentos encaminhados pelos bancos à
DATAPREV e os repasses financeiros por eles efetuados junto ao Banco do Brasil;
8.2. determinar diligência com vistas ao pronunciamento do INSS, bem como da DATAPREV acerca
dos seguintes fatos:
a) interrupção do projeto BIA:
a. I) listar as causas que levaram a esse desfecho especificando se de ordem técnica, gerencial,
política, dentre outras;
estimar os custos incorridos durante o período de execução do projeto;
esclarecer se a implementação do projeto era ou não necessária;
em caso de resposta positiva, ou negativa, ao item a.3 identificar os responsáveis pela sua
descontinuação, ou pelo seu desenvolvimento;
b) implementação do Sistema de Gestão da Previdência - SGP:
b. I) esclarecer se o desenvolvimento do projeto será executado pela DATAPREV ou subcontratado;
h.2) informar as previsões de dispêndio no desenvolvimento do projeto com a DATAPREV,
contrafações de serviços externos e outros;
b.3) critérios utilizados para composição do grupo de trabalho criado pela Resolução Conjunta n2
07, de 10 de maio de 1995, tendo em vista a pequena participação de representantes das unidades
verdadeiramente de ponta (GRAFS, Postos de Benefícios e Procuradorias Estaduais);
c) relativamente ao Sistema de Gestão da Previdência, acrescentar na diligência junto à DATAPREV
as seguintes questões:
c. I) esclarecer as razões para o não envolvimento no projeto do corpo técnico da empresa (a exceção
do grupo de 15 Analistas de Brasília recém-contratados);
informar se a manutenção e as novas implementações nos sistemas existentes serão executadas
normalmente durante o desenvolvimento do projeto;
qual o prazo estimado para implementação do sistema;"
Por intermédio da instrução de fls. 237 a 291, a 5a SECEX examinou, cuidadosamente, cada item
das diligências acima relacionadas em confronto com as justificativas e esclarecimentos apresentados pelo
INSS e pela DATAPREV.
Quanto ao subitem 8.1 - a, "fixação das remunerações dos prestadores de serviços em valores
superiores aos vencimentos máximos constantes das tabelas de pessoal permanente ..., especificando os
critérios utilizados na fixação das mesmas", a Analista da 5a SECEX verificou que o Presidente do INSS
esclareceu apenas a primeira parte do questionamento, que se refere aos limites de remuneração dos
prestadores de serviços, mas não respondeu acerca dos critérios utilizados para a fixação dos mesmos.
Após destacar os atos normativos, regulamentares e a legislação que rege a matéria em apreço, a
informante observou que "... a Lei n 2 8.620/93 e a Lei n 2 9.032/95 apenas estabelecem a obrigatoriedade de
compatibilização das retribuições pelos serviços prestados com os vencimentos do pessoal do INSS, não
especificando a correlação entre o cargo a ser contratado e o padrão correspondente. As referidas
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resoluções do INSS definem parâmetros para o cálculo da remuneração, todos com base na tabela de
vencimentos de seu quadro permanente, mas não esclarecem os critérios que levaram à escolha do
referencial. Como não existe imposição legal de critérios para a escolha desse ou daquele item da tabela
de vencimentos, a Administração certamente se valeu de seu poder discricionário (..)."
Assim, considerando que o INSS não informou os critérios utilizados para a fixação dos referenciais
de remuneração dos prestadores de serviço, a Analista entendeu que o Tribunal deverá determinar àquela
autarquia que estabeleça, por atos normativos próprios, os critérios que nortearão a escolha dos padrões
remuneratórios nos futuros contratos de prestadores de serviços, de forma a contemplar a correlação entre
as atribuições funcionais dos contratados e as faixas de remuneração dos servidores do Instituto.
No que tange ao subitem 8.1 - b, "não realização de processo seletivo para o recrutamento dos
prestadores de serviços ...", o INSS respondeu que compete à Diretoria de Recursos Humanos apenas a
formalização do Contrato de Locação de Serviços, após a habilitação dos candidatos com base em critérios
técnicos utilizados pelas Superintendências Estaduais e linhas envolvidas, com exceção da Resolução n 2
137/93, que delega competência à Inspetoria-Geral/MPAS.
Em detida análise das Resoluções n 2 s 137/93, 138/93, 150/93 e 268/95, que regulamentam, no
âmbito do INSS, o § 3 2 do art. 17, da Lei n2 8.620/93, relativamente ao processo seletivo simplificado, a
informante da 5 2 SECEX ressaltou a importância da ampla divulgação que deve estar presente sempre que for
adotado tal procedimento.
Ainda com relação ao mesmo assunto, foi transcrito na instrução trecho do Parecer enviado pelo
Presidente do INSS, emitido pela Procuradora Estadual do Paraná, Sr 2 Lizete Bortolini Bolzani, que, após
diversas considerações, afirmou:
"Por derradeiro, à guisa de desabafo, devo dizer que melhor faria a Administração Pública se
autorizasse concurso público para suprir suas necessidades de pessoal. Ao usar estes arremedos legais
só faz é criar situações constrangedoras aos seus dirigentes, como no caso."
A informante observou que, apesar das irregularidades na contratação, a Procuradora agiu de acordo
com os atos normativos internos do INSS, concluindo que a causa dessas irregularidades estaria realmente na
ausência de critérios objetivos para o recrutamento e seleção de prestadores de serviços.
Concluindo seu exame quanto a essa questão, a 5 2 SECEX entendeu que a matéria estava resolvida
com a Decisão n 2 320/97-TCU-Plenário, Ata n 2 19/97, in DOU de 12.06.97, referente à Denúncia contra a
Superintendência Estadual do INSS do Espírito Santo e Inspetoria Geral do Ministério da Previdência e
Assistência Social/MPAS (TC-018.123/96-1), quando o Tribunal determinou ao INSS que:
"8.2.
8.2.1. publique os editais de seleção para a contratação de prestadores de serviços por tempo
determinado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação;
8.2.2. fixe, previamente, critérios e parâmetros objetivos de seleção e classificação de candidatos a
essas funções;"
Relativamente ao subitem 8.1.- c, tendo em vista os esclarecimentos apresentados pelo INSS, a
AFCE propôs que o Tribunal formulasse determinação à Unidade Setorial da Secretaria Federal de Controle
junto ao Ministério da Previdência e Assistência Social-MPAS, no sentido de fazer constar informações sobre
a situação dessas Unidades no Relatório de Auditoria da Prestação de Contas do Instituto relativa ao exercício
de 1997.
No que tange ao controle da regularidade fiscal, de que trata o § 3 2 do art. 195 da Constituição
Federal e da Lei de Custeio da Previdência (Lei n 2 8.212/91), verifica-se que o próprio INSS reconhece a sua
fragilidade, confirmando as observações registradas no Relatório de Auditoria em apreço ( item 3.3.1.3, fls.
122/123).
Ante a importância da questão, a informante entendeu que o Tribunal deveria determinar ao INSS
o acompanhamento sistemático da regularidade fiscal dos agentes arrecadadores, efetuando controle da
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documentação, de forma a não contratar os prestadores de serviço em débito, quer com relação a novas
contratações, quer na renovação dos contratos, evitando infringir a legislação e provocar a descontinuidade
dos serviços.
As alíneas "e", "f' e "g" do subitem 8.1, da Decisão em comento, tratam, respectivamente, dos
procedimentos de fiscalização e de acompanhamento adotados pelo INSS com o objetivo de atestar os dados
encaminhados pelos agentes arrecadadores; de estudos sobre as potencialidades regionais e estaduais que
subsidiem a alocação dos fiscais; bem como de confronto entre os valores dos documentos encaminhados pelos
bancos à DATAPREV e os repasses financeiros junto ao Banco do Brasil.
Considerando as informações trazidas pelo INSS e pela DATAPREV, em resposta às questões
supracitadas, a Analista propôs que o Tribunal fizesse determinações ao órgão, relativamente aos três itens
analisados, especialmente no sentido de adotar providências com vistas ao aperfeiçoamento dos sistemas de
fiscalização e de acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelos agentes arrecadadores a fim de dar
maior confiabilidade aos dados por eles fornecidos.
Quanto aos subitens 8.2 "a.1", "a.2", "a.3" e "a.4", envolvendo o Projeto BIA - Base de Informações
19.
de Arrecadação, a respeito das seguintes dúvidas: "motivos de sua interrupção; custos incorridos durante o
período de execução do projeto; necessidade ou não de sua interrupção; e, identificação dos responsáveis pela
sua interrupção ou pelo seu desenvolvimento". As respostas do INSS e da DATAPREV foram contraditórias,
pois, enquanto esta última assegurou que o projeto era "tecnicamente bom", o outro afirmou que o mesmo
foi prejudicado em face das diversas causas que apontou. O fato é que, pelas informações trazidas aos autos,
não foi dada a devida importância ao referido Projeto, que poderia ter contribuído para a melhoria e
aperfeiçoamento dos serviços de informação e arrecadação do INSS e da DATAPREV.
Outras indagações envolvendo o mesmo Projeto fizeram parte da Decisão n 2 287/96 -TCU-Plenário,
subitens "b.1", "b.2", "b.3", "c.1", "c.2" e "c.3", as quais foram respondidas apenas pela DATAPREV, uma
vez que o pronunciamento do INSS foi no sentido de que o esclarecimento de tais questões competia à
Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social.
Da análise das informações trazidas à colação a Analista concluiu que faltou melhor planejamento
para o êxito do Projeto BIA e ressaltou a injustificável alegação de falta de técnicos para o desenvolvimento
do mesmo, tendo em vista que a empresa criada em 1974 (Lei n 2 6.125), e constituída pelo Decreton'-' 75.463,
de 10 de março de 1975, "..., cujos estatutos aprovados por este mesmo decreto preceituam como objetivos
sociais 'a análise dos sistemas, programação e a execução de serviços de tratamento da informação, o
processamento de dados através da computação eletrônica e o desempenho de outras atividades correlatas,
para a Previdência Social', tenha que se valer de consultoria externa para desenvolver um projeto 'ainda em
fase embrionária' (..). Se não há técnicos em número suficiente, dever-se-ia contratá-los e não terceirizar
uma atividade tão diretamente vinculada ao 'negócio do cliente', (..). Considerando que os serviços de
informática do INSS são contratados com a DATAPREV, se esta não possui estrutura de pessoal e tecnologia
para bem desempenhar sua missão, cabe o questionamento se não seria mais proveitoso ao INSS que ele
próprio contratasse os serviços de consultoria e gerenciasse seus projetos sem a intermediação da
DATAPREV, evitando, assim, a subcontratção."
A informante da 5a SECEX examinou ainda o resultado das determinações feitas por esta Corte de
22.
Contas, quando do julgamento deste Processo (subitens 8.3 e 8.4), propondo o seguinte:
"Diante das considerações, ..., que o E. Tribunal:
Determine ao INSS
a) estabelecimento, por atos normativos próprios, dos critérios que norteiam a escolha dos padrões
remuneratórios, nas contratações temporárias de prestadores de serviço, de forma a contemplar a
correlação entre as atribuições funcionais dos contratados e as faixas de remuneração dos servidores do
Instituto utilizadas como padrão, evitando as disparidades de remuneração entre as categorias (item
2.1.2.1);
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acompanhamento sistemático da regularidade fiscal dos agentes arrecadadores, na renovação dos
contratos, de maneira preventiva, evitando infrações à legislação e descontinuidade dos serviços e
observância do disposto no artigo 195, § 3 2 da Constituição Federal e no artigo 47 da Lei n2 8.212, de
24 de julho de 1991, de modo a evitar a contratação de agentes arrecadadores em débito com a
Previdência (item 2.1.4);
implementação de um programa permanente de controle de qualidade dos serviços prestados pela
rede arrecadadora, em vista da obrigatoriedade de acompanhamento da execução dos contratos de
prestação de serviços, estabelecida no artigo 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, constando, entre
outras ações, de homologação periódica dos agentes e fiscalizações in loco (item 2.1.5)
exigência da inserção, nos contratos de prestação de serviços firmados com a Empresa de
Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV, de demonstrativos dos custos a serem
incorridos no desenvolvimento de projetos e sistema a cargo da contratada (item 2.2.2.2);
inclusão, nos processos de prestação de contas, a partir do exercício de 1997, dos seguintes
documentos:
e. 1) planilha de custos, a ser exigida da Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social
- DATAPREV, referente ao Sistema de Gestão da Previdência - SGP e de todos os demais projetos e
sistemas desenvolvidos pela Empresa para o Instituto, contendo suas etapas evolutivas (desenvolvimento,
testes, treinamento, implantação, manutenções posteriores) (item 2.2.3);
e.2) cronograma para conclusão do processo de depuração do banco de dados de conta-corrente de
empresas contribuintes, indicando a regularização, entre outras, das seguintes inconsistências: registros
de contribuições não associados às empresas efetivamente cadastradas e valores de contribuições
truncados e não atualizados (item 3.2.1);
1) acompanhamento rigoroso dos débitos cancelados por força da Portaria MPAS n2 3.015/96,
objetivando a imediata lcrvratura dos lançamentos, após o trânsito em julgado das decisões do Conselho
de Recursos da Previdência Social - CRPS que mantiverem os atos cancelatórios de isenção da cota
patronal da contribuição previdenciária de entidades filantrópicas (item 3.3.2).
4.1.2- Determine ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e à Empresa de Processamento de
Dados da Previdência Social - DATAPREV:
a) implementação imediata de informações e procedimentos de confronto entre os fluxos financeiro
e documental da arrecadação das contribuições previdenciárias (item 2.1.7);
inclusão nas respectivas propostas orçamentárias e programações financeiras, bem como no
contrato de prestação de serviços celebrado entre si, de registro próprio e individualizado de todos os
sistemas a serem desenvolvidos ou otimizados (item 2.2.2.1);
encaminhamento ao Tribunal, no prazo de 180 dias, contados a partir da ciência da Decisão que
vier a ser proferida, dos estudos realizados acerca dos procedimentos em relação à GRPS, considerando,
entre outros, os seguintes aspectos:
aferição do custo para a transcrição de todas as informações necessárias à atualização de dados
cadastrais do contribuinte, utilização como insumo à fiscalização e implementação de processo de rehomologação periódica dos agentes arrecadadores;
relevância dos procedimentos de análise de controle das informações da fita com a GRPS
(documentos), para aferição da qualidade e fidedignidade do processo de transcrição dos dados. (item
3.2.4),
4.1.3- Determine à Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV que:
estabeleça sistemática de controle de custos dos projetos, para inserção nos contratos de prestação
de serviços a serem firmados com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (item 2.2.2.2);
elabore planilha explicitando, cumulativamente, todos os custos do projeto SGP e de todos os
demais sistemas desenvolvidos para o INSS, informando as etapas evolutivas dos mesmos
.
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(desenvolvimento, testes, treinamento, implantação, manutenções posteriores) (item 2.2.3);
4.1.4 Determine à Unidade Setorial da Secretaria Federal de Controle junto ao Ministério da
Previdência e Assistência Social - MPAS que:
a) informe sobre a situação física (localização, instalações) das Gerências Regionais de Arrecadação
e Fiscalização - GRAFs Pinheiro e Santo Amaro - São Paulo, no Relatório de Auditoria que acompanha
a Prestação de Contas do Instituto Nacional do Seguro Social referente ao exercício de 1997 (item 2.1.3);
1)) adote providências para instauração de Tomada de Contas Especial junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS e à Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV, para
identificar os responsáveis pela descontinuação do projeto BIA, quantificar os custos incorridos e aplicar
as devidas penalidades, nos termos da Lei 8.443/92, art. 82 Regimento Interno do TCU, art. 148, e IN
TCU 013/96 (item 2.2.1.4);
c) apure os fatos relacionados aos cancelamentos de Notificações Fiscais de Lançamento de Débito
- NFLDs, efetuados por força da Portaria MPAS n 2 3.015/96, de forma a detectar se houve dano ao
Erário em decorrência de prescrição ou decadência de créditos tributários previdenciários, instaurando,
se for o caso, a competente Tomada de Contas Especial, para identificar os responsáveis, quantificar o
débito e aplicar as devidas penalidades, nos termos da Lei n 2 8.443/92, artigo 8 2, Regimento Interno do
7CU, artigo 148 e IN TCU n 2 013/96 (item 3.3.2).
4.1.5 - Recomende ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS:
agilização das medidas para efetivação das mudanças das Gerências Regionais de Arrecadação e
Fiscalização - GRAFs Pinheiros e Santo Amaro (São Paulo) (item 2.1.3);
elaboração de estudos periódicos que subsidiem a alocação dos fiscais, levando em conta as
potencialidades estaduais em relação à arrecadação da contribuição previdenciária (item 2.1.6);
adoção de providências para acompanhamento, junto à Empresa de Processamento de Dados da
Previdência Social - DATAPREV, de ações/projetos de seu interesse, com o propósito de assegurar a
continuidade operacional dos sistemas em operação, nas áreas de arrecadação e beneficios, nas fases de
transição para novos sistemas e projetos (item 2.2.3.2);
prioridade na emissão de NFLDs referentes à contribuição previdenciária das entidades que
perderem o benefício da isenção da cota patronal, após o trânsito em julgado da respectiva decisão
cancelatória, afim de evitar a decadência do direito ao lançamento (item 3.3.2);
4.1.6- Recomende à Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV que,
na composição das equipes de trabalho para desenvolvimento de novos sistemas e projetos para o INSS,
assegure a participação do usuário e o aproveitamento dos segmentos técnicos da empresa que detêm
conhecimento especifico do processo a ser desenvolvido, com vistas a garantir a eficiência, eficácia e
economicidade na obtenção do produto final (item 2.2.2.3);
4.1.7- Recomende ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e à Empresa de Processamento de
Dados da Previdência Social - DATAPREV que, nos contratos de prestação de sei-viços celebrados por
essas duas entidades, seja evitada a subcontratação e, nos casos onde for absolutamente necessária, que
o contrato de terceirização dos serviços não onere os custos financeiros e preserve os critérios de
segurança e sigilo de documentos e informações e o domínio da inteligência dos sistemas pela própria
DATAPREV (item 2.2.2.1);
4.1.8 - Recomende ao Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS prioridade no julgamento
de recursos referentes a decisões sobre atos cancelatórios de isenção da cota patronal da contribuição
previdenciária de entidades filantrópicas, com vistas a evitar a decadência do direito de efetuar o
lançamento caso sejam mantidas as decisões recorridas (item 3.3.2);
4.1.9- Determine à 7 2 5ecretaria de Controle Externo e à Secretaria de Controle Externo do Tribunal
de Contas da União no Estado do Rio de Janeiro - SECEX/RJ, Unidades Técnicas que detêm o vínculo
jurisdicional, respectivamente do INSS e da DATAPREV, o acompanhamento, em futuros trabalhos junto
-
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a essas entidades, bem como junto ao Ministério da Previdência e Assistência Social, ou nas respectivas
prestações de contas a partir do exercício de 1997, do efetivo cumprimento das determinações e
recomendações contidas na Decisão n 2 287/96 - TCU - Plenário e na que vier a ser proferida acerca das
ocorrências aqui analisadas.
4.1.10 - Encaminhe cópia da Decisão que vier a ser prolatada, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentaram, às seguintes entidades:
Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS;
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;
Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV;
Unidade Setorial da Secretaria Federal de Controle Junto ao Ministério da Previdência e
Assistência Social;
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados."
O Sr. Diretor da 2 2 DT bem como o Sr. Secretário de Controle Externo da 5 2 SECEX manifestaramse de acordo com as proposições da Analista.
Deu entrada, neste Tribunal, o expediente enviado pela Juíza Federal Substituta-Seção Judiciária da
3 2 Região-São Paulo (fls. 294/295) nos seguintes termos:
"Atendendo ao que foi requerido pelo MPF nos autos em epígrafe (Parecer anexo), solicito a Vossa
Excelência as providências necessárias no sentido de remeter a este Juízo, os demonstrativos do SIAFI
e demais documentos em que se basearam os Auditores desta Corte, para concluírem que, 'na ocorrência
de falta temporária de disponibilidade financeira em fontes de recursos originárias do Tesouro Nacional,
principalmente nas fontes 151 e 153, o Instituto tem realizado despesas associadas a estas fontes com as
receitas provenientes da fonte 154 - Contribuição dos Empregadores e Trabalhadores para a Seguridade
Social e 250 - Recursos Diretamente Arrecadados" (Relatório do processo TC n 004.852/95 -8,).
Diante disso, o então Relator do processo, Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira, restituiu os
autos à Unidade Técnica competente para que instruísse a matéria em questão.
Assim, a 52 SECEX, em atendimento ao Despacho de fl.293, aduziu ao presente processo a instrução
de fls. 298/299, a Nota Explicativa de fls. 300/308 e o parecer assinado pelo Sr. Diretor da 2 2- DT, bem como
pelo Sr. Secretário de Controle Externo (fl. 309), acolhendo a proposição contida no item 07 (fl. 299), da
referida instrução.
A informante concluiu sua instrução, registrando que:
"Foram localizados os documentos relativos ao levantamento e aos fluxos de caixa, de que trata o
referido item do Relatório, e providenciadas as respectivas cópias, que se encontram em anexo.
Entende-se, no entanto, que a remessa simples dos documentos pode não ser suficiente para propiciar
à requisitante um perfeito entendimento da afirmação contida no item em questão. Assim, propõe-se ao
Exmo. Sr. Ministro-Relator que encaminhe, junto aos documentos requisitados, cópia do Relatório de
Auditoria realizada com o objetivo de apurar os reais valores de contribuições arrecadadas para a
Seguridade Social (TC 004.333/96-9) e a Nota Explicativa, anexa à presente instrução, a qual ressalta
os aspectos técnicos e legais de que se reveste a incursão realizada no âmbito desse complexo universo."
A Nota Técnica muito bem elaborada pela AFCE Nilza Maria de Souza Oliveira poderá melhor
Região.
elucidar as dúvidas da ilustre requisitante, Sr 2 Juiza Federal Substituta, da 16 2 Vara Judicial-3 2
É o Relatório.
VOTO
De acordo com o Relatório que acabo de apresentar a este Egrégio Plenário, verifica-se que os
29
presentes processos já foram submetidos a dois julgamentos desta Corte de Contas, oportunidades em que as
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principais questões apontadas pela Auditoria Operacional realizada no INSS e na DATAPREV mereceram
atenção especial do Tribunal, ensejando determinações aos citados órgãos e audiência dos responsáveis.
Vale ressaltar que os problemas envolvendo a contratação de pessoal temporário, especialmente
quanto aos parâmetros salariais, permanecem e deverão ser corrigidos, evitando-se a perpetuação das
disparidades levantadas nos autos.
Da mesma forma, a falta de regularidade fiscal constatada entre agentes arrecadadores do INSS, em
desacordo com o previsto na Constituição Federal (art. 195, § 3 2) e na Lei n2 8.212/91 (art. 47), decorre, sem
sombra de dúvida, da fragilidade no acompanhamento sistemático desse aspecto, prejudicando a qualidade dos
trabalhos por eles desempenhados.
E importante que o INSS exerça um controle permanente sobre os serviços prestados pelas redes
arrecadadoras a fim de evitar os constantes erros verificados nos dados fornecidos.
Outro assunto que despertou a atenção desta Corte de Contas, quando do julgamento destes
processos, foi o chamado Projeto BIA - Base de Informação e Arrecadação. Tal Projeto consiste na
redefinição das bases de dados da área de arrecadação e tem como objetivo principal promover a integração
das informações referentes aos sistemas de Arrecadação, Cobrança e Fiscalização, uma vez que a atual
configuração vem apresentando sérios problemas de falta de integridade das bases atualmente adotadas, o que,
via de conseqüência, permite a existência de redundâncias de informações não controladas, conforme bem
ressaltou a Equipe de Auditoria.
De acordo com informações obtidas junto à DATAPREV, o referido Projeto, iniciado em meados
de 1990, em torno do qual criou-se a expectativa de que solucionaria todas as dificuldades enfrentadas pelas
áreas de arrecadação, cobrança e fiscalização relativas à informática, enfrentou sérios problemas de concepção
e de funções implementares, que impediram o seu funcionamento.
Lamentavelmente, transcorridos mais de 6 (seis) anos da origem do Projeto, os pronunciamentos das
autoridades envolvidas demonstram que nem o INSS, nem a DATAPREV levaram a sério o Projeto BIA,
deixando de enfrentar, em tempo hábil, os problemas surgidos, alegando a falta de recursos humanos
especializados para que o mesmo pudesse ser implementado.
Considerando que a maioria das questões levantadas nos autos ainda permanecem sem solução
satisfatória, acolho as proposições da Unidade Técnica competente, inclusive no que diz respeito à solicitação
da Sr2 Juiza Federal Substituta, da 16 Vara Federal- Seção de São Paulo, deixando de acolher apenas as
recomendações ali sugeridas, tendo em vista que envolvem procedimentos internos da DATAPREV, do INSS
e do Conselho de Recursos da Previdência Social.
Ante todo o exposto, Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este
Egrégio Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 20de maio

LO
AL C
Ministro-Relator

•

de 1998.
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Grupo II - Classe V — Plenário
TC- 004.852/95-8 (c/ 4 vol. anexos)
Apensos: TC 275.023/95-8 — Representação
TC 006.121/96-9 (Análise Complementar da Equipe)
Natureza: Relatório de Auditoria Operacional
Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Empresa de
Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV
Interessado: Ministério da Previdência Social - MPAS

Sem embargo de ressaltar a qualidade do voto do eminente Ministro Valmir Campeio, Relator do
feito, que efetuou minudente análise acerca dos fatos tratados nos autos, julgo pertinente, apenas, tecer
considerações a respeito de dois pontos a seguir destacados
Legalidade e constitucionalidade da Portaria MPAS n° 3.015/96

A questão principal que me levou a solicitar vista destes autos refere-se à legalidade da Portaria
MPAS/GM n°3.015/96 do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS). Essa norma regulamentar
uniformizou os procedimentos do INSS em relação à fiscalização das entidades assistenciais e ao lançamento
dos eventuais créditos, quando verificado descumprimento de normas imperativas para aquisição do direito
à isenção constitucional da contribuição para a seguridade social (CF 195, §7°): no caso, a contribuição do
empregador sobre a folha de salários. Com base na suposição de contrariedade à lei, o eminente Relator,
Ministro Valmir Campeio, propõe, caso a Secretaria Federal de Controle Interno junto ao Ministério da
Previdência entenda necessária, a instauração de Tomada de Contas Especial (subitem 8.4, alínea "c").
O ponto fulcral da análise recai sobre a constitucionalidade e a legalidade da Portaria MPAS/GM n°
3.015/96, especialmente de seu art. 6°, que determina a anulação dos processos de cancelamento da isenção
supramencionada, verificado o prejuízo ao princípio da ampla defesa.
Em beneficio da clareza, peço licença para reproduzir o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e a Portaria
MPAS/GM n°3.015/96:
Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991
art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas nesta Lei,
ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado, a fiscalização lavrará notificação de
débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos
períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento.
Parágrafo único. Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo de 15
(quinze) dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento."

