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ATA N° 19, DE 27 DE MAIO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
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
Com a presença dos Ministros Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e Valmir Campelo, do MinistroSubstituto 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 viagem em missão oficial, do
Ministro Adhemar Paladini Ghisi e do Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha e, por motivo de
férias, do Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo (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° 18, da Sessão Ordinária realizada em 20 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
1°) Aprovação, por meio da Portaria n° 284, do Manual de Instrução de Processos de
Tomada de Contas Especial.
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Comunico a Vossas Excelências que aprovei nesta data, por meio da Portaria n° 284, o
Manual de Instrução de Processos de Tomada de Contas Especial, cuja cópia distribuo nesta Sessão.
Entendo ser este mais um importante instrumento para a racionalização e celeridade na instrução de
processos no âmbito desta Corte
É importante ressaltar que no encontro `Gerenciamento pelas Diretrizes', realizado em 17
de abril do corrente ano, com a participação dos Senhores Ministros, Auditores, Procurador-Geral e
Titulares das Unidades Básicas, foram propostas diversas medidas necessárias ao cumprimento do prazo
legal do julgamento das contas, dentre as quais a adoção de maior objetividade e padronização nos
relatórios.
Estão previstos no Manual, além de orientações gerais, 11 (onze) modelos de formulários,
os quais, sem sombra de dúvida, contribuirão para a maior rapidez da instrução dos referidos processos.
Aliás, dentre os estudos levados a efeito pela Comissão incumbida da elaboração do
Manual, constituída por meio da Portaria SEGECEX n° 02/98, acrescidos das contribuições das Unidades
Técnicas, sob a coordenação da SEGECEX, destaco o levantamento estatístico elaborado com base no
Sistema JURIS, no qual foi constatada a existência de expressivo número de processos cadastrados
relativos a tomadas de contas especiais, da ordem de aproximadamente 7.500.
No mesmo levantamento, apurou-se que 75% dessas TCEs são relativas a convênios,
acordos e royalties, 65% tiveram como origem a omissão no dever de prestar contas, e 85% foram
julgadas irregulares. Tal fato indica que os referidos formulários atenderão à maioria dos processos de
TCEs que tramitam nesta Casa, permitindo otimizar a utilização dos recursos à disposição das Secretarias
de Controle Externo.
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Por fim, registro que autorizei a SEGECEX a instituir novos modelos de formulários, em
função das futuras sugestóes dos usuários, com vistas ao seu contínuo aprimoramento.
Com a aprovação de mais este Manual, dentro dos objetivos delineados e metas traçadas
em minha administração, gostaria de parabenizar todos os Dirigentes das SECEXs, e, em especial, os
membros da Comissão responsável, Cláudio Sarian Altounian, Carlos Cesar Módena e Mauro da Mota
Aguiar".
28 ) Doação, pelo Governador do Estado do Amazonas, de imóvel em que se encontra
instalada a Secretaria de Controle Externo naquele Estado.
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Tenho a grata satisfação de comunicar aos eminentes Pares que, mediante a Lei Estadual n°
2.488, de 20 do corrente mês, o Exm° Sr. Governador do Estado do Amazonas Amazonino Armando
Mendes foi autorizado a doar a este Tribunal o imóvel em que se encontra instalada nossa Secretaria de
Controle Externo naquele Estado.
Essa notícia deixou-me particularmente sensibilizado, ante o valor histórico do prédio,
construído no início do século, e seu significado para o acervo patrimonial desta Casa."
SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS
De acordo com o artigo 2° da Resolução n° 064/96, o Presidente, Ministro Homero dos
Santos, realizou, nesta data, sorteio eletrônico dos seguintes processos:
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-002.038/98-6
Interessado: SUNAB
Motivo do sorteio: Unidade extinta. Art. 7°, § 4°, da Resolução 064/96-TCU
Relator sorteado: Auditor José Antonio Barreto de Macedo
Processo: TC-012.803/96-0
Interessado: José Eduardo Dutra, Senador
Motivo do sorteio: Assunto fora das LUFs. Art. 3°, par. 4° da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Processo: TC-018.127/91-6
Interessado: Luiz Carlos Pegado
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
Processo: TC-024.472/92-1
Interessado: Conceição Pereira de Souza
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Auditor Lincoln Magalhães da Rocha
Processo: TC-024.473/92-8
Interessado: Marlene de Oliveira Soares e outros
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin
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Processo: TC-024.474/92-4
Interessado: Antonio de Oliveira e outros
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Auditor Lincoln Magalhães da Rocha
Processo: TC-024.475/92-0
Interessado: Rosa Franca Adams Lins
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Auditor Benjamin Zymler
Processo: TC-024.478/92-0
Interessado: Carlos Edson de Azevedo Chaves e outros
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processo: TC-024.480/92-4
Interessado: Neli de Jesus Pires da Conceição e outro
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Auditor Benjamin Zymler
Processo: TC-024.481/92-0
Interessado: Rosemeire Jaqueline Dijair e outros
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Ministro Valmir Campelo
Processo: TC-024.482/92-7
Interessado: Marcia Aparecida de A. Silva e outros
Motivo do sorteio: Processo Remanescente. Art. 1°, par. único da Res. 64/96
Relator sorteado: Auditor Lincoln Magalhães da Rocha
Processo: TC-725.389/96-6
Interessado: Roselita Silva e Emerson Fonseca
Motivo do sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra o Acórdão n° 386/97 - TCU - ia Câmara,
Sessão Ordinária:02/09/97
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
SORTEIO DE RELATOR DE PROCESSOS ENTRE AUDITORES
Processo: TC-006.654/92-4
Interessado: Normando de Vasconcelos Ferreira
Motivo do sorteio: Afastamento de Ministro ou Auditor
Relator sorteado: Auditor Benjamin Zymler
Processo: TC-750.051/98-1
Interessado: Procuradoria da Republica no Estado de Rondônia
Motivo do sorteio: Afastamento de Ministro ou Auditor
Relator sorteado: Auditor Lincoln Magalhães da Rocha
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SORTEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-018.773/96-6
Interessado: Comissão de Jurisprudência da Secretaria Geral das Sessões
Motivo do sorteio: Processo Administrativo - Art. 13 da Res. 64/96
Relator sorteado: Auditor Lincoln Magalhães da Rocha
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 1' CÂMARA
Processo: TC-225.198/95-9
Interessado: Ministério Publico no Estado do Amazonas
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 156/97 - TCU - 1' Câmara, Sessão
Ordinária: 20/05/98
Relator sorteado: Auditor José Antonio Barreto de Macedo
Processo: TC-250.248/94-8
Interessado: Waldemar Ferreira de Araujo, ex-Prefeito Municipal de Teofilândia/BA
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 166/98 - TCU 1' Câmara, Sessão
Ordinária: 14/04/98
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processo: TC-300.058/95-0
Interessado: CODESA
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra Deliberação na Relação n° 010/98 - TCU/1
Câmara, Sessão Ordinária: 31/03/98
Relator sorteado: Auditor José Antonio Barreto de Macedo
Processo: TC-600.148/96-3
Interessado: Tribunal Regional do Trabalho da 21a. Região
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 174/98 - TCU P Câmara, Sessão
Ordinária: 14/04/98
Relator sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processo: TC-625.200/93-4
Interessado: Decimo Distrito Rodoviário Federal do DNER/RS
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame. Deliberação na Relação n° 002/98 - TCU
Ordinária: 03/03/98
Relator sorteado: Ministro Marcos Vinicios Vilaça

i a Câmara, Sessão

Processo: TC-650.186/96-6
Interessado: Escola Técnica Federal de Santa Catarina
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame. Deliberação na Relação n° 12 /97 - TCU - 1' Câmara, Sessão
Ordinária: 11/03/97
Relator sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
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SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA r CÂMARA
Processo: TC-001.196/93-6
Interessado: Osvaldéa Rebelo Pecanha
Motivo do sorteio: Pedido de Reexame da Decisão n° 266/93 - TCU 05/08/93
Relator sorteado: Ministro Bento José Bugarin

r Câmara, Sessão Ordinária:

Processo: TC-475.105/96-6
Interessado: Adalcindo José de Freitas
Motivo do sorteio: Recurso de Reconsideração contra o Acórdão n° 100/98 - TCU - 2a Câmara, Sessão
Ordinária: 26/03/98
Relator sorteado: Ministro Valmir Campeio
Por proposta da Presidência os trabalhos da Sessão Ordinária foram suspensos às quatorze
horas e quarenta e cinco minutos e reiniciados às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, para que
fosse relatado o processo n° 013.389/95-5 (com o apenso 013.768/96-4), incluído em Pauta Reservada
pelo Relator, Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, uma vez que o interessado, Paulo César Ximenes
Alves Ferreira, Presidente do Banco do Brasil S.A., havia solicitado Defesa Oral.
PROCESSOS INCLUIDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 17, organizada em
21 de maio corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de n's 304 a 323, e aprovado os
Acórdãos IN 076 e 077, 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, § 10 a 7 0 e 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 87 e 89):
Procs. N's 001.920/98-7, 018.698/95-6 (com 08 volumes) e 002.202/94-8 (com 01
volume), relatados pelo Ministro Carlos Átila Álvares da Silva;
Procs. nos 350.362/96-3 e 014.005/97-2, relatados pelo Ministro Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça
Procs. nos 000.893/98-6, 475.215/93-1, 375.323/97-0, 015.487/97-0 e 425.052/98-2,
relatados pelo Ministro Humberto Guimarães Souto;
Proc. n° 015.055/97-3, relatado pelo Ministro Bento José Bugarin;
Procs. n's 001.061/98-4, 349.042/94-2 e 003.289/96-6, relatado pelo Ministro Valmir
Campeio;
O Proc. n° 825.040/97-3, relatado pelo Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
A requerimento dos respectivos Relatores, deferidos pela Presidência, ad referendum do
Plenário, foram incluídos na supracitada Pauta, nos termos do § 9° do artigo 77, do Regimento Interno, os
seguintes processos:
Procs. nos 003.924/94-7, 006.905/95-1, 375.046/96-8 e 376.304/96-0 (Ministro Iram
Saraiva);
Proc. n° 014.188/97-0 (Ministro Humberto Guimarães Souto);
Proc. n° 001.426/98-2 (Ministro Valmir Campeio); e
Procs. nos 001.808/98-2 e 625.347/96-0 (Ministro-Substituto Benjamin Zymler).
PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA
A requerimento dos respectivos Relatores foram excluídos da Pauta n° 17/98, nos termos
do artigo 78 do Regimento Interno, os seguintes Processos:
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Procs. nos 006.945/92-9 e 374.106/92-4 (Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça); e
Proc. n° 002.133/98-9 (Ministro Humberto Guimarães Souto).
SUSPENSÃO DE VOTAÇÃO ANTE PEDIDO DE VISTA
Foi suspensa a votação do Processo n° 002.202/94-8, em face de pedido de vista formulado
pelo Ministro Valmir Campelo (Regimento Interno, Artigo 56), após haver o Relator, Ministro Carlos
Átila Álvares da Silva proferido seu Voto e apresentado a respectiva Proposta de Decisão (v. texto em
Anexo II a esta Ata)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Faz parte desta Ata, em seu Anexo III, ante o disposto no parágrafo único do artigo 66 do
Regimento Interno, as Decisões n's 325 a 327, 329 e 330, acompanhadas dos correspondentes Relatórios
e Votos em que se fundamentaram, adotadas nos processos n's 450.235/97-1, 014.678/96-9,
009.805/97-4, 011.954/97-3 e 003.554/96-1, respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado, realizada nesta data.
Quanto ao Processo n° 013.389/95-5 (Decisão n° 324), o Tribunal Pleno levantou a
chancela de sigilo" apenas da Decisão, mantendo-a em relação às demais peças processuais.
ENCERRAMENTO
O Presidente, Ministro Homero dos Santos -- ao convocar Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado para ser realizada a seguir -- deu por encerrada às dezessete 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

47.
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Aprovada em 03 de junho de 1.998

Pres

SARAIVA
em Exerc cio

OS SANTOS SILVA
o do Plenário, Substituto
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ANEXO I DA ATA N° 19, DE 27-05-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de ds 304 a
323 proferidas pelo Tribunal Pleno em 27 de maio de 1998, e Acórdãos n's 076 e 077, 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 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 86).
Por ocasião da apreciação do Processo n° 001.426/98-2 (Relator, Ministro Valmir
Campeio) — que trata de Tomada de Contas do Tribunal de Contas da União, relativa ao exercício de
1997 — os Ministros presentes, o Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar Rodrigues e, ainda, o Presidente,
Ministro Homero dos Santos, manifestaram-se nos termos abaixo transcritos:
Fala do Ministro Valmir Campeio
"Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador,
A análise das peças processuais evidencia que as contas sob exame expressam de forma
clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e economicidade dos
atos de gestão. Outrossim, forçoso é notar, Senhor Presidente, que a proposta de aprovação plena das
presentes contas, formulada tanto por parte dos órgãos instrutivos quanto pela Douta Procuradoria,
representa, na prática, o coroamento da orientação dinâmica e segura da Presidência deste Tribunal,
refletindo a exação e o zelo com que os ordenadores de despesa procuraram observar as normas legais e
regulamentares que disciplinam a gestão dos recursos destinados a esta Corte de Contas Assim, não
poderia me furtar, nesta oportunidade singular, de tecer meus melhores elogios ao Eminente Ministro
Presidente Homero Santos e a todos os gestores de recursos do Tribunal no exercício de 1997, os quais,
honrando a tradição desta Casa, demonstraram, uma vez mais, correção e competência na aplicação dos
recursos destinados a este Tribunal. Repete-se, assim, o bom exemplo dado em exercícios anteriores na
condu0o sempre austera da coisa pública. Com essas considerações, Senhor Presidente, e acolhendo os
pareceres da 7' SECEX e da Douta Procuradoria, voto pela adoção do Acórdão que ora submeto ao
Plenário, no sentido de julgar as presentes contas regulares e dar quitação plena aos responsáveis indicados
no item 3 supra. É a minha proposição, Senhor Presidente.
Fala do Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
"Senhor Presidente, ao acompanhar o Voto do Eminente Ministro Valmir Campeio, desejo
também, somar-me às expressões com que Sua Excelência enaltece a gestão impecável deste Tribunal.
Tanto no que diz respeito à supervisão de Vossa Excelência, quanto em relação à atuação, sempre zelosa e
competente, do Secretário-Geral de Administração, Dr. Antônio Trindade. Ressalto também, a atenção
com que a Secretaria de Controle Interno se tem havido no acompanhamento da execução orçamentária e
da administração patrimonial do Tribunal, na linha que se preconiza para o controle interno, de ser não
somente um olho vigilante sobre a regularidade das despesas mas sobretudo uma unidade de
aconselhamento e de alerta para o gestor e para quem o supervisiona — no caso, a Presidência do Tribunal
Com essas expressões, endosso plenamente o Voto e o Acórdão que o Ministro Valmir Campeio traz à
consideração do Plenário".
Fala do Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça
"Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
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Desejo juntar meu endosso ao parecer trazido aqui à nossa consideração pelo Ministro
Valmir Campelo. A gestão de 1997 é representativa daquilo que é aspiração da Casa. Que haja a
legalidade e que haja a qualidade. Credite-se a todos os que se envolveram para esse resultado, sob a
chefia do presidente da Casa e dessa figura, também por todos os títulos, merecedora de apreço que é o
Dr. Trindade".
Fala do Ministro Humberto Guimarães Souto
"Desejo me associar às manifestações expostas pelos Srs. Ministros Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça e Carlos Átila Álvares da Silva congratulando ainda com a Administração da Casa no
ano de 1997".
Fala do Ministro Bento José Bugarin
"Senhor Presidente,
Eu também, desejo me solidarizar com o Eminente Relator, Ministro Valmir Campelo, pelo
Voto proferido e pela Decisão que propõe, e endossar as palavras muito apropriadas e corretas dos
Ministros que me antecederam, votando pela aprovação das contas do exercício de 1997 do Tribunal de
Contas da União, sob a esclarecida e dinâmica orientação do Presidente Homero Santos e sob a
responsabilidade direta dos gestores comandados pelo competente Secretário-Geral de Administração
Antonio Trindade"
Fala do Ministro Benjamin Zymler
"Senhor Presidente,
Apenas para fazer minhas as palavras dos Ministros que me antecederam
Obrigado"
Fala do Representante do Ministério Público Dr. Walton Alencar Rodrigues
"Senhor Presidente,
Fui eu o autor do parecer do Ministério Público nos autos deste processo. De forma que
me sinto extremamente autorizado a parabenizar, não só o Eminente Relator Ministro Valmir Campelo,
mas também, ao Dr. Trindade e a toda esta Casa pela excelência de sua gestão.
Fala do Ministro Iram Saraiva
"Embora no exercício momentâneo da presidência, não abro mão de acompanhar o Ministro
Valmir Campelo, no seu voto, ao qual não tenho ressalva a apresentar, ao contrário, sigo-o. Na
verdade, quero deixar registrado o meu aplauso, pela lhaneza, pela forma clara com que o
presidente, Ministro Homero Santos, administra esta Casa, atividade que acompanho de perto
como seu vice-presidente. Rendo a minha homenagem principal a ele, que vem colocando a Corte
na sua posição devida, com toda correção, dando o exemplo ao País, eis que o Tribunal de Contas
da União existe para cumprir as funções constitucionais de controle, no auxílio ao Congresso, o
que faz sob a égide de Sua Excelência com muita maestria. Diz ele que é emocionante participar
dessa Sessão. De fato, pelos resultados se avalia o seu sucesso.
Se Vossa Excelência me permite, Ministro Homero Santos, estendo esta homenagem ao
nosso particular amigo, zeloso servidor desta Corte, o Doutor Antonio José Ferreira da Trindade,
Secretário-Geral de Administração, e, extensivamente, a todos os que participam das atividades
de gerenciamento da Casa. Desejo, a Vossa Excelência, a máxima felicidade e que, até o término
deste mandato, conserve o brilho com que o iniciou, que é habitual, na esperança de que Deus
preserve os anos de vida de Vossa Excelência e de todos os que o acompanham para que o
Tribunal tenha, sempre, nesta equipe, os melhores exemplos.
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- Fala do Presidente Ministro Homero Santos
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Ao abster-me de votar no processo em apreço, o que gostaria fosse consignado em Ata,
colho a oportunidade para expressar meus sinceros agradecimentos ao eminente Relator e a todos os
Senhores Ministros pela forma dedicada, competente e obsequiosa com que me têm apoiado na
Presidência do Tribunal. Sem a amizade, a colaboração e o estímulo de Vossas Excelências, de modo
algum conseguiríamos alcançar os bons resultados administrativos até aqui verificados.
Também aos servidores que, de uma forma mais direta, têm contribuído com esta gestão, o
meu muito obrigado. Infelizmente, não posso, aqui, declinar o nome de todos. Contudo, permito-me
homenageá-los na pessoa extraordinária do Doutor Antônio José Ferreira da Trindade, nosso principal
ordenador de despesas. Sua preciosa colaboração, invariavelmente oferecida de forma amável e
competente, por vezes nos leva a olvidar as dificuldades inerentes às suas atribuições. Mas, por outro lado,
é sempre um significativo testemunho do valor e da qualidade de nosso quadro funcional.
A todos, mais uma vez, muito obrigado."
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Gabinete do Ministro Iram Saraiva

GRUPO I - CLASSE I - Plenário
TC-003.924/94-7
Natureza: Pedido de Reexame
Entidade: Universidade Federal do Ceará UFC
Interessado: Mundialtur — Turismo e Viagens Ltda.
Ementa: Representação da Mundialtur contra atos da UFC. Pedido de
Reexame interposto pela Associação Brasileira de Agências de Viagens e
pelo Sindicato das Empresas de Turismo no Distrito Federal contra a
Decisão n° 677/94-TCU-Plenário. Falta de legitimidade do recorrente. Não
conhecimento.

Trata-se de Pedido de Reexame interposto pela Associaçãó Brasileira de Agências de Viagens e
pelo Sindicato das Empresas de Turismo no Distrito Federal contra a Decisão n° 677/94-TCU, em face do
julgamento proferido pelo Tribunal Pleno, que, na oportunidade, conheceu da Representação oferecida
pela Mundialtur — Turismo e Viagens Ltda contra atos praticados pela Universidade Federal do Ceará para
considerá-la parcialmente procedente.
A SECEX/CE, inicialmente, julgou conveniente analisar a legitimidade das recorrentes, tendo em
vista que, nos termos do art. 227 do Regimento Interno desta Corte o pedido de reexame só pode ser
formulado pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministério Público, e, na Decisão questionada, consta
como interessado a Mundia1tur — Turismo e Viagens Ltda, e não as entidades signatárias do presente
recurso, donde se conclui que o Sindicato e a Associação já mencionados não são parte legitima para
interpor o recurso em exame.
Destarte, a Unidade Técnica formulou proposta no sentido do não conhecimento do pedido de
reexame em tela, em conformidade com as razões expendidas
O Ministério Público, nos termos do Parecer de fls. 61, manifestou sua anuência à conclusão
alvitrada pela Unidade Técnica, tendo em vista que as entidades recorrentes, por não serem parte no
processo, não estão legitimadas para tanto, ressaltando, ainda, a chegada do referente, em anexo, que traz
comunicação do Sr. Secretário Federal de Controle sobre nova diretriz do Departamento de Aviação CivilDAC a respeito da possibilidade da concessão de desconto, por parte das Agências de Turismo, nos limites
de sua comissão, em licitações relativas ao fornecimento de passagens aéreas, diretriz essa já de
conhecimento desta Corte, concluindo, assim, ante o entendimento de que tal referente não só não altera o
mérito da proposta de julgamento ora coligida, como também o reforça, ser desnecessário o retorno dos
autos à SECEX/CE, para nova instrução, em razão do aludido referente.
É o Relatório.

VOTO
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Ante as razões expendidas pela Unidade Técnica e pela douta Procuradoria, acolho os pareceres
e VOTO no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste Egrégio
Plenário

TCU, Sala das Sessões, em 27 de maio de 1998.

SARAIV
nistro-Relator
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Proc, TC-003.924/94-7
Representação (Pedido de Reexame)

PARECER
Trata-se de pedido de reexame, formulado pela Associação Brasileira de Agências de Viagens
do Distrito Federal - ABAV/DF e pelo Sindicato das Empresas de Turismo no Distrito Federal SINDETUR/DF, contra a Decisão n° 677/94-Plenário, Ata n° 51/94, Sessão de 09.11.94 (fls. 51).
Em atenção à audiência, nos termos regimentais, solicitada pelo eminente Ministro-Relator
FERNANDO GONÇALVES (fls. 60), manifesta-se o MP/TCU de acordo com a proposta apresentada pela
Unidade Técnica, na forma sugerida pela Sra. Diretora da ia D.T. e endossada pelo Sr. Secretário da
SECEX/CE (fls. 58), no sentido de que não se conheça do presente pedido de reexame, tendo em vista que
as entidades recorrentes, por não serem parte no processo, não estão legitimadas para tanto.
Ressalte-se, por oportuno, o fato de o Tribunal Pleno, na Sessão de 24.05.95 (Decisão n°
204/95, Ata n° 21/95), ter negado provimento ao recurso interposto contra a Decisão Plenária n° 592/94,
mantida nos seus exatos termos.
Cumpre, também, salientar a chegada do referente, em anexo, que traz comunicação do Sr.
Secretário Federal de Controle sobre novo entendimento do Departamento de Aviação Civil - DAC a
respeito da possibilidade da concessão de desconto, por parte das Agências de Turismo, nos limites de sua
comissão, em licitações relativas ao fornecimento de passagens aéreas.
No entender deste MP, tal referente não só não altera o mérito da proposta de julgamento ora
coligida, como também o reforça, pois que o novo entendimento do DAC alinha-se à posição deste Tribunal
exarada na Decisão recorrida.
Ademais, o mencionado entendimento do DAC já era conhecido desta Corte ao julgar o
recurso à Decisão n° 592/94-Plenário, retromencionada.
Por isso, entende este MP que não se fznecessário o retorno dos autos à SECEXJCE, para
nova instrução, em razão do aludido referente

Proi radoria 5 em 13 de julho de 1

Ja ir Batista da Cunha
Procurador-Geral,em exercício
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DECISÃO N° 3 O 4 /98 - TCU - Plenário
Processo n° TC-003.924/94-7
Classe de Assunto: I — Pedido de Reexame - Representação
Interessado: Mundialtur — Turismo e Viagens Ltda.
Entidade: Universidade Federal do Ceará - UFC
Relator: Ministro Iram Saraiva
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
Unidade Técnica: SECEX/CE
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE não conhecer do pedido
de reexame interposto pela Associação Brasileira de Agências de Viagens e pelo Sindicato das Empresas
de Turismo no Distrito Federal contra a Decisão n° 677/94-TCU-Plenário, tendo em vista que lhes falta
legitimidade para recorrer, uma vez que não são partes no processo.
Ata n° 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva(Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
..,
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HOMERO SANTOS
Presidente

SARAIV
Istro-Relator
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GRUPO II - CLASSE I - Plenário
Processo n.° TC 006.905/95-1 (c/Volume I)
Natureza: Pedido de Reexame/Denúncia (ostensiva)
Recorrente: Tribunal Superior Eleitoral
Unidade de Instrução: 10 a SECEX
Ementa — Pedido de Reexame da Decisão n.° 028/97 — TCU —
Plenário, que tratou de denúncia formulada pelo SINDJUS/DF
(tornada ostensiva), sobre pagamento de horas extras em
excesso. Conhecimento. Provimento parcial. Determinações.
Tratam os autos agora do Pedido de Reexame formulado pelo Tribunal Superior Eleitoral, contra
a Decisão n.° 028/97 ( item 8.2.1), prolatada pelo E. Plenário, em Sessão reservada de 29-01-1997.
Naquela oportunidade, este Tribunal, ao considerar procedente em parte a Denúncia formulada
pelo SINDJUS/DF, determinou, entre outros aspectos, que o Tribunal Superior Eleitoral observasse,
"doravante, o limite legal para o pagamento de serviço extraordinário, nos termos do disposto no art. 74
da Lei n.°8.112/90."
A 10' SECEX demonstra inicialmente que o pedido ora em exame foi interposto em 10-03-97,
portanto fora do prazo legal, considerando que a citada Decisão foi publicada em 12-02-97. Contudo,
propõe o recebimento da peça recursal, pelo Tribunal, tendo em vista a relevância da matéria.
A respeito da questionada determinação contida no item 8.2.1., da Decisão n.° 028/97, a
instrução dos autos, a cargo da AFCE Maria Amélia Gomes Alves Almeida, ao destacar as justificativas
apresentadas pelo Órgão recorrente, tece as seguintes ponderações:
"DO MÉRITO DO RECURSO
Argumenta o recorrente que compete privativamente ao TSE, de acordo com o art. 23, inc.
03.
XVIII do Código Eleitoral - Lei n° 4.737/65 -, tomar quaisquer providências que julgar convenientes à
execução da legislação eleitoral. Em razão das Leis n° 8.713/93 e 9.100/95, que estabelecem normas
para a realização das eleições de 1994 e 1996, e da Lei Complementar n° 64, de 18/5/90, que
estabelece prazo para os procedimentos de impugnação de candidaturas e declaração de inelegibilidade
de candidatos, entende o recorrente que os feitos eleitorais não podem sofrer solução de continuidade,
o que justificaria a regulamentação dada pelo TSE, por meio da Resolução proferida no Processo n°
14.421-DF, relativa aos pagamentos por serviços extraordinários prestados no período de 90 dias que
antecede as eleições, e posterior, até a proclamação final.
Cita, o recorrente, o art. 16 da Lei Complementar n° 64/90, que dispõe que os prazos nela
03.1
estatuídos são peremptórios e contínuos, não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados.
Também se refere ao artigo 11 da Lei n° 8.713/93 e artigos 66 e 81 da Lei n° 9.100/95, que se referem
a prazos atribuídos a procedimentos processuais e prioridade dada a solução de feitos eleitorais, nos
períodos próximos às eleições. Tem-se aí normas processuais, que não se referem à organização das
Secretarias do Órgão, ou regime de trabalho de seus servidores.
Dos dispositivos enfocados, todavia, bem como da análise do Regimento Interno do TSE,
03.2
nada aponta em sentido contrário ao art. 184 do Código de Processo Civil, onde é estabelecido que os
prazos que se vencem em feriado ou em dias em que não há expediente forense se prorrogam até o
primeiro dia útil subsequente. Ressalte-se que o Regimento Interno do TSE esclarece que seus prazos
obedecem as regras do Processo Civil, conforme se pode verificar do art. 92, verbis:
MINIS 442 C:\Meus documentos \Relatorios\tc006905-95-1.doc
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'Art. 92. No cômputo dos prazos referidos neste Regimento observar-se-ão as regras de direito
comum, iniciando-se o seu curso da publicação no 'Diário da Justiça', salvo disposição em contrário.'
Daí, não se tem como obrigatório o funcionamento dos Tribunais em fins de semana e
03.3
feriados em razão de norrnatização legal, apenas em razão do cumprimento de seus serviços, que se
avoluma na vizinhança dos pleitos eleitorais.
Nos períodos de eleição, entende necessário o elastecimento da jornada de trabalho, em
razão das peculiaridades da Justiça Eleitoral, como a realização das sessões daquele Tribunal, que se
iniciam às 18 horas e 30 minutos, só se encerrando com o esgotamento da pauta. A seu ver, como a Lei
n° 8.112/90 'não incluiu a excepcionalidade da Justiça Eleitoral na realização de serviços
extraordinários', poderia aquele Tribunal definir o assunto.
Claro é que a Constituição Federal atribuiu aos Tribunais a competência para organizar
04.1
suas secretarias e serviços auxiliares (art. 96, I, `b). Dessa forma, o estabelecimento dos horários de
funcionamento de suas secretarias é prerrogativa do recorrente, no interesse do serviço público e em
atendimento aos prazos legais estabelecidos para a prestação jurisdicional naquela Justiça
Especializada. Isso não significa dizer que, no tocante a seus servidores, tenham os Tribunais a
competência para excepcioná-los do chamado Regime Jurídico Único que rege a todos os servidores
públicos civis da União.
Oportuno ressaltar que, embora o recorrente manifeste seu inconformismo quanto ao
04.2
número de horas extras permitidas pela lei, disposição interna anterior daquele Órgão - Resolução TSE
n° 18.311, de 25/06/92 -, ao disciplinar o 'Calendário Eleitoral de 1992', já limitava em sessenta horas
mensais a prestação de serviços extraordinários nos órgãos da Justiça Eleitoral, no período
compreendido entre 90 dias antes e depois das eleições de 3 de outubro/92.
Na defesa do livre disciplinamento de seus serviços extraordinários, o recorrente colaciona
trecho do Parecer n° AGU/PRO-01/94, onde é externado o entendimento que 'os regimentos
autorizados pela própria Constituição Federal, pelo menos em seu próprio campo, na matéria que
lhes é dado regular, tem força capaz de derrogar lei', bem como a ementa da ADIn n° 1105-7/DF,
prolatada em 03.08.94, da qual se destaca:
'O regimento interno dos Tribunais é lei material. Na taxinomia das normas jurídicas o
regimento interno dos Tribunais se equipara à lei. A prevalência de uma ou de outro depende da
matéria regulada, pois são normas de igual categoria. Em matéria processual prevalece a lei, no que
tange ao funcionamento dos Tribunais o regimento interno prepondera'.
É de se observar que, na primeira citação é admitido que a norma contida em certos
05.1
regimentos internos derrogue lei apenas 'na matéria que lhes é dado regular'. No segundo trecho, o
STF se posiciona pela preponderância do regimento interno no tocante ao funcionamento dos
Tribunais. Nenhum dos entendimentos aponta para a possibilidade de alteração do regime jurídico dos
serventuários da Justiça.
Reconhecendo-se ao Regimento Interno do TSE mesma hierarquia que as leis federais,
05.2
para que se desse a prevalência daquele sobre estas dever-se-ia nele constar dispositivo que
excepcionasse a matéria disposta na lei de forma geral, e que o disciplinamento por ele dado estivesse
no âmbito de sua competência. A Resolução TSE n° 4.510, de fevereiro de 1965, que aprovou o
Regimento Interno do TSE, bem como suas alterações posteriores (até a Portaria n° 145, de 2/08/93),
não contém nenhuma disposição acerca de seus serventuários.
O regime jurídico dos servidores públicos da Administração direta, autárquica e
05.3
fundacional assegura a eles igualdade de direitos e obrigações. A Lei 8.112/90, em seu art. 74, ao
estabelecer o limite máximo de duas horas por jornada para o serviço extraordinário, em situações
excepcionais e temporárias, visou coibir abusos na prestação de horas extras, em nome da moralidade
administrativa, dando tratamento isonômico a todos os servidores públicos por ela regidos.
CONCLUSÃO
submeto
os
presentes
autos
à consideração superior, propondo que seja conhecido o
Ex positis,
recurso de reconsideração de fls. 01/38, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em seus
exatos termos a Decisão n° 028/97-TCU-Plenário."
MINIS 442 C:\Meus documentos\RelatoriosU0006905-95-1.doe

2

•

antes cYtlea

—1 4—
TRIBUNAL DE CONTAS AS UNIÃO
Gabinete do Ministro Iram Saraiva

fittt re

ti t

, s e sso

O Sr. Diretor da 1' Divisão Técnica, Cristiano Rondon Prado de Albuquerque, opina
inicialmente pelo não conhecimento do recurso, porque intempestivo. Quanto ao mérito, sugere na mesma
linha da instrução, no sentido de o Tribunal conhecer do presente Pedido de Reexame, mas para negar-lhe
provimento (fls. 43/46).
O Sr. Secretário de Controle Externo, Benjamin Zymler, divergindo em parte dos pareceres
acima, manifesta-se nestes termos:
I - Limite do art. 74 da Lei n 2 8.112/90
"A Sra. Analista e o Sr. Diretor da la Divisão Técnica divergiram quanto à admissibilidade do
presente pedido de reexame (vide item 02 de fls. 43 e despacho de fls. 46 deste vol. I). Conforme
ficou registrado, o presente recurso foi interposto fora do prazo de 15 dias previsto na Lei n 2 8.443/92
(parágrafo único do art. 48, c/c o art.. 33). Embora seja intempestivo, entendo que a necessidade de
uniformização de determinações do TCU aos órgãos da Justiça Eleitoral justifique seja superada essa
preliminar. Devo destacar, a propósito, que, em recente despacho (TC n 2 625.238/95, recorrente:
Presidente do TRE/RS), ofereci proposta de encaminhamento que conflita com a Decisão n 2 028/97 TCU - Plenário ora atacada. Com intuito de evitar indesejáveis incongruências, proponho seja o
presente recurso conhecido.
Quanto ao mérito, concordo parcialmente com o posicionamento da Sr 2 . Analista, ratificado pelo
Sr. Diretor da la Divisão Técnica. Entenderam que o limite para prestação de horas extraordinárias por
seus servidores é aquele estabelecido no art. 74 da Lei n 2 8.112/90. Por isso, concluíram pela
manutenção da determinação ora atacada e, em conseqüência, pelo não provimento do presente
recurso. Embora deva-se buscar sempre obedecer a esse comando legal, as circunstâncias verificadas
em períodos eleitorais podem justificar a extrapolação dos limites para prestação de serviços
extraordinários expressos no art. 74 da Lei n 2 8.112/90 (máximo de 2 horas extras por jornada) e
também no inciso XV do art. 7 2 , combinado com o § 2 2 do art. 39 da Constituição (repouso semanal
remunerado).
Em épocas de eleições, pode surgir aparente conflito entre princípios e normas de natureza
constitucional e infraconstitucional. De um lado, a garantia constitucional do repouso semanal
remunerado e também a restrição contida no art. 74 da Lei n 2 8.112/90. Do outro, o princípio
republicano e o regime democrático, estampados no caput do art. 1 2 da Constituição Federal e em seu
parágrafo único. Em situação extrema, como deve se portar o gestor público? Obedecer ao limite
constitucional que veda o trabalho em repouso semanal remunerado e também ao limite legal de 2
horas extras por jornada? Utilizar toda a força de trabalho disponível, mesmo desrespeitando tais
limites, e garantir que os pleitos eleitorais se realizem de forma satisfatória, confiável?
Por meio de interpretação sistemática, busco responder às questões seguintes: os limites
estabelecidos pelo inciso XV do art. 7 2, c/c o § 22 do art. 39 da CF e pelo art. 74 da Lei n 2 8.112/90 são
intransponíveis ? Podem sobrepôr-se aos princípios do art. 1 2 da CF? Parece-me que não. Exatamente
porque deve o gestor público envidar todos os esforços para garantir a realização de eleições bem
organizadas, confiáveis. No dizer de José Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional Positivo,
SP. - 1993, 9a edição, p.95), 'a forma republicana implica a necessidade de legitimidade popular do
Presidente da República, Governadores de Estado e Prefeitos (...), a existência de assembléias e
câmaras populares nas três órbitas de governo da República e eleições periódicas por tempo limitado
...'. Tem-se, inclusive, que 'o voto direto, secreto, universal e periódico' (inciso II, § 42, art. 60 da CF)
é cláusula pétrea na atual CF.
Em principio, portanto, deve todo administrador público respeitar os limites expressos na
Constituição e na Lei n 2 8.112/90 para a prestação de serviço extraordinário. Não deve admitir que
haja trabalho durante o repouso semanal remunerado, nem que sejam extrapoladas as 2 horas
excedentes por jornada de que trata o art. 74 da referida Lei. Mesmo a Justiça Eleitoral estaria sujeita a
obedecer a tais restrições, devendo buscar respeitá-las dentro do possível. Caso entretanto, em razão de
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intransponíveis contingências e exclusivamente em períodos de eleições,
administrativa da Justiça Eleitoral conceber a prestação de serviços extraordinários no mencionados
for inviável observar
que deva sempre
os respectivos atos, quando poderá
períodos. Ressalvo,
do
art.
39
da
CF
e
art.
74
da
Lei n 2 8.112/90).
§22
XV,
dc
as restrições constitucional e legal (art. 72,
- Valor das Horas Extras em Sábados, Domingos e Feriados
Não
se
discute,
no presente processo, a forma de remuneração de horas extraordinárias
6.
prestadas. Entretanto, tal questão foi examinada recentemente por esta 10 2 SECEX, no TC n9
625.238/95-8. Na ocasião pronunciei-me por que se considerasse antijuridica estipulação, por meio de
ato normativo infralegal, de percentuais devidos por horas extras trabalhadas. Embora não pretenda
inovar neste processo, a ponto de propor seja considerada ilegal a estipulação do valor de remuneração
por meio de Resolução do TSE (n 9- 14.421, de 16.06.94), entendo que o TCU deva adotar medidas para
estender aos Tribunais da Justiça Eleitoral solução idêntica também a respeito dessa matéria.
Apresento, em seguida, apenas a titulo de informação, as considerações que efetuei naquele outro
processo.
Inicio ressaltando que a forma de remuneração de horas extraordinárias prestadas é
matéria reservada à lei. Ocorre que, ao se cotejarem os arts. 73 e 74 da Lei n2 8. 112/90, é possível
concluir que apenas as horas que excedem às da jornada normal de trabalho devem ser remuneradas
com 50% de acréscimo. Nada há sobre qual deva ser a remuneração das horas extras prestadas em
dias em que não há jornada de trabalho. Essa omissão, registro, não faculta à Justiça Eleitoral
constituir o direito por meio do estabelecimento de regras inovadoras, consubstanciadas em
Resolução do TSE. A despeito disso, conforme consta do recurso ora examinado, regulamentou-se que
as horas extras trabalhadas em sábados são remuneradas com acréscimo de 80% e as em domingos e
feriados com acréscimo de 100% em relação às horas normais de trabalho (fls. 9 e 10 deste vol. I).
Uma vez que a lei não contém regra específica para solução da presente questão, só
há um caminho a ser percorrido : utilizar a forma de integração de lacunas que o próprio direito
positivo elegeu. Consoante o art. 4 2 da Lei de Introdução ao Código Civil, 'Quando a lei for omissa, o
juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito'. Essa
norma não está restrita à matéria de natureza cível. Fornece meio de integração para os diversos
ramos do Direito. Certo é que, em certas áreas do direito, é vedada a analogia. Em matéria penal não
se admite a condenação de réu por meio da analogia. O mesmo pode ser dito, em relação ao Direito
Tributário, sobre a criação de impostos. Essas áreas são permeadas pela reserva absoluta da lei (lei
formal).
Em relação ao direito administrativo, importa transcrever a lição de Alberto Xavier,
em Os Princípios da Legalidade e da Tipicidade da Tributação, S.P., Ed RT, 1978, p.29 a 31, quando
discorre sobre os princípios da legalidade no Direito Tributário: 'Como atrás já se sustentou, o
Direito Administrativo brasileiro exige uma reserva da lei no que respeita à criação de deveres - de
conteúdo positivo ou negativo, isto é, à 'obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa' a que se
refere o § 2 2 do art. 153 da Constituição (inciso lido art. 52 da atual Constituição). De tal modo que a
atividade administrativa que não consista na criação de limites à liberdade pessoal ou patrimonial
dos súditos apenas se encontra submetida à regra da preeminência da lei '.E prossegue: 'O rigor do
princípio da legalidade administrativa no Direito brasileiro não vai, porém, às suas últimas
conseqüências, que só atingem o campo do () Direito Tributário. (.) no Direito Administrativo a
reserva (..) é apenas uma reserva relativa.'
Assim sendo, não há nada que impeça buscar na analogia a definição do valor das
horas extras a serem pagas aos servidores do TRE/RS em domingos e feriados. Poder-se-ia optar por
recorrer ao próprio art. 73 da Lei n2 8.112/90, para concluir que essas horas deveriam ser
remuneradas com 50% de acréscimo em relação à hora normal de trabalho. Parece-me, porém, que o
Direito do Trabalho, em normas positivadas e enunciados de Jurisprudência, oferece alternativa mais
adequada. Fornece solução que considera as peculiaridades da prestação de trabalho em dias de
repouso remunerado ou em dias a eles equiparados. Recorrer-se-á, logo a seguir, à analogia iuris
que se 'estriba num conjunto de normas, para extrair elementos que possibilitem sua aplicabilidade
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ao caso concreto não contemplado, mas similar' (Maria Helena Diniz - Lei de Introdução ao Código
Civil Brasileiro Interpretada, Saraiva, 1996, SP, 2° edição, p. 111 e 112).
A Lei n 2 605, de 05.01.49, dispõe em seu art. 1 2 que 'Todo empregado tem direito ao
repouso semanal remunerado, de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, preferentemente aos
domingos e, nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de
acordo com a tradição local'. O art. 92 da mesma Lei prescreve que 'Nas atividades em que não for
possível, em virtude das exigências técnicas das empresas, a suspensão do trabalho, nos dias feriados
civis e religiosos, a remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador determinar outro dia de
folga'. Ante a existência dessas normas e o impedimento de se suprimir o repouso semanal
remunerado, o STF sumulou o entendimento de que (Súmula n 2 461), a título de indenização, 'É
duplo, e não triplo, o pagamento de salário nos dias destinados a descanso'.
É fácil notar que esses preceitos normativos e o comando jurisprudencial referem-se a
situações fálicas bastante similares à que ora se examina. Por isso, é possível deles extrair solução
adequada ao presente caso (definição do valor a ser pago por hora extra em domingos e feriados),
para o qual deixou a lei de fornecer solução especifica. Nisso, a propósito, consiste a analogia:
'aplicar, a um caso não contemplado de modo direto ou especifico por uma norma jurídica, uma
norma prevista para uma hipótese distinta, mas semelhante ao caso não contemplado', consoante
Maria Helena Diniz, na mesma obra citada no item 19 supra (p. 108). Dessa forma, é possivel concluir
que os servidores da Justiça Eleitoral, ocupantes ou não de cargo em comissão, fazem jus ao
recebimento de horas extras remuneradas em dobro, em relação à hora normal de trabalho.
A remuneração das horas extras trabalhadas nos sábados merece outro tratamento.
Em razão do que prevê o inciso XV do art. 7 2 da Constituição e devido à ausência de norma especifica
que estipule dia diverso como sendo de repouso semanal remunerado, considero que esse dia seja o
domingo. Sábado, portanto, não pode ser também considerado como tal. Caso contrário estar-se-ia
admitinto a existência de dois dias de descanso remunerado por semana, o que contrariaria o citado
dispositivo constitucional. Assim sendo, embora não haja rotineiramente expediente aos sábados nos
Tribunais Judiciários, parece-me correto considerar que as horas extras prestadas nesse dia devam
ser remuneradas como as horas extras prestadas em dias normais de trabalho. Com50% de
acréscimo, em relação à remuneração da hora normal de trabalho, nos termos do art. 73 da Lei 2n
8.112/90.
É possível, devo dizer, questionar-se a recorrência a esse dispositivo legal para
solucionar a questão em tela, a partir de exame conjunto dos arts. 73 e 74 da Lei n 2 8.112/90. Poderse-ia, em interpretação restritiva, entender que o adicional de 50% mencionado no art. 73 refere-se
tão-só às horas que extrapolam a jornada normal de trabalho a que se refere o art. 74. Nessa hipótese
e por não haver nos Tribunais, em regra, jornada de trabalho no sábado, poder-se-ia concluir que é
impróprio recorrer à regra contida no primeiro desses artigos. Daí resultaria a necessidade de
buscar, no Direito do Trabalho, novamente por analogia, solução mais adequada. O debate acerca de
qual dessas teses deve prevalecer, todavia, se revelaria inócuo, visto que ambas forneceriam o mesmo
resultado final. Tanto o Direito do Trabalho (conforme § 1 2 do art. 59 da CLT e ante a ausência de
norma legal que preveja o valor da hora extraordinária) como a Lei n2 8.112/90 (art. 73) conduzem à
conclusão de que a hora extra em sábados deva sofrer 50% de acréscimo sobre a remuneração da
hora normal.'
ifi - Auditoria Operacional - Controle da Remuneração das Horas Extras
O presente recurso revela a atuação do TCU exercendo sua competência constitucional de
7.
controlar a legalidade e economicidade dos atos dos gestores públicos. Examinou-se denúncia do
SINDIJUS-DF, em que acusava recebimento por 'servidores ocupantes de DAS' de 'vultosos salários
pelo pagamento de até 211 horas extras mensais'. Devo destacar que se debateu exaustivamente, na
recente Decisão Administrativa n 2 534/97 - TCU - Plenário, de 20.08.97 - BTCU n 2 52/97, a
possibilidade de pagamento de hora extra a servidores ocupantes de cargo em comissão. Decidiu-se
que determinado servidor do TCU não faz jus ao recebimento de horas extras por ter excedido à sua
jornada normal de trabalho em Comissão Parlamentar de Inquérito. No presente processo, as
contingências das eleições justificaram tratamento diferenciado a respeito de pagamento de horas
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extras a servidores ocupantes de cargo em con~ elo TSE (vide especialmenteitens
te s 3 e 5 do Voto
de fl. 322).
Entendo, também, ser possível a extrapolação dos limites constitucional legal (inciso XV do
8.
art. 72, c/c o § r do art. 39 da CF e art. 74 da Lei n 2 8.112/97), para ocupantes de cargo em comissão
ou função comissionada - e também para servidores de cargo efetivo - em períodos próximos de
eleições (vide itens 1 a 5). Isso, contudo, não exonera os gestores da Justiça Eleitoral, sem prejuízo
para o processo eleitoral, de otimizar a utilização de seus recursos humanos. Nessa linha de raciocínio
e da mesma forma que propus nos autos do TC 11 2 625.238/95-8, com suporte no inciso IV do art. 71
da CF, seria conveniente a realização de auditoria com intuito de verificar a eficácia e eficiência dos
controles formais na prestação de serviços extraordinários, nos Tribunais da Justiça Eleitoral - em
especial no TSE-, nos períodos de eleição. Nessa oportunidade, dever-se-ia buscar uniformizar as
determinações, sobre essa matéria, aos órgãos da Justiça Eleitoral.
IV - Proposta de Encaminhamento
Em face do exposto, proponho que:
9.
I - seja o presente pedido de reexame conhecido;
II - no mérito, lhe seja dado provimento parcial para:
tornar sem efeito a determinação atacada (item 8.2.1 da Decisão n 2 028/97 - TCU - Plenário fl. 323);
determinar ao TSE:
que envide esforços para não extrapolar o limite de 2 horas extras por jornada, estipulado
pelo art. 74 da Lei n 2 8.112/90, e para assegurar o gozo do repouso semanal remunerado de que trata o
inciso XV do art. 7 2 da CF;
que, ante a impossibilidade de observância das restrições a que se faz referência no item
anterior, o Presidente do Tribunal motive seu ato administrativo, evidenciando as razões que o
impedem de cumprir os preceitos contidos nas normas constitucional e legal;
III - o Tribunal, conforme já proposto nos autos do TC n 2 625.238/95-8, avalie a conveniência e
oportunidade de incluir, em sua programação, auditoria nos órgãos da Justiça Eleitoral - em especial
no TSE - para: a) avaliar a eficiência e eficácia dos sistemas de controle da prestação e pagamento de
horas extras; b) garantir uniformidade na interpretação dos normativos que regulam a prestação de
horas extras nesses períodos."