Portaria n°3.015, de 15 de fevereiro de 1996

•

O Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
Considerando a necessidade de uniformizar procedimento do Instituto Nacional do Seguro Social
e do Conselho de Recursos da Previdência Social com relação às entidades filantrópicas;
Considerando que não se pode exigir a contribuição social sem o respectivo fato gerador; e
Considerando, ainda, que se há de resguardar, nos processos administrativos, o direito de defesa,
resolve:
Art. 100 Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, pelo seu órgão próprio, ao fiscalizar a pessoa
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jurídica que esteja no gozo de isenção de contribuição social para a manutenção da Segurídade
Social prevista no art. 195„sç' 7° da Constituição, verificando que não está sendo atendida condição
exigida para a manutenção do privilégio emitirá informação fiscal, na qual relatará os fatos que
determinam a sua perda.
Art. 2°A entidade a que se refere o artigo anterior será cientificada do inteiro teor da informação
fiscal, sugestões e conclusões emitidas pela Administração e terá prazo de 30 dias para a
apresentação de defesa e produção de provas.
Art. 3° Apresentada a defesa ou decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, o INSS
decidirá acerca do cancelamento da isenção, emitindo, se for o caso, o Ato Cancelatório.
Art. 4° Cancelada a isenção a entidade terá o prazo de 30 dias, contados da ciência da decisão,
para interpor recurso com efeito suspensivo ao Conselho de Recursos da Previdência Social.
Parágrafo único. O Conselho de Recursos da Previdência Social dará prioridade para a
distribuição e julgamento do recurso a que se refere este artigo.
Art. 5° Transitada em julgado decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social que negue
provimento ao recurso a que se refere o artigo anterior, o INSS lavrará e emitirá Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito, se for o caso.
Art. 6' Os Presidentes das Câmaras de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência
Social deverão devolver à origem os processos pendentes de julgamento e que não tenham
seguido o procedimento determinado nesta Portaria.
Parágrafo único. O INSS, uma vez recebido o processo, deverá anular o feito a partir do
momento em que se verificar o vicio do contraditório ou o cerceamento de defesa. "(grifo
não
existente no original)
6.
Em razão da recomendação contida no subitem 8.5, alínea "c/', da Decisão n° 287/96 - Plenário, que
determinou ao MPAS que "reveja os termos da Portaria n° 3.015/96, de 15.02.96,¡iublicada no D.O.t I. de
16.02.96, com vistas a adaptá-la aos dispositivos consubstanciados na Lei n° 8.212/91 e no art. 62 do
Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social, afim de evitar que haja enfraquecimento
da dinâmica que deve imperar em todas as ações fiscais", o então Ministro da Previdência, Reinhoid
Stephanes, solicitou parecer de três renomados juristas - Ives Gandra da Silva Martins, Célio Borja e Celso
Ribeiro Bastos - sobre a constitucionalidade e a legalidade do art. 2° da indigitada Portaria.
Pelo que se depreende da leitura dos pareceres, o MPAS teria formulado os seguintes quesitos:
"a) A Portaria, em comento, ao estabelecer a possibilidade de defesa, da entidade que tenha sido
objeto de ato homologatório de isenção, contra ato do mesmo INSS que pretenda cancelar o
benefício por descumprimento dos requisitos legais, deve ser considerada constitucional?
b) Tal ato normativo ministerial viola o artigo 37, da Lei n°8.212/91 ou impede ou prejudica a
atividade de fiscalização exercida pela autarquia Previdenciária sobre as entidades que tiveram,
por ato administrativo do próprio INSS reconhecido o direito à imunidade previsto no artigo 195
§ 7°, da Constituição?"
Os juristas, em pareceres uniformes, pronunciaram-se pela legalidade e constitucionalidade da Portaria
MPAS n° 3.015/96, e os argumentos utilizados foram praticamente os mesmos. Assim, limitar-me-ei a
reproduzir trechos do parecer a cargo do ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, Célio Borja:
"O artigo 5°, da Constituição, que declara os direitos individuais, assegura
`LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral' ... 'o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.'
Embora algumas vozes abalizadas sustentem que essa disposição constitucional somente tem
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aplicação no processo disciplinar, tenho como evidente que não afronta a Constituição a norma
legal ou a administrativa que assegura o contraditório e a ampla defesa, em outro tipos de
procedimento que visam à perda ou à privação de direitos.
(omissis)
Não vejo, portanto, inconstitucionalidade formal no artigo 2° da Portaria MPAS 3.015, de 1.996
(omissis)
Basta o cotejo dos dois textos (inciso LV, art. 5°, CF, e art. 2° da Portaria n° 3.015)para concluirse que eles não discrepam; antes, o da Portaria n° 3.015 é mera aplicação do tratamento prescrito
pela Constituição para hipótese semelhante, se não idêntica.
Tanto na hipótese fática da Constituição, como na da Portaria, cuida-se de processo
administrativo, isto é, de uni iter que demanda a verdade objetiva, somente alcançável mediante
o contraditório; em uma e outra imputa-se a um sujeito uma certa conduta à qual a lei comina a
perda de um direito, seja esse a liberdade, na ação penal, o vínculo de emprego público cumulado,
ou não, à imposição de outra penalidade funcional, no caso do processo disciplinar; seja, enfim,
a perda do direito à isenção constitucional, em conseqüência da infração às regras que presidem
a sua aquisição e.fruição.
Também, não me parece haver contradição entre o conteúdo do artigo 37, da Lei n° 8.212, de
1.991, e do artigo 2°, da Portaria MPAS n°3.015, de 1.996, porque essas disposições têm objetos
diversos. A primeira está inserida no capítulo X da Lei n° 8.212, de 1.991, sob a rubrica da
Arrecadação e Recolhimento das Contribuições; e a segunda, cuida, exclusivamente, da ordem
do processo mediante o qual as entidades beneficentes têm cassada a isenção constitucional.
(omissis)
A evasão e o atraso no pagamento das ewções previ denciárias não é, em si mesma, causa de perda
da isenção constitucional que tem, verdadeiramente, a natureza da imunidade subjetiva. Por isso
mesmo, devem ser distintos os processos e procedimentos administrativos concernentes à cobrança
dos créditos da previdência social, que é o objeto do artigo 37, da Lei n°8.212, de 1.991, e os
relativos à perda da isenção, de que se ocupa a Portaria n°3.015, de 1.996."
Pode-se concluir, da leitura dos pareceres, que todos os consultados foram unânimes em afirmar a
constitucionalidade e a legalidade - frente ao art. 37 da Lei n° 8.212/91 - do art. 2° da referida Portaria, uma
vez que preservou o direito de defesa da entidade filantrópica, faculdade que não pode ser tolhida em nome
da dinâmica da fiscalização.
Entretanto, é de destacar que a discussão ora levantada pela 5' SECEX se assenta no art. 6°, que não
foi diretamente examinado pelos doutrinadores consultados e nem objeto de questionamento especifico da
Decisão n° 287/96 — Plenário.
Em síntese, a Analista encarregada da instrução, Nilza Maria Souza de Oliveira, entende que, com
base neste artigo da Portaria MPAS n°3.015/96 e por meio da Circular n° 11, de 27.02.96, da Diretoria de
Arrecadação e Fiscalização, o INSS determinou o cancelamento de todos os lançamentos realizados na
sistemática anterior. Esse cancelamento seria irregular, segundo a Analista, uma vez que os lançamentos não
eram feitos à margem dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, haja vista a faculdade
recursal junto à Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização (GRAF) e ao Conselho de Recurso da
Previdência Social (CRPS). Mais ainda, esse procedimento teria levado à decadência do direito de constituir
muitos dos créditos tributários cancelados.
Além disso, segundo a 5' SECEX, a Portaria entraria em confronto com o art. 37 da Lei n° 8.212/91,
que preconiza o lançamento imediato, verificada a falta de pagamento da contribuição devida. A instrução
esposa a tese de que tal dispositivo é aplicável às entidades assistenciais que deixem de cumprir os requisitos
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legais para fazer jus à imunidade tributária.
Colocada a discussão, deve-se admitir que assiste razão ao Ministério da Previdência em relação à
implantação da nova sistemática de descaracterização da atividade filantrópica. Parece-me equivocada a
conclusão de que a Portaria MPAS/GM n° 3.015/96, por si só, enfraquece a dinâmica da fiscalização. Tal
dinâmica, além de estar adstrita aos cânones constitucional e legal, depende mais do adequado planejamento
das ações fiscais que do momento em que é feito o lançamento. Se há postergação do lançamento para após
o término do julgamento do CRPS, poder-se perfeitamente antecipar as fiscalizações ou tornar mais ágil a
tramitação dos autos entre a GRAF e o CRPS e vice-versa, de modo que não se deixe escoar o prazo
decadencial. Nenhuma dificuldade de ordem administrativa pode ser invocada para limitar o inafastável
direito à ampla defesa.
Quanto à legalidade dos arts. 1° a 5° da Portaria ministerial, não vejo nenhuma afronta ao art. 37 da
Lei n° 8.212/91. Comungo da opinião dos juristas Célio Borja, Celso Bastos e Ives Gandra da Silva Martins,
pois entendo que o mencionado diploma não cuida da situação ora tratada. O art. 37 refere-se ao lançamento
de tributos dos contribuintes convencionais e, portanto, não deve sua aplicação ser estendida à entidade que,
no gozo da imunidade, tenha descumprido algum dos requisitos legais, segundo avaliação do Fiscal de
Contribuições Previdenciárias.
Quanto ao art. 6° da mencionada Portaria, também assiste razão ao Ministério da Previdência. Como
afirmou o Assessor Jurídico do IVIPAS, Dr. Felipe Inácio Zanchet Magalhães, (documento de fls. 338/339, vol.
V) o parágrafo único daquele artigo não cria norma, limita-se a aplicar um preceito constitucional. Portanto,
a Portaria MPAS/GM n°3.015/96 é constitucionalmente perfeita.
A única ressalva digna de registro prende-se ao fato de que, quando de sua edição, a Portaria criava
uma modalidade de recurso não prevista pelo art. 117 do Decreto n°612/92:
"Art. 117. Não é admitido recurso para as Câmaras de Julgamento - Cal, do Conselho de Recursos
da Previdência Social - CRPS, de decisão que não implique em pagamento."
Entretanto, essa é uma questão menor e a incompatibilidade foi resolvida por meio da edição do
Decreto n°2.173, de 5.3.97.
Assim, resta examinar a implementação da multicitada Portaria por meio da Circular n° 11/96, da
Diretoria de Arrecadação e Fiscalização do INSS, mais especificamente o art. 8°, pois foi esse dispositivo que,
de fato, mandou anular os lançamentos efetuados na sistemática anterior e tidos como regulares pela 5"
SECEX.
Interessa saber se a sistemática anterior, regulada pela Ordem de Serviço n° 72, de 6.4.93, apesar de
menos favorável às entidades, assegurava o direito à ampla defesa, uma vez que facultava ao "contribuinte"
recorrer à Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização (GRAF) e ao Conselho de Recursos da
Previdência Social (CRPS) contra o lançamento. Se a resposta for negativa — ou seja, a sistemática antiga não
garantia o direito à ampla defesa -, então todos os cancelamentos, preconizados pelo art. 8° da Circular n°
11/96, seriam válidos. Se positiva, os créditos teriam sido anulados indevidamente e pode ter havido perda de
recursos públicos, pois foram anulados lançamentos que atingiam a cifra de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos
milhões de reais) e alguns deles reportavam-se a fatos geradores antigos, sujeitos à iminente fulminação pelo
transcurso do prazo decadencial.
No intuito de resolver o dilema colocado, trago à colação trecho da obra do ilustre tributarista Sacha
Calmon Navarro Coêlho (Comentários à Constituição de 1998: Sistema Tributário, Forense, Rio de Janeiro,
1994, pp. 349/350), que aborda com propriedade a questão, embora se refira a outra categoria tributária (art.
150, VI, "c", da Constituição Federal):
"A regra imunitária é, todavia, not self enforcing or not sef executing, como dizem os saxõe.s, ou
ainda, não bastante em si, como diria Pontes de Miranda com aquele seu falar complicado. Vale
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dizer, o dispositivo não é auto-aplicável e carece de acréscimo normativo, pois a Constituição
condiciona o gozo da imunidade a que sejam observados os requisitos da lei.
.(omissis)
Pode o Fisco, esta é uma outra questão, investigar e fiscalizar a pessoa imune, suas atividades, no
escopo de verificar se os pressupostos imunitários estão sendo rigorosamente observados. Não se
tratará ai dos pressupostos, mas do respectivo cumprimento e sem os quais não haverá imunidade.
O que a lei complementar assegura ao ente tributante, faltando o cumprimento dos requisitos do
art. 14, I, II, III e art. 9°, §1°, é o poder de suspender o beneficio (não o reconhecimento). Tal só
poderá ser feito, no entanto, por meio do processo regular, assegurando-se ao imune ampla
defesa (grifo não existente no original). E, frise-se, desde que o imune passe a cumprir os requisitos
- supondo-se que não os tenha efetivamente cumprido reingressa no direito subjetivo à
imunidade."
A conclusão a que se chega é que o procedimento do INSS - de anular os lançamentos realizados
na sistemática anterior, por entender existir ofensa ao princípio da ampla defesa - encontra amparo na melhor
doutrina, como se deflui da passagem anterior e, indiretamente, dos pareceres dos juristas encaminhados pelo
MPAS.
Mas, mesmo que se chegasse à conclusão de que não era necessária a anulação dos lançamentos
antigos, dificil é aceitar a instauração de TCE contra responsáveis pelos mencionados regulamentos - a menos,
é claro, que esses atos constituíssem evidente burla à norma legal.
Não é o caso em questão, pois, no mínimo, pairam significativas dúvidas sobre a legitimidade do
fiscal para lançar tributos de uma entidade que, em tese, é imune. É razoável admitir que, primeiramente,
deveria haver decisão suspendendo a isenção constitucional, decisão essa proferida mediante o devido
processo legal. Apenas num segundo momento seria possível, aí sim, constituir o crédito tributário.
Portanto, data maxima venha, acredito que não existem elementos suficientes para ensejar a
instauração de TCE, conforme proposto no subitem 8.4, alínea "c" da Decisão proposta pelo eminente
Ministro-Relator.
Recomendações de cunho operacional por parte do TCU

Finalmente, considero pertinentes as recomendações propostas pela Unidade Técnica nos subitens
4.1.5 a 4.1.8 da instrução. Entendo que esta Casa pode e deve fazer recomendações aos órgãos e entidades
da Administração com o fito de provocar melhoria em seu desempenho operacional. Sem essa possibilidade,
a auditoria operacional perderia sua razão de ser, pois estaria praticamente limitada a examinar a legalidade
da gestão. Não se quer, com isso, que o Tribunal faça as vezes da Administração. O objetivo é fornecer uma
opinião abalizada sobre as questões operacionais - mas nunca substituir o administrador. Claro está que, para
isso, as recomendações devem estar enunciadas em fórmulas suficientemente genéricas, que bastem para
preservar a intangível esfera de discricionariedade do gestor público.
Observe-se que não colide com a prática desta Corte a feitura de recomendação de cunho
operacional. Como exemplo, dentre muitas, cito a Decisão n° 287/96 - Plenário, de relatoria do ex-Ministro
Paulo Affonso Martins de Oliveira, neste mesmo processo. Decisão 35/92 - Plenário, TC 020.794/90-8;
Decisão 6/93 - Plenário, TC 250.488/91-4; Decisão 26/93 - Ia Câmara, TC 500.388/90-3 e, notadamente,
Decisão 669/95 - Plenário, TC 017.787/94.
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Após essas considerações, julgo que não cabe a instauração de Tomada de Contas Especial contra
27.
os responsáveis pela edição da Portaria MPAS/GM n° 3.015/96, e que devem ser incluídas as recomendações
propostas pela Unidade Técnica, a seguir trnascritas
Ao INSS:
Agilizar a implementação das medidas para a efetivação das mudanças das Gerências Regionais de
Arrecadação e Fiscalização (GRAFs) Pinheiros e Santo Amaro (São Paulo),
elaborar estudos periódicos para subsidiar a alocação dos fiscais, levando em conta as potencialidades
estaduais em relação à arrecadação da contribuição previdenciária;
adotar providências para acompanhamento, junto à DATAPREV, de ações/projetos de seu interesse,
com o propósito de assegurar a continuidade operacional dos sistemas informatizados, nas áreas de
arrecadação e beneficios, durante a transição para novos sistemas,
dar prioridade na emissão de NFLDs referentes à contribuição previdenciária de entidades que
perderem o beneficio da isenção da cota patronal, após o julgamento definitivo, na esfera administrativa, a fim
de evitar a decadência do direito ao lançamento.
À DATAPREV:
Assegurar, na composição das equipes de trabalho para desenvolvimento de novos sistemas e projetos
para o INSS, a participação do usuário e utilize, preferencialmente, técnicos com conhecimento específico da
matéria, com vistas a assegurar a eficiência, eficácia e economicidade na obtenção do produto final.
Ao INSS e à DATAPREV:
Preservar, nos contratos de prestação de serviços em que a terceirização se mostrar imprescindível, os
critérios de segurança e sigilo de documentos e informações, bem como o domínio da inteligência dos sistemas
pela própria DATAPREV.
Ao Conselho de Recursos da Previdência Social — CRPS:
Dar prioridade ao julgamento de recursos referentes a decisões sobre atos cancelatórios de isenção da
cota patronal da contribuição previdenciária de entidades assistenciais, com vistas a evitar a decadência do
direito de constituir o crédito tributário, caso sejam mantidas as decisões recorridas.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 20 de maio de 1998

BE JAMIN Z 1 1 ER
nistro-Revisor
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DECISÃO N2 286 /98-TCU- Plenário
Processo n 2 TC 004.852/95-8 c/ 6 vols. anexos
Apenso: TC-006.121/96-9 (Representação)
Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria Operacional realizada no INSS e na DATAPREV
Interessado: Ministério da Previdência e Assistência Social
Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social — INSS/MPAS e Empresa de Processamento de Dados da
Previdência Social - DATAPREV
Relator: Ministro Valmir Campelo
Revisor: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 5a SECEX
Decisão: O Plenário, diante das razões expostas pelo Revisor, DECIDE:
8.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - que:
8.1.1. estabeleça, por atos normativos próprios, os critérios relativos à escolha dos padrões
remuneratórios, nas contratações temporárias de prestadores de serviços, evitando as disparidades de
remuneração entre as categorias;
8.1.2. acompanhe, de forma preventiva e sistemática, a regularidade fiscal dos agentes arrecadadores, na
renovação dos contratos, a fim de evitar infrações à legislação e descontinuidade dos serviços, com
observância rigorosa ao disposto no art. 195, § 3 0 da Constituição Federal e no art. 47 da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, não contratando agentes arrecadadores em débito com a Previdência;
8.1.3. adote um programa permanente de controle de qualidade dos serviços prestados pela rede
arrecadadora;
8.1.4. exija a inclusão, nos contratos de prestação de serviços firmados com a empresa de Processamento
de Dados da Previdência - DATAPREV, de demonstrativo dos custos para o desenvolvimento de projetos
e sistemas a cargo da contratada;
8.1.5. inclua, nos processos de prestação de contas, a partir do exercício de 1997, os seguintes
documentos:
a) planilha de custos, que deverá ser fornecida pela DATAPREV, referente ao Sistema de Gestão da
Previdência e de todos os demais contribuintes;
b) cronograma para conclusão do processo de depuração do banco de dados de conta-corrente de
empresas contribuintes;
8.1.6. acompanhe, rigorosamente, os débitos cancelados por força da Portaria MPAS n° 3.015/96;
8.2. determinar ao INSS e à DATAPREV que:
8.2.1. implementem as informações e os procedimentos de confronto entre os fluxos financeiro e
documental da arrecadação das contribuições previdenciárias;
8.2.2. incluam nas propostas orçamentárias, nas programações financeiras e nos contratos de prestação
de serviços celebrados entre eles, registro próprio e individualizado de todos os sistemas a serem
desenvolvidos;
8.2.3. encaminhem ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
ciência desta Decisão, os estudos realizados acerca dos procedimentos em relação às GRPS — Guias de
Recolhimento da Previdência Social, considerando, entre outros, os seguintes aspectos:
aferição do custo para a transcrição de todas as informações necessárias à atualização de dados
cadastrais do contribuinte, utilização como insumo à fiscalização e implementação de processo de rehomologação periódica dos agentes arrecadadores;
relevância dos procedimentos de análise de controle das informações da fita com as GRPS
(documentos), para aferição da qualidade e fidedignidade do processo de transcrição dos dados;
8.3. determinar à DATAPREV que estabeleça sistemática de controle de custos dos projetos, para
inserção nos contratos de prestação de serviços e elabore planilha explicitando, detalhadamente, os custos do
Projeto SGP e de todos os demais sistemas desenvolvidos para o INSS;

—93Tribunal de Contas da União

8.4. determinar à Unidade Setorial da Secretaria Federal de Controle junto ao Ministério da Previdência
e Assistência Social - MPAS que:
informe sobre a localização e instalações das Gerências Regionais de Arrecadação e Fiscalização —
GRAFs de Pinheiros e Santo Amaro, em São Paulo, por intermédio do Relatório de Auditoria referente à
Prestação de Contas do INSS relativa ao exercício de 1997;
adote providências junto ao INSS e à DATAPREV para, se for o caso, instauração de Tomada de
Contas Especial com vistas 'a identificação dos responsáveis pela interrupção do Projeto BIA e a
quantificação dos custos incorridos, nos temos da Lei n° 8.443/92 (art. 8°), do Regimento Interno do TCU (art.
148) e IN TCU n°013/96;
8.5. recomendar ao INSS que:
agilize a implementação das medidas para a efetivação das mudanças das Gerências Regionais de
Arrecadação e Fiscalização (GRAFs) Pinheiros e Santo Amaro (São Paulo);
elabore estudos periódicos para subsidiar a alocação dos fiscais, levando em conta as potencialidades
estaduais em relação à arrecadação da contribuição previdenciária;
c) adote providências para acompanhamento, junto à DATAPREV, de ações/projetos de seu interesse,
com o propósito de assegurar a continuidade operacional dos sistemas informatizados, nas áreas de
arrecadação e benefícios, durante a transição para novos sistemas;
d) dê prioridade na emissão de NFLDs referentes à contribuição previdenciária de entidades que
perderem o beneficio da isenção da cota patronal, após o julgamento definitivo, na esfera administrativa, a
fim de evitar a decadência do direito ao lançamento;
8.6. recomendar à DATAPREV que, na composição das equipes de trabalho para desenvolvimento de
novos sistemas e projetos para o INSS, assegure a participação do usuário e utilize, preferencialmente,
técnicos com conhecimento específico da matéria, com vistas a assegurar a eficiência, eficácia e
economicidade na obtenção do produto final;
8.7. recomendar ao INSS e à DATAPREV que, nos contratos de prestação de serviços em que a
terceirização se mostrar imprescindível, sejam preservados os critérios de segurança e sigilo de documentos
e informações, bem como o domínio da inteligência dos sistemas pela própria DATAPREV;
8.8. recomendar ao Conselho de Recursos da Previdência Social — CRPS — prioridade no julgamento de
recursos referentes a decisões sobre atos cancelatórios de isenção da cota patronal da contribuição
previdenciária de entidades assistenciais, com vistas a evitar a decadência do direito de constituir o crédito
tributário, caso sejam mantidas as decisões recorridas;
8.9. determinar à r SECEX e à SECEX/RJ, sob cujas competências jurisdicionais estão,
respectivamente, o INSS e a DATAPREV, o acompanhamento, em futuros trabalhos junto a essas entidades
e ao Ministério da Previdência e Assistência Social, ou nas prestações de contas a partir do exercício de 1997,
do efetivo cumprimento das determinações contidas na Decisão n° 287/96 — TCU — Plenário e na presente
Decisão;
8.10. encaminhar cópia do inteiro teor desta Decisão, bem como do Relatório e do Voto que a
fundamentaram, ao Ministro da Previdência e Assistência Social, ao Presidente do Instituto Nacional do
Seguro Social, ao Presidente da Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social, à Unidade
Setorial da Secretaria Federal de Controle junto ao Ministério da Previdência e Assistência Social e ao
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados;
8.11. atender à solicitação da Exma. Sra. Juíza Federal Substituta da 16a Vara Judiciária, Seção Judiciária
de São Paulo — 3a Região, enviando-lhe a documentação solicitada, bem como cópia do inteiro teor do
Relatório de Auditoria relativo à apuração dos reais valores de contribuições arrecadadas para a Seguridade
Social (TC — 004.333/96-9) e, ainda, da Nota Explicativa elaborada pela 5' SECEX visando dar, à autoridade
solicitante, perfeito entendimento acerca da afirmação contida no item questionado.
Ata n° 18/98 — Plenário.

•

Data da Sessão: 20/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
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11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo (Relator) e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Revisor).

HOMERO SANTOS
Presidente

•

•

VALMIR C MPELO
Ministro-Relator
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Grupo II - Classe V - Plenário
TC- 700.105/96-4
Natureza: Relatório de Auditoria
Entidade: Conselho Regional de Economia da 2 Região
Responsável: Antonio Corrêa de Lacerda.
Ementa: Relatório de Auditoria. Impugnação de diversos atos.
Audiência do responsável. Razões de justificativa insuficientes para
elidir a impugnação. Aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00.
Fixação de prazo para o recolhimento. Autorização para cobrança
judicial da dívida. Determinações à Entidade.

•

Versa a espécie sobre relatório de auditoria realizada por analistas da SECEX/SP no Conselho
Regional de Economia da 2' Região, com vistas a verificar as áreas de pessoal, licitações, diárias e passagens,
almoxarifado, suprimento de fundos, veículos, bens móveis e bens imóveis, nos exercícios de 1995 e 1996.
2 A Unidade Técnica apontou as seguintes irregularidades, para as quais propôs a audiência do
responsável - alíneas "a", "b", "d", "e", "f', "h", "1" e "q" do item IV do relatório de auditoria:
a) admissão de servidores sem concurso público, contrariando o disposto no art. 37, inciso II, da
Constituição Federal;
inciso IX, do art. 6'
b) ausência no projeto básico dos elementos especificados nas alíneas 'h', 'c' e
inciso II do §2° do art. 7' da Lei n° 8.666/93, no processo licitatório n° 007, de 19.12.95 (carta convite);
d) realização de licitação (carta convite ti° 002, de 10.04.95) com a utilização de :fax' para recebimento
das propostas dos licitantes, em afronta ao disposto no art. 3" (principio da legalidade, impessoalidade
igualdade), 43 e 45, concomitantemente com descumprimento ao §2°, inciso IV do art. 21 do Estatuto
das Licitações;
e) ausência de licitação para aquisição de um veículo 'Santana Ouantum ', contrariando o art. 25, inciso
I, da Lei n°8.666/93;
I) ausência de licitação, em desacordo com o art. 2° da Lei n°8.666/93, nos processos referentes à:
1 - aquisição de relógio de ponto;
2 - aquisição de formulários contínuos;
3 - aluguel de máquina copiadora;
4 - aquisição de softwares;
5- impressão gráfica do 'Jornal do Economista' e da 'Carta de Conjuntura'
h) descurnprimento do Edital, pela empresa vencedora da carta convite n° 006/96, urna vez que o
documento apresentado, além de enviado em data posterior à abertura das propostas, não se trata do
exigido pelo Edital (Certidão Negativa de Débito) - art. 41 da Lei n°8.666/93;
1,) ausência de registro dos imóveis pertencentes ao Conselho de Economia da 2a Região, no SPIU, bem
como falta de reavaliação do Patrimônio Imobilizado, contrariando as determinações contidas na
Portaria Conjunta MEFP/SAF n° 1.110/91 e IN/DPU 17 0 12/91;
q) movimentação de recursos em conta-corrente de titularidade dos delegados regionais ou de
funcionários da delegacia, mantidas juntaao Banco do Estado de São Paulo."
Em seqüência, a SECEX/SP posicionou-se por que, além da realização da audiência, fossem feitas,
3.
quando do julgamento do mérito, determinações à Entidade, com vistas à correção das seguintes
impropriedades - alíneas "c", "g", "i", "j", "m", "n", "o" e "p" do relatório de auditoria:
"c,) realização de convite (n° 007, de 19. 12.95)„sem o número mínimo de 3 (três) participantes
habilitados, em descumprimento ao §3 0, art. 22 da Lei n° 8.666 e seguintes Acórdãos do ICU:
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095/94 2° Câmara - Ata n° 14/94;
479/94 -- / 0 Câmara - Ata n° 40/94;
036/93 - 2° Câmara - Ata n° 26/93, tendo em vista que apenas duas empresas
apresentaram a certidão negativa de débito perante o INSS;
g) realização de despesas sem prévio empenho, contrariando o disposto no art. 6° da Lei n° 4.320/64 Nota de Empenho n° 305/95, de 11.4.95, datada a emissão da Nota Fiscal n'831 da Empresa Contiplan
Formulários e Artes Gráficas Ltda de 7.4.95;
recebimento de equipamento (impressora) condicionada à posterior entrega da Nota Fiscal (carta
convite n 0 003/96);
falhas detectadas na área patrimonial (bens móveis):
inexistência de termo de responsabilidade - itens 7.11 e 7.13.3 da IN/SEDAP n°
205/88;
ausência, nos materiais permanentes, de gravação, fixação de plaqueta, etiqueta
apropriada ou carimbo do número de registro patrimonial - itens 7. 13. I e 7.2 da
IN/SEDAP n° 205/88;
omissão de levantamentos e vistorias periódicas de bens móveis, afim de detectar os
ociosos, os recuperáveis, antieconômicos e os irrecuperáveis - itens 7.1 e 7.2 da
IN/SEDAP 17 ° 205/88;
m) falta de identificação no veículo 'quantum', contrariando o preceituado no item 9 da IN/SAF n°09/94
e item 4 da IN/MARE n° 02/95;
ri) concessão, através de portaria do Presidente do CORECON/SP, de 'retribuição por diligência
efetuada' ao ex-agente fiscal da Delegacia Regional de Santos, em local fora do perímetro urbano da
Sede, tendo em vista as despesas postais realizadas com o mesmo objetivo, qual seja, cobrança de
anuidades em atraso;
ausência de anexação dos bilhetes de passagens aéreas aos respectivos processos ou formulários de
concessão de diárias, contrariando o preceituado na IN/STN n° 014, de 19.11.88;
irregularidades verificadas no setor de almoxarifado, tais como: ausência de fichas de prateleiras junto
aos materiais, comprometendo o controle físico de entrada e saída; e.slocagem indevida de material,
dificultando o acesso às partes de emergência, fato este agravado pela inexistência de extintores de
incêndio; estocagem de material de informática em local fora do almoxarifado, hem como de material
inservível estocado juntamente aos materiais de uso, em desacordo com a IN/SEDAP n°205, de 08.04.88
(DOU de 11.04.88)."
Exarando despacho à fl. 62, o eminente Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, então Relator do
feito, determinou que se procedesse à audiência, na forma alvitrada pela SECEX/SP.
Às fls. 63/64, foi expedido o oficio pertinente.
Vieram aos autos as razões de justificativa do responsável (fl. 66/71), que, em síntese, alegou:
Quanto à admissão de servidores sem concurso público, contrariando o disposto no art. 37,
inciso II, da Constituição Federal

6.1. que o Conselho Regional de Economia segue orientação do Conselho Federal, no sentido de que
lhe é aplicável o Decreto-lei n° 968/69, que exclui os conselhos de fiscalização das profissões liberais da
incidência das normas legais sobre pessoal pertinentes às autarquias federais;
6.2. que a matéria se encontra sub judice;
Quanto à ausência no projeto básico dos elementos especificados nas alíneas 'tf, 'c' e 'I', inciso
IX, do art. 6" e inciso II do §2" do art. 7" da Lei n° 8.666/93, no processo licitatório n° 007, de 19.12.95
(carta convite)
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6.3. que todas as empresas convidadas tiveram o mesmo grau de informação acerca dos serviços
pretendidos;
6.4. que o fato de nenhuma empresa licitante ter interposto recurso demonstra não ter havido
prejuízo a essas ou ao Conselho Regional de Economia;
Quanto à realização de licitação (carta convite n° 002, de 10.04.95) com a utilização de 'fax'
para recebimento das propostas dos licitantes, em afronta ao disposto no art. 3 0 (princípio da
legalidade, impessoalidade e igualdade), 43 e 45, concomitantemente com descumprimento ao §2°,
inciso IV, do art. 21 do Estatuto das Licitações

6.5. que a utilização de aparelho de "fax" para recebimento das propostas não ocasionou prejuízo
à lisura do procedimento, pois os licitantes tiveram as mesmas condições;
Quanto à ausência de licitação para aquisição de um veículo 'Santana Quantum',
contrariando o art. 25, inciso I, da Lei n" 8.666/93

6.6. que a licitação foi dispensada pelo fato da compra ter sido realizada diretamente com o fabricante
do veiculo e de ser o modelo definido o mais adequado para atender as necessidades da Entidade, sendo de
fabricação exclusiva,
Quanto à ausência de licitação, em desacordo com o art. 2" da Lei n° 8.666/93, nos processos
referentes à:
1 — aquisição de relógio de ponto;
2 — aquisição de formulários contínuos;
3 — aluguel de máquina copiadora;
4 — aquisição de softwares;
5 — impressão gráfica do 'Jornal do Economista' e da 'Carta de Conjuntura'

6.7. que, embora não tenha havido processo formal de licitação, houve coleta de preços, por meio
da consulta a no mínimo três fornecedores;
6.8. que vários fornecedores têm se negado a participar de licitações, em decorrência do conceito
existente no mercado de que os órgãos públicos são contumazes no atraso do cumprimento de seus
compromissos financeiros;
Quanto ao descumprimento do Edital, pela empresa vencedora da carta convite n° 006/96,
uma vez que o documento apresentado, além de enviado em data posterior à abertura das propostas,
não se trata do exigido pelo Edital (Certidão Negativa de Débito) — art. 41 da Lei n° 8.666/93

6.9. que a certidão negativa de débito foi substituída por guia de recolhimento, em nada tendo havido
prejuízo aos demais licitantes;
Quanto à ausência de registro dos imóveis pertencentes ao Conselho de Economia da 2' 1
Região, no SPIU, bem como falta de reavaliação do Patrimônio Imobilizado, contrariando as
determinações contidas na Portaria Conjunta MEFP/SAF IV 1.110/91 e IN/DPU n° 12/91

6.10 que está formalizando a regularização da questão;
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Quanto à movimentação de recursos em conta-corrente de titularidade dos delegados regionais
ou de funcionários da delegacia, mantidas junto ao Banco do Estado de São Paulo
6.11. que os recursos em questão referem-se ao "fundo fixo de caixa", sendo disponibilizados aos
delegados regionais e aos funcionários para pagamento de despesas como aluguel, condomínio, taxas,
telefones, materiais de limpeza e de expediente, em razão de esse procedimento facilitar o controle e a
segurança dos recursos;
6.12. que mensalmente há prestação de contas desses recursos.
Em instrução lançada às fls. 72/78, a SECEX/SP, rejeitando as razões de justificativa do Sr. Antonio
7.
Corrêa de Lacerda, exceção feita parcialmente quanto à ausência de registro dos imóveis pertencentes ao
Conselho no SPIU, pugnou por que se fizessem as seguintes determinações ao Conselho Regional de
Economia da r Região, consideradas tanto as impropriedades mencionadas no item 3 deste Relatório quanto
as que foram objeto de audiência do responsável:
a) adotar providências, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência, para o exato cumprimento da
lei, sob pena das cominaçõe.s legais cabíveis, tornando nulas as admissões sem concurso público
efetuadas a partir de 06.06.90, data da publicação no Diário Oficial da União da Decisão proferida pelo
Plenário na Sessão de 16.05.90 - Processo 7C-006.658189-0, Ata n°21, Anexo II, por contrariarem o
disposto nos artigos 37, II, e 71, IX, da referida Constituição, assim como o entendimento
consubstanciado na Súmula 110231 da Jurisprudência predominante neste Tribunal;
observar, rigorosamente, em seus procedimentos licitatórios, bem como na celebração e execução de
do inciso
contratos, os dispositivos da Lei n°8.666/93, especialmente no tocante às alíneas 17', 'c' e
0
IX do art. 6°c no inciso II do §2° do art. 7 do referido diploma legal;
abster-se de realizar licitação, utilizando-se de `fax' para recebimento das propostas, dando
cumprimento à Lei 17° 8.666/93, mormente aos artigos 3" (princípio da legalidade, impessoalidade e
igualdade); 43, inciso I e II; 45 e parágrafo 2', inciso IV do artigo 21;
observar o disposto no artigo 2° da Lei n°8.666/93 quando da aquisição de veículos, aplicando o
contido no artigo 25, inciso I, apenas nos casos que a lei especifica; e 43, inciso VI;
observar o disposto na Lei 8.666193, e alterações posteriores, em especial quanto à realização de
procedimentos licitatórios nas aquisições, alienações e prestação de serviços. No presente caso, aplicarse-ia o contido no citado artigo 2' da Lei 8.666/93 nas aquisições diversas efetuadas (formulários
contínuos, sOwares), serviços (aluguel de máquina copiadora), e impressão gráfica (Jornal do
Economista e Carta de Conjuntura);
observar o comando da Lei 8.666/93, especificamente quanto ao disposto no artigo 41 do citado
dispositivo legal, no que tange ao estrito cumprimento do Edital;
proceder à reavaliação do Patrimônio Imobiliário, adequando-o às determinações contidas na
Portaria Conjunta MEFP/SAF n" 1.110/91 e IN/DPU no 12191;
abster-se de realizar transferências financeiras da conta do órgão para contas particulares de
funcionários, a título de adiantamento de despesas ou situações semelhantes (Decisão Sigilosa 188/96
- Plenário - Ata 14/96), movimentando suas contas através de bancos oficiais, de acordo com o
parágrafo 30 do artigo 164 da Constituição Federal.
providenciar o controle dos bens de caráter permanente, nos termos dos artigos 94, 95 e 96 da Lei n°
4.320/64, bem como adotar medidas no sentido de implantar um sistema de registro de bens, onde .fique
evidenciado o responsável (Termos de Responsabilidade), em consonância aos itens 7.11 e 7.13.3 da
IN/SEDAP n° 205/88 e a localização física do bem, em cumprimento aos citados artigos;
J) providenciar o emplaquetamento dos materiais permanentes, de acordo com o itens 7.13.1 e 7.2 da
IN/SEDAP 17° 205/88;
1) abster-se de realizar despesas sem prévio empenho, em cumprimento ao disposto no artigo 6 0, da Lei
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n°4.320/64;
m) anexar os bilhetes de passagens aéreas aos respectivos processos ou formulários de concessão de
diárias, de acordo como que preceitua a IN/STN n° 14, de 19.11.88."
É o Relatório.
VOTO

Considerando que são várias as impropriedades objeto de audiência do Sr Antonio Corrêa de Lacerda,
procederei à análise de cada uma de per si, na mesma sequência utilizada pela SECEX/SP
Da admissão de servidores sem concurso público, contrariando o disposto no art. 37, inciso
II, da Constituição Federal

A jurisprudência desta Casa é pacífica quanto ao fato de que aos conselhos de fiscalização das
profissões liberais se aplica o art. 37, II, da Constituição da República, sendo, por via de conseqüência, exigível
o concurso público para a contratação de pessoal no âmbito daqueles conselhos.
O que se encontra sub judice, ao menos no STF, não é a aplicação aos conselhos de fiscalização
das profissões liberais dos preceitos constitucionais referentes à admissão de pessoal, mas sim sua sujeição aos
ditames da Lei n° 8.112/90. A isso, acrescenta-se que o fato de que, estando determinada matéria sob
apreciação do Poder Judiciário, não fica obstado seu julgamento em instância administrativa, razão pela qual,
em tese, poderia o TCU exigir não apenas a observância do art. 37, II, da Constituição da República quanto
às futuras contratações de pessoal, bem como a regularização da situação dos que foram contratados, sem
concurso público, posteriormente à vigência da Carta Magna.
Todavia, alinhando-me ao entendimento que restou assente no Voto proferido pelo eminente
Ministro José Antonio Barreto de Macedo nos autos do Processo TC-250.214/97-0 — Prestação de Contas
do CRECl/BA do exercício de 1996 —, entendo não ser razoável determinar a anulação das admissões dos
servidores contratados sem concurso público, pois, estando sub judice no STF, em acirrada votação, a matéria
relativa à legislação de pessoal aplicável aos conselhos de fiscalização das profissões liberais, não haveria
justiça em negar a boa-fé, tanto dos dirigentes da Entidade quanto das pessoas que efetivamente foram
contratadas, em relação à aplicabilidade, ou não, do concurso público. Aqui, nas circunstâncias que se põem,
não há como não privilegiar o princípio da segurança jurídica
Destarte, ainda que não mereçam prosperar as alegações do responsável, no sentido de que o
Conselho Regional de Economia segue orientação do Conselho Federal, sendo-lhe aplicável o Decreto-lei n°
968/69, que exclui os conselhos de fiscalização das profissões liberais da incidência das normas legais sobre
pessoal pertinentes às autarquias federais, posiciono-me por que o Tribunal tão-somente determine à Entidade
que observe os princípios constitucionais aplicáveis à contratação de pessoal, em especial o disposto no art.
37, II.
Da ausência no projeto básico dos elementos especificados nas alíneas '13', 'c' e 'f' do inciso
IX do art. 6° e no inciso II do §2° do art. 7" da Lei n° 8.666/93, no processo licitatório n" 007, de 19.12.95
(carta convite)

Esclarecendo, de plano, que o objeto da licitação referia-se à reforma do 1° andar do prédio em que
fica sediada a Entidade, não há como acolher as ponderações do responsável.
O fato de a todas as empresas convidadas ter sido assegurado o mesmo grau de informação acerca
dos serviços pretendidos, bem como o fato de nenhuma empresa licitante ter interposto recurso, não supre a
exigência legal.
É de ressaltar que a lei não deixou margem à discricionariedade do administrador público, para
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dispensar as exigências contidas nos dispositivos mencionados pela SECEX/SP, razão pela qual não poderiam
ter sido afastadas
Da realização de licitação (carta convite n° 002, de 10.04.95) com a utilização de 'fax' para
recebimento das propostas dos licitantes, em afronta ao disposto no art. 3° (princípio da legalidade,
impessoalidade e igualdade), 43 e 45, concomitantemente com descumprimento ao §2°, inciso IV, do
art. 21 do Estatuto das Licitações

Alegou o responsável que a utilização de aparelho de "fax" para recebimento das propostas não
9.
ocasionou prejuízo à lisura do procedimento, pois os licitantes tiveram as mesmas condições.
10. O recebimento de propostas por meio de aparelhos de "fax" não atenta contra os ditames da Lei n°
8.666/93 por estabelecer vantagem àqueles que desse aparelho dispõe em detrimento dos que não o possuem,
mas sim porque viola o necessário sigilo que deve ser observado no recebimento das propostas.
Dessa forma, impossível acolher as justificativas do Sr. Antonio Corrêa de Lacerda.
11.
Da ausência de licitação para aquisição de um veículo 'Santana Quantum', contrariando o
art. 25, inciso I, da Lei n" 8.666/93

A defesa do responsável é no sentido de que a licitação foi dispensada pelo fato da compra ter sido
12.
realizada diretamente com o fabricante do veículo e de ser o modelo definido o mais adequado para atender
as necessidades da Entidade, sendo de fabricação exclusiva.
Veículos desse tipo não são de fabricação exclusiva. Existem no mercado outros automóveis
13.
similares ao Santana Quantum. Ademais, ainda que somente uma empresa fabricasse veículo dessa espécie,
a aquisição poderia se dar em qualquer uma das diversas concessionárias da empresa que o fabrica.
Nessa linha, como é perfeitamente possível a competição, uma vez que o objeto licitado nada tem
14.
de singular, as simplórias razões de justificativa apresentadas não podem ser acolhidas.
Da ausência de licitação, em desacordo com o art. 2° da Lei n° 8.666/93, nos processos
referentes à:
1 — aquisição de relógio de ponto;
2 — aquisição de formulários contínuos;
3 — aluguel de máquina copiadora;
4 — aquisição de softwares;
5 — impressão gráfica do 'Jornal do Economista' e da 'Carta de Conjuntura'

Mais uma vez não podem ser providas as justificativas. O próprio responsável, embora alegue ter
15.
feito coleta de preços, por meio da consulta a no mínimo três fornecedores, afirmou que não houve processo
formal de licitação.
Cabe lembrar que o direito administrativo é regido pelo princípio da formalidade. Nesse sentir, os
16.
atos administrativos não podem, em regra, prescindir da forma legalmente exigida. Assim, em não havendo
licitação, quando a lei exige, resta patente a irregularidade da conduta do administrador público.
17. Quanto à ponderação de que vários fornecedores têm se negado a participar de licitações, em
decorrência do conceito existente no mercado de que os órgãos públicos são contumazes no atraso do
cumprimento de seus compromissos financeiros, impossível aceitá-la, em virtude de sua inconsistência de
fundamentos.
Do descumprimento do Edital, pela empresa vencedora da carta convite n" 006/96, uma vez
que o documento apresentado, além de enviado em data posterior à abertura das propostas, não se
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trata do exigido pelo Edital (Certidão Negativa de Débito) — art. 41 da Lei n° 8.666/93

Alegou o responsável que a certidão negativa de débito foi substituída por guia de recolhimento, em
nada tendo havido prejuízo aos demais licitantes.
Trata-se de mais um procedimento ilegal, que foi efetivado ao exclusivo arbítrio do responsável. É
de rejeitar a defesa apresentada.
Da ausência de registro dos imóveis pertencentes ao Conselho de Economia da 2" Região, no
SP/U, bem como falta de reavaliação do Patrimônio Imobilizado, contrariando as determinações
contidas na Portaria Conjunta MEFP/SAF n° 1.110/91 e IN/DPU n° 12/91

Considerando que a Entidade já se encontra adotando providências para regularizar a pendência, se
faz despicienda determinação nesse sentido.
Da movimentação de recursos em conta-corrente de titularidade dos delegados regionais ou
de funcionários da delegacia, mantidas junto ao Banco do Estado de São Paulo

Alegou o responsável que os recursos em questão referem-se ao "fundo fixo de caixa", sendo
disponibilizados aos delegados regionais e aos funcionários para pagamento de despesas como aluguel,
condomínio, taxas, telefones, materiais de limpeza e de expediente, em razão de esse procedimento facilitar
o controle e a segurança dos recursos.
De plano, cabe rejeitar a defesa do responsável, em razão da ausência de amparo legal para o
procedimento adotado. Ademais, a dispersão dos recursos em diversas contas parece, ao reverso do que
afirmou o responsável, dificultar o controle.

•

Vencida a análise das impropriedades objeto de audiência do Sr. Antonio Corrêa de Lacerda, cabe
examinar aquelas para as quais não se procedeu à audiência do responsável — item 3 do Relatório que precede
este Voto.
Referem-se essas impropriedades a: realização de convite sem o mínimo de três licitantes; realização
de despesas sem prévio empenho; recebimento de equipamento condicionado à posterior entrega da nota fiscal;
inexistência de termos de responsabilidade relativos ao patrimônio; ausência de número de registro patrimonial
afixado nos bens da Entidade; omissão de levantamentos e vistorias periódicas de bens móveis; falta de
identificação no veículo "Quantum"; concessão de retribuição por diligência efetuada a um funcionário;
ausência de anexação dos bilhetes de passagem aéreas nos respectivos processos; ausência de fichas de
prateleiras junto aos materiais, comprometendo o controle fisico de entrada e saída; estocagem indevida de
material, dificultando o acesso às partes de emergência, fato este agravado pela inexistência de extintores de
incêndio; estocagem de material de informática em local fora do almoxarifado, bem como de material inservível
estocado juntamente aos materiais de uso.
Considerando que essas falhas foram devidamente apuradas pela equipe de auditoria da SECEX/SP,
em seu relatório, entendo cabíveis as determinações alvitradas pela Unidade Técnica, com vistas à correção
dessas impropriedades. Ressalvo apenas que não adotarei o exato texto proposto pela Unidade Técnica para
as determinações a serem feitas, com vistas a melhor adequação aos dispositivos legais.
Acrescentaremos às determinações sugeridas pela SECEX/SP na instrução de fls. 72/78, comando
0
para que a Entidade observe fielmente o art. 22, §§ 3 0 e 7 , da Lei n° 8.666/93, uma vez que, embora constasse
do relatório de auditoria proposição nesse sentido, em decorrência de realização de procedimento licitatório
sem o número mínimo de três licitantes e sem nenhuma justificativa expressa, não foi mencionada na instrução
final da Unidade Técnica.
Ainda quanto às impropriedades anteriormente mencionadas, tenho por desnecessário determinar à
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Entidade que adote providências para o ressarcimento dos valores pagos sob o título de concessão de
retribuição por diligência, efetuada a um funcionário, haja vista que os documentos de fls. 58/60 demonstram
que o valor total dos pagamentos efetuados é materialmente pequeno — cerca de 210 UFIR — e que, conforme
informação do próprio relatório de auditoria, essa prática foi suspensa em 16 10.95
DA APLICAÇÃO DE MULTA AO RESPONSÁVEL
O Sr. Antonio Corrêa de Lacerda, ouvido em audiência quanto a 8 (oito) irregularidades,
consignadas nas alíneas "a", "b", "d", "e", "f', "h", "1" e "q" do item IV do relatório de auditoria, logrou êxito
em justificar-se apenas em relação à alínea "1".
Quanto à impropriedade consignada na alínea "a" — admissão de servidores sem concurso público,
contrariando o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal —, pelas razões já mencionadas neste
Voto, não será também considerada para efeitos de aplicação de multa.
Quanto às demais, em especial as consignadas nas alíneas "b", "d", "e", "f' e "h", que se referem
indistintamente a irregularidades cometidas na condução de procedimentos licitatórios, culminando, inclusive,
com a aquisição de um automóvel sem licitação, são capazes de caracterizar prática reiterada de atos de gestão
ilegais, sendo de não considerar elididos os fundamentos das impugnações feitas pelo TCU e, por via de
conseqüência, com supedâneo no parágrafo único do art. 43 da Lei n° 8.443/92, aplicar-lhe a multa cominada
pelo art. 58, III, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 220, III, do Regimento Interno/TCU.
Destarte, posiciono-me pela fixação da multa no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este
excedente ao mínimo regulamentar, tendo em vista o número de irregularidades apontadas e o grau da ilicitude
associado às violações das normas de direito administrativo.
Tudo, sem prejuízo de determinar à Entidade a adoção de providências para corrigir tanto essas
impropriedades quanto aquelas para as quais não se procedeu à audiência do responsável.
DA JUNTADA ÀS CONTAS

oi■

Neste feito há impropriedades referentes tanto ao exercício de 1995 quanto ao de 1996. Dessa forma,
caberia determinar ajuntada dos autos às contas de um dos exercícios, bem como a extração de cópias, para
juntada às do outro exercício, com vistas ao exame em conjunto e em confronto.
Todavia, as contas da Entidade relativas ao exercício de 1995 — Processo TC-700.227/96-2 —já foram
34.
julgadas, tendo o Tribunal posicionado-se pela regularidade com quitação plena aos responsáveis, de sorte que
simples juntada não permitiria ao TCU rever, de oficio, o decisum prolatado. Cabe, portanto, na forma da
legislação aplicável, ao Ministério Público avaliar a conveniência de interpor recurso de revisão contra a
decisão prolatada nos autos daquele Processo.
Destarte, entendo pertinente determinar ajuntada tão-somente às contas do exercício de 1996, que
35.
ainda não foram julgadas.
Posto isso, divirjo, parcialmente, da proposta formulada pela Unidade Técnica e VOTO por que o
Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à consideração deste Plenário
TCU, Sala das Sessões, em 20 de maio de 1998.

BE q AMIN
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ACÓRDÃO Ng 075/98 - TCU — Plenário
Processo n9 TC- 700.105/96-4
Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria
Responsável: Antonio Corrêa de Lacerda
Entidade: Conselho Regional de Economia da 2 Região
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/SP
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria realizada no Conselho
Regional de Economia da 2' Região, com vistas a verificar as áreas de pessoal, licitações, diárias e passagens,
almoxarifado, suprimento de fundos, veículos, bens móveis e bens imóveis, nos exercícios de 1995 e 1996.
Considerando que o Sr. Antonio Corrêa de Lacerda, regularmente ouvido em audiência quanto
a diversas irregularidades, logrou êxito em justificar-se apenas em relação à alínea "1" do item IV do relatório
de auditoria;
Considerando que as razões de justificativa não conseguiram elidir os fundamentos das demais
impugnações feitas pelo TCU;
Considerando que a maioria dessas irregularidades refere-se a impropriedades cometidas na
condução de procedimentos licitatórios, culminando, inclusive, com a aquisição de um automóvel sem
licitação, sendo, portanto, capazes de caracterizar prática reiterada de atos de gestão ilegais;
Considerando que as falhas para as quais não foi realizada audiência foram devidamente
apuradas pela equipe de auditoria da SECEX/SP,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário,
com fundamento no art. 43, parágrafo único, da Lei n° 8.443/92, em:
aplicar ao Sr. Antonio Corrêa de Lacerda a multa prevista no inciso III do art. 58 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 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art.
165, inciso III, alínea "a" do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional;
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, até a data
do recolhimento, caso não atendida a notificação;
determinar a juntada deste processo às contas do Conselho Regional de Economia da 2a Região,
relativas ao exercício de 1996, para exame em conjunto e em confronto;
determinar ao Conselho Regional de Economia da 2a Região, com supedâneo no art. 194, II, do
Regimento Interno/TCU, que:
observe os princípios constitucionais aplicáveis à contratação de pessoal, em especial o disposto no
art. 37, II;
observe, rigorosamente, em seus procedimentos licitatórios, bem como na celebração e execução de
contatos, os dispositivos da Lei n° 8.666/93, especialmente o art. 6°, IX, alíneas "b", "c" e "f" e o art. 7°, §2°,
II;
abstenha-se de receber propostas, em procedimento licitatório, por meio de "fax", em cumprimento
ao art. 43 da Lei n° 8.666/93;
observe o disposto no art. 2°, caput, da Lei n° 8.666/93, quando da aquisição de veículos;
observe o art. 41 da Lei n° 8.666/93, de forma a cumprir as normas e condições do edital;
abstenha-se de realizar transferências financeiras da conta do órgão para contas particulares de
funcionários, a título de adiantamento de despesas ou situações semelhantes;
g) observe fielmente o art. 22, § 3°, da Lei n° 8.666/93, de forma a não mais realizar licitações na

—1 0 4—
001•C P ã

Tribunal de Contas da União

modalidade convite, sem o número mínimo de três licitantes, ou sem a fundamentação exigida pelo § 7° do
art. 22 da mesma Lei;
providencie o controle dos bens de caráter permanente, nos termos dos artigos 94, 95 e 96 da Lei n°
4.320/64, bem como adote medidas no sentido de implantar um sistema de registro de bens, onde fique
evidenciado o responsável (Termos de Responsabilidade) e a localização física do bem, em consonância aos
itens 7.11 e 7.13.3 da IN/SEDAP n° 205/88;
providencie a identificação dos materiais permanentes, de acordo com o itens 7.13.1 e 7.2 da
IN/SEDAP n° 205/88;
abstenha-se de realizar despesas sem prévio empenho, em cumprimento ao disposto no art. 6° da Lei
n°4.320/64;
1) anexe os bilhetes de passagens aéreas aos respectivos processos ou formulários de concessão de diárias,
de acordo como que preceitua a IN/STN n° 14/88.
Ata n° 18/98 — Plenário.
Data da Sessão: 20/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos
Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).

BE AMIN Z LER
inistro-Relator

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:
e

e

vv ALTON ALENCAR ROD GUE
Rep. do Ministério Público
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Grupo I Classe VI — Plenário
TC-275.611/91-4
Natureza: Aposentadoria — matéria remetida pelas Câmaras
Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Interessado: Nilo Bandeira Machado
Ementa: Aposentadoria com proventos integrais. Diligência
preliminar para excluir o excesso de adicionais com base em decisão
judicial anterior à Constituição Federal de 1988. Falta de atendimento.
Ilegalidade da concessão com a conseqüente recusa do respectivo ato.

•

Trata-se de concessão de aposentadoria de Nilo Bandeira Machado, no cargo de Técnico Judiciário
do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Eleitoral do Ceará, concedida a partir de 03.07.91, com
fundamento nos art. 186, III, alínea "a" e 192, I da Lei n'2 8.112/90, c/c o art. 40, III, alínea "a" da Constituição
Federal (fls. 39).
Em exame preliminar, a SECEX-CE constatou excesso de adicional decorrente de decisão judicial
e propôs sobrestar o julgamento do processo até ulterior manifestação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça sobre a matéria.
Ao analisar o feito, a douta Procuradoria manifestou-se "no sentido de o processo ser restituído à
origem, em diligência, para o fim de serem reduzidos os percentuais da Gratificação Adicional, levando-se em
conta o disposto no art. 17, caput do ADCT (cf proc. TC-500.217/90-4, Anexo VII da Ata n 2 07/91, Sessão
de 02.4.1991, 1 2 Câmara, proc. TC-275.001/91-1, Anexo IV da Ata n 2 16/91, Sessão de 04-6-1991, 1?Câmara e Decisão n2 10/91 da 2 2 Câmara no proc. TC-013.696/90-4, Sessão de 04-7-1991, Ata n 2 19/91)."
Mediante despacho às fls. 48, determinei a restituição do processo à origem a fim de ser cumprida
a diligência nos termos do Parecer do Ministério Público.
Volta agora o processo com a instrução da 2 2 SECEX (fls. 85), que assim manifestou-se no
essencial:
"Em resposta à diligência supra, a Sra. Diretora da Subsecretaria de Pessoal daquele TRE aponta, às fls.
50, que caso análogo foi remetido ao Colendo Superior Tribunal da Justiça, considerando conflito entre
a SECEX/CE e a sentença transitada em julgado proferida pelo Juízo da 1 2 Vara Federal do Ceará e, em
razão disso, entende que a redução determinada por este Tribunal somente deve se proceder após o
decidido no Superior Tribunal da Justiça.
Às fls. 61, encontra-se o requerimento do interessado solicitando alteração do fundamento legal de sua
aposentadoria, para fins de inclusão do art. 2 2, da Lei n2 6.732/79.
Naquele Tribunal, o pedido foi deferido (fls. 77) e consequentemente anexado, às fls. 83, o Abono
Provisório.
Ocorre que o citado Abono Provisório contempla o excesso de adicional já rejeitado por esta Corte.
Sobre o assunto, destacamos a Decisão n 2 196/96-TCU-Plenário, Ata n 2 15, Sessão de 17/04/96, em que
este Tribunal firmou entendimento no sentido de que:
'8.12...embora assegurado o excesso de percentual de GATS em sentença judicial, tal garantia não pode
sobreviver à Constituição de 1988, ante o que dispõe o art. 17, Caput, do seu ADCT;
8.1.3 a partir da vigência dos efeitos financeiros da Lei n 2 8.112/90 (01.01.91), os funcionários aposentados
com fundamento na Lei n2 1711/52 fazem jus ao Adicional por Tempo de Serviço sob a forma de anuênios
previsto no art. 67 daquele diploma legal, com a alteração dada pela Medida Provisória n 2 1.195/95
(percentual máximo de 35%)".
Ante o que expôs e em consonância com o entendimento desta Corte sobre a matéria, propõe a
06.
ilegalidade dos atos de fls. 39 e 83, com recusa dos respectivos registros.
MIN-VC_169\\C:\Trabalho\votos\27561191 doc
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No mesmo sentido é o Parecer do Ministério Público.
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, desejo registrar que, em face de deliberação da i a Câmara na Sessão de 16.09.97, com
fundamento no art. 21, parágrafo único do Regimento Interno, trago ao exame deste Plenário o presente
processo.
Prevalece o entendimento deste Tribunal de que o excesso de Gratificação Adicional por Tempo de
Serviço, porque assegurado em sentença judicial proferida antes da Constituição Federal de 1988, embora
com trânsito em julgado, não pode prosperar em face das disposições contidas no inciso XIV do art. 37 da
Constituição Federal e do art. 17 do ADCT e tendo em vista as reiteradas decisões desta Corte (Decisão n 2
180/92, Ata 13/92 - 2 2 Câmara, Sessão de 23/04/92, TC-626.280/90-7, Decisão n 2 625/94, Ata 47/94 Plenário, Sessão de 05.10.94, TC-275.001/91-1, Decisão n 2 49/95, Ata 08/95 - 1 2 Câmara, Sessão de
21.03.95, TC-006.158/91-9 e Decisão n 2 196/96, Ata 15/96 - Plenário, Sessão de 17.04.96, TC-017.372/95, entre outras).
Ante o exposto, acolho os pareceres e Voto por que o Tribunal adote a Decisão que submeto à.
deliberação deste Colegiado.
TCU, Sala das Sessões, em20 de maio

VALMIR CAMPELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 287/98 - TCU - Plenário

•

Processo n° TC-275.611/91-4
Classe de Assunto: (VI) concessão de aposentadoria com proventos integrais. Excesso de Gratificação
Adicional por Tempo de Serviço, decorrente de decisão judicial transitada em julgado.
Interessado: Nilo Bandeira Machado
Órgão: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: Dra. Maria Alzira Ferreira
Unidade Técnica: 2a SECEX
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - considerar ilegal a concessão, com recusa de registro do ato correspondente; e
8.2 - dispensar a reposição dos valores recebidos aplicando-se a Súmula 106 da jurisprudência deste
Tribunal.
Ata n° 18/98 — Plenário.
Data da Sessão: 20/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo (Relator) e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

A IR CAMPELO
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO

TC-001.368/98-2
NATUREZA: Solicitação
ÓRGÃO: Superior Tribunal de Justiça - STJ
INTERESSADO: Ministro Edson Vidigal
EMENTA: Solicitação de cópia de processo para instruir autos de
Noticia Crime. Processo ainda não julgado pelo Tribunal. Atendimento.
Determinações.

Por intermédio do Oficio n 2 060198-SCE, de 09 de março de 1998 (fl. 01), o Senhor Ministro
Edson Vidigal, do Superior Tribunal de Justiça, solicita cópia dos autos do processo no qual foi exarada a
Decisão n2 343/97-TCU - Plenário (TC-475.209/95-8), em atenção ao requerimento do Ministério Público
Federal, com vistas a instrução da Noticia Crime n 2 69/PB (97.37542-0)..
A Secex/PB, que instruiu estes autos (fl. 10), ressalta que o pedido encontra respaldo na
Resolução n2 77/96-TCU e, em conclusão, propõe que se forneça a cópia solicitada, anexando-se este
processo ao TC-475.209/95-8.
É o Relatório.

VOTO
A solicitação em exame encontra amparo no art. 30 da Resolução TCU n 2 36/95 e no parágrafo
único do art. 30 da Resolução TCU n 2 77/96. Assim, estou de acordo com a proposta da Unidade Técnica.
O processo em questão refere-se a uma auditoria realizada no Tribunal Regional do Trabalho
da 13 2 Região/PB, no qual se verificou dano ao Erário. Convertido em Tomada de Contas Especial para a
citação dos Responsáveis (Decisão n 2 343/97-TCU - Plenário), o processo ainda está na fase de análise das
defesas apresentadas.
Inexistindo,ainda, o posicionamento definitivo desta Corte de Contas sobre o assunto nele
tratado, a orientação mais recente do Tribunal tem preconizado o atendimento dos pleitos da espécie,
alertando-se o requisitante sobre a revogabilidade das conclusões contidas nos documentos pertinentes.
Com essas considerações, VOTO por que o Tribunal de Contas da União adote a DECISÃO
que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 20 de maio de 1998.

Carlos Átila Álvares da Silva
Ministro Relator

•
1
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Tribunal de Contas da União
DECISÃO N° 288/98-TCU - PLENÁRIO
Processo n2 TC-001.368/98-2.
Classe de Assunto: VII - Solicitação.
Interessado: Ministro Edson Vidigal.
Órgão: Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: Secex/PB.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 30 da
Resolução n2 36/95 e no art. 30, parágrafo único, da Resolução TCU n 2 77/96, DECIDE:
8.1. conhecer da presente solicitação;
8.2. determinar que seja encaminhado ao solicitante (item 3, supra) cópia integral do TC-475.209/95-8,
informando-o de que o processo se encontra pendente de apreciação final por este Tribunal, que poderá não
acolher as conclusões das instruções, relatórios e pareceres autuados, ao exarar, sobre o feito, a decisão final,
da qual lhe será remetida cópia, tão pronto adotada.
8.3. determinar ajuntada deste processo ao referido TC-475.209/95-8.
Ata n° 18/98 — Plenário.
Data da Sessão: 20/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator),
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO 1— CLASSE VII— PLENÁRIO
TC-750.052/98-8
Ementa: Solicitação de cópias de processos. Conhecimento. Encaminhamento das
cópias requeridas, informando à autoridade solicitante que inexiste pronunciamento,
por parte deste Tribunal, acerca do mérito tratado nos processos solicitados.
Arquivamento dos autos.
RELATÓRIO
1 - Natureza: Solicitação
2 - Unidade: Procuradoria da República no Estado de Rondônia
3 - Interessado: Antônio Augusto Canedo Neto
4 - Ocorrência: Por meio do Oficio n° 106/98/PR/RO, de 12.02.98, o Senhor Antônio Augusto Canedo
Neto, Procurador da República no Estado de Rondônia, solicitou cópia do processo TC-014.318/95-4, que
trata de Denúncia relativa a irregularidades na construção do Complexo Penitenciário do Estado de
Rondônia.
5 - Pareceres:
5.1 - Da Unidade Técnica: A SECEX/RO, após análise dos autos, com base no artigo 30 da
Resolução/TCU n° 77/96, propõe que este Tribunal:
conheça da presente solicitação;
determine:
o encaminhamento das cópias requeridas;
que se informe à autoridade solicitante que ainda inexiste pronunciamento, por parte deste
Tribunal, acerca do mérito tratado nos processos solicitados; e
o arquivamento destes autos.
É o relatório.
VOTO
Acolho o parecer do Órgão Instrutivo, votando no sentido de que este Tribunal adote a Decisão que
ora submeto à apreciação deste Plenário.
TCU-Sala das Sessões, em 20 de maio de 1
Marcos Vinicios ilaça
Ministro-Rel. tor
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DECISÃO N° 289/98-TCU — PLENÁRIO
Processo n° TC-750.052/98-8
Classe de Assunto: (VII) — Solicitação
Interessado: Antônio Augusto Canedo Neto — Procurador da República no Estado de Rondônia
Unidade: Procuradoria da República no Estado de Rondônia
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: SECEX/R0
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 4° da
Resolução — TCU n° 105/98, DECIDE, conhecer da presente solicitação, para, em conseqüência,
determinar à SECEX/R0 que remeta ao interessado cópia do inteiro teor do processo TC-014.318/95-4,
alertando-o sobre o caráter reservado de documentos nele contidos bem como sobre o fato de que, até a
presente data, inexiste decisão definitiva deste Tribunal a respeito da matéria tratada nos mencionados
autos e, determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 18/98 — Plenário.
Data da Sessão: 20/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

•

MARCOS V ICIOS VILAÇA
Mini tro-Relator
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GRUPO: 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-018.307/81-7
NATUREZA: Aposentadoria (Renúncia).
ÓRGÃO: Ministério das Comunicações.
INTERESSADO: Romeu de Araújo Abreu.
Aposentadoria voluntária julgada legal em 1981, com registro do
ato correspondente Renúncia do interessado à concessão.
Determinação de cancelamento do registro.
RELATÓRIO
Na Sessão de 02 de julho de 1981, este Tribunal considerou legal a concessão de
aposentadoria a Romeu de Araújo Abreu, no cargo de Oficial de Administração do Ministério das
Comunicações (f. 14)
Em 23 de dezembro de 1997, para fins de tomar posse em outro cargo público, o
interessado apresentou sua renúncia à citada aposentadoria, o que foi homologado, com efeitos a partir do
dia 29 seguinte, pela Coordenadora-Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Planejamento,
Orçamento e Administração do Ministério das Comunicações (f 17, 26/27).
Em vista dos fatos, a r SECEX, com a qual concorda o Ministério Público, propõe o
cancelamento do registro ordenado, com efeitos a partir de 29/12/97 (f 30 e v.).
Trata-se de processo remanescente, para o qual fui sorteado Relator (f 31/32)
É o Relatório.
VOTO
A renúncia do interessado à aposentadoria voluntária registrada por este Tribunal é ato
unilateral.
Sendo assim, acolho os pareceres uniformes e VOTO por que seja adotada a Decisão que
ora submeto a este Plenário
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 20 de maio de 1998.