O Sr. Representante do Ministério Público junto a este Tribunal, Dr. Ubaldo Alves Caldas, por
7.
sua vez, acompanha a proposição da 1' Divisão Técnica da 10' SECEX. Transcrevemos a seguir o parecer
de fls.53/54, do MP/TCU:
"Aprecia-se Pedido de Reexame, interposto pelo Tribunal Superior Eleitoral, contra a Decisão n°
28/97-Plenário. Nessa assentada, o Plenário desta E. Corte, entre outras deliberações, determinou a
observância do disposto no art. 74 da Lei n° 8.112/90, in verbis:
'Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e
temporários, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas de jornada.'
O processo administrativo não exige as formalidades solenes e sacramentais previstas para o
processo judicial.
Concordam na Instrução, o Sr. Diretor de Divisão e o Sr. Secretário de Controle Externo, quanto à
incidência do art. 74 da Lei n° 8.112/90 ao caso, regulando a prestação de serviço extraordinário por
servidores do TSE, sejam ou não detentores de cargos em comissão. De acordo, não há como
admitirmos que as normas regimentais do órgão possam suspender a eficácia do mencionado
dispositivo da Lei n° 8.112/90.
O Sr. Secretário de Controle Externo, contudo, defende a tese de que o princípio republicano e o
regime democrático gravados no caput do art. 10 da Constituição Federal exigem que os pleitos
eleitorais se realizem de forma satisfatória, o que, in casu, justifica a extrapolação do limite fixado
pelo art. 74 da Lei n° 8.112/90.
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Apesar dos argumentos do Sr. Secretário de Controle Externo terem relativo fundamento lógico,
ainda assim não há como admitirmos que a situação pincelada pelos recorrentes, qual seja, o aumento
do volume dos serviços nos dias próximos ao das eleições, seja suficiente para justificar a transgressão
da Lei n°8.112/90.
Se observarmos a rotina da Administração Pública Federal, constataremos que muitas são as
situações que poderiam justificar a concessão de horas extras em número superior ao fixado em Lei.
Assim como o TSE apresenta como argumento a majoração dos serviços nas imediações do dia
eleições, seria justificável, por exemplo, a extrapolação do limite legal para servidores do
das eleições,
Congresso Nacional em época de sucessivas e numerosas votações ou em época de funcionamento de
Comissões Parlamentares de Inquérito. Também pleiteariam a extrapolação do limite legal, por
exemplo, os servidores do Ministério do Planejamento e Orçamento que cuidam de Orçamento, nos
meses que antecedem à sua finalização. E assim por diante.
Entendemos que uma Decisão desta Corte no sentido do provimento do recurso, além de
permissiva quanto à infringência da Lei n° 8.112/90, poderia servir de justificativa para que muitos
órgãos da Administração Pública Federal fizessem o mesmo.
Ademais, não cabe aos órgãos tentar impor restrições à incidência de normas legais que regulam
seu funcionamento, pois estariam como que a legislar, a incluir parágrafos nos artigos da Lei que não
lhe são convenientes. O legislador não incluiu restrições ao comando insculpido no art. 74 da Lei n°
8.112/90 certamente porque entendeu que a abertura de exceções à essa regra poderia torná-la
inoperante.
Ainda assim, o caminho correto para que a Justiça Eleitoral possa ser tratada de modo especial
quanto ao assunto, é o trilhado pelo legislador, seja ele parlamentar, seja ele o Presidente da República
(quando da edição de medidas provisórias).
Por fim, cabe-nos ressaltar que a concessão de horas extras em número superior ao limite fixado
pela Lei n° 8.112/90 quebranta o Princípio da Legalidade, agasalhado pela Constituição Federal (art.
37, caput), que reza que Administração Pública só pode fazer o que a lei permite. Como ensina Maria
Silva Zanella di Pietro (`Direito Administrativo', 5a edição, pg.61, Ed. Atlas), é no Princípio da
Legalidade 'que melhor se enquadra aquela idéia de que, na relação administrativa, a vontade da
Administração é a que decorre da lei'.
Destacamos citação inserta na peça recursal (fl. 14), que busca justificar o ato questionado pela
existência da chamada autonomia administrativa. Trata-se de texto de Marcelo Caetano (Princípios
Fundamentais do Direito Administrativo, Forense, 1977, pg. 88): 'Uma entidade autônoma
administrativamente é aquela que possui poderes para tomar decisões executórias sem ter de acatar
ordens superiores nem estar sujeita à superintendência, e à disciplina de outra entidade administrativa'.
Ora, o jurista sustenta que o órgão autônomo não deve estar sujeito à disciplina de outra entidade
administrativa, mas com certeza não defende que não deve estar sujeito aos ditames da Lei.
Lembremos: o que realmente se discute in casu é a infringência de uma norma legal.
A propósito, a discricionariedade dos atos administrativos só é admissivel nas lacunas deixadas
pela Lei. Note-se que é exatamente para esses espaços que podem atuar as normas regulamentadoras
(resoluções, no âmbito do Judiciário).
Sobre o assunto, Maria Silva Zanella di Pietro esclarece:
A fonte da discricionariedade é a própria lei; aquela só existe nos espaços deixados por esta. Nesses
espaços a atuação livre da Administração é previamente legitimada pelo legislador. Normalmente essa
discricionariedade existe:
(.--)
b) quando a lei é omissa, porque não lhe é possível prever todas as situações supervenientes ao
momento de sua promulgação, hipótese em que a autoridade deverá decidir de acordo com princípios
extraídos do ordenamento jurídico.' (`Direito Administrativo', 5' edição, pg. 177, Ed. Atlas).
Neste caso, obviamente, a Lei não foi omissa, não cabendo ao TSE, como fez por meio de
Resolução proferida no Processo n° 14 421-DF, regulamentar o serviço extraordinário de modo diverso
ao estabelecido legalmente.
MINIS 442 C:\Meus documentos \RelatoriosUe006905-95-1.doc

7

-1 9—
TRIBUNAL DE CONTAS AS UNIÃO
Gabinete do Ministro Iram Saraiva

A3sessor

Considerando o que dispõe o art. 74 da Lei n° 8.112/90; considerando que os atos administrativos
devem estar sujeitos ao Princípio da Legalidade a que alude o art. 37, caput, da Constituição Federal;
considerando as possíveis conseqüências que poderiam advir de uma Decisão deste E. Tribunal no
sentido de admitir exceção à regra fixada pelo mencionado dispositivo legal; este representante do
Ministério Público manifesta-se por que seja conhecido o recurso de reconsideração interposto pelo
Tribunal Superior Eleitoral para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em seu exatos termos
a Decisão n° 28/97-TCU-Plenário."

É o relatório.
VOTO
Tratam os autos, neste ensejo, do Pedido de Reexame formulado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
contra a Decisão n.° 028/97 (item 8.2.1), prolatada em Sessão reservada de 29-01-1997. Naquela
assentada, esta Corte de Contas, ao considerar procedente em parte a Denúncia formulada pelo
SINDJUS/DF, determinou, entre outros aspectos, que o Tribunal Superior Eleitoral observasse,
"doravante, o limite legal para o pagamento de serviço extraordinário, nos termos do disposto no art. 74
da Lei n.° 8.112/90."
II
Em síntese, justifica o recorrente que compete privativamente ao TSE, de acordo com o art. 23,
inc. XVIII do Código Eleitoral - Lei n° 4.737/65 -, tomar quaisquer providências que julgar convenientes
à execução da legislação eleitoral. Acrescenta ainda que, em razão das Leis n° 8.713/93 e 9.100/95, que
estabelecem normas para a realização das eleições de 1994 e 1996, e da Lei Complementar n° 64, de 1805-90, que estabelece prazo para os procedimentos de impugnação de candidaturas e declaração de
inelegibilidade de candidatos, os feitos eleitorais não podem sofrer solução de continuidade, o que
justificaria a regulamentação dada pelo TSE, por meio da Resolução proferida no Processo n° 14.421-DF,
relativa aos pagamentos por serviços extraordinários prestados no período de 90 dias que antecede as
eleições, e posterior, até a proclamação final.
Esclarece também o TSE que a Lei Complementar n° 64/90, em seu art. 16, estabelece que os
prazos nela estatuídos são peremptórios e contínuos, não se suspendendo aos sábados, domingos e
feriados. Também menciona o artigo 11 da Lei n° 8.713/93 e artigos 66 e 81 da Lei n° 9.100/95, que se
referem a prazos atribuídos a procedimentos processuais e prioridade dada a solução de feitos eleitorais,
nos períodos próximos às eleições. A recente Lei n.° 9.504, de 30-09-97, ao regulamentar a matéria
dispõe:
"Art. 94. Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até cinco dias após a
realização do segundo turno das eleições, terão prioridade para a participação do Ministério Público e
dos Juízes de todas as Justiças e instâncias, ressalvados os processo de habeas corpus e mandado de
segurança.
§ 10 É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer prazo desta Lei,
em razão do exercício das funções regulares.
§ 2° O descumprimento do disposto neste artigo constitui crime de responsabilidade e será objeto
de anotação funcional para efeito de promoção na carreira."
Argúi ainda o Recorrente que, nos períodos de eleição, faz-se necessário o elastecimento da
jornada de trabalho, em razão das peculiaridades da Justiça Eleitoral, como a realização das sessões
daquele Tribunal, que se iniciam às 18 horas e 30 minutos, só se encerrando com o esgotamento da pauta.
A seu ver, como a Lei n° 8.112/90 "não incluiu a excepcionalidade da Justiça Eleitoral na realização de
serviços extraordinários", poderia aquele Tribunal definir o assunto.
Cumpre, entretanto, lembrar que disposição interna anterior daquele Órgão - Resolução TSE n°
18.311, de 25/06/92 -, ao disciplinar o Calendário Eleitoral de 1992, limitou em sessenta horas mensais a
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prestação de serviços extraordinários nos órgãos da Justiça Eleitoral, no período compreendido entre 90
dias antes e depois das eleições de 3 de outubro/92.
III
A
respeito
do
pressuposto
de
admissibilidade
do recurso, como sustenta o então Secretário de
6.
Controle Externo da 10' SECEX, Dr. Benjamin Zymler, hoje dignificando este Colegiado, no exercício
das funções de Auditor e Ministro-Substituto, entende este Relator que, embora intempestivo, pode o
Tribunal conhecer do presente Pedido de Reexame da Decisão n.° 028/97, e ensejar nesta oportunidade a
uniformização de determinações do TCU aos órgãos da Justiça Eleitoral, sobre a matéria.
IV
No que tange à determinação em questão, releva notar que os pareceres constantes dos autos
concordam inicialmente com o entendimento defendido pela instrução, no sentido de que o limite para
prestação de horas extraordinárias pelos servidores do TSE é aquele expresso no art. 74 da Lei n 2
8.112/90 (máximo de 2 horas extras por jornada) e também no inciso XV do art. 7 2, combinado com o §
22 do art. 39 da Constituição (repouso semanal remunerado). Ressalte-se, entretanto, que a imprensa já
veicula notícia sobre o esquema de plantão a que está sujeita a Justiça Eleitoral, a partir de 6 de julho,
funcionando inclusive aos sábados e domingos, e com sessões extraordinárias, nas segundas e sextas, para
apreciar, entre outras conflitos, processos referentes a propaganda eleitoral fora de época.
irk
O Sr. Titular da Unidade Técnica, divergindo em parte da instrução, observa que em épocas de
eleições, pode surgir aparente conflito entre princípios e normas de natureza constitucional e
infraconstitucional. Dando seguimento ao seu estudo, que acompanho, anota o Sr. Secretário que
convivem nesse momento:
"De um lado, a garantia constitucional do repouso semanal remunerado e também a restrição
contida no art. 74 da Lei n 2 8.112/90. Do outro, o princípio republicano e o regime democrático,
estampados no caput do art. 1 2 da Constituição Federal e em seu parágrafo único. Em situação
extrema, como deve se portar o gestor público? Obedecer ao limite constitucional que veda o trabalho
em repouso semanal remunerado e também ao limite legal de 2 horas extras por jornada? Utilizar toda
a força de trabalho disponível, mesmo desrespeitando tais limites, e garantir que os pleitos eleitorais se
realizem de forma satisfatória, confiável?
Por meio de interpretação sistemática, busco responder às questões seguintes: os limites
estabelecidos pelo inciso XV do art. 7 2, c/c o § 22 do art. 39 da CF e pelo art. 74 da Lei n 2 8.112/90 são
intransponíveis ? Podem sobrepôr-se aos princípios do art. 1 2 da CF? Parece-me que não. Exatamente
porque deve o gestor público envidar todos os esforços para garantir a realização de eleições bem
organizadas, confiáveis. No dizer de José Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional Positivo,
• SP. - 1993, 9 2 edição, p.95), "a forma republicana implica a necessidade de legitimidade popular do
Presidente da República, Governadores de Estado e Prefeitos (...), a existência de assembléias e
câmaras populares nas três órbitas de governo da República e eleições periódicas por tempo limitado
...". Tem-se, inclusive, que "o voto direto, secreto, universal e periódico" (inciso II, § 4 2, art. 60 da
CF) é cláusula pétrea na atual CF.
Em principio, portanto, deve todo administrador público respeitar os limites expressos na
Constituição e na Lei n 2 8.112/90 para a prestação de serviço extraordinário. Não deve admitir que
haja trabalho durante o repouso semanal remunerado, nem que sejam extrapoladas as 2 horas
excedentes por jornada de que trata o art. 74 da referida Lei. Mesmo a Justiça Eleitoral estaria sujeita a
obedecer a tais restrições, devendo buscar respeitá-las dentro do possível. Caso entretanto, em razão de
intransponíveis contingências e exclusivamente em períodos de eleições, poderá a autoridade
administrativa da Justiça Eleitoral conceber a prestação de serviços extraordinários nos mencionados
períodos. Ressalvo, porém, que deva sempre motivar os respectivos atos, quando for inviável observar
as restrições constitucional e legal (art. 7 2, XV, c/c §22 do art. 39 da CF e art. 74 da Lei n 2 8.112/90).
II - Valor das Horas Extras em Sábados, Domingos e Feriados
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Não se discute, no presente processo, a forma de remuneração de horas extraordinárias
6.
prestadas. Entretanto, tal questão foi examinada recentemente por esta 10 2 SECEX, no TC n2
625.238/95-8. Na ocasião pronunciei-me por que se considerasse antijurídica estipulação, por meio de
ato normativo infralegal, de percentuais devidos por horas extras trabalhadas. Embora não pretenda
inovar neste processo, a ponto de propor seja considerada ilegal a estipulação do valor de remuneração
por meio de Resolução do TSE (n 2 14.421, de 16.06.94), entendo que o TCU deva adotar medidas para
estender aos Tribunais da Justiça Eleitoral solução idêntica também a respeito dessa matéria.
Apresento, em seguida, apenas a titulo de informação, as considerações que efetuei naquele outro
processo.
Inicio ressaltando que a forma de remuneração de horas extraordinárias prestadas é matéria
reservada à lei. Ocorre que, ao se cotejarem os arts. 73 e 74 da Lei n2 8.112/90, é possível concluir
que apenas as horas que excedem às da jornada normal de trabalho devem ser remuneradas com 50%
de acréscimo. Nada há sobre qual deva ser a remuneração das horas extras prestadas em dias em
que não há jornada de trabalho. Essa omissão, registro, não faculta à Justiça Eleitoral constituir o
direito por meio do estabelecimento de regras inovadoras, consubstanciadas em Resolução do TSE. A
despeito disso, conforme consta do recurso ora examinado, regulamentou-se que as horas extras
trabalhadas em sábados são remuneradas com acréscimo de 80% e as em domingos e feriados com
acréscimo de 100% em relação às horas normais de trabalho (fls. 9 e 10 deste vol. I).
Uma vez que a lei não contém regra específica para solução da presente questão, só há um
caminho a ser percorrido : utilizar a forma de integração de lacunas que o próprio direito positivo
elegeu. Consoante o art. 4 2 da Lei de Introdução ao Código Civil, 'Quando a lei for omissa, o juiz
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito'. Essa norma
não está restrita à matéria de natureza cível. Fornece meio de integração para os diversos ramos do
Direito. Certo é que, em certas áreas do direito, é vedada a analogia. Em matéria penal não se admite
a condenação de réu por meio da analogia. O mesmo pode ser dito, em relação ao Direito Tributário,
sobre a criação de impostos. Essas áreas são permeadas pela reserva absoluta da lei (lei formal).
Em relação ao direito administrativo, importa transcrever a lição de Alberto Xavier, em Os
Princípios da Legalidade e da Tipicidade da Tributação, S.P., Eci RT, 1978, p.29 a 31, quando
discorre sobre os princípios da legalidade no Direito Tributário: 'Como atrás já se sustentou, o
Direito Administrativo brasileiro exige uma reserva da lei no que respeita à criação de deveres - de
conteúdo positivo ou negativo, isto é, à 'obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa' a que se
refere o § 2 2 do art. 153 da Constituição (inciso lido art. 52 da atual Constituição). De tal modo que a
atividade administrativa que não consista na criação de limites à liberdade pessoal ou patrimonial
dos súditos apenas se encontra submetida à regra da preeminência da lei'. E prossegue: 'O rigor do
princípio da legalidade administrativa no Direito brasileiro não vai, porém, às suas últimas
conseqüências, que só atingem o campo do (.) Direito Tributário. (..) no Direito Administrativo a
reserva (..) é apenas uma reserva relativa.'
Assim sendo, não há nada que impeça buscar na analogia a definição do valor das horas extras
a serem pagas aos servidores do TRE/RS em domingos e feriados. Poder-se-ia optar por recorrer ao
próprio art. 73 da Lei n2 8.112/90, para concluir que essas horas deveriam ser remuneradas com 50%
de acréscimo em relação à hora normal de trabalho. Parece-me, porém, que o Direito do Trabalho,
em normas positivadas e enunciados de Jurisprudência, oferece alternativa mais adequada. Fornece
solução que considera as peculiaridades da prestação de trabalho em dias de repouso remunerado ou
em dias a eles equiparados. Recorrer-se-á, logo a seguir, à analogia iuris, que se 'estriba num
conjunto de normas, para extrair elementos que possibilitem sua aplicabilidade ao caso concreto não
contemplado, mas similar' (Maria Helena Diniz - Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro
Interpretada, Saraiva, 1996, SP, 22 edição, p. 111 e 112).
A Lei n 2 605, de 05.01.49, dispõe em seu art. 1 2 que 'Todo empregado tem direito ao repouso
semanal remunerado, de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, preferentemente aos domingos e, nos
limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição
local'. O art. 92 da mesma Lei prescreve que 'Nas atividades em que não for possível, em virtude das
exigências técnicas das empresas, a suspensão do trabalho, nos dias feriados civis e religiosos, a
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remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador determinar outro dia de folga'. Ante a
existência dessas normas e o impedimento de se suprimir o repouso semanal remunerado, o STF
sumulou o entendimento de que (Súmula n 2 461), a título de indenização, 'É duplo, e não triplo, o
pagamento de salário nos dias destinados a descanso'.
É fácil notar que esses preceitos normativos e o comando jurisprudencial referem-se a situações
fáticas bastante similares à que ora se examina. Por isso, é possível deles extrair solução adequada
ao presente caso (definição do valor a ser pago por hora extra em domingos e feriados), para o qual
deixou a lei de fornecer solução específica. Nisso, a propósito, consiste a analogia: 'aplicar, a um
caso não contemplado de modo direto ou especifico por uma norma jurídica, uma norma prevista
para uma hipótese distinta, mas semelhante ao caso não contemplado', consoante Maria Helena
Diniz, na mesma obra citada no item 19 supra (p. 108). Dessa forma, é possivel concluir que os
servidores da Justiça Eleitoral, ocupantes ou não de cargo em comissão, fazem jus ao recebimento de
horas extras remuneradas em dobro, em relação à hora normal de trabalho.
A remuneração das horas extras trabalhadas nos sábados merece outro tratamento. Em razão
do que prevê o inciso XV do art. 7 2 da Constituição e devido à ausência de norma especifica que
estipule dia diverso como sendo de repouso semanal remunerado, considero que esse dia seja o
domingo. Sábado, portanto, não pode ser também considerado como tal. Caso contrário estar-se-ia
admitinto a existência de dois dias de descanso remunerado por semana, o que contrariaria o citado
dispositivo constitucional. Assim sendo, embora não haja rotineiramente expediente aos sábados nos
Tribunais Judiciários, parece-me correto considerar que as horas extras prestadas nesse dia devam
ser remuneradas como as horas extras prestadas em dias normais de trabalho. Com50% de
2
acréscimo, em relação à remuneração da hora normal de trabalho, nos termos do art. 73 da Lei n
8.112/90.
É possível, devo dizer, questionar-se a recorrência a esse dispositivo legal para solucionar a
questão em tela, a partir de exame conjunto dos arts. 73 e 74 da Lei n 2 8.112/90. Poder-se-ia, em
interpretação restritiva, entender que o adicional de 50% mencionado no art. 73 refere-se tão-só às
horas que extrapolam a jornada normal de trabalho a que se refere o art. 74. Nessa hipótese e por
não haver nos Tribunais, em regra, jornada de trabalho no sábado, poder-se-ia concluir que é
impróprio recorrer à regra contida no primeiro desses artigos. Daí resultaria a necessidade de
buscar, no Direito do Trabalho, novamente por analogia, solução mais adequada. O debate acerca de
qual dessas teses deve prevalecer, todavia, se revelaria inócuo, visto que ambas forneceriam o mesmo
resultado final. Tanto o Direito do Trabalho (conforme § 1 2 do art. 59 da CLT e ante a ausência de
norma legal que preveja o valor da hora extraordinária) como a Lei n2 8.112/90 (art. 73) conduzem à
conclusão de que a hora extra em sábados deva sofrer 50% de acréscimo sobre a remuneração da
hora normal."
ifi - Auditoria Operacional - Controle da Remuneração das Horas Extras
O presente recurso revela a atuação do TCU exercendo sua competência constitucional de
controlar a legalidade e economicidade dos atos dos gestores públicos. Examinou-se denúncia do
SINDIJUS-DF, em que acusava recebimento por 'servidores ocupantes de DAS' de 'vultosos salários
pelo pagamento de até 211 horas extras mensais'. Devo destacar que se debateu exaustivamente, na
recente Decisão Administrativa n 2 534/97 - TCU - Plenário, de 20.08.97 - BTCU n 2 52/97, a
possibilidade de pagamento de hora extra a servidores ocupantes de cargo em comissão. Decidiu-se
que determinado servidor do TCU não faz jus ao recebimento de horas extras por ter excedido à sua
jornada normal de trabalho em Comissão Parlamentar de Inquérito. No presente processo, as
contingências das eleições justificaram tratamento diferenciado a respeito de pagamento de horas
extras a servidores ocupantes de cargo em comissão pelo TSE (vide especialmente itens 3 e 5 do Voto
de fl. 322).
Entendo, também, ser possível a extrapolação dos limites constitucional e legal (inciso XV do
art. 72, c/c o § 2 2 do art. 39 da CF e art. 74 da Lei n 2 8.112/97) para ocupantes de cargo em comissão
ou função comissionada - e também para servidores de cargo efetivo - em períodos próximos de
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eleições (vide itens 1 a 5). Isso, contudo, não exonera os gestores da Justiça Eleitoral, sem prejuízo
para o processo eleitoral, de otimizar a utilização de seus recursos humanos. Nessa linha de raciocínio
e da mesma forma que propus nos autos do TC ng 625.238/95-8, com suporte no inciso IV do art. 71
da CF, seria conveniente a realização de auditoria com intuito de verificar a eficácia e eficiência dos
controles formais na prestação de serviços extraordinários, nos Tribunais da Justiça Eleitoral - em
especial no TSE-, nos períodos de eleição. Nessa oportunidade, dever-se-ia buscar uniformizar as
determinações, sobre essa matéria, aos órgãos da Justiça Eleitoral."
Em face do exposto, com a devida vênia do MP/TCU, acolho o parecer Sr. Secretário de Controle
Externo da 10' SECEX. Voto por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora submeto à consideração
deste E.Plenário.
TCU/ Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 27 de maio de 1998.

SARAIV
Istro-Relator
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Proc. TC-006.905/95-1
Denúncia
PARECER
Aprecia-se Pedido de Reexame, interposto pelo Tribunal Superior Eleitoral, contra a Decisão
n° 28/97-Plenário. Nessa assentada, o Plenário desta E. Corte, entre outras deliberações, determinou a
observância do disposto no art. 74 da Lei n° 8.112/90, in verbis:
"Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e
temporários, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas de jornada."
O processo administrativo não exige as formalidades solenes e sacramentais previstas para o

it■

processo judicial.
Concordam na Instrução, o Sr. Diretor de Divisão e o Sr. Secretário de Controle Externo,
quanto à incidência do art. 74 da Lei n° 8.112/90 ao caso, regulando a prestação de serviço extraordinário
por servidores do TSE, sejam ou não detentores de cargos em comissão. De acordo, não há como
admitirmos que as normas regimentais do órgão possam suspender a eficácia do mencionado dispositivo da
Lei n° 8.112/90.
O Sr. Secretário de Controle Externo, contudo, defende a tese de que o principio republicano e
o regime democrático gravados no caput do art. 1° da Constituição Federal exigem que os pleitos
eleitorais se realizem de forma satisfatória, o que, in casu, justifica a extrapolação do limite fixado pelo art.
74 da Lei n° 8.112/90.
Apesar dos argumentos do Sr. Secretário de Controle Externo terem relativo fundamento
lógico, ainda assim não há como admitirmos que a situação pincelada pelos recorrentes, qual seja, o
aumento do volume dos serviços nos dias próximos ao das eleições, seja .suficiente para justificar a
transgressão da Lei n° 8.112/90.
Se observarmos a rotina da Administração Pública Federal, constataremos que muitas são as
situações que poderiam justificar a concessão de horas extras em número superior ao fixado em Lei. Assim
como o TSE apresenta como argumento a majoração do serviços nas imediações do dia das eleições, seria
justificável, por exemplo, a extrapolação do limite legal para servidores do Congresso Nacional em época
de sucessivas e numerosas votações ou em época de funcionamento de Comissões Parlamentares de
Inquérito. Também pleiteariam a extrapolação do limite legal, por exemplo, os servidores do Ministério do
Planejamento e Orçamento que cuidam de Orçamento, nos meses que antecedem à sua finalização. E assim
por diante.
Entendemos que uma Decisão desta Corte no sentido do provimento do recurso, além de
permissiva quanto à infringência da Lei n° 8.112/90, poderia servir de justificativa para que muitos órgãos
da Administração Pública Federal fizessem o mesmo.
Ademais, não cabe aos órgãos tentar impor restrições à incidência de normas legais que
regulam seu funcionamento, pois estariam como que a legislar, a incluir parágrafos nos artigos da Lei que
não lhe são convenientes. O legislador não incluiu restrições ao comando insculpido no art. 74 da Lei n°
8.112/90 certamente porque entendeu que a abertura de exceções à essa regra poderia torná-la inoperante.
Ainda assim, o caminho correto para que a Justiça Eleitoral possa ser tratada de modo especial
quanto ao assunto, é o trilhado pelo legislador, seja ele parlamentar. seja ele o Presidente da República
(quando da edição de medidas provisórias).
Por fim, cabe-nos ressaltar que a concessão de horas extras em número superior ao limite
fixado pela Lei n° 8.112/90 quebranta o Principio da Legalidade, agasalhado pela Constituição Federal
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(art. 37, caput), que reza que Administração Pública só pode fazer o que a lei permite. Como ensina Maria
Silva Zanella di Pietro ("Direito Administrativo", 53 edição, pg.61, Ed. Atlas), é no Princípio da
Legalidade "que melhor se enquadra aquela idéia de que, na relação administrativa, a vontade da
Administração é a que decorre da lei".
Destacamos citação inserta na peça recursal (fl. 14), que busca justificar o ato questionado pela
existência da chamada autonomia administrativa. Trata-se de texto de Marcelo Caetano (Princípios
Fundamentais do Direito Administrativo, Forense, 1977, pg. 88): "Uma entidade autônoma
administrativamente é aquela que possui poderes para tomar decisões executárias sem ter de acatar
ordens superiores nem estar sujeita à superintendència, e à disciplina de outra entidade administrativa".
Ora, o jurista sustenta que o órgão autônomo não deve estar sujeito à disciplina de outra entidade
administrativa, mas com certeza não defende que não deve estar sujeito aos ditames da Lei. Lembremos: o
que realmente se discute in casu é a infringência de uma norma legal.
A propósito, a discricionariedade dos atos administrativos só é admissivel nas lacunas deixadas
pela Lei. Note-se que é exatamente para esses espaços que podem atuar as normas regulamentadoras
(resoluções, no àmbito do Judiciário).
Sobre o assunto, Maria Silva Zanella di Pietro esclarece:
"A fonte da discricionariedade é a própria lei; aquela só existe nos espaços deixados por
esta. Nesses espaços a atuação livre da Administração é previamente legitimada pelo legislador.
Normalmente essa discricionariedade existe:
(-)
b) quando a lei é omissa, porque não lhe é possível prever todas as situações supervenientes
ao momento de sua promulgação, hipótese em que a autoridade deverá decidir de acordo com princípios
extraídos do ordenamento jurídico." ("Direito Administrativo", 53 edição, pg. 177, Ed. Atlas).
Neste caso, obviamente, a Lei não foi omissa, não cabendo ao TSE, como fez por meio de
Resolução proferida no Processo n° 14.421-DF, regulamentar o serviço extraordinário de modo diverso ao
estabelecido legalmente.
Considerando o que dispõe o art. 74 da Lei n° 8.112/90; considerando que os atos
administrativos devem estar sujeitos ao Principio da Legalidade a que alude o art. 37, caput, da
Constituição Federal; considerando as possíveis conseqüências que poderiam advir de uma Decisão deste
E. Tribunal no sentido de admitir exceção à regra fixada pelo mencionado dispositivo legal; este
representante do Ministério Público manifesta-se por que seja conhecido o recurso de reconsideração
interposto pelo Tribunal Superior Eleitoral para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em seu
exatos termos a Decisão n° 28/97-TCU-Plenário.
Ministério Público, em 14 de outubro de 1997.
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Processo n.° TC 006.905/95-1 (c/Volume I)
Classe de Assunto: I —Pedido de Reexame da Decisão n.° 028/97 — TCU — Plenário, que tratou de
denúncia formulada pelo SINDJUS/DF (tornada ostensiva), sobre pagamento de horas extras em excesso.
Conhecimento. Provimento parcial. Determinações.
Órgão: Tribunal Superior Eleitoral
Recorrente: Tribunal Superior Eleitoral
Relator: MINISTRO IRAM SARAIVA
Representante do Ministério Público: Procurador, Dr. Ubaldo Alves Caldas.
Unidade Técnica: 10 a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 19,
inc. II , e 233 do RITCU, DECIDE:
8.1. - conhecer do presente pedido de reexarne, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial;
8.2 - tornar sem efeito a determinação contida no item 8.2.1 da Decisão n 2 028/97 - TCU — Plenário,
prolatada em Sessão de 29-01-1997;
8.3. - determinar ao Tribunal Superior Eleitoral:
8.3.1. — que envide esforços para não extrapolar o limite de 2 horas extras por jornada, fixado pelo
art. 74 da Lei n2 8.112/90, e para assegurar o gozo do repouso semanal remunerado de que trata o inciso
XV do art. 72 da CF;
8.3.2. — que o Presidente do Tribunal, ante a impossibilidade de observância das restrições a que se
faz referência no item anterior, motive seu ato administrativo, evidenciando as razões que o impedem de
cumprir os preceitos contidos nas normas constitucional e legal;
8.4. - autorizar que sejam incluidas, em sua programação, as auditorias a serem realizadas nos Órgãos
da Justiça Eleitoral, em especial no Tribunal Superior Eleitoral e nos Tribunais Regionais Eleitorais, para
serem avaliadas a eficiência e eficácia dos sistemas de controle da prestação e pagamento de horas extras,
bem como para garantir uniformidade na interpretação dos normativos que regulam a prestação de horas
extras, nos períodos de 90 dias que antecede a eleição e, no posterior, inclusive em havendo segundo
turno, até a proclamação final.
Ata n° 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva(Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que alegou impedimento: Benjamin Zymler.
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Presidente
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-2 7 Tribunal de Contas da União
GRUPO 1- CLASSE II- PLENÁRIO
TC-001.920/98-7
NATUREZA: Solicitação
ÓRGÃO: Senado Federal
INTERESSADO: Senador Antônio Carlos Magalhães, Presidente
EMENTA: Solicitação de informações sobre providências adotadas
pelo TCU em razão do entendimento firmado em resposta à consulta
sobre a antecipação a Estados, por instituição financeira federal, de
receitas provenientes da privatização de empresas estaduais
Conhecimento. Atendimento.

Por meio do Oficio n° 321 (SF), de 07 de abril último (fl. 01), o Senhor Presidente do
Senado Federal, Senador Antônio Carlos Magalhães, em razão de ter sido aprovado naquela Casa o
Requerimento n° 202/1998, de autoria de parlamentares do Senado Federal (fls. 02/03), solicita deste
Tribunal, nos termos do art. 71, inciso VII, da Constituição Federal, informações relacionadas com a
Decisão n° 123/98-TCU - Plenário, por meio da qual esta Corte de Contas respondeu à consulta que lhe
foi formulada pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara do Deputados
(TC-000 852/98-8).
O mencionado Requerimento n° 202/1998 considera que o TCU, ao responder a referida
consulta, "decidiu que as operações de crédito dos Estados que `se fizerem à conta de antecipação de
receitas provenientes do processo de privatização de empresas estaduais' somente podem ser realizadas
após prévio pronunciamento do Banco Central e com a correspondente autorização do Senado Federal,
de acordo as Resoluções n's 69 e 70, de 1995, e 12, de 1997", todas do SF. • •
>
Por isso, requer, sobre o assunto, as seguintes informações, in verbis:
I' - "se o Tribunal de Contas da União (TCU) instaurou auditoria no Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com o objetivo de apurar responsabilidades em
operações de crédito realizadas por aquela instituição financeira, em desacordo com o entendimento
do TCU Se positiva a resposta, esclarecer a situação em que se encontra a auditoria. Se negativa,
informar os motivos pelos quais o Tribunal não instaurou auditoria";
- "se, em razão da referida decisão, o TCU adotou alguma providência com vistas a
anular as operações de crédito à conta de antecipação de receitas provenientes do processo de
privatização de empresas estaduais, que tenham sido realizadas em desacordo com entendimento
dessa Corte. Se positiva a resposta, informar quais as providências adotadas. Se negativa, esclarecer
por que o TCU não atuou no sentido de anular as operações realizadas";
- "se o Tribunal de Contas da União impôs alguma penalidade a dirigentes do BNDES
em razão de aquele Banco haver realizado, com alguns Estados, sem prévia autorização do Senado
Federal, operações de crédito à conta de antecipação de receitas provenientes de privatização de
empresas estaduais. Se positiva a resposta, comunicar quais providências foram adotadas. Se
negativa, informar os motivos pelos quais o Tribunal ainda não aplicou sanções"; e
- "se o Tribunal de Contas da União adotou alguma providência no sentido de que
sejam apuradas as responsabilidades de autoridades dos Governos Estaduais que realizaram, sem
autorização do Senado Federal, operações de crédito à conta de antecipação de receitas
provenientes do processo de privatização de empresas estaduais. Se positiva a resposta, informar as
providências adotadas. Se negativa, esclarecer as razões dessa atitude".
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A instrução, da 8' Secex (fls. 09/12), que examinou esta solicitação, registra, inicialmente,
que doze parlamentares integrantes da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da
Câmara dos Deputados, opuseram embargos de declaração à referida Decisão TCU n° 123/98. Esse
recurso encontra-se em exame na 1 Oa Secex, a pedido deste Relator.
Ressalta, também, que a decisão em tela teve sua eficácia suspensa, em 22/04/1998, por
medida liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) concedida em mandado de segurança impetrado pelo
Estado de Pernambuco (Mandado de Segurança N° 23.100-1), até o julgamento final da ação. As
informações solicitadas pelo STF ao TCU, relativas a essa ação, foram protocolizadas, em 24/04/1998, e
autuadas no TC-002.177/98-6.
Considera a instrução, entretanto, que, independentemente dos desdobramentos que
resultarem da apreciação dos embargos de declaração pelo TCU e do julgamento final do mandado de
segurança pelo STF, a solicitação de informações em exame, que encontra amparo no art. 1°, inciso III, do
Regimento Interno, deve ser atendida.
Dessa forma, analisa minuciosamente cada um dos questionamentos formulados.
Transcrevo, a seguir, na integra, essa análise, de autoria do Diretor da r DT/8 Secex,
AFCE Arsenio José da Costa Dantas, com o qual se manifesta de acordo o Titular da Unidade Técnica,
AFCE Eduardo Duailibe Murici (fls. 09/12):
C4

Com relação ao primeiro questionamento, este Tribunal, em atenção à solicitação do
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados,
determinou a inclusão, no plano de auditoria referente ao primeiro semestre do corrente ano, de
auditoria no BNDES com o objetivo de fiscalizar o processo de concessão de financiamentos a
estados da federação bem como os empréstimos firmados a partir de 01.01.95 (Decisão n° 066/98TCU-Plenário, de 04.03.98, f7s. 08).
Vê-se, portanto, que o Tribunal, antes mesmo de prolatar a Decisão n° 123/98, já tinha
determinado a fiscalização das modalidades de financiamentos/empréstimos concedidos pelo
BNDES a Estados, onde incluem-se as operações de crédito contratadas à conta de antecipação de
receitas provenientes de privatização de empresas estaduais.
Importa registrar ainda que os trabalhos de auditoria deverão ser iniciados até o final do
mês de maio deste semestre, portanto dentro do prazo estabelecido pelo Tribunal.
Relativamente ao segundo questionamento, referente à anulação das operações em
apreço, a Lei Orgânica do Tribunal assim dispõe:
'Art. 45. Verificada a ilegalidade de ato ou contrato, o Tribunal, na forma estabelecida no
Regimento Interno, assinará prazo para que o responsável adote as providências necessárias ao
exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.
§10
§ 20 No caso de contrato, o Tribunal, se não atendido, comunicará o fato ao Congresso Nacional, a
quem compete adotar o ato de sustação e solicitar, de imediato, ao Poder Executivo, as medidas
cabíveis.
§3 0 Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as
medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito da sustação do contrato.'
Depreende-se da norma, portanto, que, se verificada ilegalidade, o Tribunal assinará
prazo para a entidade sob sua jurisdição adotar as devidas providências com vistas ao exato
cumprimento da lei. Resta também evidente que, sem examinar e apreciar o ato do responsável da
entidade jurisdicionada vis-à-vis a legislação que rege a matéria, não há como o TCU tomar
qualquer medida acerca das operações de crédito à conta de antecipação de receitas de privatização
que tenham sido realizadas em desacordo com o entendimento manifestado na Decisão n° 123/98.
2
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Por extensão, não há que se falar em penalidades a dirigentes do BNDES em razão da
realização de operações da espécie em desacordo com a referida Decisão do TCU Após o exame da
contratação dessas operações, o Tribunal, dentro dos limites da sua competência constitucional e
nos termos da Lei n°8.443/92, tomará, se for o caso, as medidas pertinentes.
No tocante à contratação pelos Estados, com o BNDES, de operações de crédito à conta
de antecipação de receita proveniente de desestatização de suas empresas, cumpre ressaltar que a
fiscalização do TCU está adstrita à instituição financeira, não alcançando autoridades de governos
estaduais, a menos que tenham dado causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que tenha
resultado prejuízo aos cofres da União, consoante determina o art. 71, inciso II, da Carta Magna.
Nessa conformidade, submetemos o assunto à consideração superior, com proposta de que
o Tribunal:
19.1. conheça da presente solicitação, por atender os requisitos regimentais;
19.2. encaminhe resposta ao Senado Federal informando que:
19.2.1. o Tribunal, por intermédio da Decisão n° 066/98-TCU-Plenário, proferida em 04.03.98,
determinou a inclusão, no plano de auditoria referente ao primeiro semestre do corrente ano, de
auditoria no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES com o objetivo de
fiscalizar o processo de concessão de financiamentos e/ou empréstimos a Estados, bem como de
examinar operações contratadas a partir de 01.01.95. Os trabalhos de auditoria, que deverão ser
iniciados até o final do mês de maio deste semestre, incluem operações de crédito concedidas por
aquele Banco a Estados a título de adiantamento de receitas provenientes do processo de
desestatização de suas empresas, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste
Fiscal dos Estados;
19.2.2. o Tribunal só poderá se pronunciar a respeito de operações da espécie quanto ao
entendimento manifestado na Decisão n° 123/98-TCU-Plenário após o exame das mesmas, em
conformidade com a legislação aplicável; e, consoante determina o art. 45 da sua Lei Orgânica,
(Lei n° 8.443/92), se verificada a ilegalidade de ato ou contrato, assinard prazo para que o
responsável adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei;
19.2.3. o Tribunal, após o exame de ditas operações, dentro dos limites da sua competência
constitucional e nos termos da mencionada Lei n°8.443/92, tomará as medidas cabíveis com relação
ao órgão sob sua jurisdição, o BNDES;
19.2.4. no tocante à contratação das operações de crédito em apreço, a fiscalização do TCU está
adstrita ao BNDES, não alcançando autoridades de governos estaduais, a menos que tenham dado
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que tenha resultado prejuízo aos cofres da
União, consoante determina o art. 71, inciso II, da Carta Magna.
19.3. determine ajuntada do presente processo ao TC 000.852/98-8."
Assessor

É o Relatório.
VOTO
A deliberação do Tribunal, que ocasionou o pedido de informações em exame, a Decisão n°
123/98-TCU - Plenário, de 25/03/1998, adotada no TC-000.852/98-8, em resposta à consulta formulada
pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, foi lavrada
nos seguintes termos:
Le

8.1. conhecer da presente consulta, por preencher os requisitos regimentais;
8.2. responder ao Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público da Câmara dos Deputados, encaminhando-lhe cópia desta Decisão, bem como do Relatório
e Voto que a fundamentam, que:
8.2.1. os Estados estão autorizados a celebrar contratos de operações de crédito previstas
3
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nos 'Programas de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados', conforme dispõe o art. I°
da Resolução n° 70/95, do Senado Federal, sempre que os mesmos contratos tenham sido objeto de
pedido de autorização, apreciado pela Comissão de Assuntos Econômicos e pelo Plenário daquela
Casa do Congresso Nacional, nos termos dos parágrafos 2° e 3° do mesmo art. I° da Resolução n°
70/95, acrescentados pela Resolução n° 12/97, também do Senado Federal;
8.2.2. quando as referidas operações de crédito se fizerem à conta de antecipação de
receitas provenientes do processo de privatização de empresas estaduais, requer-se, adicionalmente,
que a instituição financeira parte do contrato solicite previamente o pronunciamento do Banco
Central do Brasil sobre a operação em causa, nos termos dos parágrafos I° e 2° do art. 14 da
Resolução n° 69/95;
8.3. determinar ao BNDES que se abstenha de conceder créditos aos Estados, a título de
adiantamento de receitas provenientes de processos de desestatização de empresas estaduais, no
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados, sem antes solicitar
em cada caso especifico o pronunciamento do Banco Central, nos termos dos parágrafos I° e 2° do
art. 14 da Resolução n° 69/95, do Senado Federal, e sem que a Unidade da Federação interessada
tenha submetido o respectivo pedido de autorização àquela Casa do Congresso Nacional, nos exatos
termos das Resoluções n's 70/95 e 12/97, também do Senado Federal;
8.4. encaminhar cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a
fundamentam, ao Presidente do Senado Federal, ao Conselho Monetário Nacional e aos Tribunais
de Contas dos Estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pará e
Pernambuco, para conhecimento."
Conforme consta do relatório precedente, essa deliberação encontra-se com sua eficácia
suspensa por medida liminar deferida pelo Relator, no Supremo Tribunal Federal, do Mandado de
Segurança n° 23.100-1, até o final do julgamento da ação.
Além disso, parlamentares da própria Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público da Câmara dos Deputados opuseram embargos de declaração à referida decisão deste Tribunal.
Preliminarmente, e com vistas a submeter esse recurso à apreciação do Plenário, solicitei o exame da
Unidade Técnica especializada, a 10' Secex, onde ora se encontra o processo.
Contudo, a presente solicitação, formulada pelo Senado Federal, deve ser conhecida e
atendida, porquanto se encontra amparada nos dispositivos pertinentes da Constituição Federal (art. 71,
inciso VII), da Lei n° 8.443/92 (art. 38, inciso II) e do Regimento Interno do TCU (art. 1°, inciso III).
Quanto à resposta a ser enviada àquela Casa do Congresso Nacional, considero que a 8'
Secex analisou adequadamente todas as questões apresentadas.
De fato, antes de o Tribunal deliberar, em caráter normativo, sobre a consulta que lhe foi
formulada pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, já
havia determinado, também por solicitação de outra comissão da Câmara dos Deputados, a Comissão de
Fiscalização e Controle, a inclusão do BNDES no plano de auditorias para o primeiro semestre em curso.
O objetivo dessa auditoria é justamente fiscalizar os financiamentos/empréstimos concedidos pelo BNDES
a Estados, aí incluídas aquelas operações de crédito contratadas à conta de antecipação de receitas
provenientes de privatização de empresas estaduais (cf. Decisão n° 066/98-TCU — Plenário, de
04/03/1998, no TC-014.787/97-0, in Ata n° 07/98).
De acordo com a decisão, a referida auditoria foi acrescentada ao Plano do Primeiro
Semestre do corrente ano, e deverá encerrar-se no prazo previsto.
Quanto à anulação ou não das referidas operações de crédito, somente após a realização
dos trabalhos de auditoria, se verificada ilegalidade, é que o Tribunal, após ouvir os respectivos
responsáveis, como determina a lei, se manifestará a respeito, inclusive sobre as penalidades cabíveis.
No que se refere à responsabilidade dos agentes estaduais, essa somente será imputada pelo
Tribunal, caso se verifique tenham os referidos agentes dado causa a perda, extravio ou outra
irregularidade da qual tenha resultado dano aos cofres da União.
4
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Dessa forma, na linha dos pareceres da Unidade Técnica, VOTO por que o Tribunal de
Contas da União adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em2 7 de maio de 1998.