BENTO JOSEiI1SIARIN
Ministro-

•
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DECISÃO N° 290/98 - TCU — Plenário
Processo n°018.307/81-7
Classe de Assunto: VII - Aposentadoria (Renúncia).
Interessado: Romeu de Araújo Abreu.
Órgão: Ministério das Comunicações.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Jatir Batista da Cunha.
Unidade Técnica: 2a SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no inciso II do
art. 39 da Lei n° 8.443/92, DECIDE determinar o cancelamento do registro da aposentadoria do
interessado, com efeitos a partir de 29/12/97.
Ata n° 18/98 — Plenário.
Data da Sessão: 20/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

BENTO JOSÉ
Ministro e ator
1
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Grupo I Classe - VII - Plenário
TC- 001.219/98-7
Natureza: Solicitação
Órgão: Procuradoria-Geral da República - PGR
Interessado: Procurador- Geral da República, Geraldo Brindeiro.
Ementa: Solicitação de informações e documentos, oriunda do
Ministério Público Federal, sobre o andamento de diligência
determinada pelo Tribunal junto à Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT, para instruir o Processo PA n° 08106.000304/95.
Encaminhamento de cópia das peças solicitadas, acompanhadas das
informações pertinentes. Determinação no sentido de que,
posteriormente, se promova a juntada deste processo ao TC010 113/95-9.

Cuidam os autos de solicitação do Ministério Público Federal, subscrita pelo Exmo. Sr.
Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, "acerca do andamento de diligência ordenada pelo
TCU junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, com vistas a apurar possível
irregularidade no pagamento de hospedagens e passagens aéreas ao Sr. Egydio Bianchi, ex-VicePresidente da ECT".
A 9a SECEX, instruindo o feito, apresenta alguns esclarecimentos nos seguintes termos:
"Salientamos que o pedido, ora aduzido perante esta Corte pelo Sr. Procurador, atende aos
requisitos de admissibilidade previstos no parágrafo único do art. 30 da Resolução n° 77/96 - TCU.
Cabe esclarecer que o processo relacionado à matéria consignada pelo Sr. Procurador diz respeito
ao TC - 010.113/95-9, referente à denúncia contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
ECT, o qual se encontra no Gabinete do Ministro Valmir Campelo, aguardando julgamento.
Ressaltamos que o objeto do TC 010.113.95-9 é considerado sigiloso (art. 55 da Lei n° 8.443/92). O
art. 32 da Resolução n° 77/96 prevê que quando do atendimento de solicitações dessa natureza, deverá
fazer constar informações quanto a essa condição.
A Resolução TCU n° 77/96, em seu art. 31, parágrafo único, prevê que a solicitação de Trabalhos já
realizados e apreciados pelo Tribunal, será atendida diretamente pela Presidência, dispensada a
apreciação pelo Colegiado.
No caso vertente o Processo que trata da matéria em referência não foi julgado, sendo que os
Relatórios e Pareceres dele constante não contemplam o posicionamento final do Tribunal sobre as
irregularidades denunciadas.
A despeito deste fato, força se faz reconhecer a adoção, pelo Tribunal, de linha jurisprudencial
recente no sentido de acolher os pleitos da espécie, concedendo cópias de documentos constantes não
julgados, sem embargo de alertar o Requisitante sobre o caráter provisório das informações nestes
contidas (Decisões 391/95 - Plenário - Ata 36/95 e 495/95 - Plenário - Ata 44/95)".
Tendo em vista a legislação aplicável, bem como o teor dos precedentes elencados, a instrução não
vislumbra óbices para que se atenda o requerido pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, e
propõe, com o endosso do Sr. Diretor da r Divisão Técnica e do Sr. Secretário da 9a SECEX:
"a - conhecer do Requerimento formulado pelo Exmo. Sr. Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral da
República, por intermédio do Oficio PGR/GAB/N° 35, datado de 27.02.98, nos termos do art. 30,
parágrafo único, da Resolução TCU n° 77/96;
b - que se autorize o encaminhamento ao ilustre Procurador-Geral da República de cópia das peças
solicitadas - "informações e documentos que dispuser a respeito do assunto"- sem prejuízo cile
MIN-VC_169 \C: \Trabalho\votos\ 121998.doc
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TC-001.219/98-7

ree i°

comunicar ao Peticionário, nos termos do parágrafo único do art. 30, c/c o art. 32 da Resolução TCU
n° 77/96, o caráter provisório das instruções, relatórios e pareceres contidos nos autos, os quais se
encontram pendentes de apreciação final, bem como o sigilo que envolve a matéria e que tão logo
ocorra o julgamento pelo Tribunal ser-lhe-á remetida cópia da decisão que vier ser prolatada;
c - encaminhar o presente processo, via SEGECEX, ao Gabinete do Exmo. Sr. Ministro-Relator
Valmir Campelo, para apreciação e juntada ao TC -010.113/95-9".
É o Relatório.

VOTO
Inicialmente, vale registrar que o Tribunal:
ainda não apreciou o TC-010.113/95-9, objeto do presente pedido de informações;
vem firmando posicionamento, a partir da Decisão n° 91/96 - Plenário, Ata n° 8/96, no sentido
de que informações a respeito de matéria ainda não apreciada por este Tribunal somente poderão ser
atendidas mediante autorização do Plenário.
Tendo em vista que a presente solicitação preenche os requisitos legais sou de opinião que a
05.
mesma deva ser atendida pelo Tribunal.
Quanto ao mérito, observa-se do Relatório supra que as sugestões oferecidas pela 9' SECEX são
06.
adequadas e oportunas, visto que atendem ao pedido subscrito pelo Exm° Sr. Procurador-Geral da
República, razão por que as acolho em sua totalidade.
Assim, por todo o exposto e considerado, Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão
que ora submeto ao Plenário.

04.

TCU, Sala das Sessões, em 20de maio

ALM1R CAMPLEO
Ministro-Relator
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1. Processo n° TC- 001.219/98-7
2. Classe de Assunto: (VII) Solicitação de informações e documentos, oriunda do Ministério Público da
União, sobre o andamento de diligência determinada pelo Tribunal junto à Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT.
3. Interessado: Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro.
4. Órgão: Procuradoria-Geral da República
5. Relator: Ministro Valmir Campelo
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: 9a SECEX
8. DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 acolher a Solicitação formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, com fundamento
nos arts. 8°, II, da Lei Complementar n° 75/93 e 26, I, b, da Lei n° 8.625/93, bem como no art. 30 da
Resolução n° 36/95, no art. 30, parágrafo único, da Resolução TCU n° 77/96 e na Cláusula Segunda do
Convênio de Cooperação Técnica e Assistência Mútua celebrado entre este Tribunal e o Ministério
Público Federal;
8.2 - encaminhar ao ilustre chefe do Ministério Público da União cópia das peças solicitadas,
esclarecendo, na oportunidade:
sobre o caráter provisório das instruções, relatórios e pareceres contidos nos autos, os quais se
encontram pendentes de apreciação final;
que o objeto do TC-010.113/95-9 é considerado sigiloso (art. 32 da Resolução TCU n° 77/96);
que tão logo ocorra o julgamento do referido processo pelo Tribunal, ser-lhe-á remetida cópia da
Decisão que vier a ser adotada;
8.3 - determinar a juntada destes autos ao TC-010.113/95-9 para a adoção da providência referida no
item 8.2, c, supra.
9. Ata n° 18/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 20/05/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo (Relator) e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

VAL IR CA PELO
Ministro-Relator
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Grupo I - Classe VII - Plenário

-Tc-015.190/97-8
-Natureza: Representação.
-Entidade: Instituto Nacional de Tecnologia - INT.
-Interessada: Costa Rego Construções.
-Responsáveis: Maria Aparecida Stalivieri Neves
(Diretora do INT) e Caetano Moraes (DiretorSubstituto).
-Ementa: Representação formulada por firma do ramo
da construção civil. Processo licitatório. Exigência de
qualificação técnica e econômica que restringiu a
competição. Conhecimento. Solicitação de
justificativas. Estabelecimento de Prazo. Comunicação
à interessada.
RELATÓRIO
•

Tratam os autos de Representação formulada pela firma Costa Rego Construções Ltda, na
pessoa de seu representante legal, Sr. Luis Manoel Ferreira de Lima Leal, com fulcro no art. 113, § 1°, da
Lei n° 8.666/93, acerca de inabilitação indevida em processo licitatório (Tomada de Preços n° 017/97)
realizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia.
A SECEX/RJ, visando dar prosseguimento na análise do processo, realizou inspeção in
2.
loco, cujo relatório (fls. 110/117), transcrevo em parte, a seguir:

DA TOMADA DE PREÇOS
O Edital da Tomada de Preços INT/N° 017/97, de 30.09.97, consta às fls. 23/41. Seu
objeto é a contratação de empresa especializada para reformas em instalações no prédio da
entidade.
Tal licitação é do tipo Menor Preço, devendo ser apresentados os envelopes 'Habilitação'
e 'Proposta de Preços'. Dentro da etapa de Habilitação, exige-se, como Qualificação Técnica (fl.
26):
'5.2.3 - 02 (dois) atestados de aptidão técnica expedidos por pessoas jurídicas de direito público
ou privado incluindo as características do objeto desta Tomada de Preços, reservando-se à
Comissão o direito de indagar sobre a qualidade e desempenho dos mesmos;

•
1
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5.2.4 - declaração de que a proponente dispõe de equipamentos, mão-de-obra capacitada,
instalações em pleno funcionamento e condições de efetuar os serviços objeto desta Tomada de
Preços;
5.2.5 - atestado de visita [..]'

•

Conforme Ata de Reunião da Comissão Permanente de Licitação - CPL, de 06.11.97 (fl.
84), compareceram ao certame as firmas (ael Arquitetura e Construções Ltda., Construtora Vijjas
Ltda., Costa Rego Construções Ltda., karo Construções Ltda., Pargo Engenharia Ltda., TEL- Termo
Engenharia Ltda., Vithi Construções Ltda. Foram inabilitadas as empresas Cael Arquitetura e
Construções Ltda. e Costa Rego Construções Ltda., por não cumprirem o subitem 5.2.3 do Edital,
tendo as demais licitantes sido habilitadas para a segunda fase. Note-se que na ata não consta em
que pontos tais licitantes não cumpriram o subitem mencionado.
No envelope de habilitação, a empresa Cael Arquitetura e Construções Ltda. apresentou
declaração de que 'dispõe de equipamentos, mão de obra capacitada, instalações em pleno
funcionamento e condições de efetuar os serviços objeto desta tomada de preços' (fl. 71), bem como
os seguintes atestados (fls. 62/70):
Contratante: Ministério da Aeronáutica
a)
Contratada: (ael Arquitetura e Construções Ltda.
Resp. Técnico: Arquiteto Luiz Felipe Di Giorgio Mauad
Natureza da obra: Reforma e Adaptação;
Contratante: Nova Empresa de Serviços Ltda
1))
Contratada: ETS - Empresa Técnica de Serviços Ltda.
Resp. Técnico: Arquiteto Luiz Felipe Di Giorgio Mauad
Natureza da obra: Melhoria das Instalações;
Contratante: Confederai Vigilância Ltda.
c)
Contratada: ETS - Empresa Técnica de Serviços Ltda.
Resp. Técnico: Arquiteto Luiz Felipe Di Giorgio Mauad
Natureza da obra: Melhoria das Instalações.
No envelope de habilitação, a empresa Costa Rego Construções Ltda. apresentou
declaração de que 'dispõe de equipamentos, mão de obra capacitada, instalações em pleno
funcionamento e condições de efetuar os serviços objeto desta tomada de preços' (fl. 83), bem como
os seguintes atestados (fls. 76/82):
Contratante: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
Contratada: Lima Leal Engenharia Ltda.
Resp. Técnico: Engenheiro Luis Manuel Ferreira de Lima Leal
Natureza da obra: Construção de Prefeitura, Câmara e Paço Municipal;
Contratante: Prefeitura Municipal de Poços de Caldas
Contratada: Lima Leal Engenharia Ltda.
Resp. Técnico: Engenheiro Luis Manuel Ferreira de Lima Leal
Natureza da obra: Construção de Creche;
Contratante: Banco do Brasil S.A.
Contratada: Lima Leal Engenharia Ltda.
Resp. Técnico: Engenheiro Luis Manuel Ferreira de Lima Leal
Natureza da obra: Reforma.
2
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Em 06.11.97, a Empresa Costa Rego Construções interpôs recurso contra a sua
9.
inabilitação (lh. 85/89), argumentando que 'a prezada comissão desabihtou a nossa empresa,
porque no seu entender o acervo técnico do profissional é de propriedade da empresa na qual presta
serviço'. Porém, a legislação que rege a matéria determina o contrário.' Referencia, então, a
0
Resolução CONFEA N° 317/86 que, em seu art. 4 , estabelece que:
'O Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos dos profissionais
do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados.
Parágrafo único. O Acervo Técnico de uma pessoa jurídica variará em função de alteração do
Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e consultores.'
Em 10.11.97, a Cael Arquitetura e Construções Ltda., na pessoa do Sr. Uirarui Lago
10.
(Procurador), interpôs recurso contra a sua inabilitação «is. 93/97), alegando que, apesar de
constarem nos atestados fornecidos diferentes empresas como contratadas, o Responsável Técnico é
mesmo, o Arquiteto Luiz Felipe Di Giorgio Mauad, que vem a ser sócio-gerente da firma. São
0
referenciados, como fundamento para a sua habilitação, o art. 30, § 1 , inciso I, da Lei n° 8.666/93
a Resolução CONFEA N° 317/86.
Em 11.11.97, a CPL nega provimento ao recurso interposto pela firma Costa Rego
Construções Ltda., alegando que, apesar do Sr. Luiz Manuel Ferreira de Lima Leal estar
tecnicamente apto, ocorreu ausência de 'comprovação pela licitante de que possui instalações,
aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para realização do objeto da licitação,
bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica, o que é feito através de
atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado que atestarão o bom
desempenho da empresa contratada e não somente do engenheiro responsável (lis. 90/91).
Em 12.11.97, a CPL nega provimento ao recurso interposto pela firma Cael Arquitetura e
Construções Ltda., afirmando que tal inabilitação ocorreu porque, apesar do Sr. Luiz Felipe Di
Giorgio Mauad estar tecnicamente apto, pela existência de 02 atestados de obras sob sua
responsabilidade, somente um atestado saiu em nome da empresa, de forma que o desempenho da
firma Cael Arquitetura e Construções Ltda. não foi adequadamente comprovado (lls. 100/102).
A Comissão Permanente de Licitação reuniu-se em 24.11.97 (fl. 104) para abertura das
propostas de preço das firmas habilitadas para a segunda fase, quais sejam: Construtora Vijjas
Ltda., Icaro Construções Ltda., Pargo Engenharia Ltda., TEL- Termo Engenharia Ltda., Vithi
Construções Ltda. Conforme o constante à .fl. 108, em 16.12.97, o item A da licitação (reforma e
adaptações no 2° pavimento) foi adjudicado à empresa Vithi Construções Ltda. Para o item B
(reforma e adaptações no 70 pavimento), não houve adjudicação, tendo em vista o menor preço ser
33,5 % acima do estimado. A homologação do certame ocorreu em 17.12.97 (fl. 109). Até o final dos
trabalhos de inspeção, não havia sido efetuada a contratação da empresa adjudicada.
DAS IMPROPRIEDADES
A Lei n° 8.666/93, em seu art. 30, dispõe que a documentação relativa à qualificação
técnica limitar-se-á a:
- registro ou inscrição na entidade profissional competente;
3
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- comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, qualidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos;
III- comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e,
quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para
o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
1V-prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.'
Dispõe ainda, o supracitado artigo, em seu sç I°, que:
'A comprovação de aptidão referida no inciso II do caput deste artigo, no caso das
licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas
de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes,
limitadas as exigências a:
I- capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execução da obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas
exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação,
vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;' (grifo nosso).
A Lei, dessa forma, explicita que a comprovação de aptidão para desempenho de
atividade objeto da licitação deve-se limitar, no caso obras ou serviços, à comprovação de o
licitante possuir, em seu quadro permanente, profissional detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execução da obra ou serviço de características semelhantes, vedadas as exigências de
quantidades mínimas ou prazos máximos.
Poderá também, se constar no Edital, ser exigida indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos. Note-se que o Edital da Tomada de Preços em análise não prevê
tal requisito como documentação necessária à qualificação técnica (fl. 26) .
Dessa forma, as empresas Costa Rego Construções Ltda. e Cael Arquitetura e
Construções Ltda. foram indevidamente inabilitadas, uma vez que possuíam os requisitos
estabelecidos no art. 30 da Lei n° 8.666/93.
Adicionalmente, cumpre assinalar que o item 5.2.3 do Edital prevê, para qualificação
técnica, a apresentação de 02 (dois) atestados de aptidão técnica. Note-se que o art. 30, 55' I°, inciso
I, da Lei n° 8.666/93, veda a exigência de quantidades mínimas. De fato, um atestado que comprove
a responsabilidade por obra de características compatíveis já evidencia a capacidade técnica.
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Sobre essa questão, transcrevemos trecho da instrução de lavra da AFCE Cristiane
20.
Basílio de Miranda, no processo TC 575.179/97-0, apenso ao TC 001.381/97 -O, tratando de
representação contra supostas irregularidades em edital de concorrência da Dataprev:
'1- O texto do inciso II do art. 30 menciona a comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com
o objeto da licitação. O que está em exame é a aptidão da licitante em executar objeto
semelhante ao da licitação e não quantas vezes já executou objetos semelhantes. Em tese, a
empresa que apresentar somente um atestado está tão apta quanto aquela que apresentar dois
atestados. [..]
Exigir número mínimo e certo de atestados equivale a exigir da empresa que
comprove o número de experiências anteriores. É de fundamental importância, portanto,
0
confrontar-se tal exigência com o disposto no § 5 do art. 30, que veda a exigência de
comprovação de atividade ou aptidão com limitações de tempo ou época ou ainda em locais
na
específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação
0, que veda
licitação. [..] Esta vedação é reforçada pelo disposto no inciso I do § I° do art. 3
aos agentes públicos 'admitir, prever, incluir, tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou
distinções que comprometam, restrinjam ou .frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam
preferências ou distinções em razão de naturalidade, da sede, ou domicílio do licitante ou
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para especifico objeto do contrato'.
A palavra 'atestados', no corpo do § I°, encontra-se no plural porque a licitante
tem a liberdade de apresentar tantos atestados quantos julgar necessários para comprovar sua
aptidão. [..] Cabe à comissão de licitação, durante o exame da documentação de habilitação,
analisar o conteúdo dos atestados e pronunciar-se quanto à suficiência dos mesmos. Assim, a
comissão poderá concluir que o somatório dos atestados apresentados por unia única licitante
não é suficiente para habilitá-la, pois não comprovam a sua aptidão para o desempenho de
atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação. Da mesma forma, poderá habilitar a empresa que apresente um único atestado, desde
que entenda que o mesmo atende às condições exigidas no Edital.

•
Então, lógico é deduzir-se que as imposições ou faculdades estipuladas no art. 30 da
Lei n° 8.666/93 devem ser seguidas, desde que não violentem o principio basilar contido no art.
30 da mesma Lei.
Seguindo-se esta linha de raciocínio, fica evidente o caráter restritivo da exigência
prevista no item 3.2.2.8 do Edital, que, ao fixar a quantidade de dois atestados para cada
parcela da obra licitada, alija do processo firmas detentoras de apenas um atestado, ainda que
possivelmente aptas a realização do objeto.
Adicionalmente, alerte-se para o fato de que, em momento algum, a Lei atribui
discricionariedade ao administrador para que determine um número mínimo de atestados
comprobatórios. O que se verifica no texto do parágrafo I° do art. 30 é referência a atestados
que, em qualquer quantidade, sejam capazes de comprovar a aptidão do particular.'
21. Assim, a inabilitação indevida de dois licitantes e a exigência mínima de dois atestados
para qualificação técnica comprometeram o caráter competitivo da licitação, prejudicando a
obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração. "

•
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Concluindo, a Unidade Técnica sugere (fls. 116/17):

conhecer da presente Representação, formulada nos termos do art. 113, § I°, da Lei n°
8.666/93 para, no mérito, considerá-la procedente;
com fundamento no art. 45 da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 195 do Regimento interno
deste Tribunal, determinar ao INT que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, torne nula
a Tomada de Preços INT N° 017/97, passando a observar as disposições constantes no art. 30 da Lei
n° 8.666/93, em especial, abstendo-se de exigir nas licitações número mínimo de atestados para
comprovar aptidão técnica, bem como, no caso de obras e serviços, documentação comprovando que
a empresa licitante executou obra ou serviço compatível;
com fulcro no art. 31, §1 0, da IN/TCU n° 9, de 16.02.95, determinar ao Controle
Interno que, por ocasião das contas do INT correspondentes ao exercício de 1998, verifique se a
determinação relacionada no item anterior foi cumprida;
juntar os presentes autos às contas da Unidade, relativas ao exercício de 1997, para
exame em conjunto e em confronto;
comunicar ao interessado as providências adotadas, fornecendo-lhe cópia do relatório,
voto e decisão que vier a ser proferida."

VOTO
O ponto focal dos presentes autos trata da inabilitação em processo licitatório (Tomada
de Preços INT/N° 017/97, de 30.09.97), realizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia, das firmas
Costa Rego Construções Ltda. e Cael Arquitetura e Construções Ltda., decorrente da introdução de itens
editalícios, os quais exigem, para qualificação, a apresentação de 02 (dois) atestados de aptidão técnica.
O art. 30, § 1 0 , inciso I, da Lei n° 8.666/93, veda a exigência de quantidades mínimas.
Em caso análogo (TC-019.652/94-1), relatado pelo eminente Ministro Paulo Affonso
2.
Martins de Oliveira, na Sessão Plenária de 22.03.95 (Decisão n° 127/95, Ata n° 11/95), o assunto foi
abordado também naquele processo pelo Ministério Público junto a essa Corte de Contas, representado
pelo nobre Procurador, Dr. Paulo Soares Bugarim, que teceu as seguintes considerações acerca de
exigências de qualificação técnica e econômica inseridas no Edital de Tomada de Preços do Ministério da
Cultura:
"(

)

Em preliminar, cumpre destacar que a Constituição Federal, no art. 37, XXI, ao tratar
da licitação pública, veda exigências de qualificação técnica e econômica que não sejam
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações pelo contratado.
A Lei n° 8.666/93, nos artigos 30 e 31, ao regulamentar o comando constitucional,
.fixa os requisitos limítrofes, máximos, de qualificação técnica e econômico-financeira, que
podem ser exigidos pela Administração ao promover o certame licitatório.
Assim, respeitadas as fronteiras da sensatez, da prudência e da razoabihdade, as
exigências de qualificação que ultrapassem os limites legais e constitucionais mencionados
justificam e ensejam a anulação do ato, ou do procedimento administrativo viciado.
É essencial, para a validade do procedimento licitatório, que todos os atos que o
compõem sejam também válidos. Porque visam à produção de um único efeito jurídico final, tais
6
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atos se vinculam numa relação de causa e efeito, de modo que cada ato pressupõe os anteriores, e
o último pressupõe todos os demais.
Por isso, assere a doutrina dominante que a ilegalidade de um determinado ato da
licitação enseja a anulação do ato defeituoso e dos subseqüentes, sem atingir, em tese, os
anteriores.
Com efeito, 'in casa', não há como negar razão à Unidade Técnica. As cláusulas do
edital que menciona (6.4. 1, 6.4.4, 6.5.1.2 e 6.5.3), também a nosso ver, extrapolam ou violam o
disposto nos artigos 31, §§ 1° e 3°, e 30, inciso I e § 5°, restando, portanto, configurada a
ilegalidade do mesmo edital.
ponderações da 6°
Por conseguinte, à vista do exposto preliminarmente e ante as
SECEX, a circunstância enseja a anulação do aludido edital e de todos os atos subseqüentes, ou
seja, a anulação da mencionada tomada de preços e, também, do correspondente contrato.
Nesse sentido, veja-se o art. 49, § 2°, da Lei n" 8.666/93, dispondo que a nulidade da licitação
induz à do contrato.
Além do aduzido pela 6" SECEX, já suficiente, como dito, para justificar a anulação
da tomada de preços em comento e do respectivo contrato, entende-se também descabidas as
exigências constantes nos itens 6.4.5 e 6.4.6 do aludido edital.
A primeira, requer a declaração da licitante de que possui capacidade mensal de
produção instalada, calculada nos termos que menciona, até a abertura da licitação, observe-se:
instalada.
Indica o bom senso que a capacidade produtiva instalada da licitante não implica a
disponibilidade desta mesma capacidade. A tendência natural das empresas, que visam ao lucro, é
reduzir a capacidade ociosa, porque ociosidade de recursos materiais ou humanos implica
custos desnecessários.
Por conseguinte, sensatamente, é de se admitir que a licitante, se vencedora do certame,
deverá adequar a sua capacidade de produção instalada às necessidades do novo contrato. Por
isso, acreditamos exagerada essa exigência a todos os licitantes, à data de abertura das propostas.
Pelas mesmas razões, o mesmo raciocínio se aplica ao disposto no item 6.4.6 do
edital, que exige de todas as licitantes a declaração de existência, nos quadros da empresa, de
pelo menos sessenta digitadores que tenham sido contratados há mais de noventa dias da data de
publicação do mesmo edital.
Ademais, à vista da notícia da assinatura do contrato com a licitante vencedora (fl.
126, item 4.8), é de se ressaltar a necessidade da observância, por parte da SAG/MinC, do
'eaput' e parágrafo único do art. 59 da Lei n° 8.666/93, no que respeita ao dever de indenizar o
contratado e à promoção da responsabilidade de quem deu causa às ilegalidades.
Por oportuno e para explicitar melhor o nosso entendimento sobre a matéria em
comento, socorremo-nos da sábia orientação de MARÇAL JUSTEN FILHO (Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, Aide Editora, 2 a ed., 1994, pág. 348/349), verbis:
'Não se pode cogitar de tutela ao interesse público quando a lei é descumprida: o ato
inválido não pode ser defendido com o argumento de que a pronúncia do vício atribuiria
direito de indenização ao particular. .... (ifinissis)
Não há defesa do interesse público quando se violam as normas e garantias individuais.
Qualquer beneficio prático que o Estado pudesse retirar da lesão ao direito seria ofensivo ao
interesse público.'
Essas, as considerações aduzidas e que permitem referendar a proposta da Unidade
Técnica, não só no sentido da anulação da tomada de preços n° 003/94 do Ministério da Cultura,
mas também do contrato administrativo que dela resultou."
Considerando o conteúdo do parecer acima mencionado, bem como o ponto de vista da
3
Unidade Técnica, entendo, também, que a inabilitação indevida de dois licitantes e a exigência mínima de
7
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dois atestados para qualificação técnica comprometeram o caráter competitivo da licitação, ferindo,
também, o princípio da isonomia. Segundo o ilustre professor Marçal Justen Filho, "o ato convocatório
viola o principio da isonomia quando: a) estabelece discriminação desvinculada do objeto da licitação;
b) prevê exigência desnessária e que não envolve vantagem para a administração; c) impõe requisitos
desproporcionados com as necessidades da futura contratação; d) adota discriminação ofensiva de
valores constitucionais ou legais".
No caso em tela, a administração, ao exigir a apresentação de 02 (dois) atestados de
aptidão técnica, contrariou o disposto no § 5° do art. 30 da Lei n° 8.666/93, o qual veda a exigência de
comprovação de atividade ou aptidão com limitações de tempo ou época ou ainda em locais específicos,
ou quaisquer outras não previstas no referido texto legal, que inibam a participação na licitação.
No entanto, premilinarmente, faz-se necessário determinar ao INT que suspenda o
prosseguimento do processo licitatório (Tomada de Preços INT n° 017/97) e justifique as exigências,
objeto desta Representação, constantes do Edital ora questionado.
Dessa forma, acompanhando, em parte, os pareceres exarados nos autos, Voto por que o
Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 20 de mai,o• de 1998.

LIN I, -MA-G H ES DA ROCHA
Ministro-Relator

•

•
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Processo n°: TC-015.190/97-8.
Classe de Assunto: VII - Representação formulada pela firma Costa Rego Construções Ltda. contra o
Instituto Nacional de Tecnologia — INT.
Responsáveis: Maria Aparecida Stalivieri Neves e Caetano Moraes.
Entidade: Instituto Nacional de Tecnologia — INT.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/RJ
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. acolher as justificativas apresentadas pelo Instituto Nacional de Tecnologia — INT, concernentes
à exigência constante no item 5.2.3 do Edital da Tomada de Preços INT n° 017, 30.09.97;
8.2. comunicar ao interessado o teor desta Decisão, bem como do Relatório e do Voto que a
fundamentam; e
8.3. arquivar o presente processo.
Ata n° 18/98 — Plenário.
Data da Sessão: 20/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

•

HÃE IROCHA
inistro-Relator
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ANEXO II DA ATA N° 18, DE 20-05-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de IN 298,
300 e 301, adotadas nos processos n's 001.493/97-3, 010.446/97-4 e 014.516/97-7, respectivamente,
relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado realizada nesta data (Parágrafo Único do artigo
66 do Regimento Interno).
Quanto ao processo n° 013.389/95-5 (Decisão 297) o Tribunal Pleno levantou a chancela
de "sigiloso" apenas da Decisão, mantendo-a em relação às demais peças do processo.

•

•

•
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Processo n2 TC-013.389/95-5 (Sigiloso - com os Volumes Ia IX) — Apenso: TC-013.768/96-4
Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração.
Interessado: Paulo César Ximenes Alves Ferreira, Presidente.
Entidade: Banco do Brasil S.A.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: não atuou nesta fase.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei
n2 8.443/92 e arts. 230, 231 e 235 do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. conhecer dos presentes embargos para considerá-los procedentes;
8.2. tornar insubsistente o teor da Decisão Sigilosa n° 199/98—TCU—Plenário;
8.3. levantar a chancela de "sigiloso" apenas da presente Decisão, mantendo-a quanto às demais peças
do processo, uma vez que o mesmo contém informações abrangidas pelo sigilo bancário de que trata o art.
38 da Lei n°4.595/64;
8.4. dar conhecimento desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao embargante,
informando-lhe que o Pedido de Reexame tratado na referida Decisão será apreciado em nova sessão, e
autorizando-o, desde logo, a produzir sustentação oral em tal ocasião; e
8.5. encaminhar o presente processo ao Gabinete do Ministro-Relator do Pedido de Reexame, para que
seja procedida nova apreciação da matéria.
Ata n° 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 20/05/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator),
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2 Ministro que alegou impedimento: Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça.

HOMERO SANTOS
Presidente

CAOS .A ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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Grupo 11 - Classe I - Plenário
TC-001.493/97-3 (Sigiloso, c/ 6 volumes)
Anexos: TC-003.974/96-0 (Sigiloso, c/ 2 vols.) e TC-002.077/97-3
Natureza: Pedido de Reexame da Decisão n 2 806/96 - Plenário
Órgão: Ministério da Aeronáutica
Interessado: Ministério Público junto ao TCU
Ementa: Pedido de Reexame interposto pelo Ministério Público contra
Decisão que considerou regulares os procedimentos de seleção e contratação
da empresa fornecedora de equipamentos para o projeto SIVAM. Conhecer
do pedido em tela, vez que parte dos fatos aduzidos se revelaram como
novos. Negar provimento ao recurso, porquanto os fatos comprovadamente
novos não se mostraram capazes de alterar o mérito da decisão recorrida.
Determinação. Comunicações. Arquivamento dos autos.

Em Sessão de 12.03.97, o Tribunal Pleno, ao apreciar o TC-001.493/97-3, referente à solicitação de
informações formulada pelo Senador Antonio Carlos Valadares e aprovada pela Mesa do Senado Federal,
determinou, por intermédio da Decisão n 2 082/97 (Ata n 2 08/97), dentre outras providências, o acolhimento da
citada solicitação e o envio dos autos ao Ministério Público para o exame da conveniência de apresentar pedido
de reexame da Decisão n 2 806/96 - TCU - Plenário, adotada no TC-003.974/96-0.
Sobre o decisum ora questionado, vale lembrar que, no essencial, este Tribunal considerou regulares os
procedimentos adotados pelo Ministério da Aeronáutica objetivando a seleção e contratação da empresa
fornecedora de equipamentos para o projeto SIVAM (Raytheon Electronic Systems).
Assim, em cumprimento à determinação do Plenário, a matéria foi submetida à Procuradoria junto a este
Tribunal, merecendo daquele parque/ especializado a seguinte manifestação de mérito (TC-001.493/97-3), verbis:
(.-.)

•

Em nossa promoção naquele feito, (...) analisamos detidamente a situação que então se expunha e
concluímos por sua legalidade. Entretanto, é bom frisar, nosso pronunciamento cingiu-se à questão pertinente à
dispensa de licitação para a escolha do consórcio liderado pela empresa Raytheon, bem como a aspectos formais
da contratação.
Também na Decisão de que ora se trata, foi determinado à Y- SECEX que realizasse auditorias semestrais
para acompanhamento da implantação do Projeto SIVAM, em face de sua materialidade e relevância.
Em cumprimento à determinação do egrégio Plenário, a Unidade Técnica procedeu à auditoria em
comento, e dela, em face da urgência requerida, resultou o relatório parcial de fls. 74/93, cujas constatações
embasaram o Voto condutor da referida Decisão n 2 82/97, da lavra do eminente Ministro-Relator JOSÉ
ANTONIO BARRETO DE MACEDO, bem como as declarações de Voto proferidas pelos não menos eminentes
Ministros FERNANDO GONÇALVES e CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA.
Conforme se constata dos autos, e em especial dos Votos dos insignes Ministros a quem nos referimos,
há evidências de prática de atos contrários à economicidade no desenrolar da relação contratual estabelecida entre
o Ministro da Aeronáutica e a empresa Raytheon, a merecer, em face do preceito constitucional insculpido no
caput do artigo 71 da Carta Magna, a apreciação por parte deste Tribunal.
Com efeito, os fatos trazidos a lume pelo Relatório de Auditoria deixam antever a possibilidade de que a
contratação efetivada talvez não tenha assegurado as melhores condições de qualidade e preço no fornecimento.
Como acentuado pelo eminente Ministro CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA, há indícios de que a proposta
selecionada como sendo a melhor tenha sido fundada em preços irreais.
Destaca-se, ainda, o fato de que houve a redução do número de radares, porém, com uma substancial
Min-VC _170 \C: Trabalho \sessao \ 149397.1)0C
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elevação de seus preços, sendo que a justificativa para esse fato encontra-se, como salientado pelo já citado
Ministro CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA, demonstrada de forma muito precária.
Por outro lado, em que pese a respeitável conclusão da equipe de auditoria no sentido de que não
vislumbrou quaisquer indícios das supostas irregularidades, não se pode deixar de considerar o fato de que essa
mesma equipe ressaltou a impossibilidade de julgar a exatidão e a consistência dos números apresentados e que
"muitas das mudanças ocorridas deveram-se a alterações de sistemas e equipamentos, o que, por tratar-se de
matéria técnica específica, não puderam ser avaliadas quanto à sua real necessidade e quanto à coerência dos
valores associados a tais alterações" (fl.89).
Do exposto, conclui-se que restaram dúvidas quanto à economicidade da contratação em tela,
acarretando, s.m.j., reflexos na Decisão n 2 806/96 - TCU - Plenário.
Os fatos acima apontados e outros constantes do Relatório de Auditoria não foram apreciados quando
da prolação daquela v. Decisão, uma vez que naquele momento as informações de que ora se dispõe não
constavam dos autos. Mas a realidade presente é outra, razão por que necessário encontrar-se o remédio jurídico
adequado à conformação dos fatos ao direito. E esse remédio encontra-se prescrito na Lei Orgânica e no
Regimento Interno desta Corte, qual seja, a possibilidade do pedido de reexame de que trata o artigo 48, caput
e parágrafo único da Lei n 2 8.443/92, reproduzida no artigo 230 do RI/TCU.
O pedido de reexame ora invocado encontra, em princípio, limitação temporal legal, mas isto não chega
a se constituir em óbice intransponível em face da exceção, também aberta pela lei, à superveniência de fatos
novos na forma prevista no Regimento Interno (artigo 32, parágrafo único, Lei n 2 8.443/92), sendo da forma
regimental a exigência de os fatos serem efetivamente comprovados (artigo 231, RI/TCU).
No caso vertente, indubitavelmente há fato novel justificador do pedido, visto que, embora alguns possam
ser contemporâneos ou até mesmo anteriores à prolação da Decisão cujo reexame ora se pugna, a sua constatação
se deu após esta, daí a sua novidade. Ademais, há que se considerar que, se conhecido o teor do que se trouxe
à baila, diferentes poderiam ter sido os termos do v. Decisum.
Igualmente escoimada de dúvidas é a ocorrência dos fatos ora apontados, bastando, para comprovar tal
assertiva, o simples compulsar das peças geradas pela equipe de auditoria, e, mais ainda, das próprias explicações
fornecidas pela autoridade ministerial, embora o enfoque dado por esta seja diverso do que ora se vislumbra (fls.
94/115).
Dessa forma, presentes se fazem os pressupostos do pedido de reexame, restando assim a esse parquet,
na condição de custos legis, o exercício não da faculdade, mas do dever legal de formular o aludido pedido,
consoante artigo 33, da multicitada Lei n 2 8.443/92, desconsiderando-se de antemão a possível intempestividade,
em face do permissivo legal da ocorrência de fato novo.
17. Destarte, pelas razões ora expendidas, e com fulcro nos artigos 32, parágrafo único; 33 e 48 da Lei n 2
8.443/92, bem como nos artigos 231 e 233 do Regimento Interno deste Tribunal, o Ministério Público, por
intermédio de sua representante infra-assinada, formula o presente pedido de reexame da Decisão n 2 806/96 - TCU
- Plenário, ao tempo em que protesta por que sejam juntados a estes autos o Contrato firmado entre o Ministério
da Aeronáutica e a empresa Raytheon, bem como os autos da Auditoria Semestral já realizada pela zelosa 3 2
SECEX, com vistas à melhor elucidação dos fatos ora discutidos."
A propósito da preliminar acima suscitada pela d. Procuradoria, compete assinalar que esta encontra-se
plenamente atendida, vez que já foram juntados aos autos cópia do retrocitado Contrato, bem como o TC002.077/97-3, concernente ao Relatório da recente Auditoria Semestral realizada no Projeto SIVAM.
Nos termos do art. 3 2 da Resolução n2 074/96-TCU os presentes autos foram encaminhados à 10 2
SECEX para o competente exame da matéria.
Em bem lançado parecer, a instrução técnica deu início ao exame da admissibilidade do presente recurso
discorrendo de forma sucinta sobre a função dos recursos ( substitutiva ou rescindente), advindo daí a ilação de
que "o pedido de reexame interposto pelo MP/TCU tem função rescindente, haja vista que, em última análise,
MinVC_170\C:\Trabalho\sessao\149397.DOC

—

1 3 0—
Assess or

•

3

Tribunal de Contas da União
TC-001.493/97-3

pede que seja anulada a decisão, eis que proferida sem a observância de fatos de que ora se dispõe, mas que, à
época em que fora prolatada, não constavam dos autos. Contudo, o recurso não indica qual o entendimento que
o 'Parquet' empresta à prova dos autos. O MP/TCU não se posiciona quanto aos fatos novos por ele mencionados
trazerem, de forma inequívoca, nova verdade aos autos".
Observa que se analisado o pedido de reexame apenas quanto à existência de fatos novos, seria de
recebê-lo. Todavia, o pedido do Ministério Público junto ao TCU não é no sentido de apresentar nova decisão,
substitutiva daquela proferida, mas sim com vistas a "rescisão da decisão, para que, em se analisando os fatos
novos por ele mencionados, se prolate novo 'decisum', que pode, até mesmo, vir a ser idêntico àquele do qual ora
se recorre".
Desse modo, a instrução dos autos entende que "não se poderia, em que pese o caráter inédito do
recurso interposto, receber o pedido de reexame do MP/TCU. Não porque não haja fatos novos, mas porque,
embora presentes, limita-se a pedir a rescisão do julgado, quando, s.m.j., deveria concluir quanto ao julgamento
de mérito a ser proferido diante dos fatos novos por ele apresentados". Por outro lado, tendo em vista a relevância
da matéria, a existência de fatos novos e, principalmente, o fato de que a questão fora, inicialmente, suscitada pelo
próprio Plenário, consoante item 8.5 da Decisão 082/97, opina conclusivamente no sentido de se reconhecer a
Quanto ao mérito, a instrução
excepcionalidade do caso, para, conhecendo o recurso, analisar o seu mérito. 09.
ressaltou que o recurso busca supedâneo na Declaração de Voto do eminente Ministro Carlos Átila proferida
no TC-001.493/97-3, razão pela qual transcreveu as questões ali suscitadas (alíneas a a k, cf. fls. 184/186 dos
citados autos), para em seguida tecer sobre cada alínea destacada algumas considerações, que, no essencial,
merecem ser reproduzidas abaixo:
Alínea "a"
A alínea "a" acima transcrita afirma que o processo de seleção não se assemelha a uma licitação, haja vista que
não seguiu a regra do art.33, IV, da Lei 8.666/93.
De fato, não seguiu, mas lembremo-nos de que também não havia obrigação nesse sentido, uma vez que "um
processo semelhante a uma licitação", ou seja, um processo, para que se assemelhe a uma licitação, não tem que
necessariamente seguir todas as normas jurídicas aplicáveis àquela. Até mesmo, porque se assim o fosse, licitação seria e,
no caso "sub examem", a licitação fora corretamente dispensada. Todavia, tal fato não tem maior relevância no deslinde do
feito. Vale sim, a afirmação da mesma alínea "a" no sentido de que "...o que se requer é saber se as condições contratuais
são as melhores, independentemente do processo de seleção adotado", pois, haja ou não obrigatoriedade de licitar, o
administrador público estará sempre obrigado a buscar as melhores condições para a Administração, observados os aspectos
de conveniência e oportunidade.
Alínea "b"
A alínea "b" diz que as justificativas para as diferenças entre os preços indicados na "proposta final" e aqueles
consignados no contrato são no sentido de que estas decorreram de negociações com o fornecedor condicionadas à
preservação dos mesmos quantitativos e do mesmo valor global. Afirma, ainda, que há nessas justificativas duas
contradições.
A primeira seria que os quantitativos não foram mantidos. Nesse aspecto, pedindo as vênias de estilo por
dissentir, os "mesmos quantitativos" a que se referem as justificativas não são entre a "proposta final" e o contrato. Referemse sim, como bem afirmam os itens 6.5 e 6.9 do Relatório da Decisão Plenária 082/97 (Relatório), que serviu de
fundamentação à Declaração de Voto do eminente Ministro Carlos Átila, à manutenção de quantidades entre a "proposta
preliminar" (planilha de julho de 94) e a "proposta final" (planilha de fevereiro de 95). Entre essas, o próprio item 6.9 do
Relatório afirma que não houve qualquer alteração na quantidade dos equipamentos. Note-se que a Declaração de Voto
utiliza a expressão "mesmos quantitativos e mesmo valor global" acrescida da expressão "do contrato". que não figura no
item 6.5 do Relatório. (grifo nosso)
S.m.j.. boa parte dos problemas de interpretação que ocorrem nos autos são devidos ao fato de que a instrução
de fls.74/93 do TC-001.493/97-3 considerou, equivocadamente. como proposta final a planilha de julho de 94 ("proposta
preliminar") e não a de fevereiro de 95 ("proposta final"). Para que bem se entenda a matéria, são três as planilhas da
Raytheon. A primeira, de julho de 94, fora apresentada preliminarmente com a expressa ressalva de que os preços ali cotados
poderiam ser alterados. É a "planilha preliminar", que o MAer chama de "planilha da proposta". A segunda, de fevereiro de
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95, fora apresentada por solicitação da CCSIVAM com vistas a que os preços fossem firmes, eliminando-se a ressalva
constante da anterior. É a "planilha final", que o MAer chama de "planilha do contrato", mas que note-se não é aquela
constante do contrato, o MAer lhe atribui esse nome, pois essa planilha foi a base dos preços para o contrato. A terceira é
aquela constante do próprio contrato. O MAer a chama de Anexo XIII do contrato. As três planilhas estão juntadas no TC001.493/97-3, respectivamente, às fls. 11/19, 27/33 e 20/26. (grifo nosso)
Quanto à segunda contradição (...), no sentido de ser "paradoxal que uma negociação que visa a melhorar os
preços e as condições de fornecimento se realize sob a condição de manter inalterado o preço global do contrato" e de
que "A condição, obviamente, impede a busca do melhor preço. Para assegurá-lo, ao contrário, seria necessário exigir
que redução nos preços unitários se refletissem em diminuição do preço global", "data maxima venia", a comparação está
novamente sendo feita como se a manutenção do valor global tivesse se dado entre a "proposta final" e o contrato, o que não
é pertinente. Note-se que o valor final do contrato - fls.26 do TC-001.493/97-3 - (US$ 1.285.000.000) é maior do que o
valor da "proposta final" - fls.33 do TC-001.493/97-3 - (US$ 1.245.117.193), o que demonstra, de forma inequívoca, que
não houve manutenção do valor global entre a "proposta final" e o contrato.
A tabela a seguir apresentada, extraída da comparação entre a planilha de fevereiro de 95 e o Anexo XIII do
contrato, é capaz de demonstrar que não houve manutenção do valor global do contrato:
Equipamentolse;viçO

83.412.912

Radar 2D

Arieixo 'XIII,contrafo

,

Diferença

55.801.802

27.611.110
- 4.084.698

8.797.568

12.882.266

116.628.732

116.628.732

ZERO

Estações Meteorológicas

17.469.536

17.657.769

- 188.233

Radar Meteorológico

27.969.052

27.969.052

ZERO

Rádio-Determinação

3.240.367

3.240.367

ZERO
ZERO

Estação Radar Fixo Secundário
Radar de Detecção Transportável

Exploração de Comunicações
Vigilância Aérea

.

4.621.596

4.621.596

265.953.704

265.953.704

ZERO
2.800.000

122.660.140

119.860.140

Aeronave de inspeção e vôo

56.298.922

57.298.922

- 1.000.000

Subsistema de Auxilio à Navegação

15.592.916

6.674.183

8.918.733

Telecomunicações

103.854.804

104.610.704

-755.900

Atualização INPE

17.844.886

17.844.886

ZERO

131.611.397

133.411.397

- 1.800.000

17.848.600

17.852.500

- 3.900

8.277.919

8.277.919

ZERO
128.000

Sensores Aéreos

•
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Processamento e Visualização de Dados
Operações Assistidas
Assistência Técnica
Treinamento

10.4.33.613

10.305.613

Sobressalentes

79.959.298

79.959.298

ZERO
- 3.000.000

Serviços de Reparos Disponíveis
Ferramentas e Equipamentos de Teste
Equipamentos de Suporte
Miscelânea
Fomecimentos e Serviços Complementares
Serviços Locais
TOTAL DO Pf2d0AMA ::.

ZERO

3.000.000

22.631.231

22.631.231

ZERO

ZERO

28.517.919

- 28.517.919

10.000.000

ZERO

10.000.000

ZERO

170.000.000

- 170.000.000

120.000.000
. ,::,. - f
- 1.245:117.193

ZERO
1 2 .05.000;ó00:

120.000.000
.
,. .
: ,.39.882.807 .:

OBS: O total apontado na planilha da "proposta fmal" (FEV/95) seria de 1.395.117.193. A diferença de 150.000. 000
entre esse valor e aquele apontado na tabela se deve ao fato de que a planilha considerou os "serviços de engenharia civil",
os quais não integraram o contrato 01/95 CCSIVAM/Raytheon. (informações extraídas de fls.26 e 33 do TC-001.493/97-3).
Quanto à manutenção das quantidades e do valor global entre a "proposta preliminar" e a "proposta final", não
há irregularidade. Exceção deve ser feita para o item "sobressalentes", que será abordado no curso desta instrução. É que,
conforme afirma o item 6.8 do Relatório, a principal exigência da CCSIVAM foi no sentido de que todos os preços da
"proposta final" fossem considerados firmes, isso é, que não estivessem sujeitos à ressalva contida na "proposta preliminar".
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Logo. a Raytheon incorporou aos equipamentos custos que anteriormente estavam dissociados dos daqueles, mas que, notese já constavam da "proposta preliminar". Parcelas que constavam da "proposta _preliminar" separadamente do preço dos
equipamentos, passaram a integrar, na "proposta final", o preço dos equipamentos. Por isso, o preço dos equipamentos
aparece cotado com valores diferentes nas duas propostas, sem que tenha havido aumento.f ..) O que se deu não foi uma
troca dos valores de garantia, documentação e armazenagem para compensar o aumento do preço do radar. Aqueles valores
já compunham o preço do radar, estavam apenas discriminados separadamente. O que ocorreu foi tão-somente uma nova
forma de apresentação da proposta, onde os valores de garantia. documentação e armazenagem inerentes ao radar passaram
a ter seus preços já incluídos no preço do radar. (grifo nosso)
Nesse sentir, conquanto haja diferença entre os preços cotados individualmente na "proposta preliminar" c na
"proposta final", a quantidade de equipamentos e serviços recebidos será exatamente igual, razão pela qual é, s.mj., justo
que o valor global seja o mesmo nas duas propostas. O caso dos autos é o mesmo, basta uma leitura atenciosa das
explicações do Exmo. Sr. Ministro da Aeronáutica constantes de fls.97 "usque" 115 dos autos do TC-001.493/97-3, em
especial dos quadros de fls.102 e 112/115, para que se entenda o aqui explicitado. A "proposta final" não decorre de
negociação, no sentido estrito da palavra, da "proposta preliminar". É, como já dito, tão-somente uma nova forma de
apresentar a proposta com a exclusão da ressalva de que os preços poderiam variar. Ao reverso do que possa parecer, houve
prudência por parte da CCSIVAM ao requerer que a Raytheon apresentasse planilha sem ressalva que permitisse a variação
dos preços, já que se buscou uma planilha em que os custos pudessem ser confiáveis, para. só então, celebrar o contrato.
(grifo nosso)
Alínea "c"

Quanto à alínea "c", que afirma que houve justificativas no sentido de que os preços dos equipamentos indicados
na "proposta final" não incluiam diversos custos, o que constituiria confissão de que os valores da proposta foram
subestimados, sendo os preços ali fixados irreais, cabem as seguintes considerações:
O item 6.7 do Relatório afirma que, "verbis":
"Assim, o 'preço do equipamento' que consta do Anexo XIII do contrato não é o mesmo da 'proposta final'.
Naquele estão englobados, além do preço do equipamento que constava na 'proposta final', as parcelas relativas à
'documentação' (coluna G), ao 'teste de aceitação de campo' (coluna M), além de parte das parcelas de 'assistência
técnica' e 'treinamento'."
Note-se que da análise da "proposta preliminar", da "proposta final" e do contrato, o que se constata é que os valores
ali mencionados foram incorporados ao preço dos equipamentos na passagem da "proposta preliminar" para a "proposta
final", e não na passagem dessa última para o contrato. Basta verificar que a "proposta final" não discrimina, por exemplo,
parcelas de documentação e teste de aceitação de campo, não há nessa proposta as mencionadas colunas "G" e "M". A
proposta que discrimina em separado valores de documentação e teste de aceitação de campo é a "preliminar", onde se vê
a coluna "G" (documentation) e a coluna "M" (field acceptance test). Logo, a "proposta final" também englobava aquelas
parcelas. Como já mencionado anteriormente, as propostas "preliminar" e "final" se equivalem, apenas são apresentadas de
forma distinta. Assim, s.m.j, não há nenhuma prova, ou mesmo indícios concretos, de que a "proposta preliminar" ou de que
a "proposta final" tenham preços irreais. Até mesmo, porque a "proposta final" incluia os custos de documentação, testes,
assistência técnica e outros, só que incorporados ao preço dos equipamentos.
Alínea "d"

A alínea "d" ao asseverar que foi dito que "os valores de assistência técnica estavam muito altos, o que poderia
gerar subutilização dos recursos, e que ditos valores firam reduzidos, transferindo-se o saldo para o item peças e
sobressalentes", finaliza concluindo "... que a negociação com o fornecedor não buscou de fato a redução do custo do
programa, e sim a manutenção do valor do contrato, para que o mesmo funcione como fonte de recursos, ainda que a
custa de preços artificiais dos itens a serem fornecidos".
Essa alteração de valores de assistência técnica e sobressalentes se deu, de fato, entre as propostas "preliminar"
e "final".
Entre essas duas fases não houve negociações que gerassem obrigações para a União. Há que se ter por bem claro
que a "proposta final", como já dito, nada mais era do que a "proposta preliminar" apresentada de forma a que se pudesse
ter os preços por firmes. As negociações para o contrato foram feitas, ressalte-se bem, tão-somente com base na "proposta
final". Da análise dessa e do contrato, constata-se, de forma cristalina, que os valores de assistência técnica c de
sobressalentes permaneceram inalterados. Logo, não há que se falar em preços artificiais que buscassem a manutenção do
valor global do contrato, que, conforme já mencionado, sofreu variação. Ademais, a proposta da Raytheon não gera
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obrigações para a União. O deslocamento de parte do valor de assistência técnica para sobressalentes buscou a manutenção
do valor global somente entre duas propostas, não vinculando a União à sua manutenção quando do contrato. Todavia, o
valor de sobressalentes, em se mantendo inalterado entre a "proposta final" e o contrato, revela que não se reanalisou a
necessidade de redimensioná-lo em função das alterações de quantidade ocorridas. Ademais, não há nos autos explicações
suficientes quanto ao acréscimo imotivado no valor de sobressalentes entre a "proposta preliminar" e a "proposta final", já
que entre essas não houve alteração na quantidade de equipamentos.
Dessa forma, se faz necessário que se diligencie à CCSIVAM com vistas a que informe: quais as razões pelas
quais o valor de "sobressalentes" foi alterado entre as planilhas de julho de 94 e de fevereiro de 95; e quais as razões que
fundamentaram a manutenção do valor desse item entre a planilha de fevereiro de 95 e o Anexo XIII do contrato, uma vez
que entre esses houve alteração nas quantidades dos equipamentos.
Alínea "e"

•

Na alínea "e", se afirma que "a justificativa para a redução à metade do número de radares com a simultânea
elevação (43% a mais) de seus preços está demonstrada de forma muito precária. A alegação de que esse aumento seria
resultado do rateio dos custos fixos do projeto por uma quantidade menor de equipamentos contratados presume que
o custo fixo de desenvolvimento do produto represente muito mais de 43% do custo total, o que somente seria aceitável
caso se tratasse de um produto inteiramente novo e original, produzido com exclusividade para o SIVAM o que não se
caracteriza, ainda que se leve em conta a necessidade de adaptações para as condições específicas dos locais de
instalação".
Às fls.102 do TC-001.493/97-3, o Ministro da Aeronáutica, por meio de um quadro explicativo, informa que o
valor unitário do radar primário c secundário 2D passou de US$ 4.811.452,00 para US$ 6.881.675,00 em virtude de
atualizações tecnológicas (acréscimo de US$ 735.911,00) e de alterações na quantidade contratada (acréscimo de US$
1.334.312,00). Dessa forma, o valor individual que, s.m.j., se pode atribuir como rateio de custos fixos entre os demais
radares é de US$ 1.334.312,00.
Nesse sentir, o valor de custo fixo que passou a onerar cada um dos sete radares a serem fornecidos passou a ser
de US$ 2.668.624,00. Sendo US$ 1.334.312,00 decorrentes dos custos fixos repassados pela subtração de cada um dos sete
radares adicionados com outros US$ 1.334.312,00 referentes aos custos fixos que já oneravam cada um dos sete radares
que permaneceram. Assim, o custo fixo representa 38,78% do preço do radar. Contudo, o simples exame do percentual de
custo fixo não é indicativo de sobrepreço.
Devemos, ainda, considerar a dificuldade material de calcular qual seria o adequado percentual de custo fixo, uma
vez que esse percentual é função de diversas variáveis, dentre as quais se tem a quantidade produzida. A isso, soma-se a
dificuldade jurídica decorrente de exigência de informações a serem prestadas pela contratada, as quais podem ter natureza
sigilosa em função de segredo industrial ou estratégico.
35. Observados esses aspectos, a louvável preocupação do eminente Ministro Carlos Átila se consubstancia no fato
de que o importante é saber se foi pago preço acima do considerado razoável pelas condições mercadológicas.
Às fls. 102 do TC-001.493/97-3, o Ministro da Aeronáutica afirma que "foi feita uma análise comparativa entre
os preços dos radares da Raytheon com os custos relativos a outros radares disponíveis no mercado, e de mesmas
características, a fim de verificar se o aumento do preço médio, decorrente da diminuição da quantidade a ser
contratada, não colocaria o radar Raytheon acima do preço normal".Se, de fato, a CCSIVAM fez tal pesquisa de
mercado e comprovou que os preços encontravam-se de acordo com aqueles praticados pelo mercado, a questão fica
resolvida, eis que não haveria sobrepreço. Todavia, a alegação não poderia prescindir de demonstração perante esta Corte,
para que não haja dúvidas quanto ao procedimento. Destarte, faz-se necessário que se diligencie à CCSIVAM, com vistas
a que comprove que, da análise comparativa entre os preços dos radares Raytheon e dos similares existentes no mercado,
efetuada quando da redução do número de radares, restou demonstrado que os preços dos radares Raytheon, ainda que
aumentados em função da redução da quantidade a ser fornecida, encontravam-se em consonância com os valores de
mercado.
Alínea "f"

A alínea "f' diz que houve afirmações de que "os radares foram reduzidos de quatorze para sete porque,
emergencialmente, foram instalados cinco radares da marca Thomson, e que "os custos de integração" dos sete novos
radares a estes cinco explicam também, parcialmente, o aumento de seu preço", o que reforçaria as dúvidas expostas,
pois os preços dos radares a serem fornecidos pela Raytheon já deveriam conter os "custos de integração" com os radares
Thomson, por serem estes os que equipam o sistema CINDACTA, já existente no Brasil.
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De fato, o custo dessa integração seria previsível desde o início do SIVAM. Dessa forma, não haveria, em
princípio razões para que tal necessidade somente fosse levantada em uma fase posterior do procedimento. Ressalte-se que
não há nos autos qualquer elemento capaz de elucidar o fato, razão pela qual se faz necessário que se diligencie à CCSIVAM,
com vistas a obter os esclarecimentos necessários.
Alínea "g"
Na alínea "g", é dito, com base no item 6.12.1.2 do Relatório, que houve justificativas no sentido de que "não
é possível determinar se os valores correspondem à realidade dos fatos, pois a empresa fornecedora não abre sua
planilha de preços a esse nível", o que implicaria que a aceitação da validade dessa postura do fornecedor significa entregarse o comprador, de mãos atadas, às condições impostas pelo fornecedor, denunciando no mínimo uma negociação débil e
mal conduzida.
O item 6.12.1.2 do Relatório diz respeito ao problema da variação de custos dos "Radares 2D
primário/secundário fixo", ocorrida em função da variação de suas quantidades. Nesse aspecto, as planilhas da Raytheon
demonstram apenas o preço a ser pago pelos diversos equipamentos sem, contudo, detalhar os custos em que incorre para
produzi-los e fornecê-los. S.m.j., não há obrigatoriedade de que a Administração contratante verifique quais os custos em
que incorre a contratada para o fornecimento. A contratação com a empresa que oferece melhores condições à Administração
• deve advir da escolha daquela que lhe oferece a melhor relação preço/qualidade técnica, ou ainda, menor preço, conforme
o tipo da licitação. Os custos em que incorre a contratada não são, necessariamente, indicativos de menor preço para a
Administração, eis que sobre esses a contratada aplicará uma série de acréscimos até formar o seu preço de venda. Ademais,
não há obrigação legal de que a empresa contratada apresente demonstrativo de seus custos à Administração. Pode, contudo,
haver interesse da empresa contratada em apresentar suas planilhas de custos para subsidiar pedido de reequilíbrio da
equação financeira do contrato.
Destarte, ainda que as normas que regulam a contratação com a Administração sejam de direito público, não se
pode exigir que a contratada apresente elementos que a lei ou que o edital não exigem. Sobretudo, em processo onde se
envolve equipamento de alta tecnologia, onde a divulgação de demonstrativo de custos pode prejudicar até mesmo segredo
industrial. Seria até possível que a Administração estabelecesse exigência de apresentação de planilhas de custo. Todavia,
para que isso fosse exigível, necessário seria que o edital contivesse essa previsão. A obrigatoriedade de apresentação e
demonstração dos custos é de rigor nos processos de concessão de serviço público, visando sempre à modicidade das tarifas.
Não há, s.m.j., irregularidade quanto a esse ponto.
Alínea "h"
Assim dispõe a alínea "h" da Declaração de Voto:
"o item 6.12.3.1 do Relatório volta ao tema da instalação emergencial dos cinco radares, e afirma que
a mesma foi providenciada 'em razão da demora no início do projeto, e em razão da urgência de aumentar o controle
sobre determinadas áreas consideradas mais críticas na Região Amazônica'. A instalação dos cinco equipamentos,
assevera-se expressamente a seguir, 'feita com recursos do CISCEA. diminuiu a necessidade de aquisição de radares'.
Essa afirmação, a meu ver, lança dúvida sobre a consistência de todo o projeto, tanto do ponto de vista de rigor e
exatidão de sua concepção técnica, quanto, especialmente, do ponto de vista de economicidade, que o Tribunal está
obrigado a examinar, por força de suas competências constitucionais. Se a instalação 'frita com recursos do C1SCEA',
em caráter de urgência, teve o condão de possibilitar a redução à metade da quantidade de radares a serem adquiridos,
surge a necessidade de questionar a economicidade de um contrato global, firmado com preços unitários imprecisos
e mutáveis, conforme se trate de equipamentos, serviços, obras, etc. O contrato firmado aumenta o endividamento
externo do país em quase três bilhões de dólares para executar um projeto que, conforme se depreende do argumento
trazido pelo Relatório, pode ser mais economicamente contratado e executado por etapas, equipamento por equipamento,
setor por setor, sub-região por sub-região garantindo-se sobretudo melhores condições de negociação, se efetuadas as
compras caso a caso;"
43. O Projeto SIVAM foi objeto de estudos que concluíram pela sua concepção e desenvolvimento em um bloco
único. "Data venha", não se pode afirmar que a instalação dos cinco radares Thomson demonstra que seria economicamente
vantajoso contratar e executar o projeto em partes. Lembremo-nos de que essa instalação tem um aspecto diferencial, que
é o fato de ter sido feita emergencialmente, o que poderia até mesmo, dentro de certos limites, justificar preços mais elevados
do que os da parcela do Projeto SIVAM que substituiu. O simples fato de se ter feito instalação emergencialmente não
permite ilação no sentido de que todo projeto tecnológico - que, não se pode negar, consumiu enormes estudos de pessoas
altamente especializadas - pudesse ser mais econômico se contratado e executado em partes. Até mesmo, porque, em regra,
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qualquer sistema é mais barato se contratado como um todo. Note-se que o próprio ordenamento positivo afasta a
exigibilidade de licitação diante de situações emergenciais, o que demonstra a impropriedade de comparação entre a
instalação dos cinco radares Thomson e o Projeto SIVAM. Demonstrado o caráter emergencial da instalação, fica afastada
a possibilidade de irregularidade quanto aos cinco radares Thomson. O que se deve ter por pertinente é o fato de que a
situação emergencial não está cabalmente demonstrada. As afirmações de que havia necessidade premente de controlar o
tráfego aéreo na região precisam ser melhor esclarecidas. A Região Amazônica nunca teve controle aéreo plenamente eficaz.
Talvez fosse possível aguardar a conclusão do Projeto SIVAM. Destarte, impende que se diligencie à CCSIVAM com vistas
a que demonstre efetivamente a necessidade de que fossem instalados emergencialmente os cinco radares Thomson.
Alínea "i"
A alínea "i" dispõe que "a economicidade está ainda comprometida pela verificação de que qualquer alteração
do crono grama do projeto acarretará altos custos financeiros, em decorrência da comissão de compromisso que onera
o empréstimo global. Em projeto dessa amplitude e complexidade, as mudanças de crono grama são inevitáveis. Aliás,
esta situação já ocorreu , pois se sabe que o Banco do Brasil teve de arcar com essa espécie de multa, contrariamente
à informação fornecida ao Tribunal em dezembro último".
De fato, já houve pagamento de comissão de compromisso. Todavia, essa comissão é devida aos agentes
financeiros, no percentual variável de 0,125% a 0,5% incidente sobre o saldo não desembolsado, quando os recursos
permanecerem sem utilização a partir de determinadas datas. Para que o financiamento no exterior fosse possível, a comissão
de compromisso era cláusula inafastável, pois é norma das instituições financeiras. Ou se aceita a comissão de compromisso,
ou não há financiamento. De leitura das fls.53/55 dos autos, constata-se que há Resolução do Senado Federal aprovando as
comissões de compromisso a partir de 15.06.95. Dessa forma, se o ato teve aprovação do Senado Federal, não é, s.m.j.,
imputável aos responsáveis pela contratação do SIVAM. Ademais, a CCSIVAM não tem qualquer ingerência sobre o
contrato de crédito externo celebrado.
Alínea "j"
A alínea "j" diz que "no item 7.1.2.1 se afirma que 'não há como saber qual é o montante que Jói incorporado
aos preços'. em decorrência da adição de valores referentes a treinamento e assistência técnica'. O fato corrobora todas
as dúvidas suscitadas com relação aos valores contratados, pois evidencia que os preços foram aumentados de forma
aleatória".