Carlo Átila Álvares da Silva
Ministro Relator

a
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Processo n°001.920/98-7
Classe de assunto: II — Solicitação de Informações.
Interessado: Senado Federal.
Unidade: 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: 8 Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71,
inciso VII, da Constituição Federal; 38, inciso II, da Lei n° 8.443/92; e 1°, inciso III do Regimento Interno
do TCU, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente solicitação, por atender os requisitos regimentais pertinentes, e informar ao
Senhor Presidente do Senado Federal, encaminhando a Sua Excelência cópia desta Decisão, bem como do
Relatório e Voto que a fundamentam e, ainda, da Decisão n° 066/98-TCU — Plenário, que:
8.1.1 - o Tribunal, por intermédio da Decisão n° 066/98-TCU - Plenário, de 04/03/1998 (TC014.787/97-0), determinou a inclusão, no Plano de Auditorias referente ao primeiro semestre deste ano, de
auditoria no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES com o objetivo de
verificar a regularidade do processo de concessão de financiamentos e/ou empréstimos a Estados, bem
como de examinar as operações de créditos contratadas a partir de 01/01/1995. Essa auditoria abrange a
verificação dos créditos concedidos pelo BNDES, a título de adiantamento de receitas provenientes do
processo de desestatização de empresas estaduais, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao
Ajuste Fiscal dos Estados;
8.1.2 - o Tribunal só poderá pronunciar-se a respeito de operações da espécie, quanto ao entendimento
manifestado na Decisão n° 123/98-TCU — Plenário, de 25/03/1998, após o exame dessas operações, em
conformidade com a legislação aplicável ao assunto e consoante o que determinam os arts. 43 e 45 da sua
Lei Orgânica (Lei n° 8.443/92), e, se verificada a ilegalidade de ato ou contrato, assinará prazo para que o
responsável adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei;
8.1.3. o Tribunal, após o exame de ditas operações, dentro dos limites da sua competência
constitucional e nos termos da mencionada Lei n° 8.443/92, adotará as medidas cabíveis com relação aos
responsáveis pelo órgão sob sua jurisdição, o BNDES; e
8.1.4. no tocante à contratação das operações de crédito em apreço, a fiscalização do TCU está adstrita
ao BNDES, não alcançando autoridades de governos estaduais, a menos que tenham dado causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que tenha resultado prejuízo aos cofres da União, consoante determina
o art. 71, inciso II, da Carta Magna; e
8.2 - determinar ajuntada deste processo ao TC-000.852/98-8.
Ata n° 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator),
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e o Ministro-Substituto Benjamin
Zymler.

Nineep
HOMERO SANTOS
Presidente

)
CARLOS/ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO II - CLASSE II - PLENÁRIO
TC n2 014.188/97 - O
NATUREZA: Solicitação
ENTIDADE: Secretaria de Apoio à Cultura
INTERESSADA: Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle da Câmara dos Deputados
EMENTA: Solicitação da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.
Resultados da inspeção realizada na Secretaria de
Apoio à Cultura. Exame do processo de aprovação,
aplicação e prestação de contas dos recursos
concedidos pelo Ministério da Cultura à entidade
UNI PROS - União de Professores de Suzuki, para
a revitalização das festas populares de
Florianópolis/SC. Determinação. Encaminhamento de
cópias. Arquivamento.
Na Sessão de 26.11.1997, este Plenário, ao apreciar
solicitação formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
da Câmara dos Deputados, proferiu a Decisão n2 810/97, que deliberou nos
seguintes termos:
"8.1. acolher a solicitação formulada pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, uma vez que
a mesma atende ao requisito essencial previsto no art. 184 do RI/TCU;
8.2. determinar .à 6 2 SECEX que realize "inspeção na Secretaria
de Apoio à Cultura com a finalidade de examinar o processo de análise,
aprovação, aplicação e prestação de contas referente ao patrocínio
cultural à entidade União de Professores de Suzuki (UNI PROS), no valor
de R$ 599.800,00 ( quinhentos e noventa e nove mil e oitocentos reais)
concedido pelo Fundo de Amparo à Cultura, para revitalização das festas
populares de Florianópolis/SC; e
8.3. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e
Voto que a fundamentaram à Comissão interessada."
Dando cumprimento ao item 8.2. da Decisão mencionada, a 6 2
SECEX procedeu inspeção na entidade indicada, sendo, nesta oportunidade,
analisados os resultados alcançados nos aludidos trabalhos.
A Unidade Técnica, após a realização da inspeção, solicitou,
por intermédio de diligência, pronunciamento da Secretaria de Apoio à
Cultura sobre os seguintes pontos levantados pela equipe de inspeção:
a) aprovação do Projeto "Revitalização dos Festejos Populares
Tradicionais da Ilha de Santa Catarina", processo 01400.000396/97-97,
tendo em vista terem sido apresentados dois projetos com o mesmo teor,
sendo o primeiro da Fundação Franklin Cascaes, que não poderia ser
contemplada com incentivos fiscais da "Lei Roaunet", e outro da União de
Professores de Suzuki (UNI PROS), bem como sobre a aprovação "ad
referendum" da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura - CNIC,
contrariando os arts. 19 e 28 da Lei n 2 8.313/91; e
b) falta de parecer técnico da entidade supervisionada (no caso
a FUNARTE), contrariando o art. 26 e seu § 2 2, do Decreto n 2 1.494/95.
Mediante essa mesma diligência, a entidade foi também indagada
sobre eventual instauração de tomada de contas especial do responsável,
bem como o andamento do processo correspondente.
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Em resposta, a Secretaria de Apoio à Cultura encaminhou ao
Tribunal os elementos de fls. 20/56, nos quais foram prestadas as
informações a seguir sintetizadas.
Com respeito ao primeiro ponto aduziu que, em sendo a Fundação
Franklin Cascaes uma instituição de direito público, portanto "impedida
de apresentar o projeto, por força de legislação então vigente à època,
o mesmo foi apresentado pela União de Professores de Suzuki, não se
caracterizando como dois projetos, pois houve apenas a substituição do
proponente, inclusive o processo é único".
Alegou, que, no caso, não foi contrariado o art. 28 da Lei n 2
8.313/91, inclusive porque a UNI PROS, "proponente autorizado a captar
recursos, não recebeu nenhum pagamento a título de administração,
serviços prestados ao projeto ou pró-labore".
Sobre o segundo aspecto, ou seja, a aprovação do projeto pelo
Senhor Ministro da Cultura, na condição de Presidente da Comissão
Nacional de Incentivo à Cultura, conforme dispõe o art. 35, I, do Decreto
n2 1.494/95, por ato ad referendum, informou que a mesma foi devidamente
ratificada pela Comissão em sua 39 4 Reunião Ordinária, cuja ata foi
aprovada na 40 4 Reunião (cópias às fls. 29/56).
Quanto ao terceiro ponto, isto é, ausência dos pareceres
técnicos da Fundação Nacional de Arte - FUNARTE sobre o projeto, ponderou
que os mesmos foram regularmente emitidos (f is. 23/25).
Por último, no que tange à instauração de tomada de contas
especial, informou, aquela Secretaria, que essa medida não foi
necessária, tendo em vista que o responsável apresentou prestação de
contas dos recursos recebidos, estando o processo respectivo em grau deanálise por seus órgãos técnicos.
Analisando todas essas informações e ponderações, a instrução
a cargo da 6 4 SECEX consignou que, no seu entendimento, as alegações
apresentadas pela Secretaria de Apoio à Cultura no que diz respeito à
aprovação do projeto podem ser aceitas, pois "a essência dos projetos
formulados pela Fundação Franklin Cascaes e pela UNI PROS - União de
Professores de Suzuki é a mesma, com pequenas alterações".
Contudo, considerou que
"a substituição dos proponentes do
projeto deveria ter ensejado a emissão de novo parecer técnico pela
FUNARTE, a fim de que fosse certificado o cumprimento, pela UNI PROS, dos
requisitos estabelecidos pela Lei n 2 8.313/91 e pelo Decreto n 2 1.494/95
para recebimento do patrocínio".
Desta forma, como "a aprovação do projeto não se baseou em
parecer técnico, na forma determinada pelo art. 26 e parágrafo 2 2 do
Decreto n 2 1.494/95", propôs a expedição de determinação à entidade no
sentido de evitar esse tipo de ocorrência.
No tocante à aprovação de projetos culturais por ato ad
referendum, o analista encarregado da instrução salientou que tal
procedimento constitui-se praxe no âmbito do Ministério da Cultura,
inclusive havendo discussões da própria Comissão sobre o assunto (Ata n 2
39 4 - Reunião Ordinária).
Contudo, no seu entendimento, ante a inexistência de critérios
definidos para a questão e considerando que o art. 37 do Decreto n 2
1.494/95 prevê que o funcionamento da Comissão 'será regido por normas
internas, aprovadas pela maioria de seus membros',
achou pertinente
fazer determinação ao CNIC no sentido de que estabeleça regras concretas
sobre o tema.
Quanto aos ditames do art. 28 da Lei n 2 8.313/91, entendeu o
analista que a adoção de qualquer medida por parte deste Tribunal se
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tornaria despicienda, especialmente tendo em vista os novos preceitos
estabelecidos na Medida Provisória n 2 1.589, de 24.09.1997 (cuja última
reedição, em 29.04.1998, recebeu o n 2 1.611-8).
Sobre essa norma legal citada alertou que "deve-se ter em vista
que a Medida Provisória n 2 1.589/97 (...), abrandou a vedação inserta no
mencionado art. 28, ao alterar a redação do seu parágrafo único, nos
seguintes termos: 'A contratação de serviços necessários à elaboração de
projetos para a obtenção de doação, patrocínio ou investimento, bem como
a captação de recursos ou a sua execução por pessoas jurídicas de
natureza cultural, não configura a intermediação referida neste artigo'
(grifo nosso)."
Após tecer esses comentários acerca dos pontos abordados na
diligência, o analista registrou que, no seu entendimento, não deveriam
ser aceitas as notas fiscais especificadas às fls. 527/8 dos autos
respectivos, no total de R$ 1.732,07, uma vez que nelas foram efetuadas
correções pela própria UNI PROS.
Por esses motivos, conclusivamente, a e SECEX sugeriu fossem
efetuadas determinações à Secretaria de Apoio à Cultura no sentido de que
observe o art. 26 e § 22 do Decreto n2 1.494/95; notifique o responsável
pela UNI PROS para que recolha, além da importância de R$ 324.427,27,
que teria sido aplicada em eventos culturais da mesma natureza, mas
diferentes do especificado no projeto, o total de R$ 1.732,07,
correspondente às notas fiscais corrigidas pela própria UNI PROS; e,
instaure TCE em caso de não recolhimento.
Propôs, ainda, a formulação de determinação à CNIC no sentido
de estabelecer critérios para aprovação de projetos culturais por ato ad
referendum.
Além disso, alvitrou a juntada desses autos às contas da
Secretaria de Apoio à Cultura, relativas ao exercício de 1997,
solicitando-se, à CISET/MINC que informe, naqueles autos, os
ressarcimentos efetuados pela UNI PROS.
É o Relatório.
VOTO
•

Como relatado, em atendimento à Solicitação formulada pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados,
este Tribunal, por intermédio da 6 2 SECEX, realizou inspeção na Secretaria
de Apoio à Cultura, com o objetivo de examinar o processo de aprovação,
aplicação e prestação de contas das verbas repassadas pelo Ministério da
Cultura à entidade UNI PROS - União de Professores de Suzuki, para
realização de festas populares em Florianópolis/SC.
Ao analisar a questão, a Unidade Técnica sugere sejam
formuladas determinações à entidade inspecionada e ao órgão de Controle
Interno do Ministério da Cultura.
Entendo realmente pertinente expedir determinação à Secretaria
de Apoio à Cultura no sentido de que, em futuros casos, observe os termos
do art. 26 e § 2 2 do Decreto n2 1.494/95, de forma que o parecer técnico
ali referido seja emitido mesmo quando houver somente alterações das
especificações do projeto cultural.
No tocante às demais proposições, faço as seguintes
considerações.
A análise que empreendi em todos os elementos colhidos pela
equipe durante a inspeção, especialmente os integrantes dos volumes I e
II, anexos, revelou que a UNI PROS apresentou, em 22.10.1997, perante
a Secretaria de Apoio à Cultura , a prestação de contas correspondente
às despesas realizadas com os eventos promovidos.
MIN-HGS-456\ C:DOCUMENTOS \DOCS-01418897
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Esses elementos foram inicialmente examinados pela referida
Secretaria e, posteriormente, pela Fundação Nacional de Arte - FUNARTE,
entidade supervisionada - fls. 521/528 (Volume I) e 24/25 (processo).
Os pareceres daqueles órgãos, apesar de terem concluído pela
aceitação dos documentos apresentados, discutiram o fato de parte das
despesas realizadas pela entidade ter sido efetuada em eventos culturais
que não estavam previstos na programação aprovada pelo Ministério,
embora se tratando de eventos da mesma natureza.
Ora, todos os documentos acostados aos autos demonstram que as
verbas repassadas foram aplicadas na finalidade prevista no projeto
cultural aprovado - revitalização de festas populares - portanto, não há
que se falar em devolução de parte das verbas recebidas, como sugerido
pela 6 2 SECEX, apenas pelo fato de terem sido realizados eventos culturais
não indicados expressamente.
Ademais, a jurisprudência predominante nesta Corte é no sentido
de que, quando ficar comprovado que os recursos repassados foram
totalmente empregados, sem indícios de malversação, má-fé ou
locupletamento por parte dos responsáveis, embora não aplicados
rigorosamente dentro da finalidade proposta, mas em objeto da mesma
natureza, além de contas prestadas normalmente, sejam as mesmas
consideradas regulares com ressalva (exemplos: TCs n2s 600.202/96-8Acórdão n 2 79/97 e 020.567/92-8-Acórdão n2 79/96-1 2 Câmara e TC n 2
625.470/95-8-Acórdão n 2 93/97-2 2 Câmara, etc.).
Cumpre salientar, também, que a outra proposição da SECEX, no
sentido de uma eventual instauração de Tomada de Contas Especial, não tem
como prosperar, haja vista a inexistência de qualquer indício de
desfalque, desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou, ainda,
prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que tenha
resultado em dano ao Erário - art. 8 2 da Lei n2 8.443/92.
Finalmente, afigura-me, ainda, desnecessário promover qualquer
tipo de determinação à Comissão Nacional de Incentivo à Cultura-CNIC, no
sentido de que estabeleça critérios precisos para a aprovação de projetos
culturais por ato ad referendum, pois estudos nesse sentido já vêm sendo
empreendidos pela Comissão. A Ata da 39 2 Reunião Ordinária, inclusive,
discute várias propostas apresentadas pelos Senhores Conselheiros.
Além disso, segundo entendo, trata-se de assunto referente ao
funcionamento interno da Comissão que, naturalmente, deve ser resolvido
de acordo com sua necessidade e conveniência.
Ante todo o exposto, Voto no sentido de que este Tribunal adote
a Decisão que submeto à deliberação deste Plenário.
Souza, em

T.C.U., Sala das Sessões M nistro Luciano B andão Alves de
27 de maio de 1998.

HUMBE
GUIMARÃES SOUTO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 3 0 7 /98 - TCU - PLENÁRIO
Processo TC n° 014.188/97-0
Classe de Assunto: II - Solicitação
Interessado: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.
Entidade: Secretaria de Apoio à Cultura
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 6 SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, os resultados
da inspeção desenvolvida por este Tribunal no processo de aprovação, aplicação e prestação de contas dos
recursos concedidos pelo Ministério da Cultura à entidade UNI PROS - União dos Professores de Suzuki,
encaminhando-lhe, para tanto, cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam;
8.2. determinar à Secretaria de Apoio à Cultura que faça constar dos processos referentes aos projetos
culturais amparados pela Lei n0 8.313/91 o parecer técnico a que se refere o art. 26 e § 2° do Decreto n°
1.494/95, que deverá ser emitido, inclusive, quando houver alterações das especificações do projeto,
notadamente da parte do proponente, como observado nesses autos, remetendo-lhe, também, para
conhecimento, cópia desta Decisão e do Relatório e Voto que a circunstanciam; e
8.3. arquivar o presente processo.
Ata n° 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir
Campeio e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

HUNIBER • GUIMARÃES SOUT
Ministro-Relator

— 38—

10 4

ino ?
TC-001.808/98-2

Tribunal de Contas da União

Grupo I - Classe II - Plenário
TC-001.808/98-2.
-Natureza: Solicitação
Entidade: Serviço Social da Indústria - SESI, Departamento
Regional do Estado de São Paulo
Interessado: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara do Deputados
-Ementa: Solicitação de cópia de processo. Pedido formulado por
Presidente de Comissão Técnica da Câmara dos Deputados.
Preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Conhecimento.
Matéria ainda não apreciada por este Tribunal. Remessa dos
elementos, por cópia. Observação quanto ao aspecto provisório das
informações. Juntada destes autos ao respectivo processo.

Originou-se o presente processo a partir do expediente (Of-P n° 187/98) firmado pelo Excelentíssimo
Senhor Deputado Federal Paulo Bernardo, na qualidade de Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, encaminhando a este Tribunal o Requerimento n° 307/98,
de autoria do ilustre Deputado Federal Aldo Rebelo, solicitando "cópia da prestação de contas e dos
pareceres emitidos por este Tribunal, referentes aos processos n' 700.215/96-4 e 700.165197-5, relativos
ao Serviço Social da Indústria-SESI, do Estado de São Paulo".

•

çgo

A SECEX/SP informou que o TC-700.215/96-4 e o TC-700.165/97-5 referem-se às prestações de
2.
contas do SESI/SP concernentes aos exercícios de 1995 e 1996, respectivamente, e noticiou que as contas
de 1995 foram apreciadas em Sessão da Segunda Câmara, de 20.02.97, oportunidade em o Tribunal deliberou
pela regularidade com ressalva (Relação n° 02/97, Ata n° 04/97-Segunda Câmara), havendo o Senhor Relator,
no que se refere às contas de 1996, determinado o sobrestamento em face das ocorrências verificadas nos
processos de Auditoria Operacional (TC-700.199/97-7) e de Representação (TC-700.299/97-3)
A I. Presidência, acolhendo pareceres uniformes da Unidade Técnica e da SEGECEX, remeteu cópia
do TC-700.215/96-4 à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, por meio do Aviso
n° 324 GP/TCU, de 15.5.98, em conformidade com o disposto nos arts. 30 e 31 da Resolução n° 77/96. O
outro processo, objeto da solicitação supra, foi encaminhando ao Relator da matéria, Ministro Lincoln
Magalhães da Rocha, para as providências cabíveis, tendo em vista o sobrestamento do feito, sem apreciação
definitiva da questão nesta Corte.
Contudo, por tratar de matéria de natureza urgente e em decorrência das férias regulamentares do
Senhor Relator e do Senhor Ministro-Substituto José Antônio Barreto de Macedo, o presente processo foi
tramitado para o meu Gabinete, consoante diretriz que é extraída da norma inserta no art. 20 da Resolução
n° 64/96.
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VOTO
A presente Solicitação preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que foi endereçada a este
Tribunal pelo Senhor Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados
Ressalte-se que o mandamento constitucional insculpido no art. 71, inciso VII, estabelece que o
Controle Externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxilio do Tribunal de Contas da
União, ao qual compete prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas
Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas, encontrando-se também,
referida competência, prescrita no art. 38, inciso II, da Lei n° 8.443/92.
A mencionada atribuição encontra-se igualmente consignada nos arts. 1°, inciso III, e 19, inciso I,
"b",
do Regimento Interno desta Corte de Contas, ficando autorizado, portanto, o encaminhamento, por
alínea f
cópia, das peças processuais que integram o TC-700.165/97-5.
Diante de requerimentos da espécie, oriundos de órgãos do Poder Legislativo Federal e frente às
disposições pertinentes, este Tribunal habitualmente tem encaminhado cópia das peças processuais solicitadas,
ainda que pendentes de apreciação definitiva no âmbito desta Corte, conforme exemplificam as Decisões
Plenárias n° 495/95, (Ata n° 44/95, TC-013.079-95-6, Sessão de 27/09/95); n° 548/95 (Ata 49/95, TC014.829/95-9, Sessão de 08/11/95); n° 20/96 (Ata n° 04/96, TC-019.538/95-2, Sessão de 31/01/96); n° 66/96
(Ata n° 07/96, TC-019.539/95-9, Sessão de 28/02/96); e n°497/97 (Ata n° 31/97, TC-009.246/97-5, Sessão
de 13/08/97).
No que se refere à divulgação de cópias de processos ainda pendentes de deliberação definitiva por
5
parte do TCU, cumpre mencionar decisão proferida no TC-001 368/98-2, na qual o eminente Ministro Carlos
Átila Álvares da Silva enfatizou a orientação mais recente do Tribunal, que tem preconizado o atendimento
dos pleitos da espécie, alertando-se o requisitante sobre a revogabilidade das conclusões contidas nos
documentos pertinentes
Diante disso, à vista dos precedentes trazidos à colação, VOTO por que o Tribunal adote a
deliberação que ora submeto à consideração deste E Plenário.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 27 de maio de 1998

rA

BE AMIN Z MLER
Ministro-Re tor
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DECISÃO N° 308 /98-TCU-PLENÁRIO

Processo n°: TC-001.808/98-2.
Classe de Assunto: II - Solicitação de cópia do TC-700.165/97-5 referente à prestação de contas alusivas
ao exercício de 1996 do Serviço Social da Indústria-SESI, Departamento Regional do Estado de São Paulo.
Interessado: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.
Entidade: Serviço Social da Indústria —SESI, Departamento Regional do Estado de São Paulo.
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/SP.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 71, inciso VII, da
Constituição Federal; art. 38, inciso II, da Lei n° 8.443/92; e art. 1°, inciso III, do Regimento Interno/TCU,
DECIDE:
8.1 - conhecer da Solicitação formulada pelo ilustre Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Paulo Bernardo, encaminhada por intermédio do
Oficio n° 187/98;
8.2 - determinar a remessa à autoridade acima mencionada de cópia integral do TC-700.165/97-5;
8.3 -informar ao Senhor Parlamentar que as manifestações consignadas nas peças integrantes dos
referidos autos revestem-se de caráter meramente opinativo, uma vez que a matéria encontra-se pendente de
apreciação por esta Corte de Contas, inexistindo, por conseguinte, decisão de mérito sobre o assunto, cujos
resultados ser-lhe-ão encaminhados tão logo esta Corte delibere sobre a matéria; e
8.4 -juntar o presente processo ao TC-700.165/97-5, com vistas ao cumprimento do subitem 8.3, in fine.
Ata n° 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e o MinistroSubstituto Benjamin Zymler (Relator).
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HOMERO SANTOS
Presidente

JAMIN YMLER
Ministro- elator
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GRUPO II— CLASSE III — PLENÁRIO
TC-014.005/97-2
Ementa: Consulta formulada pelo Deputado Federal Odelmo Leão, visando a obter
orientação quanto a procedimentos a serem adotados na execução de convênios.
Conhecimento. Comunicação ao Consulente. Arquivamento dos autos.
RELATÓRIO
1 - Natureza: Consulta
2 - Unidade: Câmara dos Deputados
3 - Interessado: Odelmo Leão — Deputado Federal
4 - Relatório: Consulta formulada pelo Deputado Federal Odelmo Leão, Líder do Partido Progressista
Brasileiro na Câmara dos Deputados, visando a obter orientação quanto a procedimentos a serem adotados
na execução de convênios.
5 - Pareceres:
5.1 - Da Unidade Técnica: A SAUDI, após minucioso exame dos autos, assim se pronuncia:
"Trata o presente processo de Consulta formulada pelo eminente Deputado Federal ODELMO
LEÃO, Líder do Partido Progressista Brasileiro - PPB na Câmara dos Deputados. Manifestado o intuito de
"obter a necessária orientação quanto aos procedimentos corretos a serem adotados quando da execução
de convênios", o congressista indaga:
"a) se, uma vez que o convênio per si não possui personalidade jurídica, subentendendo a
existência de parte convenente, fica esta obrigada à dissolução da estrutura erigida para a consecução dos
objetivos intrínsecos ao citado acordo; ou ainda,
se existe irregularidade na hipótese da manutenção, com recursos provenientes de outras fontes,
das ações objeto de um convênio celebrado com a Administração Federal, após o término da vigência do
mesmo e regular prestação de contas;
se configura irregularidade a contratação e preservação, posteriormente ao encerramento do
convênio, de pessoal estranho aos objetivos do acordo em tela."
Para discorrer sobre os itens levantados pelo parlamentar, analisamos, em princípio, a definição de
2.
convênio.
Hely Lopes Meireles (Direito Administrativo Brasileiro. 19 a s ed. Atual. São Paulo: Malheiros,
2.1.
1994, p. 354) define convênios como "acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou
entre estas e organizações particulares, para a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes".
2.1.1 Distinguindo convênio de contrato, aquele doutrinador, lembra que "convênio é acordo, mas não é
contrato. No contrato, as partes têm interesses diversos e opostos; no convênio os partícipes têm interesses
comuns e coincidentes. Por outras palavras, no contrato há sempre duas partes (podendo ter mais de dois
signatários), uma que pretende o objeto do ajuste (a obra, o serviço, etc.), outra que pretende a
contraprestação correspondente (o preço, ou qualquer outra vantagem), diversamente do que ocorre no
convênio, em que não há partes, mas unicamente partícipes com as mesmas pretensões. Por essa razão, no
convênio a posição jurídica dos signatários é uma só, idêntica para todos, podendo haver apenas
diversificação na cooperação de cada um, segundo suas possibilidades, para a consecução do objetivo
comum, desejado por todos".
2.2. O Professor Leon Frejda Szklarowsky ("Convênios Administrativos", RT 669/39.) entende que os
convênios administrativos são, pois, acordos firmados pelos mais diversos entes públicos, nada obstando,
porém, que se realizem esses ajustes entre entidades públicas e particulares, visando à realização de
objetivos comuns".
José Afonso da Silva, em sua obra O Prefeito e o Município, 3' ed., 1984, afirma que os convênios
2.3.
firmados por Municípios" ...vinculam os Municípios a outras entidades de direito público, de sorte que
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isso lhes dá outras peculiaridades, dado que ambas as partes estão interessadas na execução do serviço ou
obra que lhes constituem o objeto".
2.4. Odete Medauar in O Direito Administrativo em Evolução, RT, 1992, entende que os convênios,
quando celebrados entre entidades estatais de diferentes níveis administrativos, "favorecem a realização de
atividades materiais no âmbito das competências cumulativas ou concorrentes" e, quando formalizados
entre entes estatais e o setor privado, "configuram um dos modos de realização de parcerias, em especial
no âmbito da saúde, educação, cultura, artes, ciência, preservação do patrimônio cultural, preservação
ambiental".
Vemos, portanto, que há consenso dos doutrinadores quanto ao interesse comum dos partícipes.
2.5.
Nem poderia ser diferente, já que o Decreto 93.872/86, em seu art. 48, caput, assevera que "os serviços de
interesse recíproco dos órgãos da administração federal de entidades públicas ou organizações particulares
poderão ser executados sob regime de mútua cooperação, mediante convênio, acordo ou ajuste".
2.6. Maria Sylvia Zanella di Pietro (Direito Administrativo, 4a. ed. São Paulo, Atlas, 1994.), vai além
da necessidade do interesse comum e prega que "... antes do interesse comum almejado no âmbito do
convênio, os partícipes têm competências institucionais comuns. O resultado almejado insere-se dentro
das atribuições de cada um dos partícipes".
2.6. No mesmo sentido, as Instruções Normativas STN 02/93 e 01/97 já exigem, em seu artigo 1 °, § 2°,
como pré-requisito para a descentralização mediante convênio, que o beneficiário tenha atribuições
regimentais ou estatutárias relacionadas com o objeto do convênio.
A exigência de compatibilidade de atribuições regimentais e estatutárias já se encontra no Decreto2.7.
Lei 200/67, parágrafo 5 °, art. 10, que prevê que a descentralização de recursos federais contemple órgãos
estaduais e municipais incumbidos de serviços correspondentes.
Podemos enquadrar tais interesses dentro das grandes funções dos governos tais como saúde,
2.8.
educação, desporto, cultura, entre outras. Estas são implementadas mediante ações de governo. As ações,
por suas vezes, são realizadas mediante a celebração de convênios para a implementação de projetos, a
realização de eventos ou a manutenção de atividades de duração continuada.
2.8.1. Ocorre que o objeto de um convênio não pode isolar-se da atividade dos partícipes, pois, como
vimos, o objeto faz parte das suas vocações institucional ou estatutária. Dessa forma, o objeto do convênio
é apenas o implemento, de forma descentralizada, de uma ação do Governo Federal.
2.9. Ora, sendo o objeto do convênio apenas uma ação governamental, a sua realização não esgota a
atuação do ente governamental, ou entidade privada, que a desenvolve, ou que a descentraliza. Outrossim,
continuando o ente ou a entidade com atribuição regimental ou estatutária e capacidade compatíveis,
poderão participar de novas descentralizações de recursos federais mediante convênio, quer como
repassador, quer como beneficiário, realizando novas ações de governo. Poderão ou não atuar na área
relacionada ao objeto do convênio (seja ela saúde, educação, etc.). De qualquer forma, estarão
participando da gestão do Governo Federal, que é muitíssimo maior que um único convênio.
2.10. Conforme nos ensina o Mestre Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro. 19 a. ed.
Atual. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 355, os convênios são institucionalmente instáveis e
administrativamente precários, pois não adquirem personalidade jurídica, "permanecendo como simples
aquiescência dos partícipes para a persecução de objetivos comuns, o que nos leva a considerá-los tãosomente uma cooperação associativa, livre de vínculos contratuais".
2.11. Em vista dessa fragilidade institucional, os convênios sempre serão menos estáveis que os seus
partícipes, estes sim pessoas jurídicas de direito público ou privado. Ou seja, ao final da sua vigência,
extingue-se o convênio, encerrando-se, assim, o empenho dos partícipes pela consecução do seu objeto,
atingidos ou não os seus objetivos.
2.11.1. Até a data do final da vigência, deve o convenente apresentar a competente prestação de contas (§
5°, art. 28, da IN STN 01/97), ou solicitar, junto ao concedente, a assinatura de termo aditivo prorrogando
o prazo de vigência do convênio.
2.12. Com respeito à vigência dos convênios, é importante notar que a IN STN 01/97, indica, no art. 70 ,
inc. III, a obrigatoriedade, no termo de convênio, de cláusula que a estabeleça expressamente.
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2.12.1. O Tribunal orientou os convenentes no sentido de que se abstenham de efetuar despesas fora do
prazo de vigência dos convênios (AC 105/96 - Primeira Câmara, Ata 12/96). No mesmo sentido, no AC
224/97 - Primeira Câmara, Ata 02/97, interpretando o inc. V, art. 8, da IN STN 01/97, a Egrégia Corte
determinou a não realização de despesa com data anterior ou posterior à vigência do convênio.
2.13. Ora, dado que o convênio existe somente dentro do seu prazo de vigência, e que não há prazo de
vigência ilimitado ou indeterminado (artigo 57, § 3°, da Lei 8.666/93 c/c o "caput" do art. 116 da mesma
Lei), após sua extinção não pode o mesmo produzir efeitos.
2.13.1. O beneficiário do convênio encerrado pode celebrar novas parcerias com o Governo Federal, ou
pode realizar suas ações custeando-as com recursos de outras fontes, o que não pode é relacioná-las com
o convênio encerrado, pois, repetimos, aquele convênio não existe mais.
2.14. Quando o objeto do convênio for a implementação de um projeto (como a construção de um grupo
escolar, ou de um posto de saúde), a conclusão do objeto do convênio deixará para a convenente uma nova
estrutura (o grupo escolar ou o posto de saúde construídos), que aumentará a quantidade de serviços
ofertada à população.
2.14.1. A manutenção dessa nova quantidade de serviços pode ser feita com recursos próprios ou
provenientes de novas descentralizações celebradas junto a órgãos federais.
2.14.2. Em se tratando de evento ou de atividade, com a conclusão do convênio, permanece na convenente
a necessidade de realizar novos eventos e de dar continuidade às atividades, o que pode ser feito, da
mesma forma, com recursos próprios ou provenientes de novas descentralizações de recursos federais.
2.15. É importante notar que, como a descentralização de recursos federais é feita obedecendo à
programação do Governo Federal (conjunto de Programas do Governo Federal), e devido a cada programa
já possuir um conjunto de ações possíveis, um projeto implementado com recursos de um programa não
deve ser utilizado para desenvolver atividade incompatível com a finalidade para a qual foi concebido e
para a qual foi financiado com recursos federais.
2.15.1. A dissolução dessa estrutura ou a utilização da mesma com finalidade diferente daquela
manifestada na celebração do convênio implicaria dizer que o órgão federal descentralizador dos recursos
estaria atuando de forma equivocada na administração dos Programas do Governo Federal por ele geridos.
2.16. Para que o objeto do convênio possa ser alcançado, vários elementos acessórios são produzidos.
Estes últimos gravitam em torno daquele e destinam-se, unicamente, a auxiliar na consecução dos objetos
do convênio; são elementos indispensáveis ao convênio, como a conta bancária específica do convênio, as
contratações de serviços e as contratações de pessoal em caráter temporário.
2.16.1. Todos esses elementos, entretanto, só existem exclusivamente em função do objeto do convênio;
todos eles, deixam de existir com a conclusão do convênio. Somente podem ser invocados como
elementos do convênio encerrado para efeito de comprovação da boa utilização dos recursos ou para
apuração da responsabilidade do beneficiário. Nunca podem ser utilizados operacionalmente, pois a sua
função era dar suporte ao objeto do convênio.
2.16.2. A criação ou operacionalização de algum desses elementos fora do prazo de vigência do convênio,
ou fora da sua finalidade, ou em desacordo com suas cláusulas, pode configurar desvio de finalidade, o
que, segundo reiteradas decisões do Tribunal, é inadmissível (Acórdãos TCU n's: 03/94-1 Câmara, Ata
01/94, DOU de 07/02/94; 15/94-2' Câmara, Ata 04/94, DOU de 23/02/94; 17/93-2' Câmara, Ata 07/93,
DOU de 16/03/93; 26/96-P Câmara, Ata 05/96, DOU de 08/03/96; 26/93-Plenário, Ata 10/93, DOU de
07/04/93; 50/96-2' Câmara, Ata 04/96, DOU de 22/02/96; 52/96-P Câmara, Ata 07/96, DOU de 26/03/96;
72/93-1' Câmara, Ata 26/93, DOU de 31/05/93; 150/94-P Câmara, Ata 10/94, DOU de 15/04/94;
341/95-1' Câmara, Ata 45/95, DOU de 13/12/95; 451/94-1' Câmara, Ata 38/94, DOU de 17/11/94; e
552/96-2' Câmara, Ata 28/96, DOU de 21/08/96);
2.16.3. Especificamente no que concerne aos bens remanescentes do convênio, a IN STN 01/97 determina,
em seu artigo 7°, inc. IX, que o termo de convênio deve conter expressa e obrigatoriamente cláusula
estabelecendo "a definição do direito de propriedade dos bens remanescentes na data da conclusão ou
extinção do instrumento, e que, em razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou
construídos, respeitando o disposto na legislação pertinente".
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2.16.4. Com respeito à contratação de pessoal necessário à consecução do objeto do convênio, impende
ressaltar que a 2 a Câmara, ao apreciar o TC 014.886/91-0 (Tomada de Contas da Secretaria de
Administração Geral do Ministério da Saúde, Ata 19/95, AC 161/95, subitem 2 - I - "d"), determinou
àquela Secretaria que:
"d) mantenha efetivo controle sobre os convênios cujos objetos tenham previsão de contratação de
pessoal, para que os valores transferidos pelo Ministério da Saúde aos convenentes não se destinem ao
pagamento de pessoal, ficando estes a cargo da contrapartida."
Portanto, de acordo com o entendimento da Corte naquele caso específico, o pessoal
2.16.4.1.
contratado não deve ter vínculo com o órgão repassador. Tampouco o pessoal contratado pode ter vínculo
com o convênio, pois este não possui natureza jurídica.
No que tange ao convenente, entretanto, esse pode contratar quaisquer funcionários, ou
2.16.4.2.
servidores, ou contratados, qualquer que seja a denominação, dentro dos devidos procedimentos legais. O
que não pode é relacioná-los com o convênio ou com seu objeto, pois ele extingue-se tão logo cesse a sua
vigência ou cumpra-se o seu objeto. E, repetimos, não possui natureza jurídica. Os servidores contratados
em caráter permanente, após a execução do convênio, serão realocados de acordo com a necessidade do
contratante.
Por todo o exposto, propomos seja firmado o seguinte entendimento, em caráter normativo,
3.
conforme o parágrafo 2° do art. 1° da Lei n° 8.443/92:
Os elementos acessórios constituídos exclusivamente para a consecução dos objetos do
convênio firmado com entes da Administração Federal, tais como a conta bancária específica, serviços
contratados e contratação de pessoal em caráter provisório devem ser encerrados ou rescindidos quando do
término da vigência do convênio;
Após o término da vigência do convênio, pode o ente convenente dar continuidade às ações
pactuadas, desde que o faça de forma totalmente desvinculada do convênio; e
A contratação de pessoal necessário para a consecução do objeto do convênio deve ser feita
unicamente com recursos provenientes da contrapartida do convenente, não tendo vínculo com o órgão
repassador, tampouco com o convênio, pois este não possui natureza jurídica.
3.1. Propomos, ainda, seja encaminhada ao consulente cópia da Decisão e do voto que a fundamentar."
5.2 - Do Ministério Público: O Ministério Público, na pessoa da Procuradora Cristina Machado da Costa e
Silva, assim se manifesta nestes autos:
"Em exame consulta formulada pelo Sr. Odelmo Leão, Deputado Federal, acerca de
procedimentos a serem adotados quando da execução de convênios.
Somos distinguidos com o pedido de audiência formulada pelo eminente Ministro-Relator
Marcos Vinicios Vilaça em atenção ao qual tecemos as seguintes considerações.
Na consulta ora em apreço, indaga-se, primeiramente, se a estrutura erigida para consecução dos
objetivos intrínsecos ao convênio obrigatoriamente deve ser dissolvida.
A unidade técnica propõe como resposta que "os elementos acessórios constituídos
exclusivamente para a consecução dos objetos do convênio firmado com entes da Administração Federal,
tais como a conta bancária específica, serviços contratados e contratação de pessoal em caráter provisório
devem ser encerrados ou rescindidos quando do término da vigência do convênio".
É princípio dos mais vetustos no Direito ocidental o de que o acessório deve seguir o principal,
como aliás se encontra positivado no Código Civil Brasileiro - artigos 58 e 59.
À luz do preceito jurídico invocado, formalmente, parece irretorquível a solução apontada, dados
a acessoriedade e o caráter eminentemente paramentar dos elementos acima descritos. O que importa dizer
exaurido o principal - a execução do objeto do convênio - exaure-se também a seiva da existência desses
elementos acessórios.
Entretanto, o assunto envolve certa complexidade que desautoriza o encerramento da discussão
tomando-se em conta apenas o princípio de que se fala. Isto porque, de cada um daqueles elementos
decorrem relações jurídicas envolvendo outros sujeitos de direito não coincidentes integralmente com as
partes convenentes. Por exemplo, na abertura de uma conta bancária, embora específica, estabelece-se
uma relação jurídica entre o recebedor do recurso oriundo do convênio e a instituição bancária, a qual não
Min-mv_120\cAvotos\014005972.doc\ajf
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é parte do referido ajuste. Igualmente, na contratação de serviços ou de pessoal temporário estabelecemse liames jurídicos apenas entre o executor da avença aqui discutida, que é o contratante daqueles, e os
sujeitos prestadores de tais serviços ou de mão-de-obra, sem a formação de qualquer vínculo entre o órgão
repassador dos recursos e muito menos com o "convênio", desprovido que é de personalidade jurídica.
Ademais, a própria acepção jurídica de acessoriedade comporta, no mínimo, duas vertentes.
Existem as coisas essencialmente acessórias, conforme definido no artigo 58, 2a parte do Código Civil
Brasileiro, cuja existência supõe a de outras principais, e as coisas acidentalmente acessórias, cuja
existência não se condiciona necessariamente à de outras eventualmente consideradas principais sob
ângulo específico. Ou seja, umas são acessórias por natureza, já que nascem, desenvolvem-se e se
extinguem em função unicamente de outras principais, das quais não se podem desvincular, sob pena de
perecimento, e outras, que mesmo ocasionalmente tendo surgido em razão de coisas preexistentes, às
quais podem permanecer ligadas por tempo indefinido, não têm sua condição de existência
obrigatoriamente atrelada às dessas, uma vez que em seu desenvolvimento são estabelecidas, ou podem
ser, relações jurídicas condicionadas a vontades outras e de conseqüências tais que impossibilitem seu
perecimento ante o esvaziamento daquelas tidas por principais, a exemplo de contas bancárias e de pessoal
contratado, no caso de convênio, como aqui abordado.
Além do que se disse, não se pode esquecer que o ato de firmar um convênio não deve acarretar
a diminuição da autonomia do ente municipal, o que implica dizer que ao cabo da avença não se pode
obrigar a este o encerramento de conta bancária aberta, mesmo que tal abertura tenha sido com a
finalidade específica de movimentação dos recursos oriundos do ajuste. Igualmente não se lhe pode ser
imposta a dispensa de pessoal eventualmente contratado também com a finalidade específica de execução
do ajustado.
Assim, cumprido o objeto do convênio e prestadas as contas devidas, encerrar ou não contas
bancárias específicas, rescindir ou não contratos de prestação de serviços ou de mão-de-obra efetuados em
função de dito ajuste, ou outras providências, embora recomendável, por questão mesmo de ordem
administrativa, são iniciativas que cabem exclusivamente a quem de direito no âmbito da administração
gestora dos recursos, não nos parecendo ser lídimo a este Tribunal ou ao órgão concedente de tais recursos
fazer determinações concernentes a estas matérias.
Quanto aos demais pontos da consulta, é de se entender que a função jurisdicional desta Corte
11.
de Contas se esgota com a aprovação das contas da entidade executora do convênio e o trânsito em
julgado do Decisum que assim o fizer, ressalvada a hipótese de rescisão por meio de recurso de revisão. O
que importa dizer que, cumprido o objeto da avença, e aprovadas as contas, a apreciação da manutenção
das ações objeto desse convênio com recursos provenientes de outras fontes, que não sejam federais,
refoge à competência deste Tribunal, inserindo-se no âmbito da fiscalização estadual ou do legislativo
municipal, conforme sejam tais fontes, a quem caberia o pronunciamento acerca da regularidade ou não de
tal manutenção.
Na mesma linha de raciocínio acima, é de se entender a questão de haver ou não irregularidade
12.
na contratação e preservação posteriormente ao encerramento do convênio, de pessoal estranho aos
objetivos do acordo em tela. Ou seja, aprovadas as contas, transitada em julgado a Decisão, exaurida
estará a função jurisdicional deste Tribunal, cabendo, a partir de então, dizer da regularidade ou não dos
atos posteriores ao órgão de fiscalização estadual ou ao legislativo municipal, conforme a fonte dos
recursos.
Estas são, Sr. Ministro-Relator, as considerações que tínhamos a deduzir sobre o objeto da
13.
consulta."
É o relatório.
VOTO
•

Examina-se consulta formulada pelo Deputado Federal Odelmo Leão, Líder do Partido
Progressista Brasileiro na Câmara dos Deputados, visando a obter orientação quanto a procedimentos a
serem adotados na execução de convênios.
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Vale dizer que a presente consulta apesar de preencher os requisitos da forma, motivo e objeto,
peca quanto ao requisito da competência da autoridade, conforme o artigo 216 do Regimento Interno.
Conforme o mencionado dispositivo, as autoridades que podem formular consulta ao Tribunal são:
Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, de
Comissão técnica ou de inquérito de qualquer das Casas do Congresso Nacional, de Tribunal Superior ou
de Partido Político; Ministro de Estado, ou autoridade de nível hierárquico equivalente, Procurador-Geral
da República; Advogado-Geral da União; Dirigente de órgão central de Controle Interno do Poder
Executivo; ou Dirigente de órgão de Controle Interno dos Poderes Legislativo e Judiciário
Entretanto, em caráter excepcional, entendo que o Tribunal possa dela conhecer para responder ao
ilustre parlamentar acerca das questões que ora suscita e, considerando, ainda, que a deliberação do
Tribunal consistirá em paradigma para os órgãos da Administração que celebram convênios, acordos,
ajustes, ou outros instrumentos congêneres, conforme dispõe o § 2° do art. 1° da Lei Orgânica do TCU
consulente, inicialmente, indaga se a estrutura erigida para consecução dos objetivos intrínsecos
ao convênio obrigatoriamente deve ser dissolvida.
órgão instrutivo, propõe como resposta que os elementos acessórios constituídos exclusivamente
para a consecução dos objetos do convênio firmado com entes da Administração Federal, tais como a
conta bancária específica, serviços contratados e contratação de pessoal em caráter provisório devem ser
encerrados ou rescindidos quando do término da vigência do convênio
A instrução, assevera, ainda, que após o término da vigência do convênio, pode o ente convenente
dar continuidade às ações pactuadas, desde que o faça de forma totalmente desvinculada do convênio; e
que a contratação de pessoal necessário para a consecução do objeto do convênio deve ser feita
unicamente com recursos provenientes da contrapartida do convenente, não tendo vínculo com o órgão
repassador, tampouco com o convênio, pois este não possui natureza jurídica.
Ministério Público, entende que cumprido o objeto do convênio e prestadas as contas devidas,
encerrar ou não contas bancária específicas, rescindir ou não contratos de prestação de serviços ou de
mão-de-obra efetuados em função do dito ajuste, ou outras providências, embora recomendável, por
questão de ordem administrativa, são iniciativas que cabem aos gestores dos recursos
Na mesma linha de raciocínio, entende a Procuradora a questão de haver ou não irregularidade na
contratação e preservação posteriormente ao encerramento do convênio, de pessoal estranho aos objetivos
do convênio, ou seja, aprovadas as contas, transitada em julgado a Decisão, exaurida estará a função
jurisdicional deste Tribunal, cabendo, a partir de então, dizer da regularidade ou não dos atos posteriores
ao órgão de fiscalização estadual ou legislativo municipal, conforme a fonte dos recursos.
Diante do exposto, pelos seus fundamentos jurídicos, acolho o Parecer do Ministério Público,
Votando no sentido de que o Plenário adote a Decisão que ora submeto à sua apreciação.
TCU-Sala das Sessões, em 27 de maio de 1998.

(S2
Marcos Vinicio Vilaça
Ministro-Ráator

•
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Proc. TC-014.005/97-2
Consulta

Parecer

Em exame consulta formulada pelo Sr. Adelmo Leão, deputado federal, acerca de procedimentos
a serem adotados quando da execução de convênios
Somos distinguidos com o pedido de audiência formulada pelo eminente Ministro-Relator
MARCOS VINICIOS VILAÇA em atenção ao qual tecemos as seguintes considerações.
Na consulta ora em apreço, indaga-se, primeiramente, se a estrutura erigida para consecução dos
objetivos intrínsecos ao convênio obrigatoriamente deve ser dissolvida.
A unidade técnica propõe como resposta que "os elementos acessórios constituídos
4
exclusivamente para a consecução dos objetos do convênio firmado com entes da Administração Federal,
tais como a conta bancária especifica, serviços contratados e contratação de pessoal em caráter provisório
devem ser encerrados ou rescindidos quando do término da vigência do convênio".