Impende esclarecer que os preços não foram aumentados em decorrência da adição de valores referentes a
"treinamento" e "assistência técnica". É que, enquanto na planilha de julho de 94 esses valores encontravam-se discriminados
por equipamento, na planilha de fevereiro de 95 e no Anexo XIII do contrato, foram dissociados do preço daqueles, passando
a figurar como itens específicos. Assim, não há que se falar em montante incorporado aos preços dos equipamentos sob os
títulos de "treinamento" ou "assistência técnica". O problema de interpretação decorre do fato de que se está dando, aos
valores de "treinamento" e de "assistência técnica", o mesmo tratamento que deve ser dado aos itens "atualização
tecnológica"," armazenagem", "teste de aceitação de campo", "preparação de treinamento", "garantia" e "documentação".
Esses ficaram agregados aos equipamentos - não constam em separado da planilha de fevereiro de 95 e do Anexo XIII do
contrato -, enquanto aqueles não foram adicionados, mas sim dissociados dos preços dos equipamentos - figuravam como
parte do preço dos equipamentos na planilha de julho de 94, colunas "J" e "O", passando a figurar em separado na planilha
de fevereiro de 95 e no Anexo XIII do contrato.
Alínea "k"
A alínea "k" assim dispõe "no item 7.1.2.2, em quadro de discriminação de preços das duas "centrais de
comutação", os valores da "instalação" indicados na proposta foram de 5,2 e 2,7 milhões de dólares e, no anexo
contratual, de 1,8 e 0,2 milhões, respectivamente. Nesse caso, a redução é favorável ao contratante, mas o vulto da
variação de preços demonstra a inconsistência dos valores registrados na proposta que orientou a escolha do
fornecedor, aumentando as dúvidas quanto à validade do processo seletivo".
Ainda que o valor da instalação das centrais de comutação em comento tenha variado substancialmente, quando
comparados isoladamente, isto é, sem que se faça comparação com o montante total do contrato, não há, s.m.j., nesse
aspecto, impropriedade capaz de lançar dúvidas quanto à validade do processo seletivo.
O § 1° do art.65 da Lei 8.666/93 admite que o contratado fica obrigado a aceitar, nas obras serviços ou compras,
acréscimos ou supressões de até 25% do valor atualizado do contrato.(...) A legislação consagra o princípio de que a
Administração, diante de fatos novos que demandem alterações contratuais, possa redimensionar o contrato, como já
mencionado, dentro dos limites legais. Ressalte-se que, embora as alterações tenham se dado antes da celebração do contrato,
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o que se busca é tão-somente a demonstração da finalidade da Lei, de forma a verificar que há princípio jurídico, ali
insculpido, capaz de informar a interpretação do ordenamento jurídico em outras questões. Até mesmo, porque o dispositivo
mencionado fala de alteração de contrato já celebrado, enquanto a alteração de que tratam os autos refere-se à ocorrida entre
a proposta e o contrato, não obstante quem possa alterar o contrato, possa, "a fortiori", alterar a proposta.
(...)
As informações dos autos são no sentido de que as alterações ocorridas nas centrais de comutação se devem,
como afirma o item 7.1.2.4 do Relatório, ao fato de que:
"Inicialmente, o sistema gerenciador de rede proposto era muito simples, não realizando todas as tarefas que os
técnicos da Comissão julgavam necessárias. Essas tarefas seriam realizadas de forma distribuída pelas Centrais de
comutação. A CCSIVAM considerava que a melhor opção seria ter tais tarefas realizadas por um único equipamento,
de forma centralizada. Dessa forma, foi solicitada à Raytheon uma mudança de configuração com uma conseqüente
alteração de equipamentos. O novo sistema gerenciador de rede passou a ser muito mais complexo, e conseqüentemente
mais caro; em compensação as Centrais de Comutação ficaram mais simples e, em razão disso, mais baratas. Essa
mudança de configuração teria não só melhor atendido às necessidades do sistema, como também gerado uma redução
de preços, considerando o conjunto dos três equipamentos." (grifo nosso)
Dessa forma, as explicações são suficientes para demonstrar a necessidade e a propriedade das alterações que
envolveram as centrais de comutação. Havendo, portanto, fato jurídico capaz de admitir as alterações feitas, exigir que o
administrador mantivesse o contrato com rigidez absoluta, isso é, sem qualquer possibilidade de alterar as especificações
de alguns equipamentos, seria ir além do que o ordenamento jurídico exige, pois, como já demonstrado, é inequívoco que
a lei reconhece a necessidade de que se processem alterações nos contratos, sem que com isso se tenha por viciado o
procedimento seletivo. Ademais, deve-se reconhecer que, diante da magnitude e complexidade do SIVAM, dificilmente o
contrato poderia ser celebrado sem que houvesse alterações entre esse e a proposta selecionada. Mencionando-se, por fim,
que as alterações do valor global incorridas entre a planilha de fevereiro de 95 c o Anexo XIII do contrato são da ordem de
3,2%.
Por todo o exposto, fica demonstrado que, conquanto não haja nos autos elementos capazes de formar
convencimento de que há irregularidades na contratação do SIVAM, persistem algumas questões que precisam de
esclarecimentos adicionais para que se possa certificar a correção dos procedimentos adotados. Dessa forma, assiste, s.m.j.,
razão ao Ministério Público quanto a ter sido a Decisão recorrida proferida sem a observância de fatos que, agora, se tem
conhecimento, pelo que é de rescindir o julgado, com vistas a que se reabra a instrução processual, para que se produzam
provas capazes de elucidar, de forma convincente, a regularidade ou irregularidade dos atos administrativos em questão".

Concluindo o seu proficiente parecer, a instrução alvitrou a seguinte proposta de mérito:
I) que seja conhecido o pedido de reexame interposto pelo MP/TCU, dada a relevância da matéria e o
fato de que a questão fora, inicialmente, suscitada pelo Plenário;
que, no mérito, lhe seja dado provimento, para tornar insubsistente a Decisão Plenária 806/96, eis
que proferida sem a observância de fatos que podem repercutir no desfecho de mérito do feito;
que, como corolário da fundamentação da rescisão do julgado, seja .determinada a reabertura da
instrução processual, para diligenciar à CCSIVAM com vistas a que:
111.1) informe a esse Tribunal:
quais as razões que fundamentaram a manutenção do valor do item "sobressalentes" entre a planilha
de fevereiro de 95 e o Anexo XIII do contrato, uma vez que houve alterações nas quantidades de equipamentos;
quais as razões que fundamentaram a alteração do valor de "sobressalentes" entre as planilhas de julho
de 94 e de fevereiro de 95;
por que os custos de integração do SIVAM com os cinco radares Thomson, instalados
emergencialmente na Amazônia, não foram previstos desde o inicio do procedimento que culminou com a
contratação da Empresa Raytheon, haja vista que haveria necessidade de integração do SIVAM com o Sistema
do CINDACTA, que é equipado com radares Thomson;
111.2) comprove que, da análise comparativa entre os preços dos radares Raytheon e dos similares
existentes no mercado, efetuada quando da redução do número de radares, restou demonstrado que os preços dos
radares Raytheon, ainda que aumentados em função da redução da quantidade a ser fornecida, encontravam-se
10.
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em consonância com os valores de mercado;
111.3) demonstre efetivamente a necessidade de que fossem instalados emergencialmente os cinco radares
Thomson.
Por seu turno, o Titular da 10' SECEX, ao acolher as proposições feitas pelo Sr. Analista e endossadas
pelo Sr. Diretor da 1a D.T., aditou informação no sentido de "que se encontra apensado a estes autos o Processo
TC-002.077/97-3, que dispõe sobre a realização de diligência à Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo. Em
virtude da interposição do recurso que ora se examina, a medida sugerida encontra-se suspensa. Com o julgamento
do recurso, cessar-se-á a causa da suspensão, razão por que se fará necessário proferir deliberação quanto à
retomada dos procedimentos julgados convenientes".
Cumpre assinalar a existência de memorial apresentado pela Raytheon Electronic Systems (volume
anexo) que, como parte indissociável destes autos, aduz respostas a dúvidas suscitadas neste Tribunal e no
Congresso Nacional sobre procedimentos adotados no processo de seleção da empresa fornecedora e na
conseqüente adjudicação do contrato para implantação do projeto SIVAM.
Primeiramente ressalta que talvez decorra de um mal-entendido dos fatos a alegação de que houve
reduções das quantidades de alguns equipamentos, mas nenhuma redução do preço contratual.
A esse respeito, esclarece que "na competição, a proposta da Raytheon (incluindo sua proposta
comercial e o preço total ofertado), foi a escolhida. O Governo brasileiro optou por negociar alterações na
proposta dentro do preço global da proposta vencedora. Nos casos onde o Governo brasileiro decidiu reduzir a
quantidade de equipamentos (radares, por exemplo), o preço para a quantidade resultante de equipamentos foi,
na realidade, reduzido de maneira correspondente. Os recursos que, de direito, pertenciam ao Governo brasileiro
oriundos destas reduções de preço, foram retidos pelo Governo brasileiro e especificamente reservados, dentro
do contrato global, para a compra de outros equipamentos e serviços relacionados com o SIVAM, conforme
necessitados pelo Governo".
Quanto à alegação de que o aumento do preço unitário do radar foi devido, em parte ao fato de que
alguns custos (documentação, treinamento, testes de aceitação em campo, etc) e, portanto, os valores da proposta
foram subestimados, assevera de plano que não é correta, uma vez que "os preços para documentação
treinamento, testes de aceitação em campo, etc, estavam, sim, incluídos no preço da proposta - não ocorreu
fsubestimativa'...".
No que tange a este quesito merece ser dito que os argumentos utilizados já foram anteriormente
mencionados pela instrução da 10' SECEX, motivo pelo qual destaco a seguir apenas a síntese dos
esclarecimentos apresentados:
"Resumindo, a planilha da proposta de 1994, e a planilha de fevereiro de 1995 (que tem o mesmo formato
que a planilha do contrato (Anexo XIII)), diferem, tanto na definição de alguns de seus elementos constituintes,
como na forma de apresentação do conteúdo, porque tinham objetivos diferentes. Enquanto a meta da planilha
da proposta era prover uma referência dos preços dos equipamentos e serviços propostos por duas empresas
concorrentes para o fornecimento de um sistema global por um preço global firme, o objetivo da planilha de
fevereiro de 1995 (e do contrato) era de facilitar o gerenciamento do contrato, inclusive a gerência de logística.
Portanto, a planilha de fevereiro de 1995 fornecia preços de equipamentos, individualmente consistentes e firmes,
permitindo eventuais modificações em equipamentos e serviços conforme demanda técnica na implementação do
projeto. Entretanto, o preço total do projeto para mesmas quantidades de equipamentos não mudou. A única
alteração foi na forma de apresentação dos equipamentos e serviços do projeto.
Do mesmo modo, a planilha do contrato (Anexo XIII) utiliza o mesmo formato que a planilha de fevereiro
- com os preços da garantia, preparo de treinamento, instalação, aceitação em campo e atualizações técnicas
incluídos nos preços unitários dos equipamentos, ao contrário da proposta de julho de 1994, que mostrava tais
preços em separado e que continha preços unitários de referência. Portanto, comparar a planilha de julho de 1994
com a planilha do contrato leva a conclusões incorretas."
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Em relação a afirmativa de que a redução de alguns custos (por exemplo, a assistência técnica) com um
aumento simultâneo de outros custos (por exemplo, sobressalentes) indica que a negociação com o fornecedor
não visava a redução do preço do programa, as explicações oferecidas encontram-se na mesma linha da
abordagem levada a efeito pela instrução técnica desta Corte de Contas.
Já quanto à alegação de que o número de radares foi reduzido pela metade, e o preço unitário majorado
em 43% - aumento este que não se explica pelo argumento de que os custos fixos de desenvolvimento são diluídos
em um número menor de unidades, a resposta aduzida pautou-se em duas linhas mestras. A primeira baseada na
importância de se entender o histórico da decisão de modificar o número de radares a serem adquiridos sob o
contrato SIVAM.
Nesse particular, destaca-se que o "Ministério da Aeronáutica, em face dos graves problemas de
controle de tráfego aéreo, existentes na Região Amazônica, decidiu acelerar a instalação de radares na região
durante o processo de seleção de uma contratada para executar o SIVAM, utilizando radares já no estoque da
Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA). Conseqüentemente, cinco radares
de fabricação THOMSON-CSF estão hoje em operação nas cidades de São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Boa
Vista, Manaus e Belém. Como resultado desta ação, a CCSIVAM resolveu negociar com a Raytheon a diminuição
do quantitativo de radares de controle de tráfego aéreo no contrato SIVAM.
Dentro do esforço contínuo do Governo para otimizar tecnicamente o SIVAM, a CCSIVAM decidiu
usar radares transportáveis como se fixos fossem, de forma a mantê-los em condições operacionais plenas e,
portanto, prontos para uso imediato. (O Ministério da Aeronáutica já tinha experiência no uso de radares
transportáveis, os quais, após armazenagem por períodos longos, exigiam extensivos testes e inspeções após sua
movimentação e re-instalação, o que freqüentemente atrasava seu uso imediato)..."
Assim, "foi feita uma reconfiguração do sistema radar do SIVAM, envolvendo não somente uma
otimização na solução técnica, como uma profunda alteração de conceitos operacionais desse subsistema, levando
a uma redução de 14 (quatorze) radares primários/secundários fixos (PSR/MSSR) para 7 (sete), e a um aumento
do número de radares secundários fixos autônomos (MSSR) de 4 (quatro) para 7 (sete) unidades. Não houve
comprometimento do sistema como conseqüência da redução dos radares primários".
Diante disso, solicitou-se "à Raytheon que apresentasse uma proposta para o subsistema radar,
considerando também as necessidades de interligação dos 4 radares da Thomson-CSF ao sistema. Na nova
configuração, os radares da Thomson-CSF deverão operar em conjunto com os radares a serem fornecidos pela
Raytheon para o SIVAM, e comunicarem-se com os Centros Regionais de Operações do SIVAM. Na nova
proposta, o preço para a interligação dos quatro radares adicionais da Thomson-CSF foi incluído no preço global
dos radares.(...)"
A segunda questão a ser observada diz respeito à alteração dos preços dos radares, a diminuição da
22.
quantidade dos radares PSR/MSSR de 14 para 7, o que "acarretou uma redução global de preços de $ 24.165.000,
(incluindo seguro, frete e instalação). Os preços unitários dos radares PSR/MSSR aumentaram, porque a
quantidade de radares foi reduzida.(...) A explicação da mudança de preços em função da quantidade é a seguinte:
O preço dos 14 radares, na proposta original, incluía tanto custos fixos (aqueles que independem do
número de radares produzidos), como custos variáveis (aqueles que variam de acordo com a quantidade de
radares produzidos). (...) O que resta é a parcela variável dos custos que são exclusivamente sujeitos a variação
quando a quantidade do produto varia.
A metodologia de estimativa de preços utilizada pela Raytheon para estimar o efeito de mudanças de
quantidade nestes custos variáveis é conhecida como aplicação da teoria de 'curvas de aprendizagem'. A utilização
de 'curvas de aprendizagem' na estimativa de preços de equipamentos eletrônicos é completamente apropriada,
e consagrada pelas práticas comerciais usuais.
A essência da teoria da 'curva de aprendizagem' é de que, considerando preços unitários de fabricação,
à medida que o quantitativo de um produto aumenta, a porção variável do seu custo unitário tende a diminuir, à
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taxa da aprendizagem estimada. Ao contrário, para uma diminuição do quantitativo, aplica-se a curva inversa de
aprendizagem, e a porção variável do custo deverá aumentar como recíproco da taxa estimada de aprendizagem.
Para determinar o custo unitário para 7 radares, multiplica-se o inverso do fator de aprendizagem pelo custo
unitário variável para 14 radares. O custo variável total é o custo unitário variável multiplicado pela quantidade
de 7 radares.
A fim de determinar o preço final, então acrescentam-se os custos fixos, mais certos elementos de preço,
tais como documentação, preparo de treinamento, instalação, aceitação em campo, garantia e custos incluídos em
atualizações técnicas. Os preços destes últimos itens já estavam incluídos na proposta original, mas foram
apresentados em separado do preço do equipamento, para atender ao formato de planilha então solicitado pelo
CCSIVAM. No contrato os preços destes itens foram integrados ao preço do equipamento..."
23. A afirmação de que os radares a serem fornecidos pela Raytheon já deveriam conter os custos de
integração com os cinco radares da Thomson instalados pelo Governo brasileiro foi refutada nesses termos:
"A Solicitação de Propostas para o SIVAM continha a exigência de integrar com um único radar da
Thomson na região de Belém. A Solicitação também continha a exigência do sistema SIVAM trocar
informações de planos e rotas de vôo com os centros do Sistema Integrado de Defesa Aérea e Controle de
Tráfego Aéreo (SINDACTA) adjacentes. Estas capacidades constavam da proposta da Raytheon. Entretanto,
a CCSIVAM tomou a decisão, no início de 1995, de reduzir o número de radares a serem adquiridos sob o
contrato SIVAM, de integrar mais quatro radares da Thomson-CSF no SIVAM, e de garantir que os dados
destes radares fossem visualizados de maneira adequada nos centros operacionais de controle do tráfego aéreo
do SIVAM. O custo da integração destes quatro radares adicionais, da Thomson-CSF, foi, conseqüentemente,
incluído no preço total da nova composição de radares."
Na alegação, quanto aos custos dos radares, de que a posição da contratada de não divulgar dados
detalhados de custos implica em que o Governo brasileiro tinha uma posição fraca nas negociações, foi, em
síntese, respondido que "nenhuma empresa no mercado internacional abre seus preços completamente. Se o
fizesse, poderia comprometer a posição competitiva da empresa, expondo a seus concorrentes informações
altamente confidenciais e sensíveis sobre seus custos, custos fixos, taxas de administração, etc. A divulgação de
tais informações de preços não é aceita por nenhum fornecedor, aí incluídos fornecedores nacionais..."
Ao abordar a alegação de que o uso de recursos da CISCEA para instalar os cinco radares da Thomson
levanta dúvidas sobre a consistência do projeto inteiro, não só do ponto de vista técnico, mas também quanto a
sua economicidade, pois poderia ter sido implementado de maneira mais econômica, fase por fase, foi dito, no
essencial, que "... a seleção do fornecedor de equipamentos para o SIVAM fez-se na base da melhor solução
técnica, menor preço total e melhor fmanciamento para um sistema completo, e não na base de preços individuais
de equipamentos. Conseqüentemente, não é válido, julgar a base econômica do SIVAM através de modificações
de equipamentos e preços isolados". Outrossim, "não há nenhum indício no relatório do TCU, ou em qualquer
outro documento, de que a aquisição parcelada do SIVAM resultasse em custos menores. A sugestão de se
implantar o Projeto SIVAM por etapas, equipamento por equipamento, setor por setor, sub-região por sub-região
foi descartada pelo Governo brasileiro. A aquisição parcelada resultaria em custos maiores, devido a várias causas,
tais como aumentos dos custos unitários dos equipamentos como conseqüência da aquisição dos equipamentos
em lotes menores, maiores custos de integração do sistema devido ao cronograma estendido, etc, sem falar do
atraso significativo na implementação desta capacidade tão-necessitada na região amazônica..." (grifo nosso)
26. De igual modo, foi contestada a afirmação de que qualquer alteração do cronograma do projeto
acarretará altos custos financeiros, por causa das comissões de compromisso, porquanto "caso ocorram atrasos
no cronograma, após o início do projeto, qualquer aumento do valor total das comissões do compromisso, que
poderia resultar de tais atrasos, seria mais do que compensado pela redução nas despesas com juros, dado que
não haja mudança nas datas de amortização do empréstimo, porque haveria demora correspondente no saque dos
recursos sob os contratos de financiamento. As despesas globais com os juros, que são maiores que as comissões
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de compromisso, seriam reduzidas, pois não se aplicam até que a contratada execute os trabalhos e,
conseqüentemente, saque os recursos".
Quanto ao derradeiro tópico - "Outras Alegações" - vale registrar a resposta concernente a afirmativa
de que as empresas Embraer, Ericsson e TECNASA tenham integrado os quatro consórcios que apresentaram
propostas, em contradição à Lei n.° 8.666/93. Assegura a Empresa vencedora que tal assertiva é incorreta, dado
que "nunca houve um consórcio, na acepção legal do termo, entre a Raytheon e qualquer outra empresa que tenha
apresentado propostas no processo de seleção dos fornecedores do SIVAM. Com efeito, a palavra "consórcio"
foi utilizada de maneira indiscriminada em vários relatórios. Como se sabe, para que seja constituído um consórcio
é necessário que se cumpram os requisitos formais do Artigo 279 da Lei 6.404/76, mediante a celebração de um
contrato de consórcio".
Adverte, portanto, que caso houvesse consórcio "- e se se tratasse de uma licitação pública, o que não
é o caso - não apenas a restrição à participação de empresas em mais de um consórcio se aplicaria, mas também
os outros requisitos quanto à apresentação de compromisso de consórcio, exigência de liderança por empresa
brasileira, responsabilidade solidária dos consorciados perante a administração e a constituição definitiva do
consórcio, nos termos do Artigo 279 da Lei 6.404/76, antes da celebração do contrato SIVAM".
Em resumo, a Raytheon simplesmente "listou em sua proposta o nome de algumas empresas de quem
ela iria adquirir equipamentos que iriam integrar o seu fornecimento. Eram subfornecedores da Raytheon e foi
nessa qualidade que foram denominadas no Contrato SIVAM. Como subfornecedoras, tais empresas não estariam
sujeitas às restrições do Artigo 33 da Lei 8.666/93, mesmo que esse artigo se aplicasse à seleção de empresas para
o SIVAM, o que não é o caso".
No desfecho do aludido memorial constam as seguintes ilações:
"O SIVAM não é um mero ajuntamento de equipamentos isolados, mas um sistema integrado de alta
complexidade. O processo de seleção levado a efeito pelo Ministério teve por objetivo a contratação do
fornecimento desse Sistema integrado e não de equipamentos isolados.
A proposta apresentada pela Raytheon teve por objeto o fornecimento deste sistema integrado. A
proposta foi detalhadamente analisada e julgada pela Administração, por critérios objetivos, como a que continha
os menores preços, capacitação técnica e condições de financiamento. Não foram os preços isolados de cada
equipamento que foram julgados, mas sim o preço total do sistema integrado.
O Governo não estava legalmente obrigado a realizar um processo de seleção tão rigoroso como o que
levou a efeito pois, na forma do Decreto 892/93, deveria, tão-somente, proceder a 'consultas'. Entretanto, numa
demonstração de apreço aos princípios que regem a contratação pública, a Administração levou a cabo processo
de seleção que, se não seguiu expressamente a letra da Lei 8.666/93, como não podia fazê-lo tendo em vista os
motivos que levaram à dispensa de licitação, respeitou todos os seus princípios básicos.
Se alterações foram efetuadas pelo Governo na configuração do sistema, houve um ajuste
correspondente nos preços unitários individuais - alguns aumentaram enquanto que outros diminuíram. Em
nenhum momento ocorreu uma variação no preço global do sistema ofertado pela Raytheon, nem o Governo está
recebendo menos pelo que está pagando, apenas e tão somente, certos itens foram modificados por sua própria
conveniência.
As condições de financiamento postas pela Raytheon foram as melhores dentre as apresentadas e este
foi um dos fatores para a escolha de sua proposta. Tais condições de financiamento, como é praxe de mercado,
incluem o pagamento de uma comissão de compromisso, em casos de atrasos e mudanças no cronograma do
projeto. Esta é uma prática normal dos negócios internacionais.
O processo de seleção do fornecedor do SIVAM já foi exaustivamente analisado por este Tribunal de
Contas, e a análise refletiu-se na Decisão n.° 806/96, que considerou regulares tais procedimentos."
Após deferir ao pedido formulado pelo Ministério da Aeronáutica, por intermédio do Subsecretário de
31.
Auditoria da Secretaria de Economia e Finanças daquele Ministério, Brigadeiro Intendente José Antônio dos
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Santos Raposo, no sentido de obter vistas e cópias dos processos TC 001.493/97-3 e TC 003 974/96-0, foram
acostados aos autos novos elementos e esclarecimentos sobre o Projeto SIVAM, consignados na documentação
de fls. 332/339 e nos volumes II a V (todos sob a reserva de confidencial), apensos a este processo
Da análise da documentação acima mencionada, cabe extrair alguns excertos de substancial relevância
aduzidos pelo Ministério da Aeronáutica, com vistas ao aclaramento de algumas questões ainda pendentes de
melhores esclarecimentos e justificativas.
Assim, sobre a questão tratada na alínea d da Declaração de Voto do eminente Ministro Carlos Átila,
em especial no tocante ao caso dos Sobressalente e da Assistência Técnica, foi dito, dentre outras, que:
"A proposta da RAYTHEON, de julho de 1994 (preliminar), alocava ao item "Sobressalentes" valores
em torno de US$ 47,456,012.00 (...). Esta quantia, apesar de aparentemente elevada, representava, apenas, cerca
de 5% (cinco por cento) do valor total dos "Equipamentos", revelando-se, portanto, pequena, quando
consideradas as tarefas e as necessidades da manutenção
Ao proceder-se à rearticulação da planilha de Julho de 1994, elaborada com preços individualizados,
mas, de referência, para a de fevereiro de 1995 (planilha final), contendo cotações individuais e com valores
firmes, constatou-se que ao item "Assistência Técnica" apropriara-se o total de US$ 37,589,656.00 (...),
considerado excessivo, em razão do tipo desse serviço, que é representado por homem/hora ou homem/mês.
A análise realizada pela CCSIVAM concluiu por um valor necessário à "Assistência Técnica" bastante
inferior àquele proposto pela Raytheon. Foi então dimensionada a necessidade real nesse serviço e o saldo
decorrente da redução, cerca de US$ 29,311,737.00 foi prontamente realocado para o item mais carente do
conjunto logístico - "Sobressalentes".
Esta solução possibilitou a otimização de um item crítico, garantindo, tecnicamente, maior segurança
e tranqüilidade ao SIVAM " (fl. 332)
Outrossim, observou-se que para "o entendimento pleno da significância da composição dos estoques
34
de 'Sobressalentes', quando da contratação do fornecimento de equipamentos, diversas premissas merecem ser
consideradas na multiplicidade de variantes existentes, como":
a)" o modelo de organização mantenedora e suas possibilidades reais, na prática, para disponibilizar, os
itens necessários e inexistentes em estoque em caso de falha ou necessidade de manutenção dos equipamentos,
nos prazos mínimos requeridos para que os mesmos voltem a operar" Compreende-se melhor esta variante pelo
fato da organização mantenedora ser uma instituição pública, estando, pois, a mesma sujeita às exigências normais
e burocráticas do serviço público que "prevêem a inclusão do projeto ou da atividade no orçamento; a
disponibilidade de crédito; o processo licitatório, observada a modalidade adequada; etc, demandando prazos
médios e, às vezes, longos, realidade que impõe planejamento apropriado quanto ao nível de estoque a manter,
condizente com o tipo de serviço a ser prestado pelo SIVAM, buscando reduzir o tempo necessário à obtenção
do item e jamais possibilitando paralisações de equipamentos";
"o tempo de vida estimado para certo número de itens, associado à utilização do equipamento, reflete
de modo direto na composição dos estoques, tanto o inicial como os de recompletamento". É de se notar que
"grande parte das listas de 'Sobressalentes' serão compostas após a entrada em operação dos equipamentos,
quando identificar-se-ão distorções entre a teoria e a prática, na estimativa de vida útil de itens, possibilitando
acréscimos ou decréscimos nas listas de itens adicionais de recompletamento a adquirir, gerando por conseguinte,
reflexos diretos nos recursos destinados às aquisições";
"não há linearidade entre os 'Equipamentos' adquiridos e os 'Sobressalentes' previstos para a
composição do estoque". Exemplificando, foi citado que: "- adquirindo-se um único radar seria necessário o
estoque inicial de 'Sobressalentes' limitado ao mínimo de uma unidade de cada item de consumo ou reparável que
compõe o radar, que: fosse identificado como vital ao seu funcionamento; implicasse em longo prazo para a
entrega, e fosse aplicado na manutenção periódica". Assim, o "volume de sobressalentes em estoque, necessário
a um único equipamento instalado, (particularmente quanto a reparáveis) permanece inalterado até um
MinVC_170\C:\Trabalho\.sessao\149397.00C
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determinado número de equipamentos instalados, que podem ser 2, 3 ou mais, quando então, começa a ser
aumentado"(...);
d) "não se adquire, de uma só vez, a totalidade de 'Sobressalentes' destinados a estoque para garantir
a operação de 'Equipamentos' implantados ao longo do tempo", posto que a "prevê-se implantar os equipamentos
do Projeto SIVAM durante 5 (cinco) anos, quando, fruto da evolução tecnológica, muitos itens tornar-se-ão,
naturalmente obsoletos, exigindo substituição por componentes modificados, atualizados, como é comum, quando
se trata de sistemas evolutivos" (...).
Finalizando os comentários sobre este quesito, foi dito mais ainda que:
35.
"No projeto SIVAM a equipe técnica responsável tratou com esmero o tópico 'Sobressalentes', levando
em conta todos os parâmetros, principalmente, quando da transposição da planilha de julho de 1994 (preliminar
- preços de referência), para a de fevereiro de 1995 (final - preços firmes), ocasião em que permitiu-se otimizar,
como afirmado anteriormente, o item crítico do conjunto logístico, remanejando-se valores disponbilizados na
'Assistência Técnica' para 'Sobressalentes', estratégia repetida quando da passagem da planilha de fevereiro de
1995, para o Anexo XIII do contrato.
Saliente-se, mais uma vez, que na atividade de Proteção ao Vôo, onde se inserem os radares do SIVAM,
não é admitida a possibilidade, ainda que remota, de paralisação de equipamentos por inexistência de peças
'Sobressalentes' em estoque, face o envolvimento com o tráfego aéreo e à conseqüente exposição de vidas
humanas.
Portanto, além do enfoque técnico, há de se considerar outros fatores que, em conjunto, impõem o
investimento de quaisquer recursos, passíveis de disponibilidade em outras áreas na aplicação em 'Sobressalentes',
observados os princípios constitucionais regedores da Administração Pública, que conduzem, obrigatoriamente
às negociações, na busca da proposta mais vantajosa, analisada sobre prismas diversos, o que, sem dúvida, buscouse na CCSIVAM."
No que tange ao questionamento relativo à precária justificativa para a redução à metade do número de
36.
radares com a simultânea elevação ( 43% a mais) de seus preços (v. alínea "e"), foi ressaltado que "para o correto
entendimento de como se processam as variações nos preços de equipamentos não disponíveis 'em prateleira', tais
como Radares, deve-se levar em conta que tais itens, na maioria de seus casos, demandam projetos, ativação de
linhas de montagem, preparação de pessoal, adaptações para atender exigências de uma variada gama de clientes,
etc. elevando substancialmente seus custos fixos de produção, após o que permanecem inalterados,
independentemente do número de radares a fabricar, onerando cada item, unilateralmente, em casos de redução
do pedido.
Os casos para determinar os aumentos ou reduções nesse tipo de equipamento tomam por base a
"Learnig Curve", de uso rotineiro na prática comercial, sendo que no caso dos Radares Primários/Secundários
e Secundários do SIVAM também adotou-se esse procedimento.
É fundamental o entendimento de que a redução nos Radares Primários/Secundários e acréscimo de
Radares Secundários atenderam primariamente a um imperativo técnico de melhor configurar o Sistema. As
tratativas comerciais - corretamente conduzidas - vieram como conseqüência.
É importante enfatizar que o mecanismo de cálculo adotado é passível de aplicação reversa. Se o TCU
entender, após todos os esclarecimentos prestados, que a negociação não foi financeiramente vantajosa para o
Governo, o Contrato pode ser aditado para refletir a condição anterior (14 Radares Primários/Secundários e 4
Radares Secundários), com os preços previstos na Planilha de Fev 95. Haverá sobra de radares, os quais poderão
ser instalados em outras regiões do país, e retornaremos a uma configuração técnica e operacional
qualitativamente mais pobre do que a já adotada. Naturalmente, teremos que arcar com os custos financeiros já
incorridos tanto por parte da RAYTHEON como do próprio Governo."
Convém assinalar que os cálculos referentes a aplicação da "Leaming Curve" (Curva de Aprendizagem)
37
tanto para a redução de 14 para 7 Radares Primários (PSR)/Secundários (MSSR), como no acréscimo de 4 para
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7 Radares Secundários encontram-se demonstrados no Anexo 1 do Volume II destes autos, os quais, pela sua
importância e reservas dos dados e informações nele contidos, passam a constituir um único anexo a este Relatório
e Voto, preservada a correspondente nota de "confidencial".
Há de se destacar que, ante o que ficou demonstrado no aludido anexo, o percentual efetivo de
acréscimo de custo variável foi de apenas 19% (dezenove porcento), inferior, portanto, aos 43% apurados pela
simples relação entre os preços unitários correspondentes a 14 Radares PSR/MSSR (US$ 4,811,452.00) e a 7
Radares (US$ 6,881,675.00).
Verifica-se, portanto, que o aumento significativo do preço unitário dos citados radares deveu-se em
grande parte à redução pela metade da quantidade adquirida e em razão a parcelas dos custos agregados, tal como
Upgrade Tecnológico, que, a exemplo dos custos fixos, se mostraram imutáveis face a alteração das quantidades
produzidas, consoante quadros explicativos constantes do citado Anexo 1.
Afora estas justificativas, a Comissão responsável pelos destinos do SIVAM ofereceu ainda as seguintes
explicações, no intuito de provar que mesmo com o aumento de custo verificado nos radares primário/secundário,
face a nova configuração do sistema, os referidos equipamentos permaneceram competitivos e consentâneos com
o preço justo de mercado a ser praticado para equipamento sob as mesmas condições tecnológicas, a saber:
"1. Para corretamente balizar o entendimento de 'preço de mercado' deve-se entender que radares primário/secundário
não são equipamentos COTS (Comercial Off the Shelf) disponíveis em prateleiras para aquisição ou pronta entrega.
São sempre produtos personalizados, individualizados para determinadas necessidades de clientes específicos.
Não há, dessa forma, outra maneira de obter-se preços de mercado ou de referência a não ser por meio da comparação
das propostas dos diferentes fabricantes para esses itens personalizados.
Esse foi o procedimento adotado na CCSIVAM. Os radares ofertados pelas proponentes Raytheon e Thomsom deveriam
guardar entre si uma relação que permitisse ao comprador identificar, em função da diferença entre os mesmos, qual seria
o preço de mercado praticado para aquele item.
a) Composições dos preço dos radares RAYTHEON x THOMSON-CSF