II
É principio dos mais vetustos no Direito ocidental o de que o acessório deve seguir o principal,
5.
como aliás se encontra positivado no Código Civil Brasileiro - artigos 58 e 59.
À luz do preceito jurídico invocado, formalmente, parece irretorquível a solução apontada, dados
6
a acessoriedade e o caráter eminentemente paramentar dos elementos acima descritos. O que importa dizer
exaurido o principal - a execução do objeto do convênio - exaure-se também a seiva da existência desses
elementos acessórios.
Entretanto, o assunto envolve certa complexidade que desautoriza o encerramento da discussão
7
tomando-se em conta apenas o principio de que se fala. Isto porque, de cada um daqueles elementos
decorrem relações jurídicas envolvendo outros sujeitos de direito não coincidentes integralmente com as
partes convenentes. Por exemplo, na abertura de uma conta bancária, embora específica, estabelece-se
uma relação jurídica entre o recebedor do recurso oriundo do convênio e a instituição bancária, a qual não
é parte do referido ajuste Igualmente. na contratação de serviços ou de pessoal temporário estabelecemse liames jurídicos apenas entre o executor da avença aqui discutida, que é o contratante daqueles, e os
sujeitos prestadores de tais serviços ou de mão-de-obra, sem a formação de qualquer vinculo entre o órgão
repassador dos recursos e muito menos com o "convênio", desprovido que é de personalidade jurídica.
8. Ademais, a própria acepção jurídica de acessoriedade comporta, no mínimo, duas vertentes.
Existem as coisas essencialmente acessórias, conforme definido no artigo 58, 2a parte do Código Civil
Brasileiro, cuja existência supõe a de outras principais, e as coisas acidentalmente acessórias, cuja
existência não se condiciona necessariamente à de outras eventualmente consideradas principais sob
ângulo especifico. Ou seja, umas são acessórias por natureza, já que nascem, desenvolvem-se e se
extinguem em função unicamente de outras principais, das quais não se podem desvincular, sob pena de
perecimento. e outras, que mesmo ocasionalmente tendo surgido em razão de coisas preexistentes, às
quais podem permanecer ligadas por tempo indefinido, não têm sua condição de existência
obrigatoriamente atrelada às dessas, uma vez que em seu desenvolvimento são estabelecidas, ou podem
ser, relações jurídicas condicionadas a vontades outras e de consequências tais que impossibilitem seu
perecimento ante o esvaziamento daquelas tidas por principais, a exemplo de contas bancárias e de pessoal
contratado, no caso de convênio, como aqui abordado.
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Além do que se disse, não se pode esquecer que o ato de firmar um convênio não deve acarretai
a diminuição da autonomia do ente municipal, o que implica dizer que ao cabo da avença não se pode
obrigar a este o encerramento de conta bancária aberta, mesmo que tal abertura tenha sido com a
finalidade especifica de movimentação dos recursos oriundos do ajuste. Igualmente não se lhe pode ser
imposta a dispensa de pessoal eventualmente contratado também com a finalidade específica de execução
do ajustado
10
Assim, cumprido o objeto do convênio e prestadas as contas devidas, encerrar ou não contas
bancárias específicas, rescindir ou não contratos de prestação de serviços ou de mão-de-obra efetuados em
função de dito ajuste, ou outras providências, embora recomendável, por questão mesmo de ordem
administrativa, são iniciativas que cabem exclusivamente a quem de direito no âmbito da administração
gestora dos recursos, não nos parecendo ser lídimo a este Tribunal ou ao órgão concedente de tais
recursos fazer determinações concernentes' a estas matérias.
Quanto aos demais pontos da consulta, é de se entender que a função jurisdicional desta Corte
de Contas se esgota com a aprovação das contas da entidade executora do convênio e o trânsito em
julgado do Decisum que assim o fizer, ressalvada a hipótese de rescisão por meio de recurso de revisão. O
que importa dizer que, cumprido o objeto da avença, e aprovadas as contas, a apreciação da manutenção
das ações objeto desse convênio com recursos provenientes de outras fontes, que não sejam federais,
refoge à competência deste Tribunal, inserindo-se no âmbito da fiscalização estadual ou do legislativo
municipal, conforme sejam tais fontes, a quem caberia o pronunciamento acerca da regularidade ou não de
tal manutenção
Na mesma linha de raciocínio acima, é de se entender a questão de haver ou não irregularidade na
contratação e preservação posteriormente ao encerramento do convênio, de pessoal estranho aos objetivos
do acordo em tela. Ou seja, aprovadas as contas, transitada em julgado a Decisão, exaurida estará a função
jurisdicional deste Tribunal, cabendo, a partir de então, dizer da regularidade ou não dos atos posteriores
ao órgão de fiscalização estadual ou ao legislativo municipal, conforme a fonte dos recursos.
13
Estas são, Sr Ministro-Relator, as considerações que tínhamos a deduzir sobre o objeto da
consulta.

Ministério Público, em 12 de maio de 1998

•
Cristina achado da Costa e Silva
Procuradora

•
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DECISÃO N° .30 9/98-TCU — PLENÁRIO
1. Processo n° TC-014.005/97-2
2. Classe de Assunto: (III) — Consulta
3. Interessado: Odelmo Leão — Deputado Federal
4. Unidade: Câmara dos Deputados
5. Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
6. Representante do Ministério Público: Dra. Cristina Machado da Costa e Silva
7. Unidade Técnica: SAUDI
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 1 0 , inciso
XVII, da Lei n° 8.443/92, decide conhecer da consulta para:
8.1. responder ao consulente que:
cumprido o objeto do convênio e prestadas as contas devidas, encerrar ou não contas bancárias
específicas, rescindir ou não contratos de prestação de serviços ou de mão-de-obra efetuados em função
de dito ajuste, ou outras providências, são iniciativas que cabem a quem de direito no âmbito da
administração gestora dos recursos;
a função jurisdicional deste Tribunal se esgota com a aprovação das contas da entidade executora
do convênio e o trânsito em julgado do Decisum que assim o fizer, ressalvada a hipótese de rescisão por
meio de recurso de revisão. Valendo dizer que, cumprido o objeto da avença, e aprovadas as contas , a
apreciação da manutenção das ações objeto desse convênio com recursos provenientes de outras fontes,
que não sejam federais, refoge à competência deste Tribunal, inserindo-se no âmbito da fiscalização
estadual ou do legislativo municipal, conforme sejam tais fontes, a quem caberia o pronunciamento
acerca da regularidade ou não de tal manutenção; e
a questão de haver ou não irregularidade na contratação e preservação posteriormente ao
encerramento do convênio, de pessoal estranho aos objetivos do acordo em tela, ou seja, aprovadas as
contas, transitada em julgado a Decisão, exaurida estará a função jurisdicional deste Tribunal, cabendo a
partir de então, dizer da regularidade ou não dos atos posteriores ao órgão de fiscalização estadual ou ao
legislativo municipal, conforme a fonte dos recursos.
8.2. dar ciência ao consulente do inteiro teor desta Decisão, bem como do Relatório e do Voto que a
fundamentam; e
8.3. arquivar o presente processo.
9. Ata n° 19/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 27/05/1998 — 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, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

MARC S INICIS VILAÇA
Ministro-R lator
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GRUPO I - CLASSE III - PLENÁRIO
TC- 000.893/98-6
NATUREZA: Consulta
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Olinda/PE
INTERESSADA: Maria Jacilda Godoi UrquisaPrefeita do Município
EMENTA: Consulta formulada pela Prefeita do
Município de Olinda/PE sobre a legalidade da
participação de servidores municipais em
programas financiados pelo Ministério da Saúde.
Não conhecimento. Objeto da consulta não
contemplado no permissivo contido no § 1 2 , do
art. 216, do Regimento Interno desta Casa.
Arquivamento do processo. Ciência à interessada.
RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de consulta feita pela Sra. Prefeita do Município de
Olinda/PE, onde requer o pronunciamento deste Tribunal sobre a legalidade
da participação de servidor público municipal em programas de saúde
financiados pelo Ministério da Saúde.
Por despacho de fls. 01, determinei a autuação do expediente
como consulta e o seu encaminhamento à Unidade Técnica competente.
A SECEX/PE, ao proceder o exame do processo, entende que, não
obstante a autoridade consulente inserir-se dentre aquelas legitimadas
para fazer consulta ao Tribunal, a matéria objeto do pedido não encontra
amparo para o seu conhecimento, uma vez não achar-se relacionada com a
aplicação de recursos proveniente da compensação financeira pela
exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gás natural, previsto
no § 1 2 , do art. 216 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.
Desse modo, uma vez que a consulta versa sobre matéria distinta
do preceituado no citado dispositivo regimental propõe, à vista do
contido no art. 217 do mesmo ordenamento, que o Tribunal não conheça do
pedido, arquivando-se o processo após ciência à interessada.
De fato, consoante demonstrado pela Unidade Técnica as
consultas endereçadas a este Tribunal se acham regulamentadas no seu
Regimento Interno e, além dos pressupostos de admissibilidade exigidos
para seu conhecimento, previstos no art. 216 do Regimento, devem
referir-se à aplicação de dispositivos legais e regulamentares,
relacionados com matéria de sua competência, prevista em sua Lei
Orgânica (Lei n 2 8.443/92).
Assim, concordando com o parecer da SECEX/PE, voto por que o
Tribunal adote a Decisão que ora submeto à elevada apreciação deste
Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro uciano Brandão Alves de
de 1998.
Souza, em 27 de maio

HUMB RTO GUIMARÃES SOUTO
Ministro-Rel>tor
MIN-HGS-457\ C:DOCUMENTOS‘DOCS-00089398
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Processo n°: TC- 000.893/98-6
Classe de Assunto: VII- Consulta
Interessada: Maria Jacilda Godoi Urquisa - Prefeita Municipal
Entidade: Prefeitura Municipal de Olinda/PE
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: SECEX/PE
Decisão: O Tribunal Pleno, à vista do contido no art. 217 do Regimento Interno, DECIDE:
8.1 - não conhecer da consulta formulada pela Sra. Prefeita do Município de Olinda/PE, uma vez que o
seu objeto não versa sobre a hipótese prevista no § 1° do art. 216, do Regimento Interno do Tribunal;
8.2 - dar ciência desta Decisão à interessada, arquivando-se, posteriormene, o processo.
Ata n° 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Iram Saraiva,
Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campelo e o Ministro-Substituto
Benjamin Zymler.

/%rasemelM
HOMERO SANTOS
Presidente

HUMBEW O GUIMARÃES SOUTO
Ministro-Relator
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Grupo H - Classe IV - Plenário
TC-349.042/94-2
Natureza: Tomada de Contas Especial
Órgão: Superintendência Estadual do INSS em Goiás
Cr$
Responsáveis: - Celestina Ferreira Lima (débito originário:
e
Maria
Pereira
Barbosa
(débito
originário:
Cr$
2.223.670,00)
2.267.287,00)
Ementa: TCE instaurada em virtude do recebimento indevido de pensões
previdenciárias pelas responsáveis acima citadas. Apurados os débitos
(inscritos na dívida ativa), a Sra Celestina efetuou o recolhimento, mas a
Sra Maria Pereira foi citada para apresentar alegações de defesa ou
recolher o valor do débito, permanecendo revel. Irregularidade das contas
das duas envolvidas dando-se quitação à ia e julgando a 2 em débito pela
quantia indicada com os acréscimos legais cabíveis, arquivando-se o
processo ante o valor da dívida. Determinação à Superintendência
Estadual do INSS em Goiás no sentido de dar ciência dos fatos à Polícia
Federal; e, à SECEX/GO para realizar, oportunamente, inspeção na
Superintendência do INSS em Goiás.

•

Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada contra as Sras Celestina Ferreira Lima e Maria
Pereira Barbosa em virtude de recebimentos fraudulentos de beneficios do INSS, referentes à Área Rural, no
decorrer dos exercícios de 1984 e 1985.
A CISET/MPS concluiu pela regularidade das contas da Sra. Celestina Ferreira Lima, tendo em
vista que a mesma recolheu o débito, devidamente corrigido; e pela irregularidade das contas da Sr' Maria
Pereira Barbosa, conforme Certificados de Auditoria de fls. 48 e 49, respectivamente.
A SECEX-GO, em instrução de fl. 52, manifestou-se pela citação da última responsável acima
mencionada para que apresentasse alegações de defesa ou recolhesse o valor do débito apurado nos autos,
nos termos do inciso II do art. 12 da Lei n° 8.443/92.
Promovida a citação, por intermédio do Oficio n° 667/94 (fl. 60), a responsável não se manifestou
nem recolheu a dívida, caracterizando-se como revel.
Em nova instrução dos autos a Unidade Técnica competente propôs a irregularidade das contas das
responsáveis em tela, com quitação para a Sra. Celestina Ferreira, tendo em vista o recolhimento do débito, e
pela condenação da Sra. Maria Pereira Barbosa ao pagamento da dívida comprovada nesta Tomada de
Contas Especial, com os acréscimos legais cabíveis.
A douta Procuradoria acolheu as proposições da SECEX/GO.
Pelo
Despacho de fl. 65, o então Relator dos autos, Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira,
07
determinou a audiência preliminar da Sra. Celestina F. Lima, em observância ao princípio da ampla defesa.
A responsável, por intermédio do expediente de fl. 68, dentre outras alegações, invocou sua situação
08.
de pessoa humilde, de vida simples, dando a entender que teria sido levada por outras pessoas a cometer o
delito que lhe foi apontado no presente processo.
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Levando em consideração as justificativas apresentadas pela Sra. Celestina, a SECEX-GO,
entendendo que não houve má-fé, propôs que as contas da mesma fossem julgadas regulares com ressalva,
devendo ser-lhe dada quitação em face do recolhimento integral do débito.
A douta Procuradoria, em Parecer de f1.70, elaborado pela Procuradora Cristina Machado da Costa
e Silva, acolheu a proposta de irregularidade das contas da responsável revel, mas discordou da manifestação
de regularidade com ressalva sustentada pela Unidade Técnica para a Sra. Celestina, tendo em vista que:
"...considerando tratar-se de fraude para recebimento de benefícios indevidos, não há como se aceitar que
ouve boa-fé por parte da responsável, não se enquadrando, portanto, a situação na hipótese prevista no § 2°
do art. 12 da Lei n°8.443/92."
A nobre Procuradora aduziu ainda a necessidade de que fossem levados os fatos em tela ao
conhecimento da Policia Federal para fins de instauração do competente inquérito policial, nos termos do
art. 5° do Código de Processo Penal, tendo em vista os claros indícios de ocorrência de condutas tipificadas
como crime.
O então Relator deste processo determinou que o mesmo permanecesse sobrestado, em face do
Decidido na Sessão Ordinária do Plenário de 16.10.96 (Ata n° 41), até que viesse a ser aprovada a Decisão
Normativa tratada naquela oportunidade.
Assim, em Sessão da ia Câmara de 25.02.97 (TC-675.251/96-6), o Tribunal deliberou que: "quanto
a possibilidade de aplicação de multa por desatendimento à citação, comungo com a opinião do
Ministério Público de que não cabe sanção ao responsável, pois, em sendo facultativo seu
comparecimento aos autos, quando o citado não responde, pressupõe-se que reconheceu como
procedentes os fatos que lhe foram imputados." (grifei)
Diante disso, a SECEX-GO deu prosseguimento à tramitação deste processo ratificando suas
propostas anteriores (fls. 62 e 69).
Da mesma forma, o douto Ministério Público, manifestando-se mais uma vez no processo, agora
por intermédio do digno Procurador Ubaldo Alves Caldas, cujo Parecer de fl.74 confirmou, integralmente, o
entendimento esposado pela D? Cristina da Costa e Silva.
É o Relatório
VOTO

De acordo com o Relatório que acabo de apresentar a este Colegiado, restaram comprovadas nos
autos as ocorrências fraudulentas praticadas, em Niquelândia, Estado de Goiás, pelas responsáveis Sras
Celestina Ferreira Lima e Maria Pereira Barbosa, nos períodos de abril a dezembro de 1984 e de janeiro a
outubro de 1985, atingindo o montante original de Cr$ 4.490.950,00 (quatro milhões, quatrocentos e noventa
mil, novecentos e cinqüenta cruzeiros), conforme Parecer de Auditoria Interna de fls. 41 a 43, elaborado pela
Auditoria Estadual em Goiás, mediante Processo de Sindicância n°31008.012492/86.
É forçoso reconhecer que a Sra. Celestina Pereira Lima — em que pese a simplicidade demonstrada
em suas alegações, a iniciativa de devolver as quantias recebidas irregularmente, tão logo tomou
conhecimento da gravidade dos fatos, e a influência sofrida de outras pessoas mais espertas e de má-fé -,
contribuiu para a prática do ato fraudulento sob enfoque.
As justificativas apresentadas à f1.68 não contêm qualquer elemento que possa elidir as
irregularidades contidas nos autos.

Min-VC_170 \C: \Trabalho \ voto034904294.doc
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Quanto à questão referente à possibilidade ou não de se aplicar multa a responsáveis que deixam
de responder aos oficios citatórios desta Corte de Contas, a matéria ficou esclarecida na deliberação adotada
pelo Tribunal no TC n° 675.251/96-6, já transcrita no Relatório que acompanha o presente Voto.
Considerando que os dois casos de fraudes ao INSS suscitados no presente processo podem
significar indício de outras ocorrências da mesma natureza naquela Superintendência Estadual, entendo
necessária a realização de uma inspeção na Superintendência do Instituto Nacional do Seguro Social no
Estado de Goiás para um exame mais aprofundado acerca do assunto.
Ante todo o exposto, acolho o Parecer da douta Procuradoria e, em parte, as proposições da
SECEX-GO, com o acréscimo consubstanciado no parágrafo anterior e, de acordo com reiteradas decisões
desta Corte em casos análogos, Voto no sentido de que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto a este
Colegiado.
TCU, Sala das Sessões, em27 de maio

VALM(E(;
Ministro-Relator

•
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Proc. TC-349.042/94-2
Tomada de Contas Especial

PARECER
Comungamos do entendimento de que o não atendimento à citação não deve ensejar a
aplicação de multa, visto que a apresentação de alegações de defesa não é um dever, mas sim um direito
do responsável, que poderá ou não ser exercido. Diga-se de passagem, o não comparecimento aos autos
após a devida citação já resulta, de certa forma, prejuízo ao responsável, eis que um dos efeitos da revelia
é a presunção de veracidade quanto à ocorrência e quanto à autoria dos fatos reputados como irregulares.
Quanto aos demais aspectos, perfilhamos entendimento revelado pela Ilustre Procuradora
Cristina Machado da Costa e Silva no Parecer de fls. 70, motivo pelo qual ratificamos a proposta lá
contida, no sentido de que:
sejam julgadas irregulares as contas da Sra. Maria Pereira Barbosa e seja fixado o prazo de
quinze dias para que a responsável comprove o recolhimento do débito, sendo, desde já, autorizada a
cobrança judicial do débito para o caso de a responsável não proceder ao referido recolhimento;
sejam julgadas irregulares as contas da Sra. Celestina Ferreira Lima, dando-se-lhe, porém,
quitação, ante o recolhimento integral do débito;
seja determinado à Superintendência Estadual do INSS em Goiás que, caso ainda não o
tenha feito, dê ciência dos fatos que originaram esta Tomada de Contas Especial à Policia Federal, para
fins de instauração do competente inquérito policial, nos termos do art. 5 0 do Código de Processo Penal.

Ministério Público, em 10 de dezembro de 1997

•
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Ubaldo AlveVCaldas
Procurador
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ACÓRDÃO N° 076/98 TCU - Plenário
-

Processo n° TC-349.042/94-2
Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial
Responsáveis: Celestina Ferreira Lima - CPF: 371.468.071-34 e
Maria Pereira Barbosa - CPF: 166.802.941-34
Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social/Representação do INSS na Área Rural em Niquelândia-GO
Vinculação: Ministério da Previdência e Assistência Social
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representantes do Ministério Público: Jatir Batista da Cunha, Cristina Machado da Costa e Silva e Ubaldo
Alves Caldas
Unidade Técnica: SECEX-GO
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade
de Celestina Ferreira Lima e de Maria Pereira Barbosa, referentes aos exercícios de 1984 e 1985.
Considerando que, no processo devidamente organizado, foram apurados os débitos contra
as responsáveis acima citadas nos valores de Cr$ 2.223.670,00 (dois milhões, duzentos e vinte e três mil,
seiscentos e setenta cruzeiros) e de Cr$ 2.267.287,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e sete mil, duzentos
e oitenta e sete cruzeiros), respectivamente, provenientes de recebimentos fraudulentos de benefícios do
INSS, referentes à Área Rural;
Considerando que a Sra. Celestina Ferreira Lima, logo que tomou conhecimento dos fatos
apurados pela sindicância, recolheu o valor do débito, devidamente corrigido;
Considerando que regularmente citada a outra responsável, Sra. Maria Pereira Barbosa, não
apresentou alegações de defesa nem recolheu o valor da dívida, permanecendo revel;
Considerando que as justificativas apresentadas pela Sra. Celestina, em resposta à audiência
promovida com vistas à observância do princípio da ampla defesa, embora calcadas em argumentação acerca
de sua vida simples, de sua ingenuidade e de ter sido influenciada por pessoas de má-fé, não serviram para
elidir a irregularidade referente ao recebimento de benefícios indevidos;e
Considerando que o valor do débito é inferior ao limite fixado para a organização de processo
específico de cobrança executiva;
Considerando que os casos contidos no presente processo podem significar indício de outras
ocorrências da mesma natureza na Superintendência do INSS no Estado de Goiás,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fundamento nos arts. 1°, I e II, 16, III, alínea "d" da Lei n° 8.443/92, c/c os arts. 19, caput, e 23, III,
da mesma Lei, em:
a) julgar irregulares as contas da Sra. Maria Pereira Barbosa e condená-la ao pagamento da quantia de
Cr$ 2.267.287,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e sete mil, duzentos e oitenta e sete cruzeiros), com a
fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art.
165, III, alínea a, do Regimento Interno), o recolhimento do mencionado valor aos cofres do Tesouro
Nacional, corrigido monetariamente e acrescido dos encargos legais calculados de acordo com as parcelas e
as datas a seguir relacionadas:
- a partir de 30.01.1985: Cr$ 1.055.558,00
80.782,00
- a partir de 28.02.1985: Cr$
80.782,00
- a partir de 30.03.1985: Cr$
80.782,00
- a partir de 30.04.1985: Cr$
80.782,00
- a partir de 30.05.1985: Cr$
242.345,00
- a partir de 30.06.1985: Cr$
- a partir de 30.07.1985: Cr$ 161.564,00
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- a partir de 30.08.1985: Cr$ 161.564,00
- a partir de 30.09.1985: Cr$ 161.564,00
- a partir de 30.10.1985: Cr$ 161.564,00
até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;
determinar, desde logo, nos termos do art. 93 da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 248 do Regimento
Interno do TCU, o arquivamento deste processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento ficará
obrigada a devedora, para que lhe possa ser dada quitação;
julgar irregulares as contas da Sra. Celestina Ferreira Lima, dando-se-lhe quitação, tendo em vista o
recolhimento integral do débito;
determinar à Superintendência Estadual do INSS em Goiás, que, caso ainda não o tenha feito, dê
ciência dos fatos que originaram esta Tomada de Contas Especial à Polícia Federal, para fins de instauração
do competente inquérito policial, nos termos do art. 5 0 do Código de Processo Penal.
determinar à SECEX-GO que, oportunamente, realize inspeção na Superintendência do INSS no
Estado de Goiás para verificar, em toda a extensão necessária, a ocorrência, ou não, de outros casos de
fraude de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social e quais as providências que têm sido tomadas
pelo Órgão inspecionado com vistas a impedir tais irregularidades e/ou corrigi-las em tempo hábil, evitando
novos prejuízos à Previdência Social.
Ata n° 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/ 1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo
(Relator) e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.

/

•
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VALMIR CAMPELO
Ministro-Relator

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

dgow AaJ
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Rep. do Ministério Público
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Grupo 11 Classe IV - Plenário
TC-001.426/98-2
Natureza: Tomada de Contas - Exercício de 1997
Órgão: Tribunal de Contas da União
Responsáveis: Antônio José Ferreira da Trindade e outros indicados
às fls. 14 a 42
Ementa: Tomada de Contas do Tribunal de Contas da União, referente
ao exercício de 1997. Providências adotadas com vistas ao saneamento
das falhas formais na apresentação dos inventários. Contas regulares,
com quitação plena aos responsáveis.

Cuidam os autos de Tomada de Contas do Tribunal de Contas da União relativa ao exercício de 1997.
A Secretaria de Controle Interno deste Tribunal - SECOI emitiu o competente Certificado de
02.
Auditoria de fls.233, vazado, na essência, nos seguintes termos:
"2. A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.
Nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de
contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior.
As demonstrações financeiras representam, adequadamente, a posição econômica, financeira e
patrimonial das Unidades Gestoras do Tribunal de Contas da União, no exercício examinado, estão
consoante aos princípios contábeis, a legislação em vigor e guardam conformidade com o exercício
passado.
7. Em face das análises procedidas sobre a documentação comprobatória da execução orçamentária,
financeira e patrimonial, certificamos a regularidade das contas dos responsáveis relacionados às fls.14 a
42 do presente processo de Tomada de Contas do Tribunal de Contas da União, exercício de 1997".
03. O Exmo. Sr. Ministro-Presidente desta Corte, em cumprimento ao disposto no art. 52 da Lei n°
8.443/92, e no inciso X do art. 14 da Instrução Normativa n° 12/96, firmou, em seu pronunciamento de fl.
234, haver tomado conhecimento das presentes contas, do Relatório de Auditoria Interna e do Certificado de
Auditoria, emitidos nestes autos.
A instrução, a cargo da r SECEX, após proceder ao exame das contas, concluiu que não foi
04.
verificada nenhuma falha ou irregularidade que tivesse o condão de macular a gestão em apreço, posto que
mesmo no tocante às falhas formais na apresentação dos inventários já foram adotadas medidas saneadoras.
05. Diante disso, propôs, com a anuência da Sra. Diretora da 2a DT e do Titular daquela zelosa Secretaria,
"que as contas sejam julgadas regulares, dando-se quitação plena aos responsáveis (...), considerando que as
contas expressam de forma clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a
legitimidade e a economicidade dos atos de gestão"(fis. 241).
O Ministério Público junto ao Tribunal, por intermédio de seu ilustre Procurador-Geral, Dr. Walton
06.
Alencar Rodrigues, manifesta-se de acordo com a proposta uniforme oferecida pela r SECEX (fl. 241), no
sentido de que as presentes contas sejam julgadas regulares, expedindo-se a quitação plena aos responsávei
com fulcro nos arts.16, I, e 17 da Lei n.° 8.443/92.
É o Relatório.
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Verifica-se das peças processuais que as contas sob exame expressam, de forma clara e objetiva, a
exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão.
Outrossim, forçoso é notar que a proposta de aprovação plena das presentes contas, formulada
tanto por parte dos órgãos instrutivos como pela douta Procuradoria, representa na prática o coroamento
da orientação dinâmica e segura da Presidência deste Tribunal, e a exação e o zelo com que os
Ordenadores de Despesa procuraram observar as normas legais e regulamentares que disciplinam a gestão
dos recursos destinados a esta Corte de Contas.
Assim, não poderia me furtar, nesta oportunidade singular, de render os melhores encômios ao
eminente Ministro-Presidente Homero Santos e a todos os gestores de recursos do Tribunal no exercício
de 1997, porquanto, honrando tradição desta Casa, uma vez mais logrou-se demonstrar a boa e regular
aplicação dos recursos destinados a este Tribunal, repetindo-se, assim, o bom exemplo dado em
exercícios anteriores na condução sempre austera e competente da coisa pública.
Com essas considerações, acolhendo os pareceres da 7' SECEX e da douta Procuradoria, Voto
por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto ao Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em27 de

/(9

ALMIR CÁMPELO
Ministro-Relator

maio

de 1998.
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Processo n° TC-001.426/98-2
Classe de Assunto: (IV) Tomada de Contas do Tribunal de Contas da União, relativa ao exercício de
1997
Responsáveis: Antônio José Ferreira da Trindade - Secretário-Geral de Administração, José Márcio
Paulino Murta, José Maria da Silva Saldanha, Osmir da Silva Freire, José Henrique Cabral Coaracy, José
Maria Araújo Lima, Paulo Nogueira de Medeiros, Regina Bezerra Mota, Marcos Valério de Araújo, Joel
Martins Brasil, Severino Piragibe Pereira Pombo, Raimundo Nonato Soares de Araújo, João Batista
Macário, Ildê Ramos Rodrigues Teodoro, Paulo Pereira Teles, Edmilson Monteiro Batista, Clímaco
Romualdo de Carvalho, Élsio Jeová dos Santos, Neusa Coutinho Affonso, Hamilton Caputo Delfino
Silva, José Gabriel de Castro, Alexandre Valente Xavier, José Augusto Porto Neto, Airton Silva, Elói
Carnovali, Maria José Menezes, Ione Jaszewski, Sandra Mara Piazza Teixeira, Rafael Blanco Muniz,
Alfredo de Mello Gomes da Rocha, Maria Izolina Schaurich Alster, Luiz Guilherme da Boamorte
Silveira, Gilmar Gomes de Lira, Neusa Casado Martins de Araújo, Florival Carmo de Sousa, Helena
Montenegro Valente, Jacques Silva de Sousa, Carlos Martins dos Santos, Raimundo Nonato Coutinho,
João Nogueira Lima, Dion Carvalho Gomes de Sá, Rainério Rodrigues Leite, Ricardo de Mello Araújo,
Maria José Nava Souza, Pedro Martins de Sousa, Wilson Lopes Curvina, Maura N. da Silva, José Geraldo
de Oliveira, Pedro Lopes de Oliveira, Rosival Francisco de Almeida, Joel Melchior Alves, João Correa da
Silva, Marina Fernandes Martins, Israel da Silva Gomes, Antonio Soeiro Martins, Vera Lúcia Freire
Borges, Nadia Abreu Carvalho, Rosa Maria Barros de Miranda, Fernando José Marques Ferreira,
Trifônio Silva Fontinele, Maria das Graças da C. e S. Carvalho, Maria da Conceição Silva Souza, Ticiana
Coelho de Albuquerque Pinheiro, José Dalton Vitorino Leite, Sylvia Lucia de Amorim Cardoso, Miguel
Ofir Leitão Junior, Terezinha Cavalcanti Queiroz, Maria da Conceição Leite Cavalcanti, João Germano
Lima Rocha, Luis Cláudio Mota da Silva, Marione de Almeida Nóbrega, Amaury de Oliveira Barbosa,
Manoel José dos Passos Fernandes Junior, Marcia Dias Cardoso Carvalho, Margarida Bezerra Ferreira,
Jucelino Lopes Saraiva, Cleide Nadja de Menezes Santos, Fernando Bonifácio de Mattos Filho, Josenilda
Costa da Purificação, Patrícia de Oliveira Coelho, Ronaldo Lacerda Souto, Maria Zambom de Oliveira
Picoli, Rozana Chim Soriano, Bernadete Teresinha Corso, José Carneiro Dorneles, Sérgio Ramos Souza,
Carmem Teresa de Souza Gama, Gustavo Nagel Neto, Anuar Vilela de Socorro, Línia Linéia Loureiro de
Vargas, Sandra Rosane Clausen Sigwalt, Rosa Maria Mazzardo Tawaraya, Domingos Gerardi Silva
Negri, Sonia Regina Coutinho da Silva, Maria de Lourdes Portella Deroza, Jane Regina Jung, Rejane
G.G. Correia Lima, Mário Shigue, Getumil dos Santos Lisboa Filho, José Rosa Dias, Valdir Figueredo
Chaves, Júlio Cesar Fernandes de Souza, Nazaré do Socorro Gonçalves do Rosário Zuardi, Natália Cesar
Alecrim, Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães, Levy Antonio Veiga Avalone, Clemente Afonso Pereira de
Sousa, Joaquim Cesar Nava Sousa, Wilson Maurício Paredes Ferreira Lima, Carlos Jorge Ribeiro, Joel
Nogueira Rodrigues, Adriano de Barros Verino, Maria Lecy Maciel Camelo, Nazian Sales de Souza,
Dione Mary de Cerqueira Barbosa, Edson da Silva Neri, Antonio José Passos Pinheiro, Admilton
Pinheiro Salazar, Gelazio Mineiro Cavalcante, Sérgio Ricardo Alves de Almeida, Tereza Cristina da C.
Braga Fernandes, Antônio Juvenal Lago, Elisa dos Anjos Bruno, Jurandi Machado Nascimento, Flávio
José Jorge de Sá, Rosangela Célia Barbosa de Andrade Souza, João Batista França Oliveira, Carlos
Alberto Cordeiro da Silva, Marcos de Queiroz Jansen Pereira, Flávia Ebe Araújo Moura Pinto, Floro
Sant'Ana de Andrade Neto, Sérgio Borges Cunha, Walter Augusto Borges Nunes, Evilásio Magalhães
Vieira, Ariadne Haickel de Oliveira, Patrícia Correia de Jesus, Rosangela Ribeiro Daltro de Oliveira,
Amauri Pereira dos Santos, Carlos Roberto da Silveira, Pedro Aparecido da Silva, Maria Alice Biriba
Bastos, Antonio Carlos de Lima, Luiz Sérgio Madeiro da Costa, Marise Ferreira Rodrigues, Sérgio
Ricardo Ayres Rocha, Jorge Tawaraya, Altamiro Manoel da Silva, Deisy Silva da Cunha Dourado, Rui
Isoppo, Rosangela de Andrade Rengel, Antônio José Martins de Almeida, Francisco Carlos Ferreira
Matos, Fada Monteconrado Lacorte Raposo da Câmara, Julieta Ramos de Oliveira, Ana Célia
Vasconcelos Chaves, Valdemiro Silva Conceição, Fábio Williams Pelaes de Avis, João Carlos Lima de
Vasconcelos, Fábio Arruda de Lima, Jerson Lima de Brito, Jeff Chandle da Silva Taveira, José Mauro
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Diniz Lima, José Augusto Lizardo de Souza, José Ribeiro Magalhães, Gelson Celistre e Ruth Helena
Oliveira de Souza.
Órgão: Tribunal de Contas da União
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Unidade Técnica: 7' SECEX
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas do Tribunal de Contas
da União, relativa ao exercício de 1997.
Considerando que a Secretaria de Controle Interno deste Tribunal - SECOI certificou a
regularidade das presentes contas;
Considerando que estas contas expressam, de forma clara e objetiva, a exatidão dos
demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão;
Considerando a exação e o zelo demonstrados pelos responsáveis na gestão dos recursos a
eles destinados;
Considerando, ainda, o teor dos pareceres da 7a SECEX e do Ministério Público junto ao
Tribunal,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1°, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei n° 8.443/92,
em julgar as presentes contas regulares e dar quitação plena aos responsáveis indicados no item 3 supra.
Ata n° 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo (Relator)
e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.

VAL IR AMPELO
Ministro-Relator

IVA
Presi encia

Fui presente:

ÃTT1YNAITENC
Rep. do Ministério Público
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GRUPO 1- CLASSE IV - PLENÁRIO
TC — 625.347/96-0
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Conselho Regional de Estatística 4a Região/RS (CONRE/RS) e
Conselho Regional de Museologia 3 a Região/RS (COREM/RS)
Responsáveis: Marilene Dias Bandeira (CONRE/RS) e Odalgir Alfredo
Lazzari (COREM/RS)
Ementa: Tomada de Contas Especial instaurada em virtude de omissão
no dever de prestar contas. Decisão n° 448/96 - TCU - PLENÁRIO fixou
prazo para apresentação da prestação de contas, sob pena de serem as
contas julgada irregulares, com cominação de multa aos responsáveis.
Atendimento apenas por parte do COREM/RS. Prestação de Contas do
CONRE/RS ainda em fase de análise na CISET/MTb, aguardando
documentação faltante. Demora na adoção de providências por parte do
Conselho Federal de Estatística (CFE). Fixação de prazo para que o CFE
encaminhe à CISET/MTb os documentos necessários ao exame da
prestação de contas do CONRE/RS, sob pena de aplicação de multa pelo
não-atendimento.

Tratam os autos de Tomada de Contas Especial, instaurada em decorrência da omissão no dever
de prestar contas, por parte do Conselho Regional de Estatística da 4 a Região (CONRE/RS) e Conselho
Regional de Museologia da 3 a Região (COREM/RS), referentes ao exercício de 1995.
Por intermédio da Decisão Plenária n° 448/97, foi fixado o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias
para que as entidades mencionadas apresentassem suas prestações de contas, sob pena de cominação da
multa prevista no inciso I do art. 58 da Lei n° 8.443/92.
Expedidas as notificações aos responsáveis, foi encaminhada à SECEX/RS a prestação de contas
do Conselho Regional de Museologia da 3 a Região, a qual mereceu instrução por parte daquela Unidade
Técnica, tendo sido remetida para julgamento sob o n° TC - 625.243/97-8.
Quanto ao Conselho Regional de Estatística da 4 a Região, a mantença da omissão ensejou a
realização de diligência junto à CISET/MTb, em atenção a qual foi informado que a prestação de contas
daquela entidade encontrava-se naquela Secretaria, no aguardo do Relatório de Gestão e Parecer de
Aprovação das contas pelo CONRE/RS, documentação esta já solicitada ao Conselho Federal de
Estatística (CFE), em 30.10.1997.
Em virtude do longo tempo decorrido sem que o CFE encaminhasse a prestação de contas, a
SECEX/RS, em manifestação uniforme, encaminhou os autos ao então Relator da matéria, o eminente
Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, com proposta de que o Tribunal fixe prazo, desta feita ao
Conselho Federal de Estatística, determinando o envio à CISET/MTb do Relatório de Gestão e do Parecer
de Aprovação das contas referentes ao exercício de 1995, documentos necessários ao exame das contas,
sob pena de aplicação da multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei n° 8.443/92.
É o Relatório
VOTO
(S.

O Conselho Regional de Estatística da 4 a Região (CONRE/RS), ao não atender com presteza o
prazo de 30 (trinta) dias, fixado pelo subitem 8.1 da Decisão n° 488/97 - Plenário, contribuiu para maior
retardo na conclusão do exame de sua prestação prestação de contas alusiva ao exercíció de 1995. Não
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obstante isso, não lhe foi aplicada a sanção acenada no referido dispositivo decisório, qual seja, a multa
prevista no inciso I do art. 58 da Lei n° 8.443/92.
Importa consignar que, por ocasião da última instrução da SECEX/RS, datada de 30.1.1998, a
prestação de contas requerida já se encontrava no Conselho Federal de Estatística (CFE), no aguardo de
documentos necessários à sua conclusão, para posterior remessa à CISET/MTb. Todavia, verificou-se o
decurso de longo período sem a adoção das providências cabíveis, por parte do CFE.
Ao meu ver, a persistência na omissão, ora configurada, já consistiria em razão bastante para a
imputação da multa, preconizada na Decisão Plenária n° 488/97, tanto ao Conselho Regional, como ao
Federal de Estatística.
Todavia, no intuito de dispensar ao CFE tratamento isonômico àquele dispensado ao CONRE/RS,
pela multicitada Decisão Plenária n° 488/97, entendo razoável a fixação de prazo àquela Entidade (CFE)
para adotar as providências necessárias à obtenção do Relatório de Auditoria de Gestão e do Parecer de
Aprovação de Contas do CONRE/RS, relativas ao exercício de 1995, e sua posterior remessa à
CISET/MTb.
Em razão do exposto, acompanho a proposta da SECEX/RS, e VOTO no sentido de que o
Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao E. Plenário.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 27 de maio de 1998.

3"/

BE JAMIN Z MLER
mistro-Re ator
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DECISÃO N° 3 Í Ï /98 — TCU — PLENÁRIO
Processo n° TC - 625.347/96-0.
Classe de Assunto: Tomada de Contas Especial.
Responsável: Marilene Dias Bandeira (Presidente do CONRE/RS) e Odalgir Alfredo Lazzari
(Presidente do COREM/RS)
Entidade: Conselho Regional de Estatística 4a Região/RS (CONRE/RS) e Conselho Regional de
Museologia 3 a Região/RS (COREM/RS).
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/RS
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. fixar prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para que o Conselho Federal de Estatística
encaminhe à CISET/MTb o Relatório de Auditoria de Gestão e o Parecer de Aprovação das contas do
'exercício de 1995, exarado pelo Conselho Regional de Estatística da 4a Região, sob pena de aplicação ao
seu Presidente da multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei n° 8.443/92;
8.2. encaminhar cópia desta Decisão, Voto e Relatório precedentes, ao Sr. Secretário de Controle
Interno do Ministério do Trabalho, solicitando comunicar à SECEX/RS a data de recebimento dos
documentos indicados no subitem anterior, a serem remetidos pelo Conselho Federal de Estatística.
Ata n° 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e o
Ministro-Substituto Benjamin Zymler (Relator).

HOMERO SANTOS
Presidente

4

JAMIN YMLER
mistro-Relator
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TC-018.698/95-6 (com 8 volumes)
NATUREZA: Acompanhamento. Programa Nacional de DesestatizaçãoPND. Processo de privatização da participação acionária da Petrobrás Química S.A. — Petroquisa na Pronor Petroquímica S.A. — Pronor e na Companhia Brasileira de Poliuretanos — CBP
UNIDADES: Conselho Nacional de Desestatização — CND e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES, Gestor do Fundo
Nacional de Desestatização — FND
RESPONSÁVEIS: Edmar Lisboa Bacha, Presidente do Conselho Nacional
de Desestatização — CND, e Luiz Carlos Mendonça de Barros, Presidente
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES
EMENTA: Acompanhamento do Programa Nacional de Desestatização.
Processo de Privatização. Avaliação do primeiro, segundo e terceiro estágios de que trata a Decisão TCU sem número de 28/05/1991, alterada pelas
Decisões do Plenário IN 351/92 e 306/93. Procedimentos adotados em
conformidade com a legislação aplicável à espécie. Aprovação. Ciência aos
responsáveis. Arquivamento.

Trata-se do acompanhamento dos três estágios do processo de privatização da participação
acionária da Petrobrás Química S.A. — Petroquisa na Pronor Petroquímica S.A. — Pronor e na Companhia
Brasileira de Poliuretanos — CBP, realizado em consonância com a Decisão Plenária sem número de
28/05/1991 (Ata n° 22/91, Anexo XIII), alterada pelas Decisões do Plenário ds 351/92, de 01/07/1992 (Ata
n° 32/92), e 306/93, de 21/07/1993 (Ata n° 30/93), abrangendo em cada estágio as verificações dos 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
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.
Observe-se que o presente acompanhamento teve inicio anteriormente à edição da Instrução
Normativa TCU n° 07/94, de 29/11/1994, que passou a regular, no âmbito deste Tribunal, a fiscalização dos
processos de privatização de empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização — PND criado pela
Lei n° 8.031, de 12/04/1990, a qual foi substituída posteriormente pela Lei n° 9.491, de 09/09/1997, que a
revogou.
Transcrevo, a seguir, a elucidativa instrução de autoria do AFCE Teodomiro Aires Sampaio,
do Grupo de Privatização (3' Divisão Técnica da 9' Secex), por demonstrar apropriadamente as análises
efetuadas em atendimento às mencionadas Decisões:
"INTRODUÇÃO
Em exame o processo de privatização da participação acionária da Petrobrás Química S.A.
- PETROOUISA - na Pronor Petroquímica S.A. - PRONOR - e na Companhia Brasileira de Poliuretanos - CBP.
1
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Apresento, inicialmente, algumas informações sobre as duas empresas retiradas do edital de
venda (fls. 25/70) e dos relatórios de avaliação econômico-financeira (VOLUMES V e VI).
A PRONOR, sociedade por ações de capital aberto autorizado, está localizada no Pólo Petroquímico de Camaçari e tem como principais acionistas a PETROQUISA e a PETROQUÍMICA DA
BAHIA. Por força do acordo de acionistas, o controle é exercido em conjunto.
A CBP, também sediada em Camaçari, é uma sociedade anônima e tem como principais acionistas a própria PRONOR e a PETROQUISA.
A PRONOR e a CBP produzem o Tolueno Diisocianato - 1DI - matéria-prima para a produção de espumas flexíveis de poliuretano. Essas espumas têm aplicação nas indústrias de colchões, automobilística (bancos e protetores de cabeça), de móveis (sofás e poltronas), de travesseiros e de esponjas.
Os principais insumos para prochição de TDI são o tolueno, o cloro, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico,
todos fornecidos por empresas do Pólo de Cama çari.
A capacidade atual de produção da PRONOR é de 43.000 toneladas anuais de TDI Por volta
de 1999, espera-se uma ampliação da capacidade para 63.000 t/a.
A CBP tem uma capacidade de produção de 12.000 t/a de IDI Essa unidade da CBP foi originalmente implantada para produzir MDI - Metileno Difenil Isocianato. A produção de MDI foi paralisada em 1994, por não ser competitiva, e a CBP teve sua unidade transformada para a produção de
TDI No mesmo ano, a PRONOR arrendou a planta da CBP visando o Vesengargalamento' de sua
planta de 11)I. Atualmente, a CBP não possui atividade industrial própria, limitando-se a comercializar
o MDI com base numa quota de 3.600 t/a resultante de um acordo com a BAYER.
No Brasil, a PRONOR e a CBP são as únicas produtoras de TDI e atendem a cerca de 84%
do mercado.
A PRONOR participa do capital das seguintes empresas:

Nitrocarbono S.A
Cia Petroquímica do Barreiro
Química Comercial Barueri Ltda.
Pronor Poliuretanos Ltda.
Sintenor Química S.A.
CPN - Adm. de Bens Móveis e Serviços Ltda.
Policarbonatos do Brasil S.A.
Norquisa S.A.
Petrorio S.A.
Cetrel

Capital
_
Votante %
57,86
100,00
100,00
100,00
76,61
100,00
33,33
14 , 36
2,90
2,62

Capital Total %
28,21
100,00
100,00
100,00
76,61
100,00
33,28
12,39
---

A participação da PETROOUISA na PRONOR a ser alienada corresponde a 35,28% do capital total. Os demais acionistas são:
Grupo BBM
BNDESPAR
Outros

20,60%
38,90%
5,22%

Na CBP, a participação da PETROOUISA a ser alienada corresponde a 23,69% do capital
total. A PRONOR detém uma participação de 73,63% e os demais acionistas ficam com 2,68%.
As duas empresas foram incluídos no Programa Nacional de Desestatização pelo Decreto n°
99.464, de 16.08.90 (ft 01), alterado pelo Decreto s/n de 26.03.92 (fl. 0.2). A seleção das empresas encarregadas da avaliação econômico-financeira iniciou-se em 25.11.94 (VOLUME I - fl. 02).
O acompanhamento desse processo será desdobrado em três estágios, de acordo com o previsto na Decisão do Plenário de 28.05.91, modificada pela Decisão n°351, de 1°07.92, e pela Decisão
2
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- por intermédio da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e da Câmara de Liquidação e Custódia, visando
a assessorá-las na elaboração dos manuais de instrução para as sociedades corretoras e os investidores
que participarão dos leilões;
a promoção e participação em até três reuniões técnicas com potenciais compradores com
o objetivo de prestar informações adicionais àquelas contidas no edital e no prospecto de venda; e
o assessoramento à Comissão Diretora e ao BNDES na divulgação e defesa do processo
de privatização das participações acionárias, fornecendo, nos prazos solicitados, as informações, esclarecimentos e documentos relativos aos trabalhos realizados ou em andamento.
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
De acordo com a Ata da Sessão de Abertura e Julgamento das Propostas Comerciais (V0LUME-I, fls 09/11), para o SERVIÇO 2 foram classificadas em primeiro e segundo lugares, respectivamente, a proposta da Consultora Moura D 'Avila (R$ 57.192,00) e a proposta da Consultora Deloitte
Touche Tohmatsu (R$ 149.000,00).
Para o SERVIÇO 1, foram classificadas em primeiro e segundo lugares, respectivamente, a
proposta da Consultora JVS (R$ 98.000,00) e a proposta da Jaakko Poyty Engenharia (R$ 102.900,00).
O Contrato n° PND/TP-01/94- I foi assinado com a JVS Consultores em 14.02.95 e o Extrato
do Contrato publicado no D.O.0 em 23.02.95 (VOLUME-II - fls 02 e 03/07).
O Contrato n° PND/TP-01/94-2 foi assinado com a Moura D 'A vila Consultoria em 14.02.95
e o Extrato publicado no D.O.0 em 23.02.95 (VOLUME-I -fls. 14 e 15/20).
CARTA-CONVITE PND/CT-01/95
A licitação, sob a modalidade de CONVITE, teve por finalidade a contratação de empresa
especializada para a prestação de Serviços de auditoria externa independente dos processos de privatização das participações acionárias minoritárias da PETROOUISA na CBP, na DETEN, na METANOR
e na PRONOR. O tipo e o regime de execução foram definidos como menor preço unitário, por homem/hora de trabalho (VOLUME-III -fls. 07/14).
SER VICO DE AUDITORIA
Os serviços a serem prestados pela empresa contratada são os de assistir, acompanhar, fiscalizar, enfim, auditar o Processo de Privatização, a partir da publicação do edital de alienação, de acordo com o artigo 29 do Decreto n° 1.204, de 29.07.94, e demais normas legais e regulamentares aplicáveis à especie (VOLUME-III -fl. 07).
Apresentaram propostas, de acordo com a Ata da Sessão de Recebimento dos Envelopes, Julgamento da Habilitação e das Propostas, as empresas: Bianchessi & Cia Auditores, Trevisan Auditores
Independentes, Deloitte Touche Tohmatsu - Auditores Independentes, e Ernest & Young, Auditores Independentes (VOLUME-III -fls. 32/33).
A proposta classificada em primeiro lugar foi a da Deloitte Touche Tohmatsu (R$ 75,00 - setenta e cinco reais -por homem/hora de trabalho): em segundo lugar ficou a proposta da Bianchessi
& Cia (R$ 90,00 - noventa reais - por homem/hora de trabalho).
O contrato com a Deloitte Touche Tohmatsu foi assinado em 17.04.95 (VOLUME-III - fls.
02/05) e o Extrato publicado no DOU em 20.04.95 (VOLUME-III -fl. 02).
AVALL4CÃO DO PRIMEIRO ESTÁGIO
A análise dos documentos incluídos nesse primeiro estágio indica que foram cumpridas as
exigências previstas na legislação pertinente, especialmente a Lei n°8.031/90, com a redação dada pela
M.P. n°1162/95, a Lei n°8.666/93 e as Decisões do Tribunal já mencionadas.
4
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Em face do exposto, proponho que, ao apreciar esse estágio do processo de privatização das
29.
participações da PETROQUISA na PRONOR e na CBP, o Tribunal manifeste-se pela regularidade do
mesmo.

SEGUNDO ESTÁGIO
30.

Fazem parte desse estágio:

edital de venda, fls. 25/70;
relatórios preliminares e finais dos serviços de avaliação econômico-financeira, montagem
e execução do processo de desestatização, VOLUMES V, VI e VIII;
ato de fixação do preço mínimo, fl. 10; e
despesas administrativas e promocionais, VOLUME VII.
EDITAL DE PRIVATIZACÃO
Justificativas para a Desestatizacão
A
desestatização das participações acionárias da PETROOUISA na PRONOR e na CBP en31.
quadra-se nos objetivos do PND, principalmente o de reordenar a posição do Estado na economia,
transferindo à iniciativa privada atividades que já não dependem essencialmente do setor público
37).
Início do Processo
O processo teve início com o depósito, junto ao Fundo Nacional de Desestatização, das ações
32.
ordinárias e preferenciais do capital social da PRONOR e da CBP pertencentes à PETROOUISA
37).
Objeto do Edital
O
objeto do edital é a alienação das participações acionárias da PETROOUISA no capital
33.
social da PRONOR e da CBP. No caso da PRONOR, são 92.528.510.250 ações ordinárias, representativas de 49,27% do capital votante e de 20,07% do capital total, e 70.075.601.416 ações preferenciais
classe A, representativas de 25,66% do capital preferencial e de 15,21% do capital total; no caso da
CBP, são 235.000 ações preferenciais classe A, representativas de 92,25% do capital preferencial e de
23,69% do capital total (fl. 39).
Direito de Preferência e Termo de Compromisso
Por imposição do Acordo de Acionistas, a alienação das ações está sujeita ao direito de prefe34.
rência em favor do Acionista Petroquímica da Bahia (fls. 40/42).
As partes do citado Acordo assinaram Termos de Compromisso que estabelece, entre outras
35.
condições (fih. 12/19):
- a Petroquímica da Bahia se obriga a oferecer lance, pelo preço mínimo fixado para o Leilão, para a aquisição das ações que compõem a Participação Acionária da PETROOUISA ofertada no
Leilão. Para tanto, a Petroquímica da Bahia deverá promover, nos mesmos prazos e condições previstos
no Edital de Alienação, o bloqueio dos ativos admitidos para servirem como garantia, em favor do
BNDES, em valor equivalente ao preço mínimo fixado para a totalidade das ações ofertadas no Leilão;
- o direito de preferência poderá ser exercido pela Petroquímica da Bahia sobre as ações ordinárias e preferenciais da PRONOR, alienadas de forma casada, que venham a ser objeto de lance vencedor de terceiros no Leilão, desde que adquiridas em condições idênticas e pelos preços finais que venham a ser alcançados no Leilão e desde que a Petroquímica da Bahia manifeste o seu interesse dentro
do prazo estabelecido no Termo de Compromisso;
- se, em função de eventual exercício do direito de preferência pela Petroquímica da Bahia,
ocorrer a desistência de terceiro em adquirir lotes de ações ofertadas no Leilão, a Petroquímica da
Bahia deverá adquirir tais lotes ao mesmo preço ofertado no Leilão pelo terceiro;
5
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a Petroquímica da Bahia fica obrigada a adquirir pelo preço mínimo fixado para o Leilão,
todas as ações da PRONOR ofertadas no Leilão que não venham a ser adquiridas por terceiros no Leilão.
Pré-Identificacão
É obrigatória a pré-identificação dos participantes junto à Câmara de Liquidação e Custódia
36.
- CLC - órgão encarregado de liquidar as operações de títulos e valores mobiliários do Sistema Eletrônico de Negociação Nacional - SE1VN (fls. 43/44 e VOLUME-VIM.
A pré-identificação visa a atender ás exigências referentes à limitação da participação de en37.
tidades de previdência ou assistência social ou dos fundos de complementação previdenciária vinculados
à Administração Direta ou Indireta, bem como à restrição à participação de entidades do setor público,
à capacidade de liquidação financeira da operação e à regularidade da situação fiscal (lh. 43/44).
Liquidac "do Financeira
A data para liquidação financeira, de acordo com o cronograma, (fls. 69/70), estava prevista
38.
para 18. 12.95.
O pagamento das ações ofertadas no leilão obedecerá os seguintes critérios:
39.
o percentual mínimo de 10% (dez por cento) deverá ser pago à vista em moeda corrente
nacional;
o saldo restante poderá ser pago em moeda corrente nacional ou mediante a utilização dos
créditos e títulos referidos no item 3.4.2 (lis. 47/48).
Responsabilidade por Insubsistências Ativas e Superveniências Passivas
A
PETROOUISA, o BNDES ou o CND não se responsabilizam e não responderão por eventu40.
ais insubsistências ativas, superveniências passivas, passivos ocultos ou contingências da PRONOR ou
da CBP, sejam ou não mencionadas no Edital (/l. 49).
AVALIACÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
O Decreto n° 1.204/94, arts. 30 e 31, prevê que o preço mínimo de alienação das empresas
41.
incluídas no PND será fixado com base em estudos de avaliação elaborados por duas empresas contratadas mediante licitação pública promovida pelo Gestor do Fundo.
Esses estudos, de acordo com o Decreto, devem ser elaborados com base na análise detalhada
42.
das condições de mercado, da situação econômico-financeira e das perspectivas de rentabilidade e deverão indicar o valor econômico da empresa e outros parâmetros que venham a ser julgados necessários
afixação do valor de alienação (art. 30, caput, e parágrafo 1°).
O Decreto define o valor econômico da empresa como sendo aquele calculado a partir da
43.
projeção do seu fluxo de caixa operacional, ajustado pelos valores dos direitos e obrigações não vinculados às suas atividades operacionais, bem como pelos valores que reflitam contingências e outros efeitos.
Com base nesse referencial fornecido pelo Decreto n°1.204/94, os Consultores encarregados
44.
do Serviço 1 e do Serviço 2 prepararam a avaliação da PRONOR e da CBP.
SER VICO 1
A Consultora Moura D' Avila fundamentou seu trabalho no seguintes termos (Sumário Execu45.
tivo, fl. 104):
a Avaliação Econômico-Financeira foi realizada com base no valor presente líquido do fluxo de caixa operacional do empreendimento projetado para um período de dez anos (1995 a 2004), admitindo-se um valor residual ao final do período;
o cálculo do valor presente líquido foi efetuado mediante a aplicação da taxa de desconto
de 14% em função do risco do empreendimento e das oportunidades de aplicação de recursos oferecidos
pela economia;
6
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foram analisadas alternativas de 13%, 14% e 15%;
considerou-se a taxa de 14% como a mais adequada por refletir, em média, a taxa de desconto adotada em casos semelhantes de privatização e o custo de oportunidade do capital no Brasil.
Os valores calculados pela Consultora estão relacionados em seguida (fis. 102/116 e VOLU46.
ME-V):

Valor Presente Líquido
Valor Residual
(+) Aplicações Financeiras (data base)
SOMA
Ajustes:
(--) Mútuo Controladas/Coligadas
(-) Empréstimos de longo prazo
(-) Valor apagar (Nitrocarbono)
(--) Investimentos em controladas/coligadas
(-) Contingências
VALOR ECONÔMICO-FINANCEIRO

Valor Presente Líquido
Valor Residual
(--) Aplicações Financeiras (data base)
SOMA
AJUSTES:
(-) Empréstimos de longo prazo
(±) Mútuos controladas/coligadas
(±) Investimentos em controladas/coligadas
(-) Contingências
VALOR ECONÔMICO FINANCEIRO

US$ 1.000
73.359
29.552
25.094
128.005
8.204
(6.827)
(15.005)
76.733
O
191.110

US$ 1.000
(20.828)
O

O
(20.828)
(1.325)

(22.153)

Os valores acima, convertidos à taxa de câmbio vigente em 31.12.94 (R$ 0,85), correspondem
a R$ 162.443.500,00 para a PRONOR (R$ 57.303.082,00 a participação da PETROOUISA) e ao valor
negativo de R$ 18.830.050,00 para a CBP (VOLUME-V -fls. 93 e 117).
Em razão do valor negativo encontrado na avaliação da CBP, o Consultor recomendou o preço mínimo de R$ 23.500,00 (R$ 0,10 por ação) para a participação da PETROOUISA.

SER VICO 2
Baseando-se também no fluxo de caixa operacional do empreendimento e admitindo uma taxa de
desconto de 14%, por ser a taxa adequada para o risco médio de indústrias petroquímicas com as características da PRONOR, a Consultora JVS assim calculou o valor da empresa (fis. 85/101 e VOLUME-VI):

7

cSapa
TC-018.698/95-6

-7 2 —

fit o rcê — A

Tribunal de Contas da União

sses °r

US$ 1.000
67.167
40.230
107.397
44.862
(14.526)
(50.125)
3.829
40.480
(17.421)
-37.691
729
6.439
7.634
59.592
166.989

Valor do Fluxo Operacional
Valor da Série Infinita
Valor Presente
Mútuos Ativos
Mútuos Passivos
Empréstimos Existentes
Outros Ativos não Operacionais
Norquisa
CBP
CPB
Nitrocarbono
Pronor Poliuretano
Policarbonatos
Química Barueri
Não Operacionais
Valor da Empresa

Para a CBP, a Consultora JVS encontrou os seguintes valores (taxa de desconto de 14%, fls.
85/101 e VOLUME-VI):

US$ 1.000
11.887
( 5 .240)
6.647
438
(28. 117)
(2.629)
(30.307)
(23.660)

Valor do fluxo Operacional
Valor da Série Infinita
Valor Presente
Ativos não Operacionais
Passivos não Operacionais
Empréstimos Existentes
Não Operacionais
Valor da Empresa

A partir do valor de USS 166.989 mil encontrado para a PRONOR, e que foi chamado de alternativa básica, a Consultora JVS fez uma análise de sensibilidade em que considera as variáveis salário real, paridade US$ versus R$, maior produtividade, preço maior do TDI, elasticidade, patrimônio
líquido contábil em 31.12.94, patrimônio líquido ajustado, e recomendou como preço mínimo de venda
para a totalidade da Empresa o valor de US$ 166.000.000,00. Para a participação da PETROOUISA,
o valor recomendado foi de US$ 58.565.000,00. Convertendo-se esses valores à taxa de 0,849 centavos
de real por dólar, a Consultora recomendou o valor de R$ 140.934.000,00 para a PRONOR; o valor
da participação da PETROOUISA foi calculado em R$ 49.721.685,00 (VOLUME-VI -fls. 83/89).
Para a participação da PETROOUISA na CBP, a Consultora JVS, em razão do valor negati52
vo apurado na avaliação econômico-financeira, recomendou o preço mínimo de R$ 23.500,00 (RS 0,10
por ação, VOLUME-VI- fls. 89/106).
PREGO MÍNIMO FIXADO PARA A PRONOR
A Consultora Moura D'Ávila recomendou o preço mínimo de R$ 57.303.082,00, na data base
de 31.12.94, para a alienação da participação da PETIZOQUISA na PRONOR. A PRONOR foi avaliada
em R$ 162.443.500,00.
A Consultora JVS encontrou o valor de R$ 49.721.685,00 para a participação da PETRO-
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QUISA; para a PRONOR, o valor encontrado foi de R$ 140.934.000,00.
O CND, por meio da Resolução n° 15/95 (lis. 10/11), de 27.06.95, aprovou apreço mínimo
55.
de R$ 172.979.031,18 para a totalidade das ações representativas do capital social da PRONOR; para
a participação da PETROQUISA foi aprovado o valor de R$ 61.019.494,42.
Em 31.12.93, o patrimônio líquido da PRONOR era de R$ 208.523 mil; em 31.12.94 alcançou
56.
R$ 258.943 mil (fls. 59). Tomando-se como referência o valor do patrimônio líquido, e considerando
a taxa adotada para descontar o fluxo de caixa (14%), e, ainda, que no patrimônio líquido contábil estão incluídas as participações da PRONOR em empresas nem sempre bem sucedidas, conforme informações e demonstrativos constantes do VOLUME-VI -fls. 52/53 e 90/125, pode-se afirmar que o preço
aprovado para o leilão de 05.12.95 está em conformidade com parâmetros econômicos e de mercado
aceitáveis.

PREGO MÍNIMO FIXADO PARA A CBP
As Consultoras Moura D 'A vila e JVS apuraram um valor negativo para a CBP: a primeira,
57.
R$ 18.830.050,00; a segunda, R$ 23.660.000,00.
Em vista disso, as duas Consultoras sugeriram o valor de R$ 23.500,00 para a participação
58.
da PETROOUISA a partir do valor simbólico de R$ 0,10 por ação.
O CND aceitou a proposta das Consultoras e fixou, por meio da Resolução n° 15/95, de
59.
27.06.95 (fls. 10/11), em R$ 23.500,000 valor mínimo da participação da PETROOUISA na CBP.
Considerando que as duas Consultoras encontraram um valor negativo para a CBP e, ainda,
60.
que a Empresa não possui mais atividade industrial própria (apenas revende o MDI como resultado de
um acordo com a BAYER) pode-se aceitar o valor R$ 23.500,00 aprovado pelo CND para a participação da PETROOUISA na CBP.

AVALIACÃO DO SEGUNDO ESTÁGIO
Em relação ao Edital de Privatização, constatou-se que não foram apresentadas as informa61.
ções exigidas nas alíneas d e e do art. 12 da Lei 8.031/90, com a redação dada pela MP n° 1.162/95,
a seguir transcritos:

e

situação econômico-financeira da Sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco últimos anos;
pagamento de dividendos à União Federal ou a sociedades por esta controladas direta ou
indiretamente, e aporte de recursos à conta de capital providos direta ou indiretamente pela União Federal, nos últimos quinze anos.
Em relação ao trabalho das Consultoras JVS e Moura D'Avila, encarregadas dos SERVIÇOS
62.
1 e 2, respectivamente, constatou-se que não indicaram em seus relatórios o método que utilizaram para
encontrar a tara de desconto para os fluxos de caixa operacionais.
A Consultora JVS adotou a taxa de 14% por ser a taxa adequada para o risco médio de in63.
dústrias petroquímicas com as características da PRONOR.
A Consultora Moura D 'A vila calculou o valor presente líquido do fluxo de caixa mediante
64.
a aplicação da taxa de desconto de 14% em função do risco do empreendimento e por ser a taxa que
reflete, em média, a taxa de desconto adotada em casos semelhantes de privatização e o custo de oportunidade do capital no Brasil.
Ao apreciar o TC-018.697/95-0, Acompanhamento do processo de desestatização da partici65.
pação da PETROQUISA na DETEN QUÍMICA S.A., o Tribunal entendeu que, tratando-se de uma participação minoritária, aplica-se o disposto no Decreto n°1.204/94, art. 33, III, que prevê procedimentos
simplificados na venda de tais participações (Sessão de 17.07.96, Decisão 417/96, Ata n° 28/96Plenário).
9

é

,.•

Tribunal de Contas da União

-7 4 -

I/

TC-018.698/95-6

Em face desse entendimento, e considerando que foram cumpridas as exigências previstas na
66.
Lei n°8.031/90, com a redação dada pela MP n° 1.162/95, e nas Decisões do Tribunal relativas à privatização, proponho que seja aprovado o Segundo Estágio da venda da participação da PETROQUISA
nas Empresas PRONOR e CBP.

TERCEIRO ESTÁGIO
Integram o terceiro estágio os documentos relativos à venda e à liquidação financeira, a relação dos compradores, o relatório da auditoria independente, o comunicado de encerramento.
O edital, item 3.6. (fl. 49) condicionou a eficácia do leilão à alienação de 100% das ações
ofertadas da CBP e da PRONOR.
Todas as ações ofertadas foram vendidas, conforme documentos de fls. 117/130, e a um preço
um pouco superior ao do Edital. Para a PRONOR, o preço mínimo era de R$ 61.019.494,42; o preço
de venda foi de R$ 61.509.993,64, R$ 490.499,22 acima do previsto. Para a CBP, o preço mínimo era
de R$ 23.500,00; o preço de venda foi de R$ 35.250,00, R$ 11.750,00 acima do previsto.
Nos dois casos, foi efetuado o pagamento mínimo de 10% em moeda corrente e o restante em
títulos, de acordo com o previsto no Edital, item 3.4.2 (fls. 47/48).
A PRONOR foi adquirida pela Petroquímica da Bahia, mediante exercício do direito de preferência, como definido no Termo de Compromisso PRONOR (/ls. 12/19) e item 2.5 Edital (fl. 40). A CBP
foi adquirida pela Atrium DTVM Ltda.
A empresa contratada para exercer a função de Auditor Externo do Processo, Deloitte Touche
Tohmatsu, nos pareceres de fls. 124/125, atesta a lisura e a transparência dos atos praticados, o atendimento às disposições legais e regulamentares especificas, e a equidade de tratamento aos candidatos
à aquisição da PRONOR e da CBP.
O Comunicado de Encerramento do processo de desestatização foi publicado no D.O.0 de
07.03.96 (lis. 129/130).

AVALIACÃO DO TERCEIRO ESTÁGIO
A análise dos documentos incluídos no terceiro estágio indica que foram cumpridas a Lei n°
74.
8.031/90, com a redação dada pela MP n°1.162/95, as Decisões do Tribunal pertinentes e o Edital n°
PND/A-03/95/PRONOR/CBP.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, proponho que o primeiro, segundo e terceiro estágios da venda das parti75.
cipações da PETROQUISA nas empresas PRONOR e CBP sejam julgados regulares."
A proposta da instrução recebeu anuência da Diretora da 3a Divisão Técnica (Grupo de Trabalho de Privatização) e do Titular da Secretaria (fl. 144).
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, é de se mencionar que o Programa Nacional de Desestatização foi instituído pela
antiga Lei n° 8.031/90, que criou, para tanto, o Fundo Nacional de Desestatização - FND. A Medida Provisó0
ria n° 1.481/96, até a sua 52 reedição em 08/08/1997, havia dado nova redação ao art. 5 , caput, da mencionada lei, estabelecendo como órgão superior de decisão do FND o Conselho Nacional de Desestatização CND, presidido pelo Ministro do Planejamento e Orçamento e diretamente subordinado ao Presidente da
República.
Ressalto que a matéria passou a ser disciplinada pela Lei n° 9.491, de 09/09/1997 (DOU. 1
10
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de 11/09/1997), que revogou a Lei n° 8.031/90 e convalidou os atos praticados com base na Medida Provisória
n° 1.481/97-52. Tal dispositivo teve alguns procedimentos modificados pela recente Lei n° 9.635, de
15/05/1998 (DOU. 1 de 18/05/1998) e foi regulamentado pelo Decreto n° 2.594, de 15/05/1998 (DOU. 1
de 18/05/1998), que revogou os Decretos ri% 1.204/94, 1.227/94, 2.077/96 e 2.274/97, anteriormente
•
reguladores da matéria.
Ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES coube a função de
gestor do FND, por força da redação dada ao art. 20 da então vigente Lei n° 8.031/90. Assim, o BNDES
executa os atos relativos aos processos de privatização das empresas da administração indireta federal,
submetendo-os à aprovação do Presidente do CND (art. 21, incisos V e IX).
Por sua vez, incumbe ao Tribunal o controle dos processos de privatização das entidades estatais controladas pela União. Tal competência está inserida no art. 70, caput, da Constituição Federal, que se
refere à fiscalização dos atos dos administradores públicos sob a ótica da legalidade, legitimidade e economicidade, incluindo-se ai os relativos ao processo de desestatização.
Nesse sentido, o Tribunal, regulamentando a matéria, editou a Instrução Normativa TCU n°
07/94, definindo, a partir de então, seis estágios a serem cumpridos no curso dos processos de privatização.
Tais estágios foram então divididos em três etapas, sendo a primeira referente aos três primeiros estágios
tratados na Decisão de 28/05/1991 e alterações posteriores, a segunda etapa relativa aos quarto e quinto
estágios e a terceira, ao sexto estágio.
O presente processo, cujo exame a 9' Secex deu inicio anteriormente à vigência da mencionada
Instrução Normativa, já cumpriu os mencionados três estágios previstos na Decisão de 28/05/1991 e recebeu
da Unidade Técnica proposta de aprovação, uma vez que se desenvolveu dentro das normas aplicáveis.
Outrossim, observo que deve ser encaminhada cópia da deliberação do Tribunal acerca dos presentes autos ao Conselho Nacional de Desestatização — CND e ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social — BNDES, responsáveis pelo Programa Nacional de DesestatizaçãO — PND.
Nesse sentido, ante o que restou apurado nos autos, acolho os pareceres uniformes e VOTO
por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 27 de maio de 1998.

Carlos A ila Álvares da Silva
Ministro Relator
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1. Processo n° TC-018.698/95-6 (com 08 volumes)
2. Classe de Assunto: V - Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização — PND. Processo de
privatização da participação acionária da Petrobrás Química S.A.— Petroquisa na Pronor Petroquímica S.A.—
Pronor e na Companhia Brasileira de Poliuretanos — CBP.
3. Responsáveis: Edmar Lisboa Bacha, Presidente do Conselho Nacional de Desestatização — CND, e Luiz
Carlos Mendonça de Barros, Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social—
BNDES.
4. Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES.
5. Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
6. Representante do Ministério Público: Não atuou.
7. Unidade Técnica: 9' Secex.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
aprovar os procedimentos adotados no processo de desestatização das participações acionárias da Petrobrás Química S.A. — Petroquisa na Pronor Petroquímica S.A. — Pronor e na Companhia Brasileira de
Poliuretanos—CBP, relativo aos três estágios então estabelecidos pelo TCU para o exame dos processos de
privatização, mediante a Decisão Plenária sem número 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;
enviar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, aos presidentes do
Conselho Nacional de Desestatização — CND e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
— BNDES; e
arquivar o presente processo.
9. Ata n° 19/98 Plenário.
—

10. Data da Sessão: 27/05/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator),
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio
e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.

)
1.109
HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO I - CLASSE V - PLENÁRIO
TC- 475.215/93-1
NATUREZA: Relatório de Auditoria
ENTIDADE: Centro Cultural Beneficente Santa Rita
de Cássia
RESPONSÁVEIS: José Ubiratan Correia Marques
(Presidente), e Rita de Cássia Lima Costa (VicePresidente)
Ementa: Relatório de Auditoria realizada por
solicitação da Subcomissão de Subvenções Sociais
do Congresso Nacional. Ocorrências de
irregularidades na aplicação de recursos federais
recebidos à conta de Subvenções Sociais e
Convênios. Decisão n 2 376/94-TCU-Plenário
determinando a instauração das Tomadas de Contas
Especiais pelos órgãos envolvidos e fixação de
prazo para a remessa dos respectivos processos.
Cumprimento das medidas determinadas pelo
Tribunal. Arquivamento do processo.

•

Trata-se de Relatório de Auditoria realizada no Centro Cultural
Beneficente Santa Rita de Cássia, em razão de solicitação da Subcomissão
de Subvenções Sociais do Congresso Nacional.
O Plenário do Tribunal, em Sessão de 08.06.94, ao acolher voto
do então Ministro Olavo Drummond, proferiu a Decisão 2 n376/94, in
verbis:
8.1 com fulcro nos arts. 142 e 193 do Regimento Interno,
determinar a instauração de Tomadas de Contas Especiais pelos seguintes
órgãos, por intermédio das respectivas CISET's:
a) Ministério do Bem Estar Social:
Convênio n 2 SIAFI 047812
Data do crédito: 02.01.1990
Concedente: Secretaria da Administração Geral
Subvenção Social n 2 SIAFI 015168
Data do Crédito: 03.09.1991
Concedente: Coordenação de Orçamento e Finanças
Subvenção Social n 2 SIAFI 037398
Data do Crédito: 02.08.1992
Concedente Coordenação de Orçamento e Finanças
Subvenção Social n 2 SIAFI 040514
Data do Crédito: 23.12.1992
Concedente: Coordenação de Orçamento e Finanças
Contribuição n 2 SIAFI 019700
Data do Crédito: 13.09.1991
Concedente: Coordenação de Orçamento e Finanças
b) Ministério da Saúde:
Convênio n 2 SIAFI 026151
Data do Crédito: 10.01.92
Concedente: Fundo Nacional de Saúde
Convênio n 2 SIAFI 079847
Data do Crédito: (1 2 Etapa): 22.10.1993
MIN-HGS-457 \ C :DOCUMENTOS DOCS-4l521593
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Concedente: Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social
c) Ministério da Educação e do Desporto
Subvenção Social
Data do Crédito: 28.12.1989
Concedente: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
d) Ministério da Agricultura e Reforma Agrária:
Convênio n P SIAFI 042153
Data da Liberação: 22.07.1992
Concedente: Departamento Nacional de Desenvolvimento Rural e
Cooperativismo.
8.2 fixar o prazo de 15 (quinze) dias para que os órgãos
responsáveis informem a este Tribunal acerca das providências adotadas;
8.3 enviar aos supracitados órgãos, também por intermédio das
respectivas CISET's, cópia do Relatório de Auditoria, desta Decisão e
do Relatório e Voto que a fundamentam, para conhecimento e adoção das
medidas necessárias à instauração das Tomadas de Contas Especiais;
8.4 fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para que os órgãos
responsáveis encaminhem os respectivos processos a este Tribunal;
8.5 encaminhar o presente processo à SECEX/BA, para
acompanhamento;
8.6 encaminhar ao Conselho Nacional de Assistência Social CNAS cópia desta Decisão e do Relatório e Voto que a fundamentaram para
conhecimento e adoção das providências cabíveis; e
8.7 manter a chancela de sigilo aposta aos autos".
Expedidas as comunicações, foram adotadas pelos Ministérios
envolvidos as providências determinadas pela Decisão supra, tendo ficado
pendente apenas a situação envolvendo os convênios SIAFI n2 s 040514 e
047812, a cargo da CISET/MARE, consoante instrução de fls.169/170.
Por meio do ofício n 2 2095/96 (fls.171), da SECEX/BA, foram
solicitados ao Sr. Secretário de Controle Interno do MARE as Tomadas de
Contas Especiais correspondentes aos convênios em questão.
Em nova instrução, a unidade técnica , em síntese, assim se
manifestou (fls.172):

•

De acordo com a última instrução, às fls. 169/170, só
restavam pendentes de instauração das respectivas Tomadas de Contas
Especiais os recursos repassados pelo extinto MAS através de Subvenção
Social (SIAFI n 2 040514 e SIAFI n 2 047812), tendo sido, então, promovida
diligência junto ao Sr. Secretário da CISET/MARE, solicitando o
encaminhamento a este Tribunal, dos referidos processos.
A Tomada de Contas Especial referente ã Subvenção Social já
havia dado entrada nesta Corte de Contas, e os autos relativos ao
Convênio SIAFI n 2 047812 foram também encaminhados.
Ante o exposto, não havendo mais nenhuma providência a ser
adotada no âmbito deste processo, somos pela remessa do mesmo à D.
Procuradoria, com vistas ao seu pronunciamento regimental, e, após, ao
Gabinete do Exmo. Sr. Ministro-Relator, propondo seu arquivamento".
O Ministério Público, representado nos autos pelo eminente
Subprocurador-Geral, Dr. Paulo Soares Bugarin, faz as seguintes
considerações:
"Trata-se de auditoria realizada pela SECEX/PB no Centro
Cultural Beneficente Santa Rita de Cássia/BA, atendendo solicitação da
Subcomissão de Subvenções Sociais do Congresso Nacional.
2. De acordo com as informações contidas na instrução final da
SECEX/BA (f1.172), todas as providências determinadas pelo Plenário desta
MIN-HGS-457 \ C DOCUMENTOS\ DOCS-47521593
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Corte, nos termos da Decisão n 2 376/94 (f is. 74/75), já foram tomadas, não
havendo, a propósito, qualquer outra medida a ser adotada no âmbito deste
processo, razão pela qual a Unidade Técnica sugere o seu arquivamento.
Destarte, o Ministério Público manifesta sua concordância com
a proposta do órgão instrutivo, ressaltando, em acréscimo, que o Tribunal
poderá levantar a chancela de sigiloso aposta aos autos, caso julgue
oportuno tal procedimento".
É o Relatório.
VOTO

Conforme visto no Relatório precedente, o presente processo
originou-se de solicitação formulada pela Subcomissão de Subvenções
Sociais do Congresso Nacional destinada a apurar irregularidades na
aplicação de recursos federais, à conta de Subvenções Sociais e
Convênios, por parte do Centro Cultural Beneficente Santa Rita de Cássia
no Estado da Bahia.
Após a realização dos trabalhos de auditoria e constatados
procedimentos irregulares na aplicação do dinheiro público, o Tribunal
determinou, por meio da Decisão n 2 376/94, fossem instauradas, pelas
respectivas CISET's, as competentes tomadas de contas especiais, com
vistas ao completo ressarcimento dos valores recebidos pelos
responsáveis.
Destarte, uma vez adotadas, pelos órgãos envolvidos, todas as
medidas determinadas pela r. Decisão, entendo, a exemplo da Unidade
iTécnica e do Ministério Público junto a este Tribunal, que os objetivos
colimados foram alcançados, razão por que anuo à proposta de arquivamento
destes autos.
Verifico, também, que, uma vez comprovadas as irregularidades
na aplicação dos recursos federais recebidos e adotadas as providências
pertinentes, não há razão para que seja mantida a chancela de sigiloso,
devendo a mesma ser levantada, conforme sugerido pelo nobre membro do
Ministério Público.
Com essas considerações, Voto por que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto à elevada apreciação deste Egrégio Plenário

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luci
de 1998.
maio
Souza, em 27 de
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DECISÃO N° 313 /98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n°: TC- 475.215/93-1
Classe de Assunto: V- Relatório de Auditoria
Responsáveis: José Ubiratan Correia Marques e Rita de Cássia Lima Costa
Entidade: Centro Cultural Beneficente Santa Rita de Cássia
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin
Unidade Técnica: SECEX/BA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE arquivar os presentes autos,
cancelando-se a chancela de sigiloso.
Ata n° 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campelo e
o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.

emig>
HOMERO SANTOS
Presidente
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IEUMBERI GUIMARÃES S i UTO
Ministro-Relator
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GRUPO 1- Classe V - PLENÁRIO
TC n2 375.323/97-0
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER,
62 Distrito Rodoviário Federal
INTERESSADA: Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas
Gerais

EMENDA: Representação originária de levantamento de auditoria em
obras públicas, em conformidade com as orientações fixadas pelo
Tribunal, que recomendaram a formalização de processos específicos caso
fossem identificados indícios de irregularidades, para atendimento do
disposto no inciso II do art. 69 da Lei n 2 9.473/97 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 1998). Audiência do responsável.
Inexistência de irregularidades nos procedimentos auditados. Obras
concluídas. Razões de justificativas acolhidas. Determinação. Juntada às
contas de 1997.

Cuidam os autos de processo apartado, constituído nos termos do item 2, alínea "a", do
Memorando-Circular n 2 26/97-SAUDI, de 7/8/97, em razão de indícios de irregularidades detectados durante
o levantamento de auditoria executado pela SECEX/MG, no 6 2 Distrito Rodoviário Federal do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, em cumprimento à Decisão s/n 2-Plenário (Sigilosa), de 23/7/97,
a qual determinou a realização de levantamento preliminar em obras selecionadas pela Secretaria de Auditorias
e Inspeções - SAUDI, para atendimento ao art. 69, II, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
1998 (Lei n2 9.473, de 22/7/97).
Por meio do expediente às fls. 1/2, a equipe de auditoria responsável pelo levantamento
supracitado informa que, durante a realização dos trabalhos nas obras relativas à BR-494, trecho São João Del
Rei - Morro do Ferro/MG, verificou a contratação da Construtora TRATEX S/A, para implantação e
pavimentação do citado trecho (Contrato PG 157/93, de 22/10/93), por meio de dispensa de licitação
fundamentada no art. 24, XI, da Lei n 2 8.666/93.
Verificou, também, que o mencionado contrato foi objeto de subrogação parcial à empresa
SER VIX Engenharia S/A (Contrato PG 157/93-04, de 8/11/96) e que as obras relativas a esse contrato foram
completamente executadas.
Continuando, observou a equipe de auditoria que o Tribunal, por meio do Acórdão n 2 20/96TCU-Plenário, proferido em 28/2/96 nos autos do TC n 2 6.338/94-1, relativo ao relatório da Auditoria Especial
realizada no DNER pela Secretaria de Controle Interno do Ministério dos Transportes - CISET/MT, decidiu
por fixar, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 45 da Lei n 2 8.666/93, o prazo
de 30 (trinta) dias para que o DNER adotasse as providências necessárias ao exato cumprimento do art. 49 da
Lei n2 8.666/93, em relação a certos contratos, entre eles o PG 157/93 (TRATEX).
Segundo a equipe, essa determinação baseou-se na improcedência da referida contratação de
remanescente de obra, com dispensa de licitação fundamentada no art. 24, XI, da Lei n 2 8.666/93, tendo em
vista que o contrato anterior (PG 307/87, firmado na vigência do Decreto-lei n 2 2.300/86) havia sido extinto
pela expiração do prazo de vigência, que ocorreu no exercício de 1992, e não rescindido como dispõe a Lei.

e
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Assim, para a equipe, o DNER não deu cumprimento ao mencionado Acórdão n 2 020/96-TCUPlenário, uma vez que firmou, posteriormente à data dessa deliberação, Termo de Subrogação Parcial do
Contrato PG 157/93 com a empresa SERVIX.
Salienta a equipe que em situação similar (Decisão 11 2 459/95-TCU-Plenário, Ata n2 41/95), na
qual o Tribunal determinara ao DNER a adoção de providências com vistas ao exato cumprimento do mesmo
dispositivo legal, houve interposição de pedido de reexame junto ao Tribunal, que foi provido na Sessão de
25/9/96 (Decisão n 2 606/96-TCU-Plenário, Ata n 2 38/96).
Embora o Responsável não tenha expressamente interposto recurso ao Acórdão n 2 020/96TCU-Plenário, entende a equipe que, por analogia, seria possível aplicar ao caso em exame o entendimento
firmado pelo Tribunal ao apreciar o pedido de reexame supracitado.
Por fim, a respeito da subrogação de contratos por parte do DNER, a equipe informa acerca
da existência do TC n 2 008.151/94-6, referente à Inspeção Ordinária Setorial e Recurso de Revisão de Contas
do DNER, tratando da matéria, em fase de audiência dos responsáveis naquela Secretaria.
Concluindo, entende a equipe oportuno dar conhecimento das ocorrências verificadas por ela
à 1 2 SECEX, a par das ponderações quanto à não sustação do Contrato em questão, para a adoção das
providências cabíveis, considerando tratar-se o DNER de entidade jurisdicionada àquela Unidade Técnica.
O Sr. Secretário de Controle Externo da SECEX/MG manifestou-se de acordo com as
propostas apresentada pela equipe de auditoria e pelo Diretor da 2 2 Divisão Técnica, no sentido de encaminhar
o processo à P SECEX, para, inclusive, se for o caso, juntá-lo às contas da entidade para exame em conjunto
(fl. 14).
Por meio do Despacho exarado à fl. 15, determinei o encaminhamento dos autos àP SECEX
para que fosse feita uma análise criteriosa sobre as informações trazidas pela SECEX/MG, adotando as
providências julgadas necessárias para a perfeita apuração dos fatos narrados.
A Assessoria da P SECEX, na instrução de fls. 18/25, teceu as seguintes observações acerca
das questões tratadas na presente representação, in verbis:
II

5.1 O Tribunal, na Sessão de 24.03.93, ao apreciar consulta formulada pelo Diretor-Geral
do DNER acerca da aplicação de dispositivos do revogado Decreto-lei n 2 2.300/86 (TC n 2 020.794/90-8),
decidiu, entre outras questões (Decisão n 2 083/93-Plenário, Ata n2 10/93):
"8.1 - conhecer da CONSULTA formulada pelo Senhor Diretor-Geral do DNER, através de
3 Quesitos, para responder àquela autoridade da seguinte forma:
8.1.3 - quanto ao terceiro Quesito:
a) os prazos máximos de duração dos contratos regidos pelo DL n 2 2.300/86 (art. 47 e incisos)
devem ser contados em dias corridos;

•

8.3 - recomendar, através dos mesmos Sistemas de Controle Interno, a todos os órgãos e
entidades federais que façam consignar, doravante, nos respectivos editais de licitação e normas de
contratação, que o atingimento dos 5 anos de duração dos contratos decorrentes de projetos ou investimentos
incluídos em orçamento plurianual é uma das causas de sua extinção, e que as suspensões ou devoluções do
prazo de execução dos trabalhos só podem ser deferidas nos termos do art. 47 do DL n 2 2.300/86 e respeitado
o limite de duração ali fixado;"
5.1.1 Em 01.12.93, ao se manifestar sobre consulta formulada pelo Ministro de Estado da
Integração Regional, a respeito da possibilidade de conclusão de obras cujos contratos tivessem extrapolado
o prazo máximo de 5 anos de vigência previsto no art. 47, inciso I, do Decreto-lei n 2 2.300/86 (TC n 2
014.315/93-9), o Tribunal respondeu ao consulente que (Decisão n 2 531/93-Plenário):
"8.1.1 - aos contratos celebrados antes do Decreto-lei n2 2.300/86 não se aplica o limite
qüinqüenal de duração introduzido com o inciso I do art. 47 daquele diploma legal, observado o
MIN-HGS-456\CDOCUMENTOSXDOCS3 7532397
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entendimento do TCU quanto ao prazo máximo para execução de obra, firmado na Sessão Plenária de
10.04.86, no processo TC-09 7/86-1 - Anexo II da Ata n 2 19/86 - DOU de 06.05.86, Seção 1, páginas 6534
a 6548 (cf. itens 24/30 do Voto);
8.1.2 - os contratos firmados na vigência do Decreto-lei n 2 2.300/86 estão sujeitos ao limite
máximo de duração (5 anos), de sorte que, uma vez expirado seu prazo de duração, antes ou depois da edição
da Lei n 2 8.666/93, não poderão ser reavivados (cf. itens 31/33 do Voto);
8.1.3 - é inviável a dispensa de licitação, com fundamento no art. 22, inciso V, do hoje
revogado Decreto-lei n 2 2.300/86, para efeito de contratar com executante de ajuste extinto, ainda que
firmado antes da Lei n 2 8.666/93 (cf itens 35/39 do Voto);
8.1.4 - a dispensabilidade de licitação prevista no art. 24, inciso XI, da Lei n2 8.666/93 - que
pressupõe a convocação do concorrente classificado imediatamente após o licitante vencedor cujo contrato
foi rescindido - incide tão-somente na espécie rescisão, do gênero extinção, não se aplicando, portanto, às
contratações extintas por atingimento do prazo de duração (cf itens 40/47 do Voto);"
5.1.2 No entanto, em deliberação posterior, exarada no mesmo TC n2 014.315/93-9, ao
apreciar levantamento realizado pelos Órgãos integrantes dos Sistemas de Controle Interno quanto aos
contratos em vigor à época, que porventura estivessem em dissonância com a orientação imprimida na
Decisão n 2 531/93, o Tribunal, tendo em vista a superveniência da Lei n 2 8.883/94, a qual produziu efeitos
retroativos a alguns dispositivos da Lei n2 8.666/93, decidiu rever a orientação fixada nos subitens 8.1.1 e
8.1.2 da citada Decisão, adotando o seguinte entendimento, no que se refere ao assunto em tela (Decisão n 2
766/94-Plenário):
"8.1.1 - aos contratos celebrados anteriormente à edição do Decreto-lei n2 2.300/86, e
extingüíveis até 08.06.94, véspera da publicação da Lei n 2 8.883/94, permanece válida a orientação constante
do subitem 8.1.1 da Decisão n 2 531/93-TCU - Plenário (limite de vigência de 5 anos, com possibilidade de
devolução das interrupções de responsabilidade da Administração);
8.1.2- aos contratos celebrados na vigência do Decreto-lei n2 2.300/86, que tenham atingido
5 anos de duração até 08.06.94, aplica-se a orientação constante do subitem 8.1.2 da referida Decisão,
quanto ao limite qüinqüenal de duração (contado em dias corridos);
8.1.3 - aos contratos celebrados, quer anteriormente ou após a edição do Decreto-lei n-Q
2.300/86, cujo aüngimento do limite legal de duração (previsto no Regulamento Geral de Contabilidade
Pública ou no Decreto-lei n2 2.300/86) tenha ocorrido ou venha a ocorrer após 08.06.94, aplica-se o
disciplinamento constante do art. 57, inciso I, da Lei n 2 8.666/93, alterada pela Lei n2 8.883/94;"
5.2 No que se refere ao TC n 2 006.338/94-1, que trata de Auditoria Especial realizada no
DNER pela CISET/MT, o Tribunal, ao proferir o Acórdão n 2 020/96, acolheu o Voto do Exmo. Sr. MinistroRelator CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA, que assim se manifestou, no tocante à questão em análise:
"Quanto à proposta no sentido de determinar à Autarquia a adoção de providências
necessárias ao exato cumprimento da lei (art. 49 da Lei n 2 8.666/93), consistente na anulação dos contratos
indicados, deve-se ao fato de que referidos termos foram firmados com dispensa de licitação, fora das
hipóteses previstas na legislação pertinente.
O entendimento do Conselho Administrativo e do Procurador-Geral da Entidade é de que a
Lei n 2 8.666/93, no seu art. 24, inciso XI, autoriza a dispensa do processo licitatório, mediante contratação
direta com o licitante detentor do contrato rescindido, quando, por conveniência administrativa, deseja-se
complementar obra, serviço ou fornecimento.
Esse entendimento, entretanto, não se aplica às contratações em questão. Os instrumentos que
foram reativados estavam extintos por atingimento do prazo de duração e não rescindidos conforme
considerou a Autarquia.
O assunto é tratado também no TC-008.151/94-6, onde, com relação a alguns dos contratos
nessa situação, foi fixado prazo para a Autarquia promover o exato cumprimento da Lei (art. 71, inciso XI,
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da Constituição Federal): conforme consta do subitem 8.3 da Decisão n2 459/95-TCU-Plenário, citada. Em
razão disso a 12 SECEX expediu ao DNER o Oficio n 2 214/95, de 22/09/1995, em que deu ciência da
determinação desta Corte.
Diante disso, entendo pertinente a proposta agora oferecida pela Unidade Técnica, nestes
autos, com relação aos contratos que não foram abrangidos pela mencionada Decisão n2 459/95-TCU (TC008.151/94-6), e que se encontram na mesma situação dos que foram ali abordados."
5.2.1 Como se observa, a determinação contida no Acórdão n 2 020/96-Plenário, no sentido
da anulação de contratos firmados com dispensa de licitação, fora das hipóteses previstas em lei - dentre
eles o PG 157/93, firmado com a empresa TRATEX -, seguiu o mesmo entendimento manifestado por meio
da Decisão n2 459/95-Plenário (TC n2 008.151/94-6) quanto às contratações realizadas nas mesmas
condições.
5.2.2 No entanto, como já mencionado anteriormente (subitem 2.4), o DNER interpôs recurso
de revisão da Decisão n2 459/95-Plenário, motivado pelo fato de que a Autarquia, convencida de que a
norma constante do art. 24, inciso XI, da Lei n 2 8.666/93 não continha os requisitos ensejadores das
contratações efetuadas, e em atendimento à Decisão n 2 531/93-Plenário (v. subitem 5.1.1), modificou a
fundamentação legal dos contratos de remanescentes de obras, por meio da Resolução n2 74 do Conselho
Administrativo, aplicando à espécie o inciso V do art. 22 do Decreto-lei n 2 2.300/86, in verbis:
"Art. 22. É dispensável a licitação:

er

V - quando houver comprovada necessidade e conveniência administrativa na contratação
direta, para complementação de obra, serviço ou fornecimento anterior, observado o limite previsto no artigo
55 e seu parágrafo 12,."
5.2.3 O Tribunal, ao apreciar o recurso de revisão interposto pelo DNER, decidiu por
conhecê-lo como pedido de reexame, para no mérito dar-lhe provimento, modificando, em parte, os termos
da Decisão recorrida, "com vistas a suprimir a determinação contida no seu subitem 8.3 em relação aos
contratos de remanescentes de obras, de modo a possibilitar ao DNER a conclusão das obras oriundas desses
contratos, tendo em vista que, ante a devolução dos prazos contratuais decorrente de fatos de
responsabilidade da Administração, consoante a ressalva insita no item 2 do § 12 do art. 47 do Decreto-Lei
n 2 2.300/86, a renovação de referidos contratos, com dispensa de licitação, encontra amparo no retrocitado
diploma legal (inciso V do art. 22)" (Decisão n 2 606/96-Plenário, fls. 17).
5.2.4 O Relator do pedido de reexame, Exmo. Sr. Ministro PAULO AFFONSO MARTINS DE
OLIVEIRA, ao se manifestar sobre o assunto, firmou entendimento constante do Voto da referida Decisão
n 2 060/96, nos seguintes termos:
"57. Quanto à questão do prazo de duração dos retrocitados contratos, é justo afirmar que a
conclusão a que chegou a instrução dos autos guarda conformidade com o entendimento constante das
Decisões 531/93 e 766/94-TCU-Plenário, posto que naquelas deliberações ficou assente que os contratos
firmados sob a égide do DL 2.300/86 teriam os respectivos prazos máximos de duração (5 anos) contados
em dias corridos, e, dentro dessa sistemática, os contratos originais de remanescente teriam já alcançados
seus prazos limites, tratando-se, por conseguinte, de contratos extintos por decurso de prazo, entretanto com
seus objetos inconclusos.
A bem da verdade, impende frisar que a questão do prazo máximo de duração dos
contratos previsto nas normas atinentes à licitação e contratos sempre se operou, no que diz respeito à
construção de obras e serviços de engenharia, computando-se, para efeito de contagem do tempo, as
devoluções das interrupções de responsabilidade da Administração, que via de regra patrocina as tão
conhecidas e combatidas 'obras paralisadas ou inacabadas: muitas vezes fruto da insuficiência de dotação
orçamentária gerada pelos constantes contingenciamentos de recursos feitos pelo Governo Federal
Ademais, é de fundamental importância observar que inexiste na doutrina especializada
considerações definitivas sobre este tema bastante controverso e que no próprio Tribunal houve a necessidade
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de ser revisto, em parte, o seu entendimento anterior (Decisão 531/93), mediante deliberação prolatada na
Sessão Plenária de 13.12.94 (Decisão n2 766/94), ao apreciar processo de Consulta, que constitui
prejulgamento de tese, mas não do fato ou caso concreto.

s.