•

- Bases para comparação:
. planilhas das propostas para o SIVAM
- Critério utilizado:
. adoção dos mesmos itens: títulos e valores
. quantidades de radares: 14 (quatorze)
Item: Estação Fixa Radar Primário/Secundário

BALANÇO
Equipamento Básico (unidade)
Equipamento instalado e assistido (unidade)
Equipamento instalado com toda logística (unidade)
14 (Quatorze) Estações instaladas com toda logística

RAYTHEON
4.149.193
5.412.348
6.651.097
93.114.798

THOMSON-CSF
5.511.350
6.311.014
7.307.632
102.306.850

BALANÇO
1.362.157
898.666
650.535
9.192.052

Os preços oferecidos guardam uma proximidade acertável, denotando a coerência das propostas quanto ao
estabelecimento dos mesmos, os quais refletem o preço de mercado para esse produto de fabricação personalizada.
O Balanço comparativo dos mesmos evidencia que se ofertou a Estação RAYTHEON em condições mais vantajosas,
considerando-se quaisquer das três alternativas.
2. No intuito de melhor explorar a comparação entre os preços praticados pelos dois concorrentes Thomson e Raytheon,
análises adicionais foram realizadas:
a) Radares: RAYTHEON x THOMSON-CSF
- Bases para comparação:
. planilha da proposta da THOMSON-CSF para o SIVAM
. planilha do contrato da RAYTHEON
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- Critérios de comparação:
quantidades de radares:
THOMSON-CSF = 14 (quatorze)
= 07 (sete)
RAYTHEON
- Mensuração realizada somente nos itens não dissociáveis do equipamento: documentação, testes de aceitação,
garantia.
- Os demais itens logísticos como ferramentas ; equipamentos de teste, treinamento, operação assistida, assistência
técnica, sobressalentes, não foram considerados, por não haver associação linear desses itens ao número de equipamentos,
uma vez que não são a ele intrínsecos, não podendo, portanto, compor o custo unitário dos mesmos.
. . - ' 4.2E:1
. ... PreçO:LktI2E O
Total
Unitário
6.861.675
(1) —820.771
(2) —79.800
5.981.104

Título do item
Equipamento c/ upgrade
Upgrade
Integração TIIOMSON-CSF
Equipamento Básico
Documentação
Testes
Garantia
Equipamentos + Itens essenciais

----

'.

(3)
(3)
8,t104,

:-

W.â.PitI1OMS451■E-:CSF.N14: :i "
Total
Unitário

5.511.350
173.264
121.150
672.175
- .. I.: 6::4;7.. :t. •

O radar RAYTHEON incluiu upgrades, indicados na sua proposta, em separado, sendo ; posteriormente, aprovados pela
CCSIVAM e incorporados no contrato. Para efeito de equalização, excluiu-se o valor dos upgrades do preço RAYTHEON ;
uma vez que não existentes nos radares THOMSON-CSF, buscando-se comparar o fornecimento de equipamentos nas mesmas
condições:
Os radares RAYTHEON, compulsoriamente, teriam que ser adaptados aos THOMSON-CSF existentes, agregando valor
adicional; deixou-se de considerá-lo, por não se fazer necessário no equipamento francês e para possibilitar a equivalência dos
produtos, visando à comparação pretendida;
Incluídos no preço do item 'Equipamento Básico';
Equivalente a 1/3 da 'Assistência Técnica'.
b) Radares: RAYTHEON x THOMSON-CSF

- Bases para comparação:
planilha de proposta da THOMSON-CSF para o Projeto SIVAM, reduzindo-se para 07 (sete) o número de
equipamentos e aplicando-se a "learning curve" para a redução;
planilha da RAYTHEON, na contratação.
- Critério para comparação:
quantidades de radares:
THOMSON-CSF = 07 (sete)
= 14 (quatorze)
RAYTHEON
- Mensuração, apenas nos itens indissociáveis do equipamento, como documentação, testes de aceitação, garantia;
- Os demais itens logísticos como ferramentas, equipamentos de teste, treinamento, operação assistida, assistência
técnica, sobressalentes, não foram considerados, por não haver associação linear desses itens ao número de equipamentos,
uma vez que não são a ele intrínsecos, não podendo, portanto, compor o custo unitário dos mesmos.
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Título do item

Equipamento c/ upgrade
Upgrade
Integração THOMSON-CSF
Equipamento Básico
Documentação
Testes
Garantia
Equipamentos + Itens essenciais

.. CYM::' . . ''.:::':. . ..
Total
Unitário
6.861.675
(1) -820.771
(2) -79.800
5.981.104
(3)
(3)
(3)
--::.......::-: . : ::5:f08:iiM.

Pr.eo T1TOMSON CSF
Unitário

Total

(1)
(2)
(5) 7.392.477
173.264
121.150
(4) 672.175

Não existentes para o equipamento THOMSON-CSF;
Incluídos no preço do 'Equipamento Básico':
Incluídos no preço do 'Equipamento Básico';
Equivalente a 1/3 da Assistência Técnica;
Aplicado coeficiente 1.19 (um ponto dezenove) sobre custo variável arbitrado de US$ 4,133,512 (25% do preço do
Equipamento Básico); procedimento similar ao adotado para a RAYTHEON.
As comparações realizadas entre o radar PSR/MSSR da RAYTHEON com o equipamento similar produzido pela
THOMSON-CSF, comprova, em todos os itens, serem os valores da primeira, inferiores aos praticados pela segunda
empresa, o que nos permite afirmar estar o preço oferecido pela Raytheon, após a redução no número de radares, dentro da
faixa de preços de mercado para o produto.
Dispensável seria afirmar que o preço unitário de equipamentos específicos como radares, muitas das vezes
personalizados e incorporando características particulares, que demandam projetos e ativação de linhas de produção, com
impactos sempre que são procedidas acréscimos ou reduções na quantidade a adquirir.
Assim, entende-se que o 'preço de mercado' para a produção de 'n' unidades será, obrigatoriamente, menor do que para
'n12', em razão da distribuição dos custos fixos por unidade produzida e da aplicação da 'learning curve', na composição do
custo variável.
Comparar-se preços de equipamentos 'fora de série', produzidos sob encomenda - como é o caso dos radares PSR/MSSR
do SIVAM, usando quantidades distintas de fornecimento conduz, irremediavelmente ao erro, salvo, se adotados parâmetros
de equalização."

Relativamente à questão da instalação emergencial dos radares Thomson-CSF na região amazônica, foi
de início relembrado o "lamentável acidente ocorrido com a aeronave Boeing 737, da Viação Aérea Riograndense
- VARIG que, decolando da cidade de Tucurui com destino à capital paraense, voou em sentido diverso, sem
rumo e, após horas sobre a selva, ao findar-se o combustível, fez pouso forçado na floresta, resultando,
tragicamente, na irreparável perda de vidas humanas. A cobertura radar na área, como existente desde a iniciativa
do Ministério da Aeronáutica de instalar os equipamentos THOMSON-CSF, por certo, teria evitado o acidente
e as significativas perdas ao país e às famílias".
A partir daí, foi feita a afirmativa de "que o caso VARIG, pelas repercussões a nível internacional, por
42
se tratar da maior empresa de aviação comercial de bandeira brasileira, constituiu a gota d'água, o fator
determinante, para que as autoridades adotassem imediatas providências. Houve registros de diversos e
semelhantes acidentes com aeronaves de pequeno porte ocorridos em anos subseqüentes, encontrando-se entre
os motivos a falta de meios, de vigilância do espaço aéreo e os adiamentos da implantação do SIVAM".
Observou-se, ainda, que no "decorrer do ano de 1993, particularmente nas áreas de Boa Vista, São
Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, vários fatos aconteceram constituindo razões, mais do que suficientes, para a
tomada de decisão, quanto ao deslocamento dos radares para aquelas localidades"
Dentre os principais motivos que levaram o Ministério da Aeronáutica a determinar prioridade na
transferência dos radares THOMSON-CSF para a região amazônica constam:
- a invasão de garimpeiros à região Ianomani, levada a efeito e mantida por via aérea;

41.
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o desconhecimento e a falta de controle do tráfego aéreo nas zonas de fronteira;
a constante ameaça de invasão da região de Maturacá, no alto Rio Negro, por garimpeiros; e
o incremento no narcotráfico, utilizando-se o corredor Tabatinga/Manaus.
Ao refutar a sugestão de se implantar o Projeto SIVAM "por etapas, equipamento por equipamento,
setor por setor, sub-região", sublinhou-se que tal hipótese foi de plano "descartada desde a ia Exposição de
Motivos em julho de 1993 feita ao Presidente da República. A razão foi a de que o Brasil jamais poderia ter
domínio sobre a Região Amazônica se o Projeto SIVAM não tivesse a sua implantação com início, meio e fim e
com os recursos financeiros assegurados para todas as suas fases. Temos inúmeros exemplos de casos de projetos
de interesse nacional que começaram, mas não terminaram, quer por falta de vontade política, quer por falta de
recursos financeiros, dando um enorme prejuízo à Nação".
Ademais disso, a "CISCEA tem larga experiência obtida na implantação dos CINDACTA's e atesta a
não economicidade da implantação de projetos dessa natureza de modo gradual, equipamento por equipamento,
sítio por sítio. A alongamento dos prazos, as incertezas do fluxo de recursos etc... tendem a tornar o
empreendimento mais caro, além de retardar sua entrada em operação, com todas as conseqüências que esse
retardamento acarreta."
Outro importante aspecto abordado nos esclarecimentos adicionais apresentados diz respeito a assertiva
contida no item 2 da multicitada Declaração de Voto, quando ressalta que "embora se afirme, no item 11, que 'os
procedimentos adotados foram aprovados pelo Plenário do TCU através da Decisão n° 806/96', na verdade as
questões aqui comentadas não foram consideradas quando o Colegiado aprovou aquela Decisão".
A esse respeito, foi, em resumo, esclarecido que:
"É possível que o TCU não tenha descido ao nível de detalhes na apreciação dessa matéria. Mas, sem dúvida alguma,
o Colegiado do TCU apreciou todas as faces dos questionamentos, quando tomou a Decisão n° 806/96, englobando nessa
apreciação, inclusive, as razões daquela Declaração. Essa certeza se deve ao fato de que, na inspeção realizada pelos
analistas da 3 8 SECEX do TCU, em março de 1996, foi perguntado pelos auditores e respondido por escrito pela
CCSIVAM, sobre a majoração e redução de preços e quantidades de equipamentos, quando comparados a proposta da
empresa RAYTHEON, de julho de 1994 (proposta vencedora), e a Planilha Contratual (Anexo XIII ao Contrato). Tanto
isto é verdade que, no relatório dos analistas da 3 8 SECEX, de 17/04/96, páginas 40 e 43, item 10.5, está expresso: 'Quanto
às alterações na configuração do projeto, nos quantitativos e nos preços de equipamentos e serviços', 'essa equipe pode
verificar que, após a escolha da RAYTHEON e até a sua contratação, foram procedidas alterações na configuração do
SIVAM. Essas modificações podem ser percebidas frente à comparação entre a proposta final da empresa Raytheon
Company, a qual foi apresentada em julho de 1994 e resultou de reuniões técnicas levadas a termo com a CCSIVAM, e o
Anexo XIII ao Contrato ri° 01/95 CCSIVAM/RAYTHEON. (...)
As informações fatuais, alegadas como novas, estavam, na realidade, disponíveis em 1995. Mas, os preços no Contrato
SIVAM são próprios e justificáveis, e não apresentam nenhum motivo de questionar a seleção da RAYTHEON como
fornecedora de equipamentos para o SIVAM. De fato, a validade do processo seletivo foi revisada e certificada várias vezes
desde a declaração da RAYTHEON como vencedora do SIVAM.
(...) Além disso, o próprio TCU, após sua análise do SIVAM, determinou que o processo de seleção e contratação da
empresa fornecedora para o SIVAM foi considerado regular, afirmando em seu relatório que 'Nada foi apurado que possa
comprometer a legitimidade do processo de seleção e contratação da empresa fornecedora de equipamentos para o SIVAM'.
Todas as informações disponíveis agora, pertinentes ao processo de seleção, estavam disponíveis quando cada um daqueles
órgãos formulou suas decisões.
Outrossim, alterações de um contrato da dimensão e magnitude do SIVAM não devem ser consideradas incomuns. O
próprio Ministro Carlos Átila indica em seu voto que '...Em projeto dessa amplitude e complexidade, as mudanças de
cronograma são inevitáveis.' Cada uma das mudanças indicadas pelo Ministro em seu voto foi feita em nome do Governo
para melhorar o Projeto SIVAM. Deve ser previsto que mais alterações serão efetuadas ao passo que as circunstâncias
evoluírem ao longo do contrato, e as melhorias tecnológicas permitirem atualizações das capacidades do SIVAM."
É o Relatório.
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VOTO

O Pedido de Reexame ora em apreço tem origem na Decisão Plenária n° 082/97 - TCU (Ata n° 08/97),
quando o Tribunal, ao examinar neste processo a solicitação de informações formulada pelo Senador Antonio
Carlos Valadares e aprovada pela Mesa do Senado Federal, determinou, dentre outras providências, o acolhimento
da citada solicitação e o envio dos autos ao Ministério Público para o exame da conveniência de apresentar pedido
de reexame da Decisão n° 806/96 - TCU - Plenário, adotada no TC-003.974/96-0.
Desse modo, após o exame da matéria no âmbito da Procuradoria junto à Corte, a Procuradora, D?
Cristina Machado da Costa e Silva, por estar convencida da existência de fatos novos, o que, no seu entendimento,
acarretaria reflexo na Decisão n° 806/96 - TCU - Plenário, interpôs, com arrimo nos artigos 32, parágrafo único;
33 e 48 da Lei n° 8.443/92, bem como nos artigos 231 e 233 do Regimento Interno deste Tribunal, o presente
Pedido de Reexame do supracitado decisum.
Ao analisar a admissibilidade deste pedido, a Unidade Técnica opinou conclusivamente, tendo em vista
a relevância da matéria, a existência de fatos novos e, principalmente, o fato de que a questão fora, inicialmente,
suscitada pelo próprio Plenário, consoante item 8.5 da Decisão 082/97, por, reconhecer a excepcionalidade do
caso, para, conhecendo o recurso, analisar o seu mérito, não obstante o entendimento inicial de não recebê-lo,
porquanto limita-se a pedir a rescisão do julgado, quando deveria concluir quanto ao julgamento de mérito a ser
proferido diante dos fatos novos por ele apresentados.
Quanto a este aspecto, permito-me discordar inicialmente da ilação supra, notadamente no que tange à
rescisão do julgado, porquanto, ao que me parece, a ilustre Representante do Ministério Público propugna tãosomente o reexame do feito, com vistas à melhor elucidação dos fatos que, no seu entendimento, não haviam sido
constatados quando da prolação da decisão ora atacada.
Ademais disso, há que se deixar bem claro aqui que, na esteira de inúmeras situações análogas
anteriormente apreciadas pelo Plenário deste Tribunal ( Acórdão 26/94 - Ata 12/94; Decisão 548/94 - Ata 30/94;
Acórdão 03/95 - Ata 04/95; Acórdão 49/95 - Ata 18/95; Acórdão 159/96 - Ata 39/96; Acórdão 35/97 - Ata
07/97; Decisão 83/97 - Ata 09/97), o que se discute nesta ocasião é da admissibilidade, ante a superveniência de
fatos novos, efetivamente comprovados, de se determinar a reabertura de processo (TC 003.974/96-0) de modo
a tornar possível o reexame de decisão anterior do Tribunal (Decisão Plenária n° 806/96).
De igual modo, não se pode perder de vista o fato de que, no presente momento, não há que falar em
54.
insubsistência da Decisão n° 806/96, uma vez que para isso ocorrer seria forçoso que já estivessem presentes nos
autos elementos de prova ou informações cabais suficientes para afastar os pressupostos que embasaram a referida
deliberação, o que, na espécie, ainda não se configurou de modo inatacável. Com efeito, o que se dispõe é tãosomente de elementos que a principio não foram considerados quando do exame do retrocitado decisum, cujos
resultados apurativos poderão alterar o mérito do julgamento já proferido.
Quanto ao exame das questões suscitadas na declaração de Voto do eminente Ministro Carlos Atila, que
embasam o presente recurso, é de se verificar que, consoante entendimento da 10' SECEX, parte das dúvidas
levantadas restaram dirimidas, enquanto as demais que permaneceram sem os esclarecimentos devidos carecem
de melhor apuração a fim de aquilatar os possíveis reflexos à decisão recorrida.
Assim, à vista dos esclarecimentos e informações aduzidas pelas partes envolvidas, bem como do exame
empreendido pela 10' SECEX, julgo oportuno tecer breves comentários sobre os questionamentos que no meu
entender são de maior relevância, com vistas a uma melhor reflexão sobre se os fatos novos ora apontados têm
o condão de modificar o mérito da decisão recorrida e, ainda, se estes se faziam ou não presentes nos autos
quando da apreciação da referida deliberação deste Tribunal.
Nesse sentido, importa considerar de início a afirmação contida na alínea a, relativa ao fato de que o
processo de seleção promovido pela CCSIVAM não se assemelhar a uma licitação, visto que não seguiu a regra
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do art. 33, IV, da Lei n° 8.666/93. A esse respeito, cabe uma vez mais lembrar que não incidia sobre o citado
processo de escolha a obrigatoriedade de se seguir o preceito contido naquele dispositivo, uma vez que, ante os
motivos que deram suporte ao Decreto n° 892/93, a licitação fora legal e apropriadamente dispensada.
Com efeito, o que se deve perseguir na espécie é saber se a escolha, observados os aspectos de
conveniência e oportunidade, recaiu sobre a proposta mais vantajosa para a Administração, pois, do contrário,
aí sim configurar-se-ia impropriedade, vez que estaria em desacordo com a diretriz basilar imprimida no referido
Decreto Presidencial.
Com relação a uma outra dúvida vinculada ao processo de seleção supra, vale registrar, conforme ficou
bem evidenciado tanto no exame da 10' SECEX como nos esclarecimentos prestados pela Raytheon e pela
CCSIVAM, que em nenhum momento ficou caracterizada a constituição de qualquer consórcio no processo em
questão, pelo simples fato da participação das empresas Embraer, Ericsson e TECNASA nas quatro propostas
apresentadas. Em verdade, o que houve foi tão-somente a indicação dessas empresas que entrariam no processo
como subfornecedoras (subcontratadas) para efeito de aquisição de bens e serviços.
Quanto às dúvidas suscitadas na alínea b, é de todo importante realçar que estas, em grande parte,
60.
decorreram de um fundamental equívoco cometido quando da abordagem e comparação entre as planilhas
mencionadas no processo. Convém, portanto, destacar que das três planilhas existentes, sendo a primeira
elaborada em julho de 1994 ("proposta preliminar"), a segunda de fevereiro de 1995 ("proposta final") e a última
denominada planilha do contrato (Anexo XIII), somente entre a primeira e a segunda é correto afirmar que não
houve qualquer alteração tanto nas quantidades dos equipamentos como quanto ao preço global, conforme,
inclusive, encontra-se assinalado no próprio item 6.9 do Relatório de Auditoria (TC-001.493/97-3).
A propósito, importa sublinhar que a não alteração das quantidades dos equipamentos e do preço global,
entre a primeira e a segunda planilha não decorreu de um mero acaso, visto que a planilha de Jul/94 (proposta
preliminar) deu origem à planilha de Fev/95 (proposta final) a fim de atender solicitação da CCSIVAM, no sentido
da reorganização da planilha da proposta preliminar, tornando-a contratualmente adequada, trazendo os preços
às condições de mercado, retirando o aspecto de valor referencial e colocando-os como firmes, agregando ou
isolando itens, conforme melhor conviesse à Administração para gerenciamento do contrato a assinar.
Dessarte, tal reorganização resultou na elaboração da planilha de Fev/95, sem, todavia, deixar de observar
certas condições substanciais na sua confecção, ou seja, formatação, adequação dos valores unitários,
consolidações necessárias, manutenção das quantidades e qualidades dos itens propostos e manutenção do preço
global.
Forçoso é convir, portanto, que a primeira contradição indicada na alínea b, no sentido de que os
quantitativos não foram mantidos, é improcedente, visto que os "mesmos quantitativos" a que se reporta as
justificativas não são entre a "proposta final" e o contrato, mas sim, como já sobejamente demonstrado nos autos,
à manutenção de quantidades entre a "proposta preliminar" (Jul/94) e a "proposta final" (Fev/95).
Assim, ao ignorar a planilha de Fev/95 no processo comparativo cometeu-se grave equívoco que redundou
na afirmativa incorreta constante da alínea b, e, ainda, contaminando as demais afirmativas conexas, visto que
fundamentadas sobre esse equívoco. Cobra relevo destacar que a origem de boa parte do equívoco constatado
reside no fato de que a instrução de fls. 74/93 considerou, erroneamente, como proposta final a planilha de Jul/94
(preliminar) e não a de Fev/95 (final).
Do minudente histórico sobre a evolução das negociações entre a Raytheon o Ministério da Aeronáutica,
resultando na elaboração das três planilhas retro, constata-se, de igual modo, que a outra contradição apontada
(alínea b) não é correta quando assevera ser "paradoxal que uma negociação que visa a melhorar os preços e
as condições de fornecimento se realize sob a condição de manter inalterado o preço global do contrato" e de
que "A condição, obviamente, impede a busca do melhor preço. Para assegurá-lo, ao contrário, seria necessário
exigir que redução nos preços unitários se refletissem em diminuição do preço global". Nota-se aqui a repetição
do equívoco da comparação indevida entre as planilhas, pois neste caso o cotejo está novamente sendo feito como
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se a manutenção do valor global tivesse se dado entre a "proposta final" e a planilha do contrato, o que não é
pertinente. Cumpre assinalar, conforme bem ressaltado pela instrução destes autos, que o valor final do contrato
(US$ 1.285.000.000 - fls.26 do TC 001.493/97-3) é maior do que o valor da "proposta final" (US$ 1.245.117.193
- fls.33 do TC 001.493/97-3 ), o que demonstra, de forma inequívoca, que não houve manutenção do valor global
entre a "proposta final" (Fev/95) e o contrato (Anexo XIII).
Não obstante dirimidas as dúvidas decorrentes dos equívocos surgidos no tocante às planilhas de custo,
66.
restou, todavia, comprovado nos autos alterações aparentemente injustificadas dos valores de assistência técnica
sobressalentes entre as propostas "preliminar" e "final" (alínea d), uma vez que entre essas não houve
modificação na quantidade de equipamentos.
Quanto a isso, a explicação aduzida às fls. 332/334 é bastante clara e plenamente aceitável, uma vez que
67.
valor alocado para a rubrica "Sobressalentes" na Planilha de Jul/94, por corresponder a apenas 5% (cinco por
cento) do valor dos equipamentos, foi considerado muito baixo em comparação com o valor considerado razoável,
que se situa em torno de 10% (dez por cento) do valor do equipamento. Opostamente a essa situação, o valor do
item "Assistência Técnica" foi considerado elevado pelos técnicos do SIVAM, ante a real necessidade técnica
desse serviço, sendo que parte da redução levada a efeito foi conseguida redefinindo-se o escopo do
fornecimento, que passou a ser quantificado em homens/mês por serviço prestado. Assim, o saldo decorrente da
redução em "Assistência Técnica", cerca de US$ 29,311,737.00, foi prontamente realocada para "Sobressalente",
que, até então era considerado o item mais carente do conjunto logístico.
Parece-me, portanto, que o redimensionamento dos itens "Sobressalentes" e "Assistência Técnica", afora
a otimização conseguida em função das reais necessidades dos serviços e demandas, obedeceu estritamente a
aspectos técnicos e a outros fatores extrínsecos que devem ser observados de modo a não frustrar o pleno
funcionamento dos equipamentos em decorrência da falta de peças de reposição.
No que tange ao questionamento contido na alínea e, referente à redução à metade do número de radares
com a simultânea elevação de seus preços estar demonstrada de forma muito precária, merece um destaque
especial, posto que a despeito das alegações apresentadas pelo MAer e das análises da instrução dos autos
sinalizarem com justificativas e esclarecimentos conceitualmente razoáveis, o cerne da questão passa no meu
entendimento invariavelmente pela indagação não de quanto foi acrescido, mas sim se este acréscimo situou-se
dentro de limites que circunscrevesse a proposta então escolhida como ainda a mais vantajosa técnica e
comercialmente para a Administração.
A resposta para essa indagação encontra-se na análise comparativa entre os preços dos radares Raytheon
70.
e dos similares existentes no mercado (fls. 335/338), efetuada quando da redução do número de radares, na qual
restou demonstrado analiticamente que os preços dos radares Raytheon, ainda que aumentados em função da
redução da quantidade a ser fornecida, encontravam-se em consonância com os valores de mercado.
Na referida peça analítica constata-se, ainda, que o Balanço comparativo entre os radares contidos nas
propostas da RAYTHEON e da THOMSON evidencia que se ofertou a Estação RAYTHEON em condições mais
vantajosas, considerando-se quaisquer das três alternativas dispostas no quadro à fl. 335.
Outrossim, restou constatado que, mesmo após a redução da quantidade de radares primários/secundários,
equipamento da Raytheon ainda assim permaneceu com preços inferiores aos da Thomson, segunda empresa
melhor classificada na seleção das propostas para o SIVAM, consoante se denota dos 2 (dois) cenários
vislumbrados às fls. 336/338.
Outro importante aspecto a ser ressaltado diz respeito ao fato de que como, radares são equipamentos com
73.
especificações e características intrínsecas a cada sistema, não disponíveis, portanto, em prateleiras, eis que não
são fabricados em série, deve-se levar em conta que tais itens, na maioria de seus casos, demandam projetos,
ativação de linhas de montagem, preparação de pessoal, adaptações para atender exigências de uma variada gama
de clientes, etc, elevando substancialmente seus custos fixos de produção, após o que permanecem inalterados,
independentemente do número de radares a fabricar, onerando cada item, unilateralmente, em casos de redução
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do pedido.
Outrossim, entendo que o detalhamento das planilhas de custo apresentado no Anexo 1 do Vol. II
demonstra com a precisão necessária os reais motivos do acréscimo significativo do preço unitário dos referidos
radares, que deveu-se em grande parte à redução pela metade da quantidade adquirida e em razão de parcelas dos
custos agregados, tal como atualização tecnológica (upgrade tecnológico), que, a exemplo dos custos fixos, se
mostraram imutáveis ante a alteração das quantidades produzidas, refutando de vez a tese da precariedade na
demonstração do acréscimo dos preços unitários dos radares primários/secundários.
Conquanto a instrução alvitre proposta no sentido de promover diligência a fim de se fazer presente neste
Tribunal os esclarecimentos necessários em relação à dúvida constante da alínea f, que diz respeito ao fato dos
custos de integração dos sete novos radares aos cinco da Thomson explicarem parcialmente o aumento verificado
dos preços dos radares, quando no entendimento da instrução aludida integração já era previsível desde o início
do SIVAM, parece-me despicienda essa preliminar, tendo em vista os argumentos trazidos pela Raytheon
(memorial anexo) dando conta de que a proposta original continha a exigência de integrar com um único radar
da Thomson na região de Belém.
Afora isso, também continha a exigência do sistema SIVAM trocar informações de planos e rotas de vôo
com os centros do Sistema Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (SINDACTA) adjacentes.
Estas capacidades constavam da proposta da Raytheon. Entretanto, a CCSIVAM tomou a decisão, no início de
1995, de reduzir o número de radares da Thomson-CSF no SIVAM, e de garantir que os dados destes radares
fossem visualizados de maneira adequada nos centros operacionais de controle do tráfego aéreo do SIVAM. O
custo da integração destes quatro radares adicionais, da Thomson-CSF, foi, conseqüentemente, incluído no preço
total da nova composição de radares.
É de se concluir, portanto, que a afirmação de que "os preços dos radares a serem fornecidos pela
Raytheon já deveriam conter os 'custos de integração' com os radares Thomson-CSF, por serem estes os que
equipam o sistema CINDACTA" é inverídica, pois a compatibilidade do novo sistema tem que ser para com os
sistemas já instalados, enquanto nos limites do SIVAM são os seus componentes internos que devem ser
compatíveis.
Ainda quanto ao aspecto da instalação emergencial dos cinco radares, onde se esclarece que a mesma foi
providenciada em razão da demora e imprevisibilidade do início do projeto, e, ainda, face a urgência de aumentar
o controle sobre determinadas áreas consideradas mais críticas na Região Amazônica, vale aqui tão-somente
reforçar o pensamento resultante das análises técnicas, no sentido de que o que se deve ter por relevante é que
a situação emergencial esteja cabalmente demonstrada nos autos. O que não se pode, pois, prescindir é dos
fundamentais esclarecimentos de que havia necessidade premente de controlar o tráfego aéreo na região de modo
a justificar a instalação emergencial dos cinco radares Thomson.
Tais esclarecimentos somente se fizeram presentes após o exame da Unidade Técnica, tendo os mesmos
revelado que o sinistro ocorrido com a aeronave Boeing 737 da VARIG, ante as repercussões de âmbito
internacional, constituiu a gota d'água, o fator determinante para que o Ministério da Aeronáutica adotasse
imediatas providências, dentre as quais foi determinado prioridade na transferência dos radares THOMSON-CSF
para a região amazônica, vindo assim a implementar alguma segurança naquela região, no que se refere ao tráfego
aéreo, bem assim algum controle sobre as seguintes ocorrências: a invasão de garimpeiros à região Ianomani,
realizada e mantida por via aérea; o desconhecimento e a falta de controle do tráfego aéreo nas zonas de fronteira;
a constante ameaça de invasão da região de Maturacá, no alto Rio Negro, por garimpeiros; e o incremento no
narcotráfico, utilizando-se o corredor Tabatinga/Manaus.
Nota-se, portanto, que estas e outras ocorrências, diretamente vinculadas ao transporte aéreo e ao controle
do tráfego aéreo, instrumentos vitais e determinantes para a possibilidade da prática de ilícitos por garimpeiros,
traficantes, contrabandistas e de outros criminosos usuários do espaço aéreo de ninguém, desprovido de qualquer
controle eficaz, aliadas às incertezas e adiamentos da implantação do SIVAM, concorreram de modo a exigir
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medidas inadiáveis e urgentes determinadas pelo Ministério da Aeronáutica à CISCEA, que, de certo, além dos
prejuízos materiais advindos de operações ilícitas na região, já concorreram para minimizar o perigo de novos
acidentes aéreos com significativas perdas ao país e às famílias.
Muito embora o assunto abordado na alínea k já tenha sido plenamente esclarecido, quando do exame
realizado pela Unidade Técnica, não poderia me eximir, entretanto, de considerar o questionamento ínsito na
mencionada alínea, relativo ao vulto da variação dos valores de instalação das centrais de comutação, que
passaram de 5,2 e 2,7 milhões de dólares para 1,8 e 0,2 milhões, respectivamente.
A esse respeito, vale repisar as informações constantes do próprio Relatório de Auditoria (item 7.1.2.4)
onde se observa que "inicialmente, o sistema gerenciador de rede proposto era muito simples, não realizando todas
as tarefas que os técnicos da Comissão julgavam necessários. Essas tarefas seriam realizadas de forma distribuída
pelas Centrais de comutação. A CCSIVAM considerava que a melhor opção seria ter tais tarefas realizadas por
um único equipamento, de forma centralizada. Dessa forma, foi solicitada à Raytheon uma mudança de
configuração com uma conseqüente alteração de equipamentos. O novo sistema gerenciador de rede passou a ser
muito mais complexo, e conseqüentemente mais caro; em compensação as Centrais de Comutação ficaram mais
simples e, em razão disso, mais baratas. Essa mudança de configuração teria não só melhor atendido às
necessidades do sistema, como também gerado uma redução de preços, considerando o conjunto dos três
equipamentos." (grifo nosso)
Como se vê as explicações retro demonstram a necessidade e a pertinência das alterações que
envolveram as centrais de comutação, parecendo-me bastante razoável e compreensível as alterações incorridas
quanto ao preço das instalações da centrais de comutação, face a simplificação e o barateamento destes
equipamentos.
Outra questão que não se pode deixar de ilustrar refere-se ao aspecto que, dado a magnitude do Projeto
SIVAM, as modificações incorridas entre a planilha de fevereiro de 95 e o Anexo XIII do contrato foram apenas
da ordem de 3,2%, não excedendo, portanto, ao percentual máximo de acréscimo permitido pelo ordenamento
jurídico vigente nos casos onde o processo licitatório é exigível (25% do valor atualizado do contrato). Importa
salientar que a pequena alteração verificada se deu ainda na fase pré-contratual.
Enfim, ante todo o exposto e considerado, percebo que os fatos novos que embasam o presente pedido
de reexame, ao revés do que se afirma na peça recursal, já haviam sido na sua essência constatados pela equipe
de inspeção deste Tribunal. Tanto isto é verdade que todos os questionamentos ora em apreço derivaram da
e solicitação de informações formuladas pelo Senador Antonio Carlos Valadares, a qual se fundamentou em
evidências e constatações elencadas no Relatório de Auditoria de que trata o TC-003.974/96-0 (Decisão n°
806/96-Plenário).
Reforçando essa tese, vale exemplificar que, em relação ao item talvez mais importante deste recurso,
os analistas da 3 a SECEX, ao ter presente a resposta por escrito dada pela CCSIVAM sobre a majoração e
redução de preços e quantidades de equipamentos, quando comparados a proposta da empresa RAYTHEON, de
julho de 1994 (proposta vencedora), e a Planilha Contratual (Anexo XIII ao Contrato), registraram em seu
relatório, à fl.40, item 10.5, expressamente: "Essa equipe pode verificar que, após a escolha da RAYTHEON e
até a sua contratação, foram procedidas alterações na configuração do SIVAM. Essas modificações podem ser
percebidas frente à comparação entre a proposta final da empresa Raytheon Company, a qual foi apresentada em
julho de 1994 e resultou de reuniões técnicas levadas a termo com a CCSIVAM, e o Anexo XIII ao Contrato n°
01/95 CCSIVAM/RAYTHEON"
De outro lado, não posso deixar de dar razão, em parte, à douta Procuradoria quando assevera que os
fatos ora apontados não foram objeto de exame quando da prolação da Decisão sob enfoque, posto que restaram
dúvidas quanto à economicidade da contratação em tela.
Inclino-me, portanto, a conhecer, em parte, os fundamentos da presente peça recursal, porquanto ao final
do exame promovido pela 10a SECEX, com base apenas nos elementos que já se faziam presentes nos autos,

•

minvC _170\c: \Trabaiho\sessao\149397.DOC

—1 5 2 —
A,s1

•

7ibi rce-c'

Assee"`
25

Tribunal de Contas da União
TC-001.493/97-3

restou comprovado que somente parte dos fatos apontados como novos não poderam ser de plano esclarecidos
frente aos próprios dados apurados pela equipe de inspeção deste Tribunal.
Entretanto, tendo em vista que as derradeiras dúvidas foram plenamente esclarecidas pelos novos
elementos acostados aos autos pelas partes interessadas, entendo que, no mérito, deve ser negado provimento ao
recurso, pois os fatos novos, efetivamente comprovados, não lograram, ao final, êxito em modificar a decisão
recorrida.
Dito tudo isso, quero, na mesma esteira do Voto condutor do TC-016.268/94-6 (Acórdão n° 159/96
Plenário; Ata 39/96), deixar assente que, por imposição legal e regimental, limitei-me única e exclusivamente ao
exame do presente recurso interposto pela D. Procuradoria.
No tocante à informação aduzida pelo Titular da 10a SECEX de que se encontra apensado a estes autos
o TC-002.077/97-3 com proposição de diligência à Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo, em harmonia com
a limitação regimental retro, parece-me que poderá ser dado prosseguimento ao processo de audiência prévia já
iniciado pelo competente Relator daquele feito, conforme Oficio n° 140/97-3a SECEX, uma vez que com
o julgamento deste pedido cessar-se-á a causa do sobrestamento daqueles autos.
Finalmente, consigno que submeto o presente processo nesta Sessão de caráter reservado em razão de
92.
alguns elementos esclarecedores às questões ora em apreço terem sido acostados aos autos sob a chancela de
"Confidencial", devendo, pois, nessa condição ser pelo Plenário desta Corte mantida e resguardada a reserva
imprimida na origem.
Dessa forma, dissentindo, em parte, das conclusões contidas na proposição de mérito alvitrada pela 10'
SECEX, tendo em vista as considerações supra, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
apreciação deste Plenário.
TCU., Sala das Sessões, em 2 0 de maio

"Z?
ALMIR CÁMPELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 298/98 - TCU - Plenário
Processos n° TC-001.493/97-3 (Sigiloso); Anexos: TC's 003.974/96-0 (Sigiloso) e 002.077/97-3
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame da Decisão n° 806/96 - TCU - Plenário
Interessado: Ministério Público junto ao TCU
Órgão: Ministério da Aeronáutica
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: Dra Cristina Machado da Costa e Silva
Unidade Técnica: 10a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE, com fulcro nos artigos 32,
parágrafo único; 33 e 48 da Lei n° 8.443/92, bem como nos artigos 231 e 233 do Regimento Interno deste
Tribunal:
8.1 — conhecer o presente Pedido de Reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento, uma vez que os
fatos novos, efetivamente comprovados, não foram capazes de modificar o mérito da decisão recorrida
(Decisão n° 806/96 - TCU - Plenário);
8.2 - quanto ao Processo TC 002.077/97-3, que dispõe sobre a realização de diligência à Diretoria de
Eletrônica e Proteção ao Vôo, determinar sua desanexação deste processo, com vistas ao prosseguimento da
audiência prévia já iniciada pelo seu competente Relator, conforme Oficio n° 140/97-3a SECEX, uma vez que
julgado o presente feito não mais subsiste a causa da sua suspensão;
8.3 - remeter cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, ao Exmo. Sr.
Presidente do Senado Federal, esclarecendo-lhe que se faz necessária a manutenção da reserva de
"confidencial" que recai sobre os dados contidos no Anexo I;
8.4 - de igual modo, enviar cópia dos elementos acima citados aos Exmos Srs. Ministro de Estado da
Aeronáutica e Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República;
8.5 - tornar ostensiva a presente Decisão, bem assim o Relatório e Voto que a fundamentam, à exceção
do Anexo 1, mantendo-se o sigilo das demais peças, em razão das informações reservadas contidas nos autos;
8.6 - determinar o arquivamento dos presentes autos.
Ata n° 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 20/05/1998 — Extraordiária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo (Relator) e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro com voto vencido: Carlos Átila Álvares da Silva
11.3. Ministro que alegou impedimento: Benjamin Zymler
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HOMERO SANTOS
Presidente
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-010.446/97-4 (01 volume) - Sigiloso
Natureza: Denúncia
Unidade: Casa da Moeda do Brasil - CMB
Interessado: Identidade preservada (art. 55,§1°, da Lei n°
8.443/92 c/c o art.35,§ 4 0 da Resolução TCU n° 077/96)
Ementa: Denúncia relativa a possível violação de Direito
Público e Privado por parte da Casa da Moeda do Brasil.
Não Conhecimento. Ciência ao interessado. Cancelar o
sigilo dos autos Arquivamento.

Tratam os presentes autos de denúncia formulada contra atos praticados por dirigentes da
Casa da Moeda do Brasil - CMB, que estariam contrariando normas legais de Direito Público e
Privado.
As ocorrências denunciadas foram, resumidamente, apresentadas pela instrução de fls. 21/22, nos
2.
seguintes termos: " item 1. subtração, a partir de outubro/96, de 44 (quarenta e quatro) horas das 84
(oitenta e quatro) horas concedidas anualmente aos moedeiros, a título de abono assiduidade, para
relevar ausências por motivos particulares, contrariando as Normas Internas de Pessoal. Esse beneficio
vinha sendo concedido desde 1990 e já havia sido incorporado ao Contrato Individual de Trabalho dos
moedeiros;
item 2: desconhecimento, por parte da CMB, de outros direitos adquiridos pelos moedeiros, tais
como assistência médica e odontológica complementar (em vigor desde 1983), auxílio-medicamento (em
vigor desde 1993) e abono de 2 (duas) horas para gestante, a partir do 5' mês (em vigor desde 1981);
item 3a: cessão de veículos da frota da Entidade para o uso particular de funcionários, embora
a CMB disponha de serviço de transporte de pessoal prestado por empresas privadas por meio de ônibus
interestaduais;
item 3b: contratação, por prazo determinado, de assessor gozando de todos os benefícios
concedidos à categoria moedeira;
item 3c: reenquadramento ilegal de alguns funcionários;
item 4: uso de veículo oficial da Empresa, destinado ao transporte do Chefe de Gabinete da
Presidência da CMB, por pessoa não autorizada, contrariando o Regulamento de Pessoal da Entidade;
item 5: violação da legislação que rege as Comissões Internas de Prevenção à Acidentes CIPAs, relativamente à anulação, por parte da Diretoria da CMB, da eleição dos membros da Comissão
para o mandato de 1995/1996. Segundo o denunciante, a Direção da CMB também anulou a inscrição
de alguns moedeiros como candidatos a membros da referida comissão, contrariando o art. 10 da
Constituição Federal.
item 6: marginalização do Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Indústria Moedeira e
Similares como representante legal dos trabalhadores nas negociações da Participação nos Lucros e
Resultados da Empresa."
Ao analisar os elementos, a instrução traz considerações de que "o signatário fez constar no
3.
expediente apenas alusões genéricas acerca das possíveis irregularidades verificadas junto à CMB.
Todas as alegações vieram desacompanhadas de elementos que comprovassem as acusações feitas
contra a Entidade.
MIN-IS/446/C'VOTON010446
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3.1 Foram somente anexadas ao expediente denunciatório cópias dos Acórdãos n's 300/95 e
21/96 (lis. 7/18), acompanhados dos respectivos Relatórios e Votos, proferidos por esta Corte de Contas
em processos envolvendo a CMB. Os assuntos tratados pelo Tribunal nessas assentadas, por não
guardarem similaridade com os argüidos pelo denunciante, não trazem aos autos qualquer indicação
mais precisa sobre os fatos denunciados.
3.2 Sendo assim, devido à ausência de indícios concernentes às irregularidades questionadas,
restou por impossibilitado o conhecimento da presente denúncia.
4. Ressaltamos que os assuntos levantados nos itens 1 a 4 da peça acusatória, referentes à
concessão de direitos e vantagens e à admissão de pessoal, são, via de regra, verificados pelo Controle
Interno quando da análise das prestações de contas da Entidade.
4 1 Já as ocorrências relatadas pelo denunciante nos itens 5 e 6 do referido documento não se
inserem na competência desta Corte de Contas. Um dos assuntos está sendo, inclusive, analisado pelo
órgão competente unia vez que, segundo informações trazidas pelo denunciante, tramitam no âmbito do
Ministério do Trabalho dois processos objetivando apurar as infrações relativas à escolha de membros
da CIPA atuante na Entidade".
Reforçando o entendimento manifestado pela analista instrutora, destaca o Diretor da Unidade
4.
Técnica: " A peça denunciatória, ao empregar expressões como 'prováveis práticas de predileção
administrativa', 'chegou ao nosso conhecimento', 'corria nos quatro cantos da CMB', e 'caso tais
afirmações sejam verdadeiras', levanta somente suspeitas, originadas de comentários ouvidos...".
Ao final, propõe o Órgão Instrutivo: não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de
5.
admissibilidade previstos no art.213,caput e parágrafo único, do Regimento Interno; dar conhecimento da
Decisão que vier a ser proferida; cancelar a chancela de sigilo que recai sobre os autos; e arquivar o
processo.
É o Relatório.

VOTO

•

Inicialmente, registro que atuo nestes autos por força da redistribuição dos processos da relatoria
do Ministro Fernando Gonçalves, determinada em Sessão Extraordinária de 10.09.97.
De fato, algumas das questões denunciadas - eleições de CIPA e relações dos dirigentes da
empresa com o sindicato de classe - não estão inseridas na competência constitucional(art.71/CF) e
legal(Lei n° 8.443/92) deste Tribunal, como salientou a Unidade Técnica.
Quanto às questões atinentes à competência desta Casa, para serem acolhidas devem preencher os
requisitos de admissibilidade, estabelecidos no Regimento Interno (art. 213,caput e seu parágrafo único).
No presente caso, carece a peça acusatória de elementos que comprovem as irregularidades declaradas, ou
mesmo se constituam indícios.
Dessa forma, acolho o Parecer da Unidade Técnica e VOTO no sentido de que o Tribunal adote a
Decisão submeto ao Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões, em 20 maio de 1998
S ARAI V
istro-Relat r
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DECISÃO N° 300/98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-010.446/97-4 (01 volume)
Classe do Assunto: VII - Denúncia
Denunciante: Identidade Preservada (art.55,§ 1°, da Lei n° 8.443/92„ c/c art.35,§ 4°, inciso II, da
Resolução TCU n° 77/96
Entidade: Casa da Moeda do Brasil - CMB
Relator: MINISTRO IRAM SARAIVA
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: 8 SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator DECIDE:
8.1. não conhecer da presente denúncia por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 213 "caput" do Regimento Interno do T.C.U.;
8.2. encaminhar ao interessado o inteiro teor da presente Decisão, acompanhada do relatório e Voto
que a fundamentaram;
8.3 retirar a chancela de sigiloso que recai sobre estes autos;
8.4 arquivar o presente processo.
Ata n° 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 20/05/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

SARAIV
nistro-Relator
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
GABINETE DO MINISTRO BENTO JOSÉ BUGARIN

GRUPO: I - CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-014.516/97-7 (Sigiloso)
NATUREZA: Denúncia.
ENTIDADE: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.
INTERESSADO: Identidade preservada (Lei n° 8.443/92, art. 55).
Denúncia de irregularidades que teriam ocorrido na ECT na
contratação de serviços médicos e na alteração dos valores das
gratificações de função. Preenchimento dos requisitos de
admissibilidade. Conhecimento. Improcedência. Apresentação de
justificativas pelo órgão denunciado que demonstram a inexistência
de irregularidades nos atos de que trata a denúncia. Retirada da
chancela de sigiloso. Arquivamento dos autos. Ciência ao
interessado.

Trata-se de denúncia contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT,
segundo a qual teria essa empresa:
a) contratado, sem licitação, o Hospital Santa Cruz, localizado em São Paulo, para a
realização de exames médicos "sofisticados" em funcionários de alto escalão, arcando com todas as
despesas referentes aos mencionados exames, passagens aéreas, diárias e hotel, quando a empresa mantém
no Distrito Federal convênio com grandes hospitais, clínicas e laboratórios;
b) alterado substancialmente os valores das gratificações de funções de confiança e das
remunerações de diversos cargos de nível superior.
Em atenção à diligência feita pela 9a SECEX, por meio do Oficio de fls. 19, o Presidente da
ECT encaminhou a este Tribunal as justificativas para os fatos denunciados elaboradas pela Diretoria de
Recursos Humanos da empresa, acompanhadas de diversos documentos a respeito do assunto (fls. 20/56).
Quanto à contratação dos serviços do hospital Santa Cruz, esclareceu a entidade tratar-se
de instituição que já se encontrava credenciada junto à Diretoria Regional da ECT em São Paulo.
O processo de credenciamento, segundo ainda aquela empresa, passou a observar, a partir
de 18/12/96, o procedimento denominado "chamamento público", cuja proposta inicial de implantação foi
aprovada pelo Órgão Jurídico da empresa por meio da Informação/DEJUR/DTRIB 617/96 (fls. 35/36), na
qual foi salientado que o modelo de credenciamento então proposto adequava-se perfeitamente à
orientação imprimida por este Tribunal quando da apreciação do TC-016.522/95-8.
Quanto aos demais aspectos envolvendo a contratação do Hospital Santa Cruz
5.
mencionados pelo denunciante, esclareceu a ECT, em síntese, o seguinte:
a realização de exames médicos periódicos decorre de exigência contida na Norma
Reguladora n° 7 da Portaria n° 3.214/78 da Secretaria de Segurança e Saúde do Ministério do Trabalho;
para os ocupantes de cargos dos chamados 10 e 2° escalões, a empresa promove
anualmente, por meio dos hospitais conveniados, e em atenção à mencionada norma, uma série de exames
mais aprofundados, denominados check-ups, justificando-se o tratamento diferenciado pela natureza
peculiar das condições de trabalho inerentes aos mencionados cargos;
os exames foram realizados em São Paulo tendo em vista ser aquela cidade "o mais
conceituado e avançado centro para fins de tratamento de saúde em todo o País" e pelo fato de o Hospital
escolhido ter apresentado menor custo e melhor forma de pagamento; o custo dos check-ups dos 33
profissionais de 1° e 2° escalões da empresa no Hospital Santa Cruz, segundo a ECT, incluindo diárias e
passagens, alcançou R$ 39.809,99; caso os exames fossem realizados em Brasília o custo seria de R$
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51.440,54, conforme pesquisa de preços realizada junto à Clínica SOS Check-UP, localizada nesta capital.
Quanto à alteração no valor das gratificações de função e das remunerações dos cargos de
nível superior, a ECT confirmou a ocorrência e a justificou pela necessidade de corrigir distorções salariais
existentes na implementação de seu Plano de Carreiras, Cargos e Salários. As alterações nos valores das
gratificações, segundo a empresa, foram promovidas em junho/97 e têm respaldo nas diretrizes
estabelecidas no Voto de n° 30-A, pelo qual o Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
Estatais (CCE) aprovou o mencionado Plano. Além da alteração nos valores das funções, informou a ECT
que, autorizada pelo CCE a aumentar sua folha de pagamento em 2%, promoveu em julho de 1997, com
efeitos financeiros retroativos a abril daquele ano, uma progressão salarial especial que alcançou
empregados ocupantes de cargos de nível superior, médio e básico das áreas administrativa e operacional,
representando a concessão de uma ou duas referências salariais, dependendo do cargo ocupado pelo
empregado. Ainda com base no Plano de Carreiras, a ECT informa que promoveu alterações nos valores
dos cargos de admissão de seus empregados, visando a torná-los mais atraentes em comparação com os
praticados no mercado. Essas alterações, no entanto, alcançaram apenas os cargos de nível superior,
porque os estudos realizados, segundo a empresa, mostraram que os valores praticados pela ECT para os
cargos da carreira sênior estavam compatíveis com os indicadores externos.
PARECER DA 9' SECEX
A 9a SECEX, por meio da instrução de fls. 60/65, entende que as justificativas apresentadas
pela ECT esclarecem satisfatoriamente os questionamentos do denunciante, pelos seguintes motivos:
o credenciamento de profissionais e de instituições médico-hospitalares, na forma em
que foi realizado pela ECT, guarda conformidade com o decidido pelo Tribunal ao apreciar o TC016.522/95-8 (Decisão n° 656/95-Plenário, Ata n° 58/95); naquela ocasião, esta Corte firmou o
entendimento de que, "...na falta de regulamentação especifica da matéria tratada no art. 230 da Lei n°
8.112/90, os órgãos/entidades dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo poderão, a seu critério,
adotar sistema próprio para a prestação de serviços de assistência complementar à saúde dos servidores,
inclusive o de credenciamento de profissionais e instituições médico-hospitalares, com fulcro no art. 25
da Lei n°8.666/93, observados os princípios básicos da administração pública";
o processo de credenciamento mediante o denominado "chamamento público" observa
os princípios da legalidade, da publicidade, conforme publicações efetuadas no D.O.U. e em jornal de
grande circulação (fls. 43/44), e da universalidade, na medida em que admite, por tempo indeterminado, a
habilitação de quaisquer interessados, desde que satisfeitas as condições exigidas pela empresa para a
garantia de qualidade dos serviços médicos a serem prestados;
o tratamento diferenciado para empregados de primeiro e segundo escalões justifica-se
pelas condições de trabalho peculiares às funções diretivas por eles exercidas, conforme consta do
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), cuja implantação no âmbito da ECT
obedeceu à exigência nesse sentido constante da NR n° 7 da Portaria de n° 3.214/78 da Secretaria de
Segurança e Saúde do Ministério do Trabalho, alterada pela Portaria de n° 24/94 (fls. 52/53);
a realização dos check-ups em uma única instituição justifica-se por ser mais célere,
disponibilizando os empregados para o retorno ao trabalho mais rapidamente do que seria caso fossem
utilizados vários hospitais para a realização dos diversos tipos de exames;
o fato de a ECT arcar com todos os custos dos serviços médicos previstos no PCMSO
encontra amparo na mencionada NR-07, que dispõe competir ao empregador " ...custear todos os
procedimentos relacionados ao PCMSO, e, quando solicitado pela inspeção do trabalho, comprovar a
execução da despesa";
O em consulta informal junto à Clínica SOS Check-Up Internacional (fls. 57), a AnalistaInformante tomou conhecimento de que o preço praticado pela Clínica situa-se realmente acima dos custos
que teve a ECT ao realizar os exames em São Paulo, mesmo incluindo as despesas com diárias e
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passagens; os preços dos serviços médicos praticados pelo Hospital Santa Cruz, na verdade, situam-se
dentro dos fixados pela tabela CLEFAS/AMB, que também remunera os serviços médicos prestados a
funcionários desta Casa pela rede conveniada;
g) as alterações processadas pela empresa na remuneração de diversos cargos obedeceram a
uma estratégia no sentido de corrigir distorções antigas da curva salarial de seus empregados, sejam
ocupantes ou não de cargos de direção ou superior; todo o procedimento, além de contar com o aval da
Diretoria Colegiada da ECT, foi antecedido de estudos técnicos e efetuados à luz das diretrizes traçadas
pelo CCE.
Ante essas considerações, propõe a Unidade Técnica, em pareceres uniformes, que seja
8.
conhecida a presente denúncia, por preencher os requisitos prescritos pelo art. 213 do Regimento Interno,
e no mérito seja julgada improcedente, comunicando-se ao denunciante a decisão a ser adotada.
É o Relatório.

VOTO
Consoante a percuciente análise efetuada pela Unidade Técnica, acima relatada, muito
embora tenham ocorrido os fatos denunciados, neles não se encontra nenhuma irregularidade.
Desta forma, acolho o parecer de fls. 60/65, pelos seus corretos fundamentos, e VOTO por
que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.

Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 20 de maio de 1998.
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DECISÃO N°

301/98 - TCU - Plenário

Processo n°014.516/97-7 (Sigiloso)
Classe de Assunto: VII - Denúncia.
Interessado: Identidade preservada (Lei n° 8.443/92, art. 55).
Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 9 SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art.
213 do Regimento Interno, para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2. determinar a retirada da chancela de sigiloso que recai sobre estes autos, bem como o seu
arquivamento;
8.3. encaminhar cópia desta Decisão, do Relatório e do Voto que a fundamentam ao denunciante.
Ata n° 19/98 - Plenário.
Data da Sessão: 20/05/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campeio e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
,..

HOMERO SANTOS
Presidente

BENTO JOS B AGARIN
Ministr
lator
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