•

Assim, admitindo-se a devolução dos prazos por culpa da Administração aos contratos
originais de remanescentes de obras em questão, é de se notar que tais contratos permaneciam vigentes, visto
que não teriam atingido o limite máximo de duração e sobretudo não se teria concluído o objeto contratado,
sendo, desse modo, inteiramente passíveis de renovação, inclusive na permissão cabível de dispensa de
licitação (inciso V do art. 22 do DL 2.300/86), um vez que, não estando sob a égide da legislação em vigor
(Lei n 2 8.666/93), a Administração, ante a comprovada necessidade e conveniência administrativa, poderia
a seu talante contratar diretamente, com dispensa de licitação, a complementação de obra, serviço ou
fornecimento anterior que se fizesse necessária.
De outro modo, ainda que os contratos originais de remanescentes de obras sejam
considerados extintos por decurso de prazo, assim mesmo vejo que, à luz do novo mandamento legal (Lei n 2
8.666/93) e com base nas circunstâncias que motivaram as correspondentes extinções contratuais, os novos
contratos firmados de remanescentes de obras encontram arrimo legal, nos termos do preceito contido no
inciso XI do art. 24 da Lei n-2 8.666/93 (..).
68. Da leitura do citado dispositivo depreende-se que o permissivo ali configurado, a despeito
de em princípio servir para contemplar os casos onde a rescisão se opera por injustificada conduta do
contratado, não obsta em momento algum que aludida contratação direta se faça com o mesmo contratado
de ajuste anteriormente encerrado, porquanto as circunstâncias que envolveram a rescisão do pacto original
justificam plenamente a capacitação daquele que não concorreu para a extinção do contrato, bem assim
pelas vantagens resultantes de sua continuidade, não só quanto apreço, que de igual modo deve ser aceito
pelos demais licitantes remanescentes, mas notadamente pela qualidade e técnica oferecidas que são
intimamente inerentes àquele que apresentou a proposta mais vantajosa quando do julgamento do certame
original."
5.3 Dessa forma, e considerando que os contratos de remanescentes de obras relacionados no
Acórdão n 2 020/96-Plenário (TC n 2 006.338/94-1), dentre eles o PG 157/93 (TRATEX), encontravam-se na
mesma situação daqueles citados na Decisão n 2 459/95-Plenário, alterada pela Decisão n2 606/96-Plenário
(TC n 2 008. 151/94-6), conforme observou o Ministro-Relator daqueles autos (subitem 5.1 retro), entendemos
ser possível a conclusão quanto ao alcance da orientação contida na Decisão n2 606/96 também ao contrato
PG 157/93.
5.3.1 Ressalte-se, ademais, os registros da equipe de auditoria da SECEX/MG (vide subitem
2.1 retro), no sentido de já ter sido concluído o objeto do mencionado contrato, o que vem atender o objetivo
buscado com a Decisão n2 606/96, qual seja, a conclusão das obras contratadas.
5.4 É oportuno informar que, diferentemente do que noticia a SECEX/MG, houve interposição
de recurso contra o Acórdão n2 020/96 (TC n 2 006.338/94-1), por parte dos responsáveis Antônio Carlos
Perruci Loureiro Alves e José Mascarenhas Filho, ex-Diretores-Gerais do DNER (fls. 132/141 e 143/14 7
daquele processo), em exame nesta Secretaria, embora as questões atacadas sejam outras que não a ora em
análise.
5.5 Por fim, no que concerne à sub-rogação de contratos, conforme consta da instrução da
SECEX/MG (fls. 02, item 11), este assunto está sendo tratado no TC n 2 008.151/94-6, objeto de audiência
efetuada. Todavia, a irregularidade ali apontada relaciona-se com a sub-rogação total de objetos de
contratos, prática condenada pela Doutrina, à vista do disposto nos arts. 72 e 78, inciso VI, da Lei n2
8.666/93.
5.5.1 Quanto ao caso que se examina, cabe observar que apenas parte do objeto do contrato
PG 157/93 foi sub-rogado à empresa SER VIX, procedimento autorizado pelos mencionados dispositivos
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legais.
Concluindo a instrução, a Assessora propôs, com a anuência do Titular da Unidade Técnica,
o arquivamento do presente processo.
Por meio do Despacho exarado à fl. 30, determinei que os autos fossem restituídos à P
SECEX para que, preliminarmente, fossem solicitadas justificativas ao Diretor-Geral do DNER acerca do fato
de ter sido firmado, em 8/11/96, termo de cesssão ou subrogação parcial do Contrato PG 157/93-04, cuja
anulação deveria ter sido efetuada em cumprimento à determinação deste Tribunal constante do Acórdão n 2
020/96-TCU-Plenário, proferido no processo TC n 2 6.338/94-1, na Sessão de 28/2/96.
Examinando os esclarecimentos apresentados pelo responsável em atendimento ao Oficio de
Diligência tf 31/98-1 2 SECEX (fls. 33/45), a Unidade Técnica verificou que o DNER deixou de adotar a
providência de anular o Contrato PG 157/93 tendo em vista a possibilidade de provimento do recurso
interposto contra a Decisão n 2 459/95-TCU-Plenário, o que de fato ocorreu com o advento da Decisão n 2
606/96-TCU-Plenário .
Assim, ante as circunstâncias existentes quando da ocorrência do procedimento ora
questionado, e tendo em vista que as obras objeto do referido contrato foram totalmente concluídas, nos
mesmos preços do contrato anterior, a Unidade Técnica concluiu por considerar aceitáveis as justificativas
apresentadas pelo responsável.
Entretanto, considerando a possibilidade do presente caso ser utilizado como precedente na
tentativa de justificar outros procedimentos da espécie, a Unidade Técnica entendeu necessário fazer-se
determinação ao Diretor-Geral do DNER para que se abstenha, ante a inexistência de autorização legal nesse
sentido, de ampliar os efeitos de decisões do Tribunal, adotadas em recurso, de modo a alcançar atos não
abrangidos pela deliberação.
Dessa forma, exarou proposta no sentido de serem acolhidas as justificativas apresentadas pelo
Diretor-Geral do DNER, de ser arquivado o presente processo e de ser efetivada a determinação supracitada
(fls.46/49).
É o Relatório.
VOTO

•

O presente processo foi constituído pela SECEX/MG, em conformidade com as orientações
fixadas pelo Tribunal, que recomendaram a formalização de processos específicos caso fossem identificados
indícios de irregularidades nos levantamento de auditorias feitos em obras públicas, para atendimento do
disposto no inciso II do art. 69 da Lei n 2 9.473/97 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1998).
No caso em exame, a questão suscitada pela SECEX/MG - subrogação parcial de contratos foi detidamente examinada pela 1 2 SECEX que entendeu não caber reparos ao ato administrativo objeto do
questionamento, em razão de estar esse ato amparado em entendimento firmado em decisão posterior do
Tribunal, adotada em processo de interesse do próprio Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
Ressalta, ainda, a 1 2 SECEX o fato de terem sido concluídas as obras atinentes ao Contrato PG 157/93,
firmado inicialmente entre o DNER e a Construtora TRATEX S/A, para execução de obras de implantação,
pavimentação e obras complementares na BR-4941MG, trecho: São João Dei Rei - Entr. BR-262/MG.
Acolhendo os pareceres da 1 2 SECEX, quanto ao alcance da orientação contida na Decisão n 2
606/96-TCU-Plenário, proferida na Sessão de 25/9/96, também ao Contrato PG 157/93, concordo com que
se deva proceder ao encerramento deste processo, promovendo, entretanto, a sua juntada às contas do DNER,
relativas ao exercício de 1997, em conformidade com o disposto no art. 194, § 1 2, do Regimento Interno deste
Tribunal.
Concordo, também, com a proposta exarada pela Unidade Técnica no sentido de se determinar
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ao referido órgão que se abstenha de ampliar os efeitos decorrentes de decisões exaradas por este Tribunal (não
apenas as adotada em recurso) a atos não especificamente abrangidos nas deliberações.
Face ao exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à consideração
deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 27 de maio .» de
1998.

HUMBERTO GUIMARÃES SOU'VO

•
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DECISÃO N2 3 1 4 /98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n2 : TC 375.323/97-0
Classe de Assunto: V - Representação
Interessada: Secretaria de Controle Externo em Minas Gerais - SECEX/MG
Entidade: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, 6 2 Distrito Rodoviário Federal
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/MG e 1 2 SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - determinar ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER que se abstenha, ante a
inexistência de autorização legal, de ampliar os efeitos de decisões exaradas pelo Tribunal com o intuito de
alcançar atos não especificamente abrangidos pelas deliberações;
8.2 - juntar o presente processo às contas do DNER relativas ao exercício de 1997, para exame em
conjunto e confronto, nos termos do art. 194, § 1 2 , do Regimento Interno deste Tribunal.
Ata n° 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campelo e
o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.

%3 )
HOMERO SANTOS
Presidente
1

•
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Ministro-Relator
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Grupo II Classe V - Plenário
TC-003 .289/96-6
Natureza: Auditoria
Unidade: Secretaria de Política Urbana - SEPRB, do Ministério do
Planejamento de Orçamento
Interessado: Tribunal de Contas da União
Ementa: Processo apartado constituído a partir do TC 008.440/94-8,
em cumprimento ao item 8.2 da Decisão n° 109/96 - TCU - Plenário,
com o objetivo de prosseguir no exame dos fatos apontados pela
SAUDI relativamente ao MPAS e ex-MBES. Comprovada a
ocorrência de irregularidade que configura dano ao Erário. Conversão
deste processo em tomada de contas especial. Determinação à 6°
SECEX para que passe a cuidar do presente feito. Ciência à Secretaria
Federal de Controle do inteiro teor do Relatório e Voto e da Decisão
que vier ser adotada.

•

Trata-se de processo constituído como apartado, em face da Decisão n° 109/96- TCU - Plenário,
para que seja dado prosseguimento ao exame dos fatos apontados pela Secretaria de Auditoria e Inspeções
-SAUDI no TC n° 008.440/94-8. O citado processo originou-se de solicitação do Presidente da Câmara
dos Deputados, no sentido de que esta Corte realizasse auditoria nos recursos federais repassados a
organismos internacionais.
O Tribunal acolheu a referida solicitação em Sessão de 03.08.94 e determinou a realização de
auditoria via SIAFI nos órgãos governamentais repassadores de recursos aos Organismos Internacionais,
com o objetivo de identificar os convênios firmados nos últimos 3 anos com a Administração Federal e o
volume financeiro envolvido.
O caso específico destes autos versa sobre investigações referentes ao Projeto PNUB/MBESBRA-93/013- Assistência Técnica para Habitação e Saneamento, atualmente a cargo da Secretaria de
Política Urbana - SEPURB, do Ministério do Planejamento e Orçamento, com vistas a apurar a
contratação de servidores públicos federais e acumulação de contratos no mesmo período.
A Sra. Assessora da '7° SECEX, 'examinando o mérito, registra que:
04.
" 2.Na instrução anterior (fls. 217/219) foi proposta a expedição de diligência à Secretaria Federal
de Controle para que remetesse cópias dos contratos efetuados com os servidores federais, listados no
subitem 2.1 abaixo, e do Termo Aditivo n° 94.1415 celebrado com o participante, conforme subitem
2.2. Ainda que fosse realizada diligência junto aos órgãos de origem dos funcionários (subitem 2.1)
para que informassem a lotação e a respectiva jornada de trabalho.
2.1 contratação de servidores da administração federal:
MASUMI OTA YIDA
período: 11.02.94 a 25.03.94
valor: US$ 2.238,16
órgão de origem: Câmara dos Deputados
LUZINETE NUNES
período: 04.04.94 a 15.05.94
valor: US$ 1.000,00
•
órgão de origem: FNS
ANTONIO DANILO MORAIS BARBOSA
período: 02.05.94 a 10.05.94
valor: US$ 1.000,00
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órgão de origem: UNE
2.2 acumulação de contrato no mesmo período pelo participante:
FRANCISCO JOSÉ LOBATO DA SILVA
Contrato n° 94.1415 de 14.06.94
Assessoria e Apoio Técnico à Secretaria de Saneamento MBES
Termo Aditivo ao Contrato n° 94.1415
Período:1°.08 a 30.12.94
Contrato n° 94.1672 - Técnico Especializado
Período: 01.08 a 30.12.94
Em resposta às aludidas diligências (fls. 224/280) foram enviadas as cópias dos documentos
solicitados, fornecidas pela Unidade de Administração de Projetos da Agência Brasileira de
Cooperação do Ministério das Relações Exteriores - UAP/ABC/MRE, esclarecendo que não foram
celebrados contratos de trabalho com a Sra. Luzinete Nunes e o Sr. Antonio Danilo Morais Barbosa
em virtude dos mesmos terem prestado serviços eventuais
3.1 Quanto à servidora federal aposentada Masumi Ota Yida, a Câmara dos Deputados informou (fl.
225) que no período de 11.02 a 25.03.94 esteve lotada no Departamento de Taquigrafia, Revisão e
Redação da Diretoria Legislativa daquela Casa. Consta às fls. 239/240 e 246, o Contrato n° 94-0896
entre o PNUD e a servidora, com vigência de 17.02 a 18.03.94, e documento comprobatório de
pagamento;
3.2 a UNE esclareceu (fl. 224) que o servidor federal Antonio Danilo Morais Barbosa está lotado no
Departamento de Projeto, Expressão e Representação em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, onde ocupa o cargo de Professor Assistente, com carga horária de 20 horas
semanais, e que no período de 19.02 a 18.08.94 estava em gozo de licença, cumprindo Programa de
Aprimoramento Técnico-Profissional. Às fls. 229/235 encontram-se os documentos que comprovam o
recebimento de honorários relativos à prestação de serviços referente ao Contrato n° 93/013 do PNUD;
3.3 no que se refere à servidora federal Luzinete Nunes, o FNS comunicou (fl. 280) que no período
compreendido entre 04.04.94 e 14.05.94 a mesma estava lotada na cidade de Cacoal, jurisdicionada à
Coordenação Regional do FNS em Rondônia, cumprindo jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os
documentos relativos à prestação de serviços, no período em referência, pela servidora no evento
'Implementação dos Compromissos da Rio 92: as ações da Agenda 21 para a Saúde, Saneamento e
Assentamentos Humanos', na cidade de São Paulo, e posterior pagamento, estão presentes nos autos às
fls. 247/252;
3.4 por fim, foram enviadas cópias da documentação relativa aos contratos celebrados entre o
PNUD e o participante Francisco José Lobato da Costa (fls. 253/279), verificando-se a inexistência do
Termo Aditivo ao Contrato n°94.1415, apontado no Relatório de Auditoria n° 300/95 da Secretaria de
Controle Interno (fl. 143), o qual teria sido celebrado com vigência idêntica a do Contrato n°94.1672,
junto com declaração da ABC/MIRE de que não existia tal Termo Aditivo.
Tendo em vista que a Nota Técnica n° 40 SFC/SEAUD/CArRE, de 25.05.97, em referência ao Sr.
Francisco José Lobato, já afirmava não haver superposição de contratos (fl. 218), resta
descaracterizada a irregularidade apontada pelo Controle Interno.
Quanto aos servidores federais ativos à época das contratações, já identificados nos itens 3.1, 3.2
e 3.3 acima, foi comprovada a prestação de serviços no âmbito do Projeto PNUD/MBES-BRA-93/013Assistência Técnica para Habitação e Saneamento, com conseqüente duplicidade de remuneração nos
períodos referidos. As Leis de Diretrizes Orçamentárias para os exercícios de 1992, 1993, 1994, 1995
e 1996 (Lei n° 8.211/91, art. 12, inciso I; Lei n° 8.447/92, art. 17, inciso VIII; Lei n° 8.694/93, art. 20,
inciso XVIII; Lei n° 8.931/94, art. 19, inciso IX; e Lei n° 9.082/9, art. 12, inciso XVIII,
respectivamente) dispõem sobre a proibição de despesas com pagamento, a qualquer título, a servidor
da administração pública por serviços de consultoria ou assistência técnica custeadas com recursos
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provenientes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres firmados com órgãos ou
entidades de direito público ou privado, nacionais ou internacionais.
Ainda, a mesma vedação está expressa no inciso II do art. 8° da IN/STN n° 2/93,
6.
modificado pela IN/STN n° 6/93, in verbis.
'Art. 8°. É vedada a inclusão, tolerância ou admissão, nos convênios ou instrumentos similares, sob
pena responsabilidade do agente, de cláusulas ou condições que prevejam ou permitam:

•

e

II - pagamento de gratificações, consultoria ou qualquer espécie de remuneração adicional a
servidor que pertença aos quadros de órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual
ou Municipal, ou que esteja em exercício em qualquer dos entes partícipes'.
Soma-se à situação descrita, o fato de os servidores serem ativos quando da prestação de serviços
relativa ao mencionado convênio. No entendimento de Hely Lopes Meirelles, in Direito
Administrativo Brasileiro, 21' ed., pág. 385, somente aos aposentados em um cargo, ou dois cargos
acumuláveis, é dado o direito de '... receber dos cofres públicos, a remuneração pelo exercício de
mandato eletivo ou cargo em comissão, ou pela prestação de serviços'.
Tal posição confirma-se no Acórdão 117/96, Plenário, Ata 31/96, em caso análogo ao tratado no
presente processo, ressaltando-se, da mesma forma, que não cabe o ressarcimento dos valores
recebidos pelos servidores, pois tal procedimento constituiria enriquecimento sem causa da União,
uma vez que os serviços foram, efetivamente, prestados.
Constata-se, também, que as diligências expedidas à CISET/MARE, em 25.04.96, à
CISET/MPO em 09.08.96, e a SFC, novamente em 14.05.97 (fls. 130,158 e 191, respectivamente) não
lograram êxito em obter as conclusões pretendidas a respeito dos processos administrativos abertos no
extinto MBES em decorrência da recomendação da Nota Técnica n° 22 SFC/DEAUD/GAB que
apuram responsabilidades na contratação irregular dos mencionados servidores, esclarecendo a
Secretaria Federal de Controle, por fim, por meio da Nota Técnica n° 40 SFC/SEAUS/CAIRE (fls.
194/197), que 'apesar do tempo decorrido, verifica-se que por parte do inventariante do MBES não
havia nenhuma providência a ser adotada em relação a Masumi Ota Yida e Luzinete Nunes, assim
como em relação ao Sr Francisco José Lobato da Costa, em decorrência da Diligência TC- 003.289/966', não constando o nome do servidor Antonio Danilo Morais Barbosa que, por um lapso, não tinha
sido incluído nas diligências realizadas anteriormente por esta Unidade Técnica, conforme instrução
precedente (fl. 217).
Em vista de tais conclusões da SFC, foram adotadas por esta SECEX as providências
constantes do item 2 supra, tendo recebido os documentos solicitados da UAP/ABC/MRE e dos órgãos
de origem dos servidores, os quais analisados em conjunto comprovam as irregularidades nas
contratações ora questionadas (subitens 3.1, 3.2 e 3.3 acima).
Em decorrência da extinção do MBES, segundo esclarecimento da CISET/MARE, a
documentação relativa ao Projeto BRA/93/013 tinha sido encaminhada a CISET/MPO, ficando o
acompanhamento a cargo da Secretaria de Política Urbana - SEPURB/MPO, tendo este último órgão
informado ser a matéria de responsabilidade da UAP/ABC/MRE (fls. 32,160). Considerando-se que,
conforme a mesma Nota Técnica n° 40, estes fatos são de conhecimento da SFC, fica evidenciada a
negligência na condução das investigações por essa Secretaria, contrariando o disposto no inciso X do
art. 1°, inciso IV do art. 11 e incisos II e IV do art. 85, todos da Portaria n° 80 do Ministério da
Fazenda, de 24.04.96, que aprova o Regimento Interno da Secretaria Federal de Controle.
Ressalte-se, também, que, em 08.09.97, por meio do Oficio-Circular n° 001/97 da 3'
Secretaria de Controle Externo deste Tribunal, foi informado à Secretaria Federal de Controle que:
'em Sessão da 2 Câmara, de 12.06.97, Relação n° 34/97, Ata 17/9, acolhendo proposta do Relator,
Ministro ADHEMAR PALADINI GHISI, proferida no Relatório de Inspeção realizada na Fundação
Alexandre de Gusmão - FUNAG/MRE - TC-018.875/96-3, determinou fosse informado a todos os
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órgãos da Administração Pública Federal que a realização de acordos de cooperação com organismos
internacionais para o desenvolvimento do trabalho do órgão, com vistas a contornar restrições e
exigências para contratar pessoal e fornecedores ou prestadores de serviços constitui irregularidade
grave, sujeitando os gestores que praticaram tais atos ao julgamento de irregularidade de suas contas,
com a aplicação das sanções cabíveis', não restando mais dúvidas acerca do entendimento desta
matéria por esta Corte de Contas".
Em face do exposto, propõe, "com fundamento no inciso I do art. 1°, no inciso IV do art. 41 e no
05.
art. 47, todos da Lei n° 8.443/92, que seja determinado à Secretaria Federal de Controle, em obediência
ao disposto no inciso X do art. 1°, inciso IV do art. 11 e incisos II e IV do art. 85, da Portaria n° 80/MF,
de 24.04.96 que:
em conjunto com a Secretaria de Política Urbana do Ministério do Planejamento e Orçamento SEPURB/MPO e com Unidade de Administração de Projetos da Agência Brasileira de Cooperação do
Ministério das Relações Exteriores - UAP/ABC/MRE, adote as providências necessárias para que sejam
apuradas as responsabilidades na contratação irregular que objetivavam a prestação de serviços, no
âmbito do Projeto BRA/93/013, por parte dos seguintes servidores federais: Masumi Ota Yida, órgão de
origem: Câmara dos Deputados; Luzinete Nunes, órgão de origem: FNS; e Antonio Danilo Morais
Barbosa, órgão de origem: UNB e, posteriormente instaure Tomada de Contas Especial contra os
responsáveis, nos termos do art. 8° da Lei 8.443192;
que seja informado a este Tribunal no prazo de 90 dias, o resultado das ações relativas à letra 'a'
supra.
E ainda, que com vistas a subsidiar as apurações, que seja dado conhecimento a Secretaria Federal de
Controle do inteiro teor do Relatório, Voto e Decisão que vierem a ser proferidos".
A Sra. Secretária da r SECEX manifesta-se de acordo com a proposta formulada pela Sra.
06.
Assessora, sugerindo, "ante os novos fatos ora trazidos aos autos, que o presente acompanhamento passe,
doravante, a ser realizado pela 6' SECEX, que possui como sua clientela a Secretaria de Política Urbana
do Ministério do Planejamento e Orçamento".
É o Relatório

•

VOTO
Como se observa do Relatório acima, o acompanhamento realizado pelo Tribunal comprovou
irregularidades nas contratações de servidores no âmbito do Projeto PNUD/MBES-BRA-93/013Assistência Técnica para Habitação e Saneamento, com duplicidade de remuneração. Tendo em vista os
elementos até então constantes dos autos, sou de opinião que ocorrência dessa irregularidade configura,
por si só, dano ao Erário.
Nesse sentido, a fundamentação nos arts. art. 1°, I, e 47 da Lei n° 8.443/92, proposta pela Unidade
Técnica, afigura-se como oportuna e adequada. Quanto ao art. 41, IV, da referida Lei, parece-me
impróprio, pois o mencionado dispositivo dispõe sobre a competência do Tribunal de fiscalizar "a
aplicação de quais quer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros
instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município", o que não é o caso em exame.
Ante as razões expendidas e o que restou apurado nos autos, entendo que o Tribunal, na forma da
Lei, deve ordenar, desde logo, a conversão deste processo em tomada de contas especial, para apuração
dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano ao Erário.
Quanto à proposta da Sra. Secretária da r SECEX no sentido de que "o presente
acompanhamento passe, doravante, a ser realizado pela 6 SECEX, que possui como sua clientela a
Secretaria de Política Urbana do Ministério do Planejamento e Orçamento", manifesto-me, no mérito, de
acordo.
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Assim, com as vênias de estilo por dissentir, em parte, do parecer da
Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.

7a

SECEX, Voto por que o

TCU, Sala das Sessões, em27 de maio

VALMIR CÁMPELO
Ministro-Relator

•
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Processo n° TC- 003.289/96-6
Classe de Assunto: (V) Processo apartado constituído a partir do TC 008.440/94-8, em cumprimento
ao item 8.2 da Decisão n° 109/96 - Plenário, com o objetivo de prosseguir no exame dos fatos apontados
pela SAUDI relativamente ao MPAS e ex-MBES.
Interessado: Tribunal de Contas da União
Unidade: Secretaria de Política Urbana - SEPRB
Vinculação: Ministério do Planejamento e Orçamento
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: r SECEX
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - com fundamento nos arts. 1°, I e II, e 47 da Lei n° 8.443/92, os arts. 1°, I e II, e 197 do
Regimento Interno, determinar, desde logo, a conversão deste processo em tomada de contas especial
para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano ao Erário.;
8.2 - determinar que a 6 SECEX passe a cuidar da instrução destes autos;
8.3 - dar ciência da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao Titular
da Secretaria Federal de Controle, com vistas a subsidiar as apurações.
Ata n° 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo (Relator) e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

MIR AMPELO
Ministro-Relator
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GRUPO 1— CLASSE VII — Plenário
TC-350.362/96-3
Natureza: Representação
Unidade: Universidade Federal do Maranhão - UFMA.
Responsável: Othon de Carvalho Bastos
Interessada: Sunset — Viagens e Turismo Ltda.
Ementa: Representação de empresa licitante, com fulcro no artigo 113,
§ 1 0, da Lei n° 8.666/93. Supostas irregularidades relacionadas a
licitação. Diligência. Documentos apresentados demonstraram a
existência de meras falhas formais. Conhecimento. Procedência parcial.
Determinação à entidade fiscalizada. Remessa de cópia à interessada e
à UFMA, para ciência. Arquivamento.
RELATÓRIO

•

Versam os presentes autos sobre representação de autoria da empresa Sunset — Viagens e
Turismo Ltda., na pessoa de seu representante legal, Sr. Francisco Assis Goltzman Teixeira (fls. 1/4),
contra ato praticado pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, da Pró-Reitoria de Administração da
Universidade Federal do Maranhão — UFMA.
O ato supostamente irregular consistiria na demora da CPL em instaurar novo procedimento
licitatório para a contratação de serviços de viagens e turismo, prolongando excessivamente contrato
fundado em licitação anterior, que fora considerada irregular e nula, por deliberação do Tribunal de Contas
da União (Decisão n° 452/96 — Plenário), adotada a partir de representação precedente, de autoria da
própria interessada nos presentes autos, e da empresa Caravelas Turismo Ltda., tendo sido fixado, na
mesma ocasião, o prazo de 90 (noventa dias), a partir da notificação (26.07.96) para a realização de novo
certame.

•

Acrescenta, a interessada, que a dita demora decorreria, por um lado, da inércia da
Administração da Universidade em adotar as medidas cabíveis e, de outro, das ações procrastinatórias da
empresa que seguia prestando os serviços em tela (Brother's Viagens e Turismo Ltda.), a exemplo de
impugnações ao edital de licitação (Tomada de Preços n° 014-A196), com o objetivo de prolongar a sua
situação vantajosa advinda da contratação considerada ilegal pelo Tribunal.
Com fundamento e em razão do exposto, sugere, a representante, que seja recomendada, pelo
TCU, " a elaboração de processo simplificado de contratação emergencial, para um período de até 180
(cento e oitenta) dias, enquanto se conclui o processo licitatório, de forma a extirpar essa contratação
espúria que a Impugnante deseja perenizar por mais tempo que é admissivel tolerar."
Preliminarmente, o Titular da SECEX/MA efetuou diligência à UFMA, por meio dos Oficios
n°s 1.053, de 25.10.96, que não localizou o destinatário, e 479/97, de 09.07.97 (fls. 7/19), solicitando o
pronunciamento da entidade acerca dos fatos apontados pela representante, bem como o envio de cópia
autenticada de toda a documentação relativa ao procedimento licitatório em questão.
Em 24.07.97, o Reitor da UFMA informou à Unidade Técnica, por meio do Oficio GR n°
223/97-M1R, haver adotado as medidas que foram determinadas por meio da mencionada Decisão do
Tribunal, conforme informações prestadas por meio do Oficio DA/PRA n° 042/96, de 18.12.96 (fl. 492),
encaminhando, ainda, os elementos solicitados (fls. 20/513).
Parecer da Unidade Técnica
O Analista responsável pela instrução do feito na SECEX/MA elaborou o parecer de fls.
515/7, ratificado por seu Diretor e pelo Titular da Unidade Técnica (fl.518), cujos principais trechos
transcrevo a seguir:
tf

6.

Visando ao atendimento das determinações do Tribunal, a entidade expediu o Edital da
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38/43), ao qual foi oposta impugnação de autoria da empresa
TP 014-A/96 - CPL (fis.
Brother's (..) (fls. 78/80), então signatária do contrato oriundo da TP 002-A/95 - CPL. Logo
(17. 75), momento em
em seguida, a UFMA publicou aviso de adiamento sine die da licitação
que a Sunset dirigiu ao TCU a representação ora em exame.
7. Apreciada a impugnação, à qual foi dado provimento parcial «is. 92/95), a UFMA deu
continuidade ao processo, com nova publicação do edital, após procedidas às alterações
entendidas necessárias (fls. 127/32). Na TP foram habilitadas seis empresas, entre as quais a
própria Sunset, tendo sido declarada vencedora a empresa Caravelas (..) (/7. 433).
8. Insatisfeita com o resultado da licitação, a firma Brother's (.) interpôs recurso
requerendo a desclassificação das duas empresas mais bem colocadas e, conseqüentemente,
o reconhecimento de sua proposta como vencedora (fls. 438/43). A UFMA indeferiu o pleito
e firmou contrato com a vencedora do certame, Caravelas, em 29.11.96 (fls. 486/90). Antes,
porém, a Universidade comunicou à empresa Brother's que o contrato anterior com ela
firmado teria sua vigência extinta em 11.11.96, por força da Decisão 452/96 - TCU Plenário (fl. 491).
9. No que tange à regularidade do processo, verificaram-se apenas impropriedades de
natureza formal que, contudo, a nosso ver, não comprometeram a correção dos
procedimentos adotados pela entidade, a saber:
não foi observado o prazo mínimo de quinze dias entre a última publicação do edital
(25.10.96, fi. 431) e o recebimento das propostas (06.11.96, fl. 429), contrariando o que
estabelece o art. 21, § 2°, inciso III, da Lei n°8.666/93;
a UFMA foi notificada da Decisão 452/96 - TCU - Plenário em 30.07.96 (/7. 34),
entretanto somente considerou encerrada a vigência do contrato com a Brother's (..) em
11.11.96, quando o correto seria 28.10.96 (90 dias contados da notificação).
10. Desse modo, visto que não se confirmou o excessivo retardamento do procedimento
hcitatório e o conseqüente favorecimento do então fornecedor, como temia a Sunset, e que o
certame transcorreu de acordo com os preceitos legais que disciplinam a matéria, tendo
mesmo a representante dele participado sem opor mais nenhuma restrição, entendemos
prejudicado o objeto da representação em causa.
11. Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior (..), propondo ao
Tribunal:
considerar improcedente a representação sob exame;
determinar à Universidade Federal do Maranhão - UFMA, com base no art. 43, § 1°, da
Lei 8.443/92, que observe os prazos legais nas licitações que promover, em especial os
prescritos no art. 21, § 2°, da Lei 8.666/93;
determinar o encaminhamento de cópia da Decisão que vier a ser adotada, bem como do
Relatório e Voto que a fundamentarem, à interessada e à UFMA;
determinar ajuntada dos autos ao processo de prestação de contas da entidade, referente
ao exercício de 1996, para exame em conjunto e em confronto.
É o Relatório.
VOTO

•

Restou suficientemente demonstrada nos autos a inexistência de irregularidade grave nos
procedimentos adotados pela Universidade Federal do Maranhão no caso sob análise, mas, tão somente, a
ocorrência de falhas formais consistentes na inobservância, por alguns dias, do prazo fixado pelo Tribunal
para a vigência provisória do contrato, até a finalização de novo certame licitatório, bem como do
intervalo legal mínimo estabelecido entre a divulgação do edital e a abertura da proposta (art. 21, § 2°, da
Lei n° 8.666/93).
Entendo, como o Analista responsável pela instrução, que tais fatos não são suficientes para
2.
macular de irregularidade o procedimento como um todo, sendo suficiente, para o deslinde do presente
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caso, a expedição da determinação proposta pela Unidade Técnica, com algumas adaptaçõesenairedação.
Embora concordando, no mérito, com as conclusões da SECEX/MA, entendo que a presente
representação deva ser considerada parcialmente procedente, e não improcedente, como sugerido, haja
vista as mencionadas falhas formais, bem como a determinação alvitrada.
Por derradeiro, considero desnecessária a juntada dos presentes autos às contas anuais da
entidade, haja vista estarem as questões saneadas, sendo o arquivamento, em meu entendimento, o destino
mais adequado e econômico para o processo.
Ante todo o exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 27 de maio de 1998.

Mar os Vinicios ilaça
Ministro-Rel. or
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DECISÃO N° 3 1 6/98 — TCU — Plenário
nt clreet6
Processo n° TC-350.362/96-3
Classe de Assunto: VII — Representação
Interessado: Sunset — Viagens e Turismo Ltda.
Unidade: Universidade Federal do Maranhão — UFMA
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/MA
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente representação, formulada pela empresa Sunset — Viagens e Turismo Ltda,
com base no art. 113, § 1°, da Lei n° 8.666/93, por atender os requisitos do art. 213, caput, do Regimento
Interno do TCU, c/c art. 38 da Resolução TCU n° 77/96, para no mérito considerá-la parcialmente
procedente, ante a natureza formal das irregularidades constatadas;
8.2 - determinar ao Titular da Universidade Federal do Maranhão — UFMA, com base no art. 43,
inciso I, da Lei n° 8.443/92, que observe rigorosamente os prazos legais nas licitações que promover, em
especial os prescritos no art. 21, §§ 2 0 , 3° e 4°, da Lei 8.666/93;
8.3 - determinar o encaminhamento de cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que
a fundamentam, à interessada e à UFMA, para ciência; e
8.3 — determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 19/98 — Plenário.

Data da Sessão: 27/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
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HOMERO SANTOS
Presidente

a.

MARCOS VINICIO VILAÇA
Ministro-Re tor
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Gabinete do Ministro Iram Saraiva

GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-375.046/96-8 (Referente)
Natureza: Solicitação - TCE
Unidade: Prefeitura Municipal de Taiobeiras - MG
Interessado: José Ivan Guimarães Lobato, Delegado de Polícia Federal
Responsável: Joel da Cruz Santos
Ementa: Pedido de vista e cópias dos autos. Legitimidade do requerente
amparada pelo art. 30 da Resolução TCU n° 36/95. Matéria ainda pendente
de deliberação. Deferimento.

•

Trata-se de pedido formulado pelo Sr. José Ivan Guimarães Lobato, Delegado de Polícia Federal
da Superintendência Regional de Minas Gerais, no sentido de que lhe seja concedida vista e cópia dos
autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada em virtude de irregularidades constatadas na
prestação de contas dos recursos no valor de Cr$ 200.000.000,00 repassados à Prefeitura Municipal de
Taiobeiras — MG pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação — FNDE em razão do Convênio
n° 1.307/92, objetivando a conclusão da construção da Escola Municipal Vereador João da Cruz Santos.
Em instrução lançada às fls. 01 e 02 do referente, a unidade instrutiva consignou aplicar-se à
2.
0
matéria o art. 30 da Resolução TCU n° 36/95, bem como o art. 9 , § 2° da Resolução-TCU n° 77/96, com
a orientação dada pela Decisão n° 110/98-TCU-Plenário, tendo em vista que o processo em referência
ainda não foi apreciado por esta Corte, propugnando por que o Tribunal defira o requerimento formulado,
possibilitando ao interessado acesso ao presente processo, com vistas a indicar as peças necessárias à
instrução do Inquérito n° 891-5/140-STF, informando ao interessado que a matéria ainda não foi objeto de
apreciação por esta Corte.
É o Relatório.
VOTO

•

Inicialmente releva mencionar que o Tribunal ainda não apreciou o presente feito, razão pela qual
importa submeter a este Colegiado o requerimento formulado, tendo em vista a Decisão n° 110/98-TCUPlenário, que determinou que os pedidos de cópias ou informações a respeito de processos de competência
do Tribunal, em se tratando de matéria ainda pendente de apreciação por esta Corte, somente poderão ser
deferidos pelo Plenário.
Quanto ao especifico mérito do pleito, o art. 30 da Resolução TCU n° 36/95 ampara seu
2.
deferimento, uma vez que reconhece a legitimidade dos órgãos da Polícia Federal para requerer
informações a respeito de processos em trâmite no Tribunal.
Dessa forma, acolho o parecer da SECEX/MG, e VOTO no sentido de que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto à deliberação desta Câmara.
TCU, Sala das Sessões, em 27 de aio de 1998.
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DECISÃO N° 317 /98-TCU- Plenário

inarce

°

Processo n° TC-375.046/96-8 (Referente)
Classe de Assunto: VII — Solicitação - Tomada de Contas Especial
Interessado: José Ivan Guimarães Lobato — Delegado de Policia Federal
4.Unidade: Prefeitura Municipal de Taiobeiras - MG
Relator: Ministro Iram Saraiva
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/MG
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — deferir a presente solicitação, nos termos do art. 30 da Resolução-TCU n° 36/95 c/c o art. 9°, §
2° da Resolução-TCU n° 77/96, para determinar à SECEX/MG que informe ao interessado que foi
deferido o pedido de vistas e de cópia das peças do processo necessárias à instrução do Inquérito n° 8915/140-STF, esclarecendo-lhe, ainda, que o Tribunal ainda não se pronunciou de forma definitiva acerca da
matéria constante do processo.
8.2 — determinar ajuntada da solicitação em apreço ao TC-375.046/96-8.
Ata n° 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 — 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 Campelo e o MinistroSubstituto Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

M SARAI A
inistro-Rela r

—

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-376.304/96-0
Natureza: Solicitação
Entidade: Prefeitura Municipal de Taiobeiras/MG
Interessado: Dr. José Ivan Guimarães Lobato, Delegado de Policia Federal
Ementa: Pedido de informação, vista e cópias dos autos. Legitimidade do
requerente amparada pelo art. 30 da Resolução TCU n° 36/95. Matéria ainda
pendente de deliberação. Deferimento.

Trata-se de pedido formulado pelo Dr. José Ivan Guimarães Lobato, Delegado de Polícia
Federal, no sentido de que lhe seja concedida vista e cópia dos autos, que tratam de tomada de contas
especial, instaurada devido a não aprovação da prestação de contas de recursos concedidos à Prefeitura
Municipal de Taiobeiras/MG, através de subvenções sociais para realização de obras no referido
Município, visando subsidiar instrução dos autos do Inquérito n° 891-5/140-Supremo Tribunal Federal..
Em instrução lançada às fls.01/02 do referente, a unidade instrutiva propugna por que o Tribunal
defira o requerimento formulado, possibilitando ao interessado acesso ao TC-376.304/96-0, com vistas a
indicar as peças necessárias, a serem fornecidas mediante cópias, informando-o de que o Tribunal ainda
não se pronunciou de forma definitiva acerca desta matéria.
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente releva mencionar que o Tribunal ainda não apreciou o presente feito, razão pela qual
importa submeter a este Colegiado o requerimento formulado, tendo em vista a Decisão n° 110/98-TCUPlenário, que determinou que os pedidos de cópias ou informações a respeito de processos de competência
do Tribunal, em se tratando de matéria ainda pendente de apreciação por esta Corte, somente poderão ser
deferidos pelo Plenário
Quanto ao específico mérito do pleito, o art. 30 da Resolução TCU n° 36/95 ampara seu
deferimento, uma vez que reconhece a legitimidade dos órgãos da Policia Federal para requerer
informações a respeito de processos em trâmite no Tribunal.
Dessa forma, acolho o parecer da SECEX/MG, e VOTO no sentido de que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário
TCU, Sala das Sessões, em 27 de maio de 1998.
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Processo n° TC-376.304/96-0
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessado: José Ivan Guimarães Lobato
Entidade: Prefeitura Municipal de Taiobeiras/MG
Relator: Ministro Iram Saraiva
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/MG
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — deferir a presente solicitação, nos termos do art. 30 da Resolução TCU n° 36/95, para
determinar à SECEX/MG que:
8.1.1 — conceda vista dos autos, bem como, forneça ao interessado cópia dos documentos solicitados;
8.1.2 — informe ao solicitante que este feito ainda não foi apreciado pelo Tribunal.
Ata e 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 — 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 o MinistroSubstituto Benjamin Zymler.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC- 015.487/97-0
NATUREZA: Solicitação
ÓRGÃO: Subprocuradoria-Geral da República - 5 2
Câmara de Coordenação e Revisão
INTERESSADO: Eitel Santiago de Brito Pereira
Subprocurador-Geral
EMENTA: Solicitação da Subprocuradoria-Geral da
República do Estado da Bahia de cópia referente
ao processo TC- 475.215/93-1, com vista à
instrução de procedimento administrativo no
âmbito da Procuradoria da República no Estado da
Bahia. Conhecimento. Autorização da remessa das
cópias requisitadas. Arquivamento do processo.
RELATÓRIO e VOTO

•

Por meio do Ofício n 2 1.029/97/5 2 CCR, o Sr. Subprocurador-Geral
da República no Estado da Bahia, Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira,
solicita desta Corte 'cópia do Relatório de Auditoria realizada pela
SECEX/PB no Centro Cultural Beneficente Santa Rita de Cássia/BA, com'
vistas à instrução de processo administrativo, em curso na Procuradoria
da República naquele Estado.
A SECEX/BA, reportando-se ao disposto no Parágrafo único do
art. 30, da Resolução TCU n 2 77/96, informa que a solicitação em questão,
refere-se ao TC-475.215/93 - 1, no qual foram constatadas várias
irregularidades na aplicação de recursos repassados por diversos
Ministérios à referida entidade.
Com efeito, o processo a que se refere o ilustre SubprocuradorGeral está sendo submetido, nesta mesma assentada, à elevada apreciação
dos meus ilustres pares, no qual, acolhendo os pareceres da Unidade
Técnica, manifesto-me no sentido de que o mesmo seja arquivado, uma vez
que a auditoria realizada na entidade surtiu os efeitos colimados, com
a adoção, por parte dos órgãos envolvidos, de todas as providências
determinadas pela Decisão n ° 376/94, proferida na Sessão Plenária de
08.06.94.
O presente processo foi encaminhado a este Relator, pelo Sr.
Secretário-Geral de Controle Externo, nos termos do Parágrafo único, do
artigo 30, da Resolução 112 77/96-TCU.
Assim, à vista do contido acima, e nos termos do preceituado no
artigo 30 da Resolução TCU ng 36/95, proponho que se conheça do pedido
para, em conseqüência, autorizar o fornecimento das cópias requisitadas
ao ilustre representante do Ministério Público Federal.
Com essas considerações, Voto por que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto à elevada apreciação do Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Minist
de 1998
maio
Souza, em 27 de

uciano Brandão Alves de
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

DECISÃO N° 3 1 9 /98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n°: TC- 015.487/97-0
Classe de Assunto: VII- Solicitação
Interessado: Eitel Santiago de Brito Pereira- Subprocurador- Geral
Órgão: Subprocuradoria-Geral da República no Estado da Bahia
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: SECEX/BA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente solicitação do Sr. Subprocurador-Geral da República no Estado da Bahia, nos
termos do art. 30 da Resolução TCU n° 36/95 e autorizar a remessa de cópia do Relatório de Auditoria
constante do TC- 475.215/93-1 ao ilustre representante do Ministério Público Federal naquele Estado;
8.2 - determinar o arquivamento dos autos, após o cumprimento da providência contida no item 8.1
supra.
Ata n° 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
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Presidente
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC n° 425.052/98-2
NATUREZA: Solicitação
ÓRGÃO: Ministério Público Federal - Procuradoria da República em
Mato Grosso
INTERESSADO: Moacir Mendes Sousa, Procurador Regional da
República

EMENTA: Solicitação formulada pela Procuradoria da República no
Estado do MT. Pedido de cópia de auditoria realizada na área de
desapropriações de imóveis do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem no Estado de Mato Grosso - DNER/MT. Matéria ainda não
apreciada pelo Tribunal. Conhecimento ao interessado. Juntada dos autos
ao TC n° 425.021/98-0.

Cuidam os autos de solicitação formulada pelo Procurador Regional da República em Mato
Grosso, Sr. Moacir Mendes Sousa, por meio do OF/PR/MT/M/N 2 035 (fl. 1), de 14/4/98, de cópia, para fins
de instrução do Procedimento Administrativo PR/MT/CJ-0038/98, do inteiro teor da auditoria realizada por
este Tribunal na área de desapropriações do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem no Estado de
Mato Grosso - DNER/MT, notadamente no que concerne ao processo de desapropriação indireta n°
94.000869-4, tramitando na 2 2 Vara da Justiça Federal daquele Estado, movido por Anamélia Adrien Corrêa
da Costa contra o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER.
A SECEX/MT, em sua instrução às fls. 51/52, salienta, preliminarmente, que a presente
solicitação encontra amparo no art. 129, VI, da Constituição Federal, no art. 8°, inciso II, da Lei
Complementar n° 75/93 e no art. 26, inciso I, alínea "b", da Lei n° 8.625/93, enquadrando-se também no art.
30, parágrafo único, da Resolução n° 77/96-TCU, no art. 30 da Resolução n° 35/96-TCU e na cláusula
segunda do Convênio de Cooperação Técnica e Assistência Mútua firmado entre o Tribunal e o Ministério
Público Federal.
Quanto à auditoria da qual se solicita cópia, realizada pelo Tribunal no período de 2 a 11/2/98,
a SECEX/MT informa que a matéria está sendo tratada no TC n° 425.021/98-0, que se encontra, atualmente,
naquela Unidade Técnica, em fase de saneamento, aguardando resultado de diligências efetivadas junto ao
órgão auditado.
Por fim, propõe o encaminhamento dos autos à SEGECEX, para a adoção das providências
previstas no art. 30 da Resolução n° 77/96-TCU, sugerindo o atendimento da solicitação mediante o envio de
cópia do inteiro teor dos autos do TC n° 425.021/98-0, o esclarecimento à autoridade solicitante de que o
referido processo encontra-se em fase de realização de diligências saneadoras, pendendo de manifestação
definitiva desta Corte, e a juntada destes autos ao referido processo.
É o Relatório.
VOTO
Ao analisar o Memorando n° 184-SECEX/MT, de 16/6/97, encaminhando denúncia apócrifa
formulada contra o DNER acerca do pagamento de indenização em Ação Ordinária de Desapropriação
Indireta impetrada junto ao Juízo Federal da 2 Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso, determinei,
mediante Despacho exarado à fl. 19 do referido processo, que a SECEX/MT efetuasse apuração do fato, em
face do possível pagamento, por parte da Autarquia, de terreno desapropriado por valor superior ao de
mercado.
MIN-HGS-457\C.DOCUMENTOS \ 42505298
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

Acompanhava a referida denúncia cópia do Recurso de Apelação interposto junto ao Tribunal
Regional Federal da P Região pelo Procurador Regional da República em Mato Grosso, Sr. Moacir Mendes
Sousa, em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz Federal Rubem Martinez Cunha julgando procedente o
pedido da Anamélia Adrien Côrrea da Costa e condenando o DNER ao pagamento do valor de R$
5.804.823,00 (cinco milhões oitocentos e quatro mil oitocentos e vinte e três reais), referente à justa
indenização pela desapropriação de parte de seu imóvel, corrigida monetariamente na forma da lei. Segundo
o ilustre Procurador, o valor encontrado a título de indenização estava supervalorizado devido à avaliação
errônea do valor real do imóvel.
Em cumprimento ao Despacho supracitado, a SECEX/MT realizou auditoria no DNER/MT,
no período de 2 a 11/2/98, visando não só o exame específico do processo de indenização movido por
Anamélia Adrien Côrrea da Costa mas também dos demais processos de desapropriação da Autarquia, sob
os aspectos da legalidade, da legitimidade e da economicidade.
Os resultados desses exames estão sendo analisados nos autos do TC n° 425.021/98-0, que
se encontra, atualmente, na Unidade Técnica, aguardando resultado de diligência saneadora efetuada junto ao
órgão auditado.
Dessa forma, considerando que a matéria da qual se requer informações ainda não foi apreciada
pelo Tribunal, Voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 27 de maio
1998

ERTO GUIMARÃES SOU
Ministro-Relator
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DECISÃO N2 32 0/98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n2 : 425.052/98-2
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessado: Moacir Mendes Sousa, Procurador Regional da República
Órgão: Ministério Público Federal - Procuradoria da República em Mato Grosso
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEXJMT
Decisão:
O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 30,
parágrafo único, da Resolução n 2 77/96, DECIDE:
8.1 conhecer da presente solicitação, para informar ao Procurador Regional da República em Mato
Grosso, Sr. Moacir Mendes Sousa, que o processo TC n 2 425.021/98-0, relativo à auditoria realizada por este
Tribunal, no período de 2 a 11/2/98, na área de desapropriações de imóveis do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem em Mato Grosso - DNER/MT, encontra-se em fase de saneamento, aguardando
resultado de diligência efetuada junto ao órgão auditado, e que tão logo seja apreciada será atendida a
solicitação formulada;
8.2 determinar ajuntada dos presentes autos ao processo TC n 2 425.021/98-0, para fins de cumprimento
do exarado no item anterior.
Ata n° 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir
Campelo e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
GABINETE DO MINISTRO BENTO JOSE BUGARLN

GRUPO: I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-015.055/97-3.
NATUREZA: Representação.
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Lagoinha/SP.
INTERESSADO: José Galvão da Rocha, Prefeito.
Representação. Irregularidades na execução de convênio apuradas
em sindicância realizada pelo órgão convenente. Prestação de contas
encaminhada ao órgão repassador dos recursos, mas ainda não
aprovada. Determinação para a instauração de Tomada de Contas
Especial. Juntada dos autos às referidas Contas. Ciência ao
interessado.

•

•

Por meio do Oficio de n° 325/97 (fls. 1/2), o Prefeito Municipal de Lagoinha/SP, José
Galvão da Rocha, encaminhou a este Tribunal cópia de documentos integrantes do processo de
Sindicância de n° 09/97 (fls. 2/278) levado a efeito por aquela Prefeitura em face da ocorrência de
irregularidades na execução do Convênio de n° 4.619/96, firmado com o FNDE, pelo Prefeito anterior,
tendo por objeto a construção de uma escola de ensino básico naquele Município.
Mediante despacho de fls. 279, determinei a autuação dos documentos remetidos pelo
Prefeito de Lagoinha/SP como Representação, nos termos do § 4° do art. 9 0 e art. 42 da Resolução TCU
n° 77/96.
No mencionado expediente de fls. 1, informa o interessado que, dentre outras
irregularidades, a Comissão de Sindicância constatou a não conclusão da obra e o pagamento à empresa
Seven Bricks por serviços contratados porém não executados.
Tendo em vista que os documentos enviados pelo Prefeito contêm indícios de
irregularidades na execução do Convênio, propõe a SECEX/SP que:
"seja determinado ao Secretário Executivo do FNDE, se ainda não providenciada, a
instauração no prazo de 30 dias da Tomada de Contas Especial concernente aos recursos federais
repassados em razão do Convênio de n° 4.619/96, celebrado com a Prefeitura Municipal de Lagoinha/SP;
seja comunicado ao representante, Sr. José Galvão da Rocha, o teor da Decisão que
vier a ser proferida;
seja determinado ao Secretário de Controle Interno do Ministério da Educação e do
Desporto que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da aludida Tomada de Contas
Especial, adote as providências a seu cargo, remetendo-a em seguir a este Tribunal".
É o Relatório.
VOTO
As supostas irregularidades no Convênio de n° 4.619/96 foram também objeto de
Representação da Prefeitura do Município de Lagoinha/SP junto ao Ministério Público daquele Estado (fls.
277/278). No entanto não consta dos autos tenham essas supostas irregularidades sido comunicadas ao
órgão repassador dos recursos, em que pese recomendação da Assessoria Jurídica da Prefeitura nesse
sentido (fls. 271/272).
Os recursos, no valor total de R$ 216.118,00, foram repassados em três parcelas, cujas
prestações de contas foram apresentadas ao FNDE, não tendo, porém, sido ainda aprovadas por esse
órgão, consoante pesquisa realizada por minha Assessoria junto ao SIAFI (fls. 284/286).
min_b,b_160p\processos do BJB \ 1998\ d3
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
GABINETE DO MINISTRO BENTO JOSÉ REGAREM

TC-015.055/97-3

Considerando que a Sindicância realizada pela Prefeitura concluiu pela existência de
irregularidades na execução do referido Convênio (fls. 271/272), e tendo em vista o que dispõe o art. 8° da
Lei n° 8.443/92, manifesto minha concordância com a proposta formulada pela Unidade Técnica.
Ante o exposto, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação
deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 27 de maio de 1998.
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Ministro-
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DECISÃO N° 321 /98 - TCU - Plenário
Processo n° 015.055/97-3
Classe de Assunto: VII - Representação.
Interessado: José Galvão da Rocha, Prefeito.
Entidade: Prefeitura Municipal de Lagoinha/SP.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/SP.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Representação por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no
art. 213 do Regimento Interno;
8.2. com fulcro no § 1° do art. 8° da Lei n° 8.443/92, determinar ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação que, no prazo de 30 (trinta) dias, instaure e remeta a esta Corte,
devidamente certificada pela Secretaria de Controle Interno do Ministério da Educação e do Desporto,
Tomada de Contas Especial relativa aos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Lagoinha/SP, por
meio do Convênio de n° 4.619/96, tendo em vista a existência de irregularidades na execução desse
instrumento apuradas pela Sindicância de n° 09/97, realizada pela mencionada Prefeitura;
8.3. determinar a juntada destes autos, oportunamente, à Tomada de Contas Especial que for
instaurada;
8.4. dar ciência desta Decisão ao interessado.
Ata n° 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator),
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
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Grupo I - Classe VII - Plenário
TC-001.061/98-4
Natureza: Solicitação
Interessado: Ministério Público do Estado de Goiás (Dr. Leônidas
Bueno Brito)
Ementa: pedido de informação formulado pelo Procurador do
Tribunal de Justiça de Goiás a respeito do Convênio n° 991/GM/90,
firmado entre o então Ministério da Ação Social e a Prefeitura
Municipal de Pirenópolis-GO. Conhecimento da solicitação com
vistas a atender ao pedido da autoridade solicitante, esclarecendolhe que as informações contidas no TC-325.435/96-0 não foram
ainda objeto de julgamento definitivo deste Tribunal. Juntada ao
processo supracitado e determinação à SECEX-GO, que, quando da
deliberação definitiva desta Corte, dê conhecimento imediato da
mesma ao interessado.
Examina-se processo referente a pedido de informação formulado pelo Sr. Procurador de Justiça
do Estado de Goiás, Dr. Leônidas Bueno Brito, acerca do cumprimento do objeto do Convênio n°
991/GM/90, firmado, em 31.12.90, entre o ex-Prefeito Municipal de Pirenópolis-GO, Sr: Luiz Armando
Pompeu de Pina, e o então Ministério da Ação Social, para execução de sistema de saneamento básico no
povoado de Assunção, no valor original de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros).
Com fundamento no art. 30, parágrafo único, da Resolução TCU n° 77/96, o processo foi
encaminhado à SECEX-GO para análise da matéria nele contida.
O Sr. Diretor da 3aDT examinou cuidadosamente o assunto, registrando, de início, as informações
disponibilizadas nos sistemas informatizados deste Tribunal. Assim, verificou que o Convênio em tela
deu origem à Tomada de Contas Especial sob o n° TC-325.435/96-0, que, após ser enviado à
CISET/MARE para análise de seus fundamentos, retornou àquela SECEX, onde se encontrava para
posterior encaminhamento ao Gabinete do Ministro Relator.
Com relação à admissibilidade da solicitação, o Analista ressaltou as disposições contidas no art.
71, inciso VII, da Constituição Federal e no art. 38, inciso II, da Lei n° 8.443/92, que tratam da
competência do TCU de prestar informações às Casas do Poder Legislativo e às suas respectivas
Comissões, na condição de órgão auxiliar do Congresso Nacional no exercício do controle externo.
Da mesma forma asseverou que a Resolução TCU n° 77/96, ao disciplinar a matéria sob enfoque,
05.
estabeleceu em seu art. 30 que as solicitações feitas pelo Congresso Nacional, por quaisquer de suas
Casas ou por Comissões Técnicas ou de Inquérito serão autuadas e encaminhadas ao Relator de cuja lista
conste o Orgão ou Entidade envolvida. E mais, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo está
previsto que idêntico encaminhamento será feito quando o pedido provier de autoridade integrante do
Ministério Público da União.
O Diretor/Informante, após enfatizar que o solicitante em questão não se incluía entre as
autoridades habilitadas acima referidas, mas em respeito ao órgão envolvido na solicitação, concluiu seu
parecer no sentido de que fossem remetidos os autos à Presidência do Tribunal, por intermédio da
SEGECEX, nos termos do art. 9 0 , § 1°, da Resolução n° 77/96, acompanhado da proposta de deferimento
da informação solicitada, fundada nos seguintes termos:
" o referido convênio foi objeto de Tomada de Contas Especial instaurada pelo órgão de Controle
Interno do então Ministério da Ação Social, a qual recebeu neste Tribunal o n° TC-325.435/96-0, e
encontra-se aguardando, no Gabinete, despacho da Senhora Secretária de Controle Externo, de seu
encaminhamento ao Senhor Relator, Ministro Valmir Campeio."
A Titular da SECEX-GO, dissentindo, em parte, das conclusões do Diretor da 3aDT, manifestouse (fl. 07), nos seguintes termos:
"A meu ver a presente solicitação poderá ser aceita pelo TCU por atender aos requisitos de
admissibilidade previstos na Resolução TCU n° 77/96, no parágrafo único do artigo 30:
MIN-VC_169 Xfrabalho \ votos \ 106198.doc
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'Parágrafo único — aplicam-se as disposições deste artigo às solicitações formuladas pelo
Ministério Público da União, nos termos do art. 26, inciso 1, letra 'b', da Lei 8.625/93, e pelos demais
órgãos com legitimidade para tanto' (grifo nosso)
Ocorre que encontrava-se em tramitação nesta Secretaria processo de Tomada de Contas Especial,
TC 325.435/96-0, encaminhado ao Gabinete do Exmo. Sr. Ministro-Relator Valmir Campelo em
06.04.98, relativo ao convênio objeto desta Solicitação, do qual extraímos cópias anexadas às fls.
08/24, que, à consideração do Sr. Relator, poderão ser oferecidas ao interessado."
É o Relatório.
VOTO
A matéria sob exame tem merecido reiteradas deliberações desta Corte de Contas, vindo, dessa
forma, contribuindo para firmar entendimento acerca do assunto. Cada caso concreto traz à baila
características especiais a serem levadas em consideração, quer pela natureza do assunto solicitado, quer
pela importância da autoridade solicitante.
A questão principal que emerge dos autos, isto é, a concessão de cópia de informações contidas
em processos ainda não apreciados pelo Tribunal, ensejou a Decisão n° 91/96-Plenário (Ata n°' 08/96),
quando ficou consagrado que tais solicitações somente poderiam ser atendidas mediante autorização do
Plenário.
Quanto à admissibilidade do pedido, conforme muito bem ressaltou a Secretária de Controle
Externo da SECEX-GO, encontra amparo no parágrafo único do art. 30 da Resolução TCU n° 77/96
combinado com o art. 26, inciso I, letra "b", da Lei n° 8.625/93, a saber:
"Parágrafo único - aplicam-se as disposições deste artigo às solicitações formuladas pelo
Ministério Público da União, nos termos do art 26, inciso I, letra "b", da Lei no 8.625/93, e pelos
demais órgãos com legitimidade para tanto" (grifei)
Assim, entendo que o Ministério Público do Estado de Goiás, na pessoa de seu Procurador Dr.
Leônidas Bueno Brito, poderá ser incluído entre os demais órgãos com legitimidade para tanto, de que
trata o dispositivo acima transcrito e de conformidade com reiteradas decisões do TCU em casos
análogos.
Vale ressaltar, finalmente, que o processo objeto da presente solicitação (TC-325.435/96-0) não
foi ainda apreciado por esta Corte de Contas, o que, via de conseqüência, exige a necessidade de se levar
ao conhecimento da autoridade solicitante que as informações enviadas não foram alvo de julgamento de
mérito por parte deste Tribunal.
Assim, ante todo o exposto, Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto a
este Colendo Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 27 de maio

ALM1R C AMPELO
Ministro-Relator
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Processo n° TC-001.061/98-4
Classe de Assunto: (VII) - Solicitação
Interessado: Ministério Público do Estado de Goiás (Dr. Leônidas Bueno de Brito - Procurador de
Justiça)
Órgão: Ministério Público do Estado de Goiás
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX-GO
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente solicitação, para, deferindo-lhe o pedido, determinar o envio ao interessado
das informações consubstanciadas no TC-325.435/96-0, juntadas, por cópia, às fls. 08 a 24 destes autos,
esclarecendo à autoridade solicitante que o assunto versado na referida Tomada de Contas Especial não
foi objeto de julgamento definitivo deste Tribunal;
8.2. juntar o presente processo ao TC-325.435/96-0; e
8.3. determinar à SECEX-GO que, quando da deliberação definitiva da matéria contida no TC325.435/96-0, dê ciência imediata ao interessado do posicionamento deste Tribunal.
Ata n° 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo (Relator) e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

VALMIR CAMPELO
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII - PLENÁRIO
TC — 825.040/97-3
Natureza: Solicitação
Entidade: Câmara Municipal de Caracaraí
Interessado: Vereador Djalma Figueiredo - Presidente da Câmara Municipal
de Caracaraí
Ementa: Solicitação de informações acerca de processos em tramitação.
Imprecisão do objeto do pedido. Processos não revestidos com a chancela de
sigilo. Possibilidade de o Tribunal, em respeito ao inciso XXXIII do art. 5°
da Constituição Federal, fornecer as informações solicitadas.
f*.
Examina-se, na oportunidade, solicitação de informações autuada neste feito por determinação de seu
então Relator, o eminente Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, conforme despacho de fis. 163.
Ainda encontrando-se os autos em fase de saneamento, ingressou naquela Unidade Técnica
expediente oriundo da Câmara Municipal de Caracaraí, lavrado nos seguintes termos:
"O Presidente da Câmara Municipal de Caracaraí e a Comissão Processante vem, respeitosamente,
a presença de Vossa Excelência para solicitar, atendendo solicitação do denunciado, documentos
e/ou oficio relatando 'eventuais verificações de contas do Município de Caracaraí - RR, desde a
posse do Senhor António da Costa Reis até apresente data." (Grifei).
Subscrevem a missiva o Sr. Presidente da Câmara Municipal, bem como três outros vereadores
integrantes da referida Comissão Processante.
O Titular da SECEX/RR, na instrução que encaminhou o feito ao Gabinete do então Relator (fis.
164/5), datada de 17.9.1997, alertou para a falta de clareza do texto.
Com relação ao objeto da solicitação em apreço, o diligente Secretário informou que, à época,
tramitavam nesta Corte apenas dois processos que atenderiam ao período discriminado pelo solicitante , qual
seja, a partir de 1 ° .1.1997: o presente feito e o TC - 009.823/97-2, que trata de comunicação de
irregularidades na gestão de recursos federais, pela Prefeitura Municipal de Caracaraí. Outrossim, propôs
fosse conhecida a solicitação em exame como "pedido de informações relativas a processos em tramitação",
com fundamento no inciso III do art. 9 ° da Resolução n° 77/96 - TCU.
É o Relatório.
VOTO
Depreendo destes autos que o real escopo do pedido em apreço consiste em subsidiar a instrução de
processo versando sobre denúncia, em fase de apuração por Comissão Processante integrada por Membros da
Câmara Municipal de Caracaraí.
É de reconhecer, todavia, que o objeto do pleito não apresenta seus contornos bem definidos. A
imprecisão da expressão "eventuais verificações de contas" não permite a especificação da natureza dos
feitos acerca dos quais se deseja obter informações. Até mesmo a extensão dessas informações não é
dedutível da leitura do expediente em apreço.
Não obstante isso, determinei à minha assessoria que realizasse consulta ao Sistema CAPT, ocasião
em que verifiquei a existência de três outros processos, além daqueles indicados pelo Titular da SECEX/RR,
que, em princípio, abrangeriam o período indicado na solicitação. Encontram-se eles a seguir discriminados:
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009.823/97-2: Representação acerca de irregularidades na gestão de recursos federais oriundos de
convênios;
825.040/98-1: Tomada de Contas Especial de Raimundo Guimarães Costa pela omissão no dever de
prestar contas;
825.115/97-3: Tomada de Contas Especial instaurada pela CISET/MARE, contra o Sr. Raimundo
Guimarães Costa;
825.137/97-7: Tomada de Contas Especial instaurada pela CISET/MARE, contra o Sr. Raimundo
Guimarães Costa, relativa ao Convênio n° 212/92.
Importa mencionar que o Tribunal ainda não apreciou os processos acima indicados.
Como é cediço, a partir da Decisão n° 91/96 - Plenário (Ata n° 8/96), esta Corte vem firmando
posicionamento de que informações a respeito de matéria sobre a qual ainda não tenha deliberado somente
poderão ser atendidas mediante autorização do E. Plenário (Decisões n° 190/97 e 191/97, ambas do Plenário
e constantes da Ata n° 12/97).
Por outro lado, à luz das normas regulamentares vigentes, mais especificamente do art. 30 da
Resolução TCU n° 36/95, verifica-se que os subscritores do pedido em análise não deteriam legitimidade
para obter informações sobre processos em andamento no TCU. Entretanto, é forçoso reconhecer que o
inciso XXXIII do art. 5 0 da Constituição Federal impõe aos órgãos públicos o dever de prestar informações
de interesse particular, coletivo ou geral, sob pena de responsabilidade. Dessa forma, apesar da ausência de
delimitação precisa da matéria sobre a qual se deseja informações, entendo preenchidos os aludidos
pressupostos constitucionais autorizativos do deferimento do pleito.
Saliento, por fim, que o conteúdo das informações a serem prestadas está submetida à
discricionariedade dos agentes públicos cedentes. In casu, creio ser suficiente informar ao peticionário que
tramitam nesta Corte os processos acima indicados, o nome das partes e o assunto de que tratam.
Ante todo o exposto, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste
Plenário.

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 27 de maio de 1998.
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DECISÃO N° 323 /98 — TCU — PLENÁRIO
Processo n° TC - 825.040/97-3.
Classe de Assunto: Solicitação.
Interessado: Vereador Djalma Figueiredo (Presidente da Câmara Municipal de Caracará).
Órgão: Câmara Municipal de Caracará
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECE~
Decisão: O Tribunal, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
0
8.1. acolher a presente solicitação, com fulcro no inciso XXXIII do art. 5 da Constituição Federal,
informando ao interessado que se encontram tramitando no Tribunal, ainda sem terem sido objeto de
deliberação, os processos a seguir indicados:
- 009.823/97-2: Representação acerca de irregularidades na gestão de recursos federais oriundos de
convênio;
- 825.040/98-1: Tomada de Contas Especial de Raimundo Guimarães Costa pela omissão no dever de
prestar contas;
- 825.115/97-3: Tomada de Contas Especial instaurada pela CISET/MARE, contra o Sr. Raimundo
Guimarães Costa;
- 825.137/97-7: Tomada de Contas Especial instaurada pela CISET/MARE, contra o Sr. Raimundo
Guimarães Costa, relativa ao Convênio n° 212/92;
8.2. determinar à SECEX/RR que, após prestar as informações indicadas no subitem 8.1 desta Decisão;
dê continuidade à instrução do Relatório de Auditoria, consubstanciado nestes autos.
Ata n° 19/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos,
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio,
e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler (Relator).

‘•13 ,4)
HOMERO SANTOS
Presidente

BE .11JAMINiM ER
1 inistro- lator

— 1 1 7—
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ANEXO II DA ATA N° 19, DE 27-05-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
SUSPENÇÃO DE VOTAÇÃO ANTE PEDIDO DE VISTA
Inteiro teor do Relatório, Voto e Proposta de Decisão emitida pelo Relator, Ministro Carlos
Átila Álvares da Silva, no tocante ao processo n° 002.202/94-8, cuja votação foi suspensa, nesta data, ante
pedido de vista formulado pelo Ministro Valmir Campelo, de acordo com o artigo 56 do Regimento
Interno.

*
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GRUPO II- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC-002.202/94-8 (c/ um volume)
NATUREZA: Embargos de Declaração
ENTIDADE: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Ipea/DF
INTERESSADOS: Aylton Ventura e José Carlos Pacheco Pereira
EMENTA: Embargos de Declaração interpostos contra a Decisão n°
118/98-TCU - Plenário. Rejeição. Inexistência de obscuridade, omissão
ou contradição.

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos à Decisão n° 118/98-TCU - Plenário,
proferida em Sessão de 25/03/1998, em que o Tribunal, examinando pedido de reexame do subitem 8.1.4 da
Decisão n° 206/95-TCU - Plenário, decidiu conhecer do recurso interposto para, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo, em todos os seus termos, a decisão recorrida (fls. 01/05).
Os interessados argumentam que a decisão embargada deixou de atacar questão fundamental
às suas defesas. Essa questão diz respeito à anexação, a estes autos, proposta pela 2a Secex, dos processos
nos TC-003.990/91-5 e TC-004.006/91-7, que são os processos de aposentadoria dos interessados, ainda não
apreciados por este Tribunal.
Entendem que a análise dos seus processos de aposentadoria à luz da Súmula n° 106 e da parte
final da Súmula n° 235, ambas da Jurisprudência deste Tribunal, teria como conseqüência a dispensa da
obrigatoriedade do recolhimento das importâncias recebidas que são incompatíveis com o Regime Jurídico
Único, não sendo, por isso, atingidos pela determinação constante do subitem 8.1.4 da Decisão n° 206/95TCU - Plenário.
Em defesa dos seus pontos de vista trazem o parecer CGR/CR n° AS-021/88, da
Consultoria-Geral da República, além de dois processos administrativos em que o TCU dispensou servidores
do próprio quadro de pessoal da reposição de valores recebidos a maior e do Voto Revisor exarado nestes
autos pelo Sr. Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, naquela Sessão de 25/03/1998, e cuja proposta não foi
acolhida pelo Tribunal.
É o Relatório.
VOTO

.10

Os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente (fl. 01 - Vol. I), com
base no art. 34 da Lei Orgânica deste Tribunal, cabendo, conseqüentemente, o conhecimento do recurso.
Os embargantes argumentam que a Decisão n° 118/98-TCU - Plenário foi omissa por não
determinar a juntada destes autos aos seus processos de aposentadoria.
O cumprimento da Decisão n° 206/95-TCU - Plenário exigiu a revisão de 312 processos de
aposentadoria de servidores inativos do Ipea, conforme informação de seu Diretor-Executivo (fl. 49 - Vol.
Principal). O cumprimento do subitem 8.1.4 dessa Decisão atinge a todos esses servidores inativos. Por isso,
este processo de Relatório de Inspeção Ordinária deve ser juntado às contas anuais daquela Fundação,
inclusive, também, em cumprimento ao disposto no art. 194, § 10 do Regimento Interno deste Tribunal, porque
é nas contas anuais que se verificará a implementação das medidas alvitradas.
Nos termos do art. 22 da Resolução TCU n° 77/96, "os processos que tenham relação ou
dependência entre si poderão ser juntados..." . Observa-se que a juntada de processos é uma faculdade, ela
não é impositiva.
1
\\Min-ca_132\c\relatorios\00220294.cmb.doc
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De igual forma, o entendimento firmado na Súmula n° 106 fica reservado, a critério do
Tribunal, para aquelas situações particulares que reunam os pressupostos nela contidos, não existindo amparo
para a pretensão dos requerentes de outorgar-lhe caráter genérico e aplicação indiscriminada, extensivamente
a todos os inativos e pensionistas.
As dúvidas surgidas quanto à composição da remuneração dos servidores amparados pelo art.
243 da Lei n° 8.112/90 já há muito tempo estão dirimidas (Decisão n° 572/92-TCU - Plenário). As reiteradas
decisões ratificando o entendimento firmado culminou na edição do enunciado n° 241 da Súmula da
Jurisprudência predominante deste Tribunal, in verbis:
"As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei
no 8.112/90, de 11/12/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo
emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do
art. 243 do citado diploma legal."
Não há, na decisão embargada, obscuridade, omissão ou contradição a ser corrigida
Nesse sentido, concluo que os embargos de declaração apresentados tempestivamente devem
ser conhecidos, para, no mérito, ser rejeitados, mantendo-se em seus termos a Decisão n° 118/98-TCU Plenário.
Conseqüentemente, VOTO por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora submeto à
apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 27 de maio de 1998

Carlo Atila Álvares da Silva
Ministro Relator

•

•
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DECISÃO N° /98-TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-002.202/94-8 (c/ um volume)
Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração.
Interessados: Aylton Ventura e José Carlos Pacheco Pereira.
Entidade: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea/DF.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: não atuou.
Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei n°
8.443/92 c/c o art. 19, inciso II, do Regimento Interno, DECIDE conhecer dos presentes embargos de
declaração, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se em todos os seus termos a Decisão n° 118/98-TCU Plenário, de 25/03/1998.
Ata n° 1 9/98 - Plenário.
Data da Sessão:•7/ 05/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes:

fet.„4.36:(-2
Carlos Atila Álvares da Silva
Ministro Relator
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ANEXO III DA ATA N° 19, DE 27-05-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de nos 325 a
327, 329 e 330, adotadas nos processos n's 450.235/97-1, 014.678/96-9, 009.805/97-4, 011.954/97-3 e
003.554/96-1, 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 n° 324), o Tribunal Pleno levantou a
chancela de "sigilo" apenas da Decisão, mantendo-a em relação às demais peças processuais.

•
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Processo n° TC-013.389/95-5 (Sigiloso) - Apenso: TC-013.768/96-4
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Decisão n° 081/97-TCU-Plenário, originada de processo de
Denúncia).
Interessado: Paulo César Ximenes Alves Ferreira, Presidente.
Entidade: Banco do Brasil S.A.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues, Subprocurador-Geral.
Unidade Técnica: 10a Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei
n° 8.443/92 e nos arts. 230, 232 e 233 do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. conhecer dos elementos apresentados pelo Sr. Paulo César Ximenes Alves Ferreira como Pedido de
Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo em todos os seus termos a Decisão Sigilosa n°
081/97-TCU-Plenário, de 05/03/1997;
8.2. levantar a chancela de "sigiloso" apenas da presente Decisão, mantendo-a quanto às demais peças
do processo, uma vez que o mesmo contém informações abrangidas pelo sigilo bancário de que trata o art.
38 da Lei n° 4.595/64;
8.3. dar conhecimento desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao interessado; e
8.4. encaminhar o presente processo à 8a Secex, para os fins previstos no subitem 8.2 da mencionada Decisão Sigilosa n° 081/97-TCU-Plenário (realização de inspeção no Banco do Brasil S.A.).
Ata n° 20/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator),
Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e o Ministro-Substituto
Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que alegou impedimento: Benjamin Zymler.

•
HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS TILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO 1— CLASSE V — Plenário (sigiloso)
TC-450.235/97-1
Natureza: Representação
Unidade: Secretaria de Transportes do Governo do Estado do Pará —
SETRAN/PA.
Responsável: Amaro Barreto da Rocha Klautau
Interessado: Equipe de Auditoria da SECEX/PA

•

Ementa: Representação de Equipe de Auditoria, com fulcro no artigo
209 do RITCU. Supostas irregularidades detectadas em documentação
referente a convênio/licitação/contratação de obras de pavimentação de
rodovia, executadas, pelo Estado do Pará, com recursos federais.
Conhecimento. Procedência parcial. Falhas de natureza formal.
Determinações ao órgão estadual. Arquivamento.
RELATÓRIO

•

Versam os presentes autos sobre representação de autoria de Equipe de Auditoria da
Secretaria de Controle Externo do Estado do Pará — SECEX/PA (fls. 1/53), acerca de supostas
irregularidades praticadas pela Secretaria de Transportes do Governo do Estado do Pará — SETRAN/PA,
consistentes na inexistência, em arquivo próprio do órgão, da documentação original referente a convênio,
licitação e contrato, bem como no pagamento antecipado de serviços.
Cumpre ressaltar, preliminarmente, que a representação ora apreciada decorre de Auditoria
2.
realizada pela SECEX/PA, em cumprimento à Decisão Sigilosa s/n°, do Plenário do TCU, que determinou
a realização de levantamentos de auditoria em obras pré-selecionadas pela SAUDI, para atendimento do
art. 69, inciso II, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1998 (Lei n° 9.473/97).
Segundo informação dos representantes, inexistem, nos arquivos do órgão estadual auditado,
os originais do Convênio n° PG-114/85, firmado em 13.03.85 entre o DNER e o DER/PA, sucedido pela
SETRAN/PA, tendo por objeto a pavimentação da Rodovia BR-222/PA, trecho Marabá/Dom Eliseu.
Da mesma forma, não foi localizada pela equipe de auditoria a documentação referente à
licitação (Concorrência n° 08/85) e ao correspondente contrato (n° 144/85) e seus aditivos, firmado em
31.12.85, entre a Construtora Andrade Gutierrez e o DER/PA, este último posteriormente sucedido pela
SETRAN/PA no pólo ativo da contratação.
Além disso, foi constatada, pela equipe de auditoria, a prática de pagamentos antecipados de
serviços por parte do órgão estadual.
Parecer da Unidade Técnica
A partir das constatações supra, os autores da representação em tela, com . as anuências do
ia
Diretor da Divisão Técnica e do Titular da SECEX/PA, propuseram o seguinte encaminhamento:
Ante o exposto, propomos que seja determinado à Secretaria de Transportes do
"4.
Governo do Estado do Pará — SETRAN/PA (..) que:
Providencie cópia autêntica do Convênio n° PG-114/85, do Contrato n° 144/85 e de seus
respectivos Termos Aditivos;
Providencie a reconstituição do processo licitatório da Concorrência n° 08/85, dele
devendo constar todos os documentos que lhe são próprios;
O pagamento das despesas só será efetuado quando ordenado após sua regular
liquidação, consoante o disposto no art. 62 da Lei n° 4.320/64."
Parecer do Ministério Público
O representante dd Ministério Público, Dr. Jatir Batista da Cunha, manifestou-se de acordo
Min-mv_118\C:\Votos98\450235-97-1.doc
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com as proposições da Unidade Técnica, sugerindo, adicionalmente, o arquivamento dos autos, pelo fato
de o aludido órgão não figurar no rol de entes obrigados a prestar contas regularmente ao TCU.
É o Relatório.

VOTO
O presente processo decorre de amplo trabalho de auditoria realizado pelo Tribunal, por meio
de suas Unidades Técnicas espalhadas por todo o país, com o objetivo de avaliar a legalidade e a
economicidade de diversas obras a serem provavelmente incluídas no projeto de Lei Orçamentária para o
presente exercício, em atendimento ao artigo 69, inciso II, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 1998
(Lei n° 9.473/97).
Conforme relatado, as falhas constatadas pela equipe de auditoria são de natureza formal,
podendo ser sanadas mediante as providências preconizadas pela SECEX e ratificadas pelo Ministério
Público, com pequenas alterações para o aperfeiçoamento da redação.
Ante todo o exposto, acolho os pareceres, com o acréscimo proposto pelo Ministério Público,
e Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 27 de maio de 1998

Marcds Vinicios Vi ça
Ministro-Relat r

•

•
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Proc. TC-450.235/97-1
Representação

Parecer

Cuida-se de Representação formulada pela SECEX/PA acerca de irregularidades verificadas em
auditoria realizada na obra de pavimentação da Rodovia BR-222/PA, trecho Marabá/Dom Eliseu.
Somos distinguidos com a solicitação de audiência do eminente Ministro-Relator MARCOS
VINICIOS VILAÇA, mediante o V. Despacho exarado às fls. 56.
A Unidade Técnica propõe determinação à Secretaria de Transportes do Governo do Estado do
Pará - SETRAN/PA no sentido de que:
a) providencie cópia autêntica do Convênio n.° PG-114/85, do Contrato n.° 144/85 e de seus
respectivos Termos Aditivos;
providencie a reconstituição do processo licitatório da Concorrência n.° 08/85, dele devendo
constar todos os documentos que lhe são próprios; e
efetue o pagamento das despesas somente quando ordenado pela autoridade competente após
sua regular liquidação, consoante o disposto no artigo 62 da Lei n.° 4.320/64.
Relativamente a essas proposições, tratando-se de recursos federais, nada temos a opor.
Adicionalmente, sugerimos o arquivamento dos autos, em razão do fato de a aludida Secretaria
não figurar no rol dos entes obrigados a apresentar prestação de contas a este Tribunal.
/,
ProCu doria, em 06 de março de 1998

atfr B atista d Cunha
Procurador-Geral em exercício
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DECISÃO N° 3 2 5/98 — TCU — Plenário
htoc;t ó

1. Processo n° TC-450.235/97-1 (sigiloso)
2. Classe de Assunto: V — Representação
3. Responsável: Amaro Barreto da Rocha Klautau
4. Unidade: Secretaria de Transportes do Governo do Estado do Pará — SETRAN/PA.
5. Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
6. Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
7. Unidade Técnica: SECEX/PA
8. DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente representação, formulada por equipe de auditoria da Secretaria de Controle
Externo no Estado do Pará — SECEX/PA, com base no art. 209 do RI/TCU, para no mérito considerá-la
parcialmente procedente, ante a natureza formal das irregularidades constatadas;
8.2 - determinar ao Titular da Secretaria de Transportes do Governo do Estado do Pará —
SETRAN/PA, com base no art. 43, inciso I, da Lei n° 8.443/92, que:
8.2.1. providencie e mantenha em arquivo organizado, à disposição dos órgãos de controle:
a) cópia autêntica do Convênio n° PG-114/85, do Contrato n° 144/85 e de seus respectivos Termos
Aditivos;
b) reconstituição do processo referente à Concorrência n° 08/85, dele devendo constar todos os
documentos que lhe são próprios;
8.2.2. somente efetue o pagamento das despesas após sua regular liquidação, consoante o disposto no
art. 62 da Lei n° 4.320/64;
8.3 - retirar a chancela de sigilo aposta aos autos; e
8.4 - determinar o arquivamento do presente processo.
9. Ata n° 20/98 - Plenário
10. Data da Sessão: 27/05/1998 — Extraordinária de caráter reservado
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.

•
HOMERO SANTOS
Presidente

•

MARC IS VINICII S VILAÇA
Ministro-R- lator
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GRUPO II- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-014.678/96-9 (Sigiloso) - c/ 1 volume
NATUREZA: Denúncia
ÓRGÃO: Tribunal Regional do Trabalho da lr Região-TRT/SC
INTERESSADO: identidade preservada (art. 55, § 1 0 , da Lei n° 8.443/92
c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da Resolução TCU n° 77/96)
EMENTA: Denúncia. Pagamento de pessoal. Irregularidades no cálculo de
parcelas de funções comissionadas incorporadas. Conhecimento. Diligência.
Inspeção. Pagamento com fundamento em decisão judicial. Situação
regularizada pelo Plano de Cargos e Salários do Poder Judiciário.
Cancelamento do sigilo. Juntada deste processo às contas respectivas.

Processo originário de denúncia formulada a este Tribunal sobre possíveis irregularidades
que estariam ocorrendo no Tribunal Regional do Trabalho da 12 . Região em relação ao cálculo da
vantagem pessoal denominada "quintos".
Após a inspeção realizada pela Secex/SC para examinar a veracidade dos fatos
denunciados, foi elaborado o Relatório de fls. 218/221, que a seguir transcrevo, em parte, cujas conclusões
são corroboradas pelo Diretor de Divisão e pelo Secretário de Controle Externo (fls. 221/222) .
et

A partir da MP n° 831/95, a Administração do TRT/SC suspendeu o pagamento de
incorporação de quintos, transformando os já concedidos em vantagem pessoal, nos termos da norma
citada.
Os servidores da Justiça do Trabalho em Santa Catarina, inconformados com tal decisão,
impetraram Mandado de Segurança Coletivo com pedido de Liminar contra o Ato da Presidência,
junto ao próprio Tribunal Regional do Trabalho, por meio de seu Sindicato-SITRAESC, com vistas a
assegurar a manutenção do reajuste das incorporações concedidas, de acordo com o reajuste dos
Cargos em Comissão.
Os servidores lograram êxito, sendo concedida Liminar (fls. 55, Vol. I) pelo Exm° Sr.
Juiz-Relator do Processo, Francisco Alano, nos seguintes termos:
assegurando aos
`... Acolhendo os fundamentos expendidos CONCEDO A LIMINAR,
a equivalência de sua retribuição
impetrantes os direitos de que trata o art. 62 da Lei n° 8.112/90,
com as das funções e cargos nos quais adquiriram os respectivos direitos, afastando a aplicação do
critério de reajustes exclusivamente pelos índices gerais de reajuste dos servidores públicos,
inclusive no que tange aos servidores que exercem funções gratificadas ainda não incorporadas, visto
que presentes o lumus boni juris' e o periculum in mora', considerando a feição alimentar da
remuneração em comento... '(grifamos)
A partir da Liminar transcrita, o IRT/SC continuou a pagar a incorporação dos quintos,
atualizando-os conforme o aumento da remuneração dos cargos em comissão. Quando da concessão
da dminar, já estava em vigor a Lei n° 9.030/95, que estipulou a remuneração dos cargos em
((missão, fixando valores em parcela única para os cargos DAS 4, 5 e 6. Com isso, o TRT/SC, na
falta das parcelas (Representação e GADF) utilizadas como base de cálculo para a incorporação,
1
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utilizou o valor total da remuneração dos Cargos para cálculo da referida vantagem.
Foram interpostos Agravos Regimentais e Preliminares de Incompetência contra a
referida Medida Liminar, sendo negado provimento aos Agravos e Preliminares e extinto o Mandado
de Segurança, por perda do objeto, em razão da edição da MP n° 1.160/95 que revigorou a
incorporação dos quintos e criou os décimos (Acórdão-TP-n° 05770/96 do TRT/SC). O voto do JuizRelator do referido Acórdão (fis. 205/206, Vol. I) estabeleceu critérios a serem observados para o
pagamento das incorporações de quintos, como se seguem:
'1) Os quintos incorporados até 28.02.95 continuam a ser calculados diretamente sobre a
remuneração total dos referidos cargos fixados no anexo I da Lei n° 9.030, de 13.04.95, conforme o
artigo 1° do referido diploma legal.
2) Os quintos incorporados após 28.02.95 até 26.10.95 passam a ser calculados de acordo
com o estabelecido na Medida provisória n° 1.160, de 26.10.95, nos termos do seu artigo 5°.
A ressalva contida neste dispositivo (art. 5" da MP n° 1.160) não deve retroagir para
prejudicar o direito adquirido até 28.02.95, procedendo-se, quanto aos servidores que implementaram
quintos de cargos de DAS até aquela data, o estipulado no item a acima referido.'
O Acórdão foi contestado por meio de Recurso Ordinário da Advocacia Geral da União
(lh. 216, Vol. 01) e remetido ao e. Tribunal Superior do Trabalho em 14.11.96, onde se encontra até o
momento desta Inspeção.
Embora a matéria encontre-se pendente de apreciação pelo TST, outro fato veio
solucionar a questão. Trata-se do surgimento da Lei n° 9.421, de 24 de dezembro de 1996 (fls. 210,
vol. I), a qual cria as carreiras dos servidores do Poder Judiciário, fixando os valores de sua
remuneração.
Com a nova Lei, a Presidência do Tribunal Superior do Trabalho transmitiu ao TRT/SC,
por meio do Oficio Circ. STST.GDGCA.GP n° 008/97 (fls. 212/213, Vol. I) os procedimentos a serem
adotados para o pagamento da remuneração dos servidores, em conformidade com a Lei n° 9.421/96,
esclarecendo que não deverá ser acrescida nenhuma outra vantagem não mencionada na referida Lei:

•

•

'Ressalto que as tabelas que acompanham este Oficio, destinadas a aplicação no ano de
1997, seguiram a estrita interpretação da Lei, e, como tal, devem ser rigorosamente observadas, sem
acréscimos de qualquer outra vantagem não mencionada na Lei n° 9.421/96.'
Após o recebimento do referido oficio, a Exma Sr° Presidenta do TRT/SC, Dr° Júlia
Mercedes Culy Figueiredo, autorizou a aplicação dos procedimentos determinados pelo TST (fls. 214,
Vol. I). Com isso ficou sustado o pagamento da rubrica 'Diferença de Mandado de Segurança',
regularizando a situação.
CONCLUSÃO
Com base nas informações prestadas pela Administração do TRT/SC e nos documentos
apresentados pelo Órgão, entendemos que não houve, por parte da Administração do TRT/SC
irregularidades no pagamento de incorporação de quintos, pois os Atos Administrativos analisados
estavam vinculados a Decisões Judiciais, delas não podendo se afastarem. Assim, não há, a nosso ver,
como responsabilizar a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho/SC ou qualquer outro servidor
pelos pagamentos. Outrossim, os pagamentos já realizados são passíveis de devolução, se assim
entender o e. Tribunal Superior do Trabalho; não se configurou, portanto, dano ao Erário.
Portanto, no nosso entender, a presente Denúncia, embora tendo apontado corretamente
os fatos, carece de fundamento quanto às irregularidades denunciadas.
2
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PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Ante o exposto, com base nos artigos 194, inciso I e 215, § 1°, do RPTCU, propomos:
I - arquivar o presente processo;
II - juntar o processo às contas do Tribunal Regional do Trabalho/12" Região-SC, do
exercício de 1996;
III - manter o sigilo do processo quanto à autoria da Denúncia; e
IV - informar ao denunciante o inteiro teor da Decisão que venha a ser adotada pelo e.
Tribunal de Contas da União."
O Ministério Público manifesta-se (fl. 224) de acordo com a proposta da Unidade Técnica
É o Relatório.
VOTO

Os fatos apontados como irregulares estavam, a princípio, amparados em decisão judicial e
depois, com o advento da Lei n° 9.421, de 24 de dezembro de 1996, as dúvidas sobre a regularidade do
procedimento adotado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região foram superadas.
Ante o que foi levantado nestes autos, entendo pertinente a proposta oferecida pela
Unidade Técnica, com a qual se manifesta de acordo o Ministério Público, exceto com referência ao sigilo
e ao arquivamento do processo, dos quais discordo, por não ver razões consistentes para a manutenção do
sigilo e, quanto ao arquivamento, deve ser observado o que dispõe o § 1° do art. 194 do RI/TCU.
Dessa forma, acolho, em parte, os pareceres e VOTO por que o Tribunal de Contas da
União adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 27 de maio de 1998.

Carlo Atila Álvares da Silva
Ministro Relator

3
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Proc. TC-014.678/96-9
Denúncia
PARECER
Cuidam os autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades no tocante a(
pagamento de quintos incorporados por servidores ocupantes de funções comissionadas no Tribuna
Regional do Trabalho da Ir Região em Santa Catarina - TRT/SC.
Adotadas as providências cabíveis por parte da SECEX/SC, e considerando o contid(
nos autos, que mostram ter o TRT/SC agido em conformidade com decisões judiciais, recorrend(
na forma e prazo apropriados, ainda pendentes de decisão definitiva, e ante a solução do caso con
o advento da Lei n° 9.421/96, manifestamo-nos, em atendimento à honrosa solicitação de audiência
propiciada pelo Exmo. Sr. Ministro-Relator Carlos Átila Álvares da Silva, de acordo com a!
proposições formuladas pela Unidade Técnica (fls. 221 e 222 do Vol. I).
Ministério Público, em 10 de julho de 1997

Mari

•

ardo De Vries Marsico
Procurador

•
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DECISÃO N° 326 /98-TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-014.678/96-9 (Sigiloso) - c/ 1 volume
Classe de Assunto: VII — Denúncia Sigilosa.
Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 1 0 , da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da
Resolução TCU n° 77/96).
Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12 Região - TRT/SC.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico, Procurador.
Unidade Técnica: Secex/SC.
Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 53 e 55, §
1°, da Lei n° 8.443/92 c/c os arts. 194, § 1°, e 212, § 3° do RI/TCU, DECIDE:
8.1. conhecer da denúncia em pauta para, no mérito, considerá-la procedente;
8.2. acolher as razões de justificativa apresentadas e determinar a juntada do presente processo às
contas do Tribunal Regional do Trabalho da 12' Região, relativas ao exercício de 1996, para exame em
conjunto e em confronto;
8.3. retirar a chancela de "sigiloso" dos presentes autos; e
8.4. encaminhar ao denunciante e ao TRT/12a Região cópia desta Decisão, bem como do Relatório e
Voto que a fundamentam.
Ata n° 20/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 — 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, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin,
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS TILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO 1- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC n2 009.805/97-4 (Sigiloso, com 1 Vol.)
NATUREZA: Denúncia
ENTIDADE: Complexo Industrial e Portuário de SUAPE
INTERESSADO: Identidade preservada (Resolução n 2 77/96-TCU,
alterada pela Resolução n 2 110/98-TCU)

EMENTA: Denúncia sobre possíveis irregularidades na utilização de área
alfandegada do Complexo Industrial e Portuário de SUAPE por empresa
privada, acompanhada de solicitação de aferição da legalidade da
concessão e aplicação das verbas originárias do Orçamento Geral da
União. Improcedência. Cancelamento do sigilo e arquivamento do
processo. Ciência ao interessado.

Cuidam os autos de denúncia formulada acerca da suposta ocupação ilegal de recinto
alfandegado do Complexo Industrial e Portuário de SUAPE, o Pátio de Containers - PCON, desde 1991, pela
empresa Armazéns Gerais Cohárnbia S.A., acompanhada de solicitação de aferição da legalidade da aplicação
das verbas originárias do Orçamento Geral da União, repassadas ou a repassar ao Estado de Pernambuco,
destinadas ao referido Porto.
As principais irregularidades consignadas na peça denunciatória e nos elementos que a
acompanham (fls. 2/52) referem-se, em síntese, a:
a) instalação irregular da empresa Armazéns Gerais Colúmbia S.A. no PCON do Porto de
SUAPE, em virtude dos seguintes aspectos:
- ausência de contrato ou concessão, decorrente de processo licitatório, para a exploração das
instalações portuárias;
- usurpação de funções próprias e exclusivas da autoridade portuária credenciada pela Receita
Federal para operar no PCON, a Administração do Porto de SUAPE, tais como unitização e desunitização
de containers, arrecadação de tarifas portuárias, depósito de mercadorias na zona primária sob controle
aduaneiro e controle da movimentação de cargas;
perda de receita por parte da Administração do Porto de SUAPE com a movimentação de
containers;
desenvolvimento, na área interna do PCON, de atividades não previstas no Regulamento
Aduaneiro, relacionadas à oficina para conserto, manutenção e lavagem de unidades de carga;
utilização gratuita da infra-estrutura do Porto de SUAPE, incluindo iluminação pública,
fornecimento de água e energia elétrica, recuperação de piso, seguro contra roubo, acidentes e incêndio,
serviços de vigilância e segurança;
b) danos ambientais causados pela empresa Armazéns Gerais Colúmbia S.A. devido ao uso, em
suas oficinas instaladas no PCON, de gases e fluidos corrosivos e/ou tóxicos para manutenção e limpeza dos
containers, sem qualquer controle por parte do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA e da
Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos - CPRH.
Em primeira instrução (fls. 53/55 do Vol. I), a SECEX/PE entendeu necessária a realização de
inspeção junto ao Porto de SUAPE para exame da documentação pertinente e vistoria de suas instalações,
visando constatar a procedência dos itens denunciados. Para tanto, propôs que fossem promovidas diligências
preliminares junto aos órgãos abaixo discriminados, objetivando obter os seguintes esclarecimentos:
MIN-HGS-456\ C:DOCUMENTOS \00980597
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- à Secretaria da Receita Federal - SRF, para que informasse se a empresa Armazéns Gerais
Colúmbia S.A. estava regularmente credenciada para operar no PCON do Porto de SUAPE, em especial no
tocante às exigências da legislação aduaneira em vigor;
ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE/PE, para que encaminhasse cópia de
relatórios de auditorias porventura existentes naquele Tribunal, relativos ao Porto de SUAPE, nas quais tivesse
sido identificado descumprimento das exigências contidas na Lei n 2 8.630/93, e legislação complementar, bem
como inobservância às normas da legislação ambiental em vigor; e,
à Superintendência Estadual do IBAMA, para que informasse acerca da existência de
fiscalizações ambientais no PCON do Porto de SUAPE, diretamente ou por meio da Companhia
Pernambucana de Recursos Hídricos - CPRH e, caso afirmativo, dos resultados e ações decorrentes dessas
fiscalizações.
Por meio do Despacho exarado à fl. 56 do Vol. I, autorizei a realização de inspeção no Porto
de SUAPE, bem como a efetivação das diligências preparatórias alvitradas pela Unidade Técnica.
Em atendimento à diligência supracitada, a SRF encaminhou o expediente à fl. 63 do Vol. I,
por meio do qual informa, entre outros, que a empresa Armazéns Gerais Colúmbia S.A. está credenciada na
Alfândega do Porto de Recife, nos termos do art. 1 2, § 1 2, III, da Lei ri2 8.630/93, na qualidade de operador
portuário, exercendo atividades de movimentação fisica das unidades de carga existentes na Zona Primária do
Porto de SUAPE, inclusive no PCON.
Já o TCE/PE encaminhou cópia do Relatório Técnico elaborado por auditores daquela Corte,
inserida às fls. 65/88 do Vol. I, referente ao processo de apuração de denúncia formulada contra o Complexo
Industrial e Portuário de SUAPE, de mesmo conteúdo, autoria e época da presente denúncia, no qual foi
averiguada de forma minuciosa a procedência dos itens ora denunciados.
Quanto ao IBAMA/PE, a Unidade Técnica informou que, até aquele momento, não havia sido
encaminhada pelo órgão qualquer resposta à diligência efetivada pelo Tribunal. Entretanto, segundo
informações extraídas do relatório encaminhado pelo TCE/PE, a Unidade Técnica verificou que aquela
Superintendência, ao pronunciar-se, em junho/97, sobre um Pedido de Inspeção e uma Representação acerca
de possíveis danos ambientais provocados no PCON, constatou não haver qualquer detalhe que sugerisse a
aplicação e/ou adoção de providências no âmbito de sua competência, até mesmo porque a oficina cujas
atividades estavam sendo questionadas já se encontrava desativada naquela ocasião.
Após examinar detidamente os elementos supracitados, a Unidade Técnica entendeu merecerem
apreciação, dentre os assuntos abordados na presente denúncia pertinentes à jurisdição do Tribunal, as
seguintes ocorrências, in verbis:
"a) operação potencialmente ilegal dos Armazéns Colúmbia S.A. até 25/2/93, autorizada pela
Administração do Porto de Suape, no respectivo Pátio de Containers, caso não tenha sido resultante de
contrato ou concessão, decorrente de processo licitatório (Decreto-Lei 200/67, artigo 10; Decreto-Lei
2.300/86, artigo 2 2;
operação de instalação portuária sem o contrato de arrendamento,
previsto no art. 42,
inciso I, da Lei n 2 8.630/93, a partir de 25/2/93, por parte dos Armazéns Colúmbia S.A., em que pese ter sido
efetuada sua pré-qualificação pela Administração do Porto de Suape (art. 33, § 12, inciso III, da Lei n 2
8.630/93); e,
operações de unitização e desunitização de containers,
realizadas pelos Armazéns
Colúmbia S.A., em princípio, sem o devido crendenciamento pela Receita Federal (art. 562, Decreto
91.030/85), ..."
Quanto ao item c, a SECEX/PE informou que os documentos apresentados pela SRF em
atendimento à diligência efetuada pelo Tribunal demonstraram estar a empresa Colúrribia credenciada, na
qualidade de operador portuário, para exercer atividades de movimentação de unidades de cargas no Porto
de SUAPE.
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Já quanto ao item a, considerando ainda restarem dúvidas acerca desse ponto, a Unidade
Técnica propôs pela realização de diligência junto à Entidade para que fosse encaminhada ao Tribunal cópia
do instrumento de contrato ou concessão firmado com a referida empresa para operar no PCON do Porto de
SUAPE naquele período (fls. 116/124 do Vol. I).
Ressalta-se que, no tocante ao questionamento da legalidade da concessão e aplicação das
verbas repassadas pela União ao Estado de Pernambuco para aplicação nas obras de ampliação do Porto de
SUAPE, a SECEX/PE observou que esse assunto já foi objeto de análise no âmbito do Tribunal, nos autos
do TC n2 500.230/97-8, relativo ao relatório do levantamento de auditoria realizado por aquela Unidade
Técnica em atendimento à Lei ri 2 9.473/97 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1998). Quando
da realização dos trabalhos, não foram observadas irregularidades na execução da referida obra, razão pela
qual os autos foram arquivados.
Em resposta à diligência supracitada, o atual Diretor Presidente do Porto de SUAPE remeteu
•
os expedientes inseridos às fls. 126/131 do Vol. I, por meio dos quais informou que o Complexo Industrial
e Portuário de SUAPE, por não estar obrigado por Lei, por ser um porto organizado e não tendo pessoal
próprio operacional, credenciou, em 1991, os primeiros operadores privados, dentre eles os Armazéns Gerais
Colúmbia S.A., para atuarem na movimentação de containers no PCON.
Tendo em vista que a informação trazida aos autos não veio acompanhada de documentação
comprobatória da alegada autorização (ou contratação) para a empresa Colúmbia atuar no Porto de SUAPE
no período anterior à vigência da Lei n 2 8.630/93, o Analista concluiu pela ilegalidade dessa operação, por não
ter sido respaldada por instrumento compatível de contrato ou concessão, decorrente de licitação, Conforme
exigia o Decreto-lei n 2 200/67 e o Decreto-lei n 2 2.300/86.
Assim, propôs que fosse realizada audiência junto ao dirigentes da Entidade para que
apresentassem razões de justificativas acerca da operação ilegal dos Armazéns Gerais Colúmbia S.A. nas
instalações do referido Porto, bem como de outras empresas que assim tivessem atuado até a data de 25/2/93,
decorrente da inexistência dos devidos instrumentos contratuais ou de concessão, firmados em decorrência
de regular procedimento licitatório, bem como acerca da operação de instalação portuária sem o devido
contrato de arrendamento, por parte da referida Empresa, a partir de 25/2/93 (fls. 132/133 do Vol. I).
A Diretora da 1 2 Divisão Técnica, divergindo do entendimento do Analista quanto à ilegalidade
e das operações da empresa Colúmbia, por entender que a pré-qualificação era exigência estabelecida em lei para
que os operadores portuários operassem em instalações públicas de um porto organizado, expendiu as
seguintes considerações, in verbis:

•

5. No Capítulo Ida Lei 8.630/93 (Da Exploração do Porto e das Operações Portuárias), art.
1 2, são conceituados porto organizado, operação portuária, instalação portuária, área do porto organizado
e operador portuário, bem como é definida que a concessão do porto organizado será sempre precedida de
licitação realizada de acordo com a lei que regulamenta o regime de concessão e permissão de serviços
públicos.
5.1 Dessas conceituações chamamos atenção para a de operador portuário e de porto
organizado:
"Art. 1 2
1 12 Para os efeitos desta lei, consideram-se:
I - Porto organizado: o construido e aparelhado para atender às necessidades da
navegação e da movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou explorado pela União, cujo
tráfego e operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade portuária;
III - Operador portuário: a pessoa jurídicapré-qualcada para a execução de operação
portuária na área do porto organizado" (grifo nosso)
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No capítulo III, que trata do operador portuário, é estabelecido no art. 92 que a
qualificação do operador portuário será efetuada junto à Administração do Porto, na forma de norma
publicada pelo CAP com exigências claras e objetivas, e nos artigos 10 e 11 são estabelecidas as
responsabilidades desses operadores.
A figura do operador portuário é distinta da do explorador de instalações portuárias.
Para o primeiro é exigida apenas a pré-qualificação, para o segundo, caso não realize operações portuárias
diretamente, a licitação e o contrato de arrendamento, consoante § 22 do art. 1 2 e inciso I do art. 42, in
verbis:
CAPÍTULO I
Da exploração do Porto e das Operações Portuárias
Art. 1 2
§ 2 2 A concessão de porto organizado será sempre precedida de licitação realizada de acordo
com a lei que regulamenta o regime de concessão e permissão de serviços públicos.

CAPÍTULO II
Das instalações Portuárias
Art. 4 2 Fica assegurado ao interessado o direito de construir, reformar, ampliar, melhorar,
arrendar e explorar instalação portuária, dependendo:
1- de contrato de arrendamento, celebrado com a União, no caso de exploração direta,
ou com sua concessionária, sempre através de licitação, quando localizada dentro dos limites do porto
organizado.
II

•

Registre-se, que nesse Art. 4 2 é previsto no seu § 2 2 que a exploração de instalação
portuária poderá ser na modalidade de uso público ou de uso privativo.
No Porto de SUAPE, concessionado ao Governo do Estado de Pernambuco pela União,
que possui tanto terminal de uso público quanto de uso privativo, vêm sendo, a nosso ver, observados os
ditames legais. Terminal de uso privativo é arrendado e o terminal de uso público é explorado pela
Administração do Porto de Suape, mediante a utilização de operadores portuários (pessoa jurídica préqualificada para a execução portuária na área do porto organizado - atividades de movimentação e
armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário), consoante a Lei
8.630/93 e "Norma de Pré-qualificação de Operador Portuário" aprovadas pelo Conselho de Autoridade
Portuária - CAP.
O instrumento utilizado por SUAPE para formalizar a sua relação com operadores
portuários é o Certificado de Pré-Qualificação, o qual é assinado pelo representante do Porto e pelo da
operadora, a exemplo do Certificado acostado aos autos por cópia às fls. 128/130, que contempla as
exigências a que se refere a Lei 8.630/93.
Essa relação inclusive é registrada no Relatório de Auditoria da Equipe do TCE/PE, do
qual extraímos os registros a seguir transcritos, onde fica claro ser a atuação da empresa Armazéns
Colúmbia a de operadora portuária:
"Das funções acima descritas pelo denunciante como não exercidas pela Administração do
Porto no PCO1V, a única que realmente SUAPE não exerce diretamente é a unitização e desunitização de
containers no PCON, atividade exercida por terceiros, tendência mundial seguida pelos Portos. Apesar de
operadores portuários privados realizarem essas operações, a Administração do Porto continua sendo o fiel
depositário das Mercadorias armazenadas em Zona Primária, arrecada tarifas portuárias por esta operação
e controla a movimentação de cargas no PCON."
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"Hoje os únicos operadores de containers atuantes em SUAPE são os armazéns Colúmbia S/A
e a Cerrava Os Armazéns Colúmbia S/A operam apenas no PCON e a Caravel atua tanto no PCON como
em seu pátio privado de 3 Ha que arrendou à SUAPE em 1992 a um custo mensal de R$ 12.000,00. Foi feito
um levantamento da receita auferida...".
Desses registros, verifica-se ainda que a Caravel atua no Porto de SUAPE tanto como
exploradora de instalação portuária como operadora portuária.
Por outro lado, nada impede que SUAPE arrende também o seu terminal de uso público,
se assim entender conveniente."
Conclui a Diretora da 1 2 Divisão Técnica propondo pelo conhecimento da presente denúncia
para, no mérito, considerá-la improcedente, dando ciência da deliberação ao interessado, retirando a chancela
de sigiloso aposta aos autos e arquivando o presente processo (fls. 134/136 do Vol. I).
O Secretário da SECEX/PE manifestou anuência à proposta da Sra. Diretora.
É o Relatório.
VOTO

•

Inicialmente, saliento que os elementos encaminhados a este Tribunal podem ser conhecidos
como denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 213 da Lei n 2 8.443/92.
Quanto ao mérito, verifico, na peça denunciatória, dois pontos básicos a serem analisados.
O primeiro diz respeito à solicitação de aferição da legalidade da concessão e aplicação das
verbas originárias do Orçamento Geral da União, repassadas ou a repassar ao Estado de Pernambuco, em
torno de R$ 74,5 milhões de reais, para a construção do Terminal de Containers - TCON do Complexo
Industrial e Portuário de SUAPE.
Como salientado pela Unidade Técnica, esse assunto foi devidamente analisado pelo Tribunal
nos autos do TC n2 500.230/97-8, relativo ao relatório do levantamento de auditoria realizado pela
SECEX/PE, em agosto/97, em cumprimento à Decisão s/n 2 - Plenário (Sigilosa), proferida na Sessão de
23/7/97, visando atender ao disposto no art. 69 da Lei n 2 9.473/97 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 1998).
Por não terem sido constatados quaisquer indícios de irregularidades na aplicação dos recursos
federais destinados à execução das obras supracitadas, na vistoria in loco e análise documental levadas a efeito
pela SECEX/PE, referido processo encontra-se arquivado na Unidade Técnica.
O segundo ponto levantado na denúncia refere-se à suposta ocupação irregular do Pátio de
Containers - PCON do Porto de SUAPE pela empresa Armazéns Gerais Colúmbia S.A. desde 1991.
Como observo nos autos, essa questão foi objeto de exame em dois momentos distintos: antes
e depois de 25/2/93, data da vigência da Lei n 2 8.630/93.
Quanto ao primeiro momento, relativo à atuação da empresa Colúmbia desde o seu
credenciamento junto à Administração do Porto de SUAPE até a edição da Lei n 2 8.630/93 (de 1991 a
25/2/93), o Analista entendeu pela irregularidade da atuação da referida empresa, bem como de outras que
tenham atuado nas mesmas condições, em virtude da inexistência de instrumento de contrato ou concessão,
precedido de licitação, para a execução de operações portuárias. Por essa razão, propõe que seja promovida
audiência junto ao responsável para apresentar justificativas para tal procedimento.
Em que pese as considerações expostas pelo Analista quanto a esse aspecto, que, a propósito,
não foram analisadas pela Diretora da 1 2 Divisão Técnica em seu parecer de fls. 134/136, discordo de suas
conclusões pelas razões exponho a seguir.
À época do credenciamento da empresa Colúmbia pela Administração do Porto de SUAPE,
em 1991, a legislação que regulava a matéria, o Decreto n 2 24.447/34, não definia com clareza as atribuições
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e responsabilidades conferidas aos portos organizados relativamente à exploração comercial de suas atividades,
o que só veio a ocorrer com a edição da Lei n 2 8.630/93, ao dispor sobre o regime jurídico da exploração dos
portos organizados e das instalações portuárias.
Além disso, referido Decreto propiciava uma certa discricionariedade às administrações dos
portos ao conceder-lhes, em seu art. 9 2, inteira liberdade de ação para executarem as atribuições definidas por
ele. Dessa forma, pode-se concluir que a administração de um porto organizado poderia perfeitamente
autorizar, em caráter precário, uma empresa privada a executar, em suas instalações, serviços portuários e
acessórios de sua competência, se assim entendesse necessário para garantir a regularidade, a segurança e a
eficiência na execução dessas atividades, com a máxima ordem, perfeição e rapidez, conforme estabelecido
no próprio Decreto.
Por fim, restaria verificar se o Porto de SUAPE apresentava, à epóca, as condições necessárias
para se enquadrar como porto organizado, que, segundo o Decreto n 2 24.447/34, era aquele melhorado ou
aparelhado com uma infra-estrutura própria para atender às necessidades de navegação e de movimentação
e guarda de mercadorias. Segundo informações prestadas pelo Diretor Presidente do Porto de SUAPE em
atendiemento à diligência efetuada pelo Tribunal, o credenciamento da empresa Coltámbia em 1991 para atuar
em suas instalações se deu porque o Porto não estava obrigado por lei, por não ser um porto organizado e não
possuir pessoal próprio operacional. Nesse caso, o Porto de SUAPE não estaria realmente sujeito às exigências
da legislação que disciplinava o funcionamento e as responsabilidades dos portos organizados.
Quanto ao segundo momento, relativo à atuação da empresa Armazéns Gerais Colúmbia S.A.
após à edição da Lei n 2 8.630/93, o Analista conclui pela irregularidade dessa operação em virtude da ausência
de contrato de arrendamento, contrariando o art. 4 2, I, da referida Lei, em que pese ter sido efetuada sua préqualificação pela Administração do Porto de SUAPE. Da mesma forma que no item anterior, o Analista
propõe que seja promovida audiência do responsável para que sejam apresentados esclarecimentos acerca
desse ponto.
Discordando da conclusão do Analista, a Sra. Diretora, após minuciosa interpretação dos
dispositivos constantes da Lei n 2 8.630/93, por meio da qual demonstra que a referida empresa atuava no
Porto de SUAPE na condição de operador portuário e que, para esses casos, a referida Lei estabelecia que
a pessoa jurídica autorizada para executar operação portuária fosse apenas previamente qualificada junto à
Administração do Porto, nos moldes estabelecidos pelo Conselho de Autoridade Portuária - CAP, posiciona-se
pela improcedência do item denunciado.
De fato, da análise que empreendo no referido diploma legal, verifico que a formalização de
contrato de arrendamento é exigência prevista para as situações em que as administrações dos portos
organizados desejam arrendar ou explorar instalações portuárias localizadas dentro dos limites de suas áreas.
Quanto à figura do operador portuário, a Lei n 2 8.630/93 define, em seu art. 1 2, §1 2, III, que
é a pessda jurídica pré-qualificada para a execução de operação portuária na área do porto organizado,
consistente na movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte
aquaviário, realizado no porto organizado por operadores portuários. Já em seu art. 2 2, estabelece que a
prestação de serviços por operadores portuários será realizada nos seus termos. Segundo o art. 92, a préqualificação -do operador portuário será efetuada junto à administração do porto, na forma de norma publicada
pelo Conselho de Autoridade Portuária com exigências claras e precisas.
Como Observo dos autos, a Administração do Porto de SUAPE observou todos os requisitos
supracitados quando do credenciamento da empresa Armazéns Gerais Colúmbia S.A. para atuar na área do
porto na condição de operador portuário, razão pela qúal concordo coma Sra. Diretora quanto à legalidade
das operações da referida empresa nesse período.
Constato, então, que, atualmente, as atividades do Complexo Industrial e Portuário de SUAPE,
empresa pública_ estadual concessionária dos serviços públicos federais de exploração de atividade portuária
junto ao Porto de SUAPE, estão sendo realizadas com plena regularidade e respeito ao meio ambiente, dentro
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das normas estabelecidas pela autoridade aduaneira, a Secretaria da Receita Federal em Pernambuco, pela
autoridade responsável pela proteção ao meio ambiente, o IBAMA/PE, e pelas legislações relativas à
concessão e permissão de serviços públicos federais e à exploração de portos organizados e das instalações
portuárias.
Face ao exposto, Voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Egrégio Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 27 de maio
1998

ERTO GUIMARÃES SOyT-0-Ministro-Relator
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DECISÃO N2 32 7/98 TCU PLENÁRIO
-

-

Processo n2 : TC-009.805/97-4 (Sigiloso, com 1 Vol.)
Classe de Assunto: I - Denúncia
Interessada: Identidade preservada (Resolução n 2 77/96-TCU, alterada pela Resolução n 2 110/98-TCU)
Entidade: Complexo Industrial e Portuário de SUAPE
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/PE
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 do Tribunal, para, no mérito, julgá-la improcedente;
8.2 retirar a chancela de "sigiloso" aposta aos autos;
8.3 dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao interessado;
8.4 arquivar os presentes autos.
Ata n° 20/98 — Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Iram Saraiva,
Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campelo e o Ministro-Substituto
Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

TO GUIMARÃES OUTO
Ministro-Relator
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GABINETE DO MINISTRO BENTO JOSÉ BUGARIN

GRUPO: 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-011.954/97-3 (Sigiloso)
NATUREZA: Denúncia.
ENTIDADE: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT.
INTERESSADO: Identidade preservada, art. 55 da Lei n° 8.443/92.
Denúncia acerca de irregularidade em edital de concurso público
promovido pela ECT. Adoção antecipada de algumas providências
corretivas por parte da empresa, em face de diligência do TCU para
esclarecimentos. Conhecimento parcial da denúncia. Determinações à
ECT e juntada às contas da entidade relativas ao exercício de 1997,
levantando-se a chancela de sigiloso dos presentes autos.
Comunicação ao denunciante e à CISET/Ministério das
Comunicações.

•

RELATÓRIO
Trata-se de denúncia apresentada contra a entidade em epígrafe, em razão da edição do
Edital de Concurso Público n° 68/97, por conter diversas regras contrárias à Constituição Federal e às
jurisprudência e doutrina nacionais, quais sejam:
"ITEM 3 DO EDITAL - DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO E VAGAS
3.1 - as áreas de atuação e os respectivos requisitos estão descritos no anexo I.
3.5 - somente será computado, para fins de comprovação da experiência exigida nos
requisitos, o tempo de serviço exercido após a conclusão do curso de nível superior.
ITEM 4 DO EDITAL - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
4.8 não registrar antecedentes criminais.
ITEM 6 DO EDITAL - DOS DEFICIENTES FÍSICOS
6.1 - ..., na proporção de 5% (cinco por cento) das vagas, desprezadas as frações, de
acordo com o art. 37, VIII, da Constituição Federal.
6.7.2 - em caso da não ratificação, pela junta médica competente, o candidato será
considerado eliminado do concurso, não cabendo recurso desta decisão.
ITEM 7 DO EDITAL - DA SELEÇÃO
7.2 - segunda fase: constará de avaliações ...
7.2.1 - os testes, provas, avaliações e entrevistas, nessa fase, são todos eliminatórios.
7.2.5 - quando a perícia médica concluir pela inaptidão do candidato, este será excluído do
processo, não cabendo recurso da decisão.
ITEM 8 DO EDITAL - DA CONTRATAÇÃO
85 letra m) certidão de antecedentes criminais."
-

•

-

Ao final, é solicitado no expediente encaminhado ao Tribunal que seja determinado à ECT
"o aditamento do Edital n° 68/97, a fim de que não gere prejuízos aos candidatos".
A instrução, a cargo da 9' SECEX, inicialmente analisa cada um dos itens questionados,
inclusive os argumentos apresentados na denúncia relativos a cada qual, e, ao afastar a possibilidade de
qualquer vício quanto ao Item 3 do edital, por estar a exigência de prazo de experiência para os cargos
descritos no anexo do edital em conformidade com o Plano de Cargos e Salários da ECT, e quanto ao item
6.1 do edital, por estar a reserva feita pela ECT às pessoas portadoras de deficiência compreendida no
Mm_bjb_160p\processos do BJB \1998 \d5
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limite estabelecido na Lei n° 8.112/90, propõe diligência para que o responsável pela entidade esclareça
quanto aos demais itens constantes da denúncia, na forma articulada na instrução.
Efetivada a diligência, a Unidade Técnica volta a instruir o feito, em face das justificativas
apresentadas, esgotando de forma bastante percuciente todas as questões subsistentes da denúncia em
questão, fato que faz com que se venha a reproduzir quase que inteiramente esta nova instrução no
presente relatório:
"DA ANÁLISE DOS PONTOS QUESTINADOS PELO TCU
11
I. não registro de antecedentes criminais, como condição de inscrição, e apresentação
de Certificado de Antecedentes Criminais, quando da contratação (cláusulas 4.8 e 8.5);
II-1. Das justificativas
A ECT esclareceu que, como regra geral, no ato da contratação, era solicitado do
candidato uma declaração de próprio punho em que deveria constar que o mesmo não estaria respondendo
a inquérito policial. Informou, ainda, que no caso do Edital n° 068/97, apesar da exigência da apresentação
da certidão de antecedentes criminais, tal fato não teria causado prejuízo a qualquer candidato (fl. 34). Por
fim, a ECT esclareceu que, nos editais publicados posteriormente, não mais fez constar essa exigência,
conforme cópias de editais às fls. 37/47.
II-2. Da análise
Entendemos estar devidamente esclarecido o ponto questionado pelo TCU, uma vez que
a ECT adotou as medidas saneadoras cabíveis.
III
II. estabelecimento de que não cabem recursos de decisão da ECT que: a) elimina o
candidato cuja condição de deficiente físico não é ratificada pela junta médica (cláusula 6.7.2); e b)
exclui candidato considerado inapto pela perícia médica (cláusula 7.2.5);
111-1. Das justificativas
6. A ECT esclareceu, em síntese, que:
o estabelecimento de tais cláusulas decorreu do fato de que, na estrutura organizacional
daquela empresa, inexistem juntas médicas, especializadas para a análise de possíveis recursos;
as questões médicas são analisadas normalmente por um único profissional médico;
todo recurso proveniente de juntas ou perícias constituídas pelo INSS tem sido acolhido
normalmente;
a fim de que a atitude da ECT não seja interpretada como cerceio de defesa de direitos
constitucionalmente garantidos, a empresa não mais fez constar essa exigência de não admitir recurso, nos
editais publicados posteriormente, conforme cópias de editais às fls. 49/60.
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III-2. Da análise
7. Entendemos estar devidamente esclarecido o ponto questionado pelo TCU, uma vez que
a ECT adotou as medidas saneadoras cabíveis.
IV

III. aplicação de testes psicológicos, quando o entendimento do Supremo Tribunal
Federal é no sentido de que essa exigência só será possível quando houver lei prevendo-os
expressamente (MS-20973, DJU de 24.04.92 e RE-104395, DJU de 04.09.92) (cláusula 7.2.);
IV-1. Das justificativas
8. A ECT esclareceu, em síntese, que:
a aplicação de testes psicológicos como uma das fases dos concursos visa, com utilização
de critérios técnicos sistematizados, tão-somente a avaliar se os candidatos aprovados na primeira fase
possuem o perfil adequado para exercer os cargos objeto do concurso público;
a exemplo da ECT, outras empresas públicas realizam avaliação psicológica, tais como:
TELESP, Câmara Federal, Polícia Militar, Policia Civil, COPASA, CBTU, CEMIG, METRÔ de Brasília e
METRÔ de São Paulo, entre outras;
a aplicação de testes psicológicos encontra respaldo no judiciário, em acórdão proferido
nos autos da Ação Rescisória n° 1266-6 do STF (Votos dos Senhores Ministros Oscar Corrêa e Aldir
Passarinho);
apesar do exposto nos itens "h" e "c" acima, a ECT não mais fez constar o caráter
dessa
modalidade de avaliação. Verificamos, que, conforme os editais publicados
eliminatório
posteriormente (Edital n° 17/98, fls. 49/54, e Edital n° 16/98, fls. 55/60), a avaliação psicológica passou a
ser de caráter recomendatório.
IV-2. Da análise
9. Preliminarmente, cabe destacar que existe entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que a exigência de aplicação de testes psicológicos só será possível quando houver lei
prevendo-a expressamente. O professor Hely Lopes Meirelles, ao discorrer sobre "Acessibilidade aos
cargos" fez as seguintes referências: "Mas, em relação ao teste psicotécnico ou avaliação psicológica, o
STF entendeu que a exigência ou requisito só será possível havendo lei prevendo-a expressamente (RT
678/243 e MS 20.973, DJU 24.4.92, e RE 104.395, DJU 4.9.92). No Estado de São Paulo o Poder
Judiciário continua a entender, com mais acerto, em nossa opinião, que os requisitos para o ingresso em
cargos públicos somente podem ser estabelecidos por lei (cf, dentre outros, os seguintes acórdãos do
TASP: RDA 68/134, 69/119, 111/143)." (in Direito Administrativo Brasileiro, 18' Edição, 1993, página
373).
10. Quanto ao parecer do STF mencionado pela ECT (parágrafo 8, item "c", da presente
instrução), temos a comentar que o mesmo não se aplica ao caso da entidade.
11. O que existiu foi uma manifestação do Sr. Ministro Aldir Passarinho, que, como vogal,
em seu voto fez constar que, a seu ver, as autoridades públicas ou empresas estatais, na seleção de pessoal,
podem exigir esse tipo de prova, sem adentrar, entretanto, em considerações de ordem legal que
justificassem a sua posição (fls. 77/79). Acompanhou, entretanto, o Ministro Relator Sr. Ministro Oscar
Corrêa em sua conclusão, isto é, a VASP-Viação Aérea São Paulo S/A é tão-somente uma empresa
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controlada pelo Estado de São Paulo, não sendo uma sociedade de economia mista, portanto, parte da
administração indireta.
O ponto central do parecer do STF, invocado pela ECT, discute se se aplicaria ao
pessoal das empresas controladas pelo Estado, no caso a VASP, as regras que cuidam do pessoal da
administração direta e indireta da União. A conclusão foi que, embora o Estado de São Paulo possua
participação acionária da VASP, esta empresa aérea não seria uma sociedade de economia mista, não se
lhe aplicando, portanto, as regras válidas para o pessoal da administração indireta, em razão do que essa
companhia aérea não teria cometido nenhuma ilegalidade ao se utilizar de aplicação de testes psicológicos,
como instrumento de seleção de seu pessoal.
A ECT, entretanto, é uma empresa pública, sendo, portanto, parte da administração
indireta, não lhe cabendo fazer comparações com a VASP.
14 No caso da ECT, desconhecemos previsão legal para a aplicação dos testes
psicológicos
15. A ECT continuou a incluir os testes psicológicos como parte de seus concursos
públicos (vide parágrafo 8, item "d"), tendo informado em seu expediente que "a ECT já não fez mais
constar o caráter eliminatório dessa modalidade de avaliação conforme demonstra no ANEXO (doc.2)"
(fl. 35). Entretanto, ao procedermos a um exame mais detalhado dos editais constantes do citado anexo
(fls. 49/60), constatamos que agora os exames psicológicos passaram a ser denominados
recomendatórios.
Ora, qual a diferença entre avaliação de caráter eliminatório e de caráter
recomendatório ? Ambas as avaliações são de caráter subjetivo, contrárias ao processo de democratização
do acesso público aos cargos públicos. Estão em desconformidade com o art. 37, inciso II, da Constituição
Federal, que estabelece que os concursos serão de provas ou de provas e títulos (quando essas avaliações
são permitidas, elas têm respaldo em legislação). E mais grave, a avaliação psicológica passou a ter caráter
recomendatório, o que, pela própria denominação, deixa mais explícito que subjetivismos de toda espécie
poderão ocorrer.
A ECT aparentemente acredita que a única forma de se avaliar a adequação de um
candidato a um posto de trabalho dentro do serviço postal dar-se-ia por meio da avaliação psicológica.
Ora, os empregados das empresas estatais são regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, que
prevê institutos como o contrato de experiência, período durante o qual, na certa, o empregado seria
melhor avaliado. Não é demais citar que, nesse sentido, têm procedido algumas empresas estatais.
18. Por todo exposto, propomos que seja determinado à ECT que cancele a exigência dos
testes psicológicos, nos concursos públicos em andamento, e que exclua essa exigência dos próximos
editais de concursos por falta de amparo legal.
V
IV. previsão de aplicação de prova subjetiva como a entrevista de seleção, com caráter
eliminatório, quando o art 37, inciso II, da Constituição Federal disciplina que os concursos públicos
serão apenas de provas ou de provas e títulos (cláusula 7.2.);
V-I. Das justificativas

19 A ECT informou que, a exemplo dos testes psicológicos, a entrevista de seleção nada
mais era do que um dos instrumentos do processo de avaliação psicológica, por meio do qual se procurava
avaliar a adequação do candidato ao posto de trabalho pleiteado. Esclareceu, ainda, que, nessa fase de
avaliação psicológica, eram levantados, mediante informações prestadas pelo próprio candidato, aspectos
profissionais/acadêmicos, situação familiar e social e aspectos motivacionais e expectativas em relação ao
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cargo. Mesmo com esses esclarecimentos e o fato de a entrevista de seleção ser um dos instrumentos do
processo de avaliação psicológica, a ECT destacou que a entrevista não estava inserida no contexto da
avaliação psicológica, podendo ser interpretada como uma modalidade de prova de que trata o art. 37, II,
da Constituição Federal (concurso público de provas ou de provas e títulos).
Ressaltou, por último, que, visando a não provocar dúbia interpretação, a ECT,
acatando recomendações objeto das diligências do Tribunal, suprimiu essa modalidade avaliativa dos dois
editais em andamento
V-2. Da análise
Entendemos estar devidamente esclarecido o ponto questionado pelo TCU, uma vez
que a ECT adotou as medidas saneadoras cabíveis
VI
MODELO PADRÃO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
Em tempo, cabe registrar o recebimento do Oficio/PR n° 357/98, de 23.04.98,
encaminhado pelo Sr. Presidente da ECT (fls. 80/87), dando conhecimento do modelo de edital de
concurso público que será adotado, doravante, no âmbito da empresa, conforme compromisso assumido
pelo mesmo anteriormente (Oficio/PR n° 212/98, de 20.03.98, e parágrafos 1° e 2° da presente instrução).
Constatamos que todos os pontos questionados pelo TCU foram objeto de análise e
que a ECT inseriu no modelo de edital a ser seguido as medidas saneadoras cabíveis, a saber: a) não mais
consta cláusula que exige certificado de antecedentes criminais; b) não mais consta cláusula que preceitua
não caberem recursos contra decisões da ECT que eliminam candidatos cuja condição de deficiente flsico
não é ratificada pela junta médica, bem como aqueles considerados inaptos pela perícia médica; c) foram
eliminadas as provas subjetivas, isto é, a avaliação psicológica e as entrevistas de seleção.
CONCLUSÃO

•

Considerando que todos os pontos questionados pelo TCU, nas diligências, foram sanados
pela ECT, pela adoção de medidas corretivas nos editais de concursos em andamento e pela elaboração de
modelo de edital-padrão de concurso público, a ser seguido no âmbito da empresa, com as seguintes
medidas saneadoras:
não mais consta cláusula que exige certificado de antecedentes criminais;
não mais consta cláusula que preceitua não caberem recursos contra decisões da ECT
que eliminam candidatos cuja condição de deficiente fisico não é ratificada pela junta médica, bem como
aqueles considerados inaptos pela perícia médica,
foram eliminadas as provas subjetivas, isto é, a avaliação psicológica e as entrevistas de
seleção
propomos:
conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la procedente, em parte;
juntar o presente processo às contas da ECT relativas ao exercício de 1998;
levantar a chancela de sigiloso do presente processo, conforme o art. 214, § 1°, do
Regimento Interno do TCU;
dar conhecimento ao denunciante e à CISET/Ministério das Comunicações do teor da
decisão que vier a ser proferida."
É o Relatório.
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VOTO
Há que serem feitos apenas dois reparos no trabalho efetuado pela Unidade Técnica que
laborou nestes autos.
Quando da primeira instrução, foi afastada a mácula - assim entendida no expediente que
deu origem à presente denúncia - relativa à reserva de 5%, feita pela ECT no edital de concurso
impugnado, para os portadores de deficiência fisica, com fundamento no § 2° do art. 5° da Lei n° 8.112/90
(Regime Jurídico Único), fazendo-se menção ao pronunciamento do Ministério Público junto a esta Corte
no TC-275.136/94-9.
Ora, o precedente citado é relativo a uma representação contra irregularidades em edital
de concurso para o cargo de Técnico do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, a partir do que os
admitidos seriam submetidos ao RJU, o que difere do caso da ECT, pois os empregados desta entidade são
submetidos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho
Desconheço lei que regule, para as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, a
reserva de empregos para deficientes fisicos que dispõe o inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal e
não estou convicto de que deva ser aplicado a tais entidades o disposto no RJU, por analogia.
Talvez a ECT sequer estivesse obrigada a fazer tal reserva, mas assim o fez, dentro até dos
parâmetros devidos para os concursos para provimento de cargos na Administração Pública
De qualquer forma, quanto ao mérito desta questão, assiste razão também à 9a SECEX.
A outra observação a ser efetuada diz respeito à juntada dos presentes autos às contas da
entidade, mais precisamente às contas de qual exercício
É proposto o exercício de 1998, ao passo que o Edital impugnado é concernente ao ano de
1997, havendo, ainda, tempo hábil para se juntar às contas relativas a este período.
Com estas considerações, acolho o parecer da Unidade Técnica e VOTO por que seja
adotada a Decisão que ora submeto a este Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 27 de maio de 1998.
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Processo n° 011.954/97-3 (Sigiloso)
Classe de Assunto: VII - Denúncia.
Interessado: Identidade preservada, art. 55 da Lei n° 8.443/92.
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, de acordo com o inciso
XVI do art. 1° da Lei n° 8.443/92:
8.1. conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la procedente, em parte;
8.2. determinar à ECT que adote também para os concursos em andamento as mesmas medidas que já
adotou para os concursos futuros, consoante o edital-padrão que fez juntar aos presentes autos;
8.3. juntar o presente processo às contas da ECT relativas ao exercício de 1997;
8.4. levantar a chancela de sigiloso que reveste os presentes autos, quanto ao objeto;
8.5. dar conhecimento ao denunciante e à CISET/Ministério das Comunicações do teor da presente
Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam.
Ata n° 20/98 - Plenário.
Data da Sessão: 27/05/1998 - 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, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator),
Valmir Campelo e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

e
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Grupo II- Classe VII- PLENÁRIO
TC-003.554/96-1
Natureza: Denúncia
Entidade: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Estado do Rio de Janeiro — CREA/RJ
Interessado: identidade preservada, nos termos do art. 55, §1 0 , da Lei
n° 8.443/92 c/c o art. 35, §4 0, inciso II, da Resolução n2 77/96-TCU.
Ementa: Denúncia a respeito de possíveis irregularidades. Audiência
dos responsáveis. Razões de justificativa parcialmente acolhidas.
Determinações. Juntada às contas do exercício de 1994. Ciência ao
denunciante. Levantamento da chancela de sigilo.

•

•

Versa a espécie sobre denúncia formulada contra o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro — CREATRJ —, com supedâneo nos seguintes fatos e fundamentos
apresentados pelo denunciante:
a) reorganização administrativa implementada por portaria do Presidente do CREA/RJ, sem a devida
aprovação do Plenário do Conselho, em dissonância com o regimento interno da Entidade e com a Lei n°
5.194/66, que acarretou:
a extinção da Coordenadoria Jurídica e, por via de conseqüência, a contratação de serviços
advocatícios externos sem o devido amparo legal;
modificação na sistemática da apuração e execução da dívida ativa da Autarquia, contrariando
a Lei n° 6.830/80 e a Resolução n° 270/81 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;
desvirtuamento da atividade fim do Conselho, com o enfraquecimento de sua função
fiscalizadora, levando à redução da receita;
b) provimento de cargos sem a observância do art. 37, II, da Constituição da República, mediante ascensão
funcional, além de outras contratações também sem concurso público;
c) cobrança de anuidades atrasadas, em dissonância com o art. 64 da Lei n° 5.194/66;
d) compra de uniformes para funcionários, com dispensa de licitação sem amparo legal;
e) pagamento de cotas do FGTS e contribuições sociais com multa;
f) pagamento de débito com correção monetária à Mútua de Assistência dos Profissionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia.
Após o despacho do eminente Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, então Relator, que determinou
2.
a autuação do feito como denúncia, a SECEX/RJ, por meio do Oficio n° 722/96 (fls. 116/117), diligenciou
à Entidade, requerendo fossem trazidos aos autos as seguintes informações e documentos:
relação de todos os cargos providos no CREAIRJ a partir de 6.6.90, a qualquer título, com a devida
fundamentação legal, inclusive os preenchidos por certame interno divulgado pelo Edital n° 01/95 e aqueles
objeto de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal;
o projeto, fundamentação legal e implantação da reorganização administrativa definida pela Portaria n°
77/94 da Presidência do CREA/RJ;
implicações da mencionada reorganização na sistemática de apuração e execução da dívida ativa do
CRE A/RJ;
demonstrativos financeiros das receitas auferidas antes e depois da reorganização;
documentos exigidos pela Lei n° 8.666/93, relativos à contratação de serviços advocatícios e à aquisição
de uniformes com dispensa de licitação;
procedimentos adotados para cobrança de anuidades de profissionais e empresas em atraso, consoante
o estabelecido no art. 64 da Lei n° 5.194/66;
demonstrativos dos pagamentos de débitos à Mútua de Assistência dos Profissionais de Engenharia,
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Arquitetura e Agronomia, nos exercícios de 1994, 1995 e 1996.
Em resposta, o CREA/RJ remeteu a documentação solicitada, que compõe os anexos I, II e III dos
autos.
Em nova instrução, lançada às fls. 122/129, a SECEX/RJ, entendendo que a documentação trazida
aos autos pelo CREA/RJ é hábil para justificar as demais impropriedades denunciadas, propôs a realização das
seguintes audiências prévias:
4.1. do Sr. Alberto Caruso, ex-Presidente da Entidade, quanto à contratação de pessoal sem concurso
público e quanto à realização de ascensão funcional;
4.2. do Sr. Arciley Alves Pinheiro, Presidente da Entidade, quanto às irregularidades mencionadas
no subitem anterior, quanto à contratação de escritório de advocacia para atuar em ações trabalhistas, elaborar
pareceres e prestar assessoria em geral, sem o devido concurso pré-qualificatório, em desacordo com o art.
114 da Lei n° 8.666/93, e sem a prévia quantificação dos serviços requeridos, e quanto à realização de
pagamentos atrasados das contribuições para o FGTS e INSS, durante o exercício de 1995, sobrecarregando
o CREA/RJ com o encargo desnecessário de multas e juros de mora.
Às fls. 131/132, foram expedidos os oficios de audiência.
Defendendo-se (Anexo IV), o Sr. Alberto Caruso, além de juntar documentos, alegou, em síntese,
que:
6.1. sempre observou o regimento interno da Entidade;
6.2. seus atos foram embasados pelo Parecer JCF-09 do Consultor Geral da República, aprovado
pela Presidência da República em 27.11.92;
6.3 esse parecer, bem como os agora lavrados pela AGU, quando aprovados pela Presidência da
República, têm caráter normativo, devendo ser seguidos pela Administração Pública;
6.4. o mencionado parecer concluiu quanto à natureza jurídica dos Conselhos, afirmando que,
embora estejam revestidos da forma de autarquias, seu objetivo é zelar pela ética e disciplina das respectivas
classes, não lhes sendo aplicável a Lei n° 8.112/90 e o art. 37, caput, parágrafos e incisos, da Constituição da
República;
6.5. as contratações de pessoal mencionadas foram efetuadas com suporte no art. 443 da CLT —
contratações por prazo determinado —, e que, se prorrogação por prazo indeterminado houve, esta não se deu
na sua gestão;
6.6. as contratações com base na CLT observaram os procedimentos de seleção pública e foram feitas
com autorização do Colegiado do CREA/RJ;
6.7. as readaptações foram objeto de processo específico e feitas com base em informações técnicas
que recomendavam o aproveitamento dos servidores que estavam em desvio de função, sendo que todos foram
admitidos antes da Constituição de 1988;
6.8. havia parecer do CONFEA, no sentido de que os Conselhos Regionais não estariam obrigados
a realizar concurso público, porque seus funcionários são celetistas e seus cargos e funções não são públicos.
O Sr. Arciley Alves Pinheiro, por sua vez, juntou documentos e apresentou suas razões justificativa
(Anexo V), aduzindo, em suma, que:
7.1. as admissões efetuados em seu mandato primaram pela comprovação de competência a que se
submeteram os candidatos;
7.2. a contestação oposta à ação ajuizada pelo Ministério Público exaure a questão;
7.3. em relação aos casos de ascensão funcional, houve provas internas, não tendo havido
contratação externa, pois não haveria sentido aumentar o quadro de pessoal, quando o efetivo é
potencialmente capaz de atender à demanda;
7.4. a contratação de escritório de advocacia deu-se com base nos arts. 25, II, e 13, V, da Lei n°
8.666/93;
7.5. os profissionais contratados eram comprovadamente especializados;
7.6. seguiu rigorosamente os ditames da Lei n° 8.666/93, não tendo entendido, no caso específico,

ERSJ98

—1 4 9—

•

Tribunal de Contas da União

RI a rcêt e

ser necessário observar o art. 114 da mencionada Lei;
7.7. reconhece que o CREA/RJ não recolheu tempestivamente os valores de maio a outubro de 1995,
referentes ao FGTS e INSS;
7.8. todavia, esse atraso no recolhimento decorreu de problemas de fluxo de caixa, causados por
retardos nos pagamentos das obrigações devidas ao Conselho pelos profissionais e empresas da respectiva
classe;
7.9. não haverá prejuízo à Entidade, pois também recebe acréscimos de multas e juros, quando do
pagamento das prestações que lhe são devidas.
Às fls. 140/149, a SECEX/RJ, analisando as razões de justificativa apontadas, propôs a aplicação
de multa aos responsáveis e a realização de determinações à Entidade, no sentido de:
8.1. rescindir os contratos de trabalho dos empregados contratados sem concurso público;
8.2. desfazer as ascensões funcionais implementadas;
8.3. realizar certame licitatório para a contratação de serviços contínuos de advocacia trabalhista,
admitindo o contrato celebrado com o escritório Britto Pereira & Coelho tão-somente até a conclusão da
licitação;
8.4. adotar idêntica providência em relação a todos os demais contratos de prestação de serviços
jurídicos que não atendam à singularidade de objeto e que tenham sido celebrados sem licitação prévia;
8.5. observar os arts. 26 e 38 da Lei n° 8.666/93;
8.6. observar o art. 114 da Lei n° 8.666/93;
8.7. observar o art. 64 da Lei n° 5.194/66, efetuando o imediato cancelamento da inscrição de
empresas e profissionais com atraso superior a dois no pagamento das anuidades e não efetuando cobranças.
além do permitido.
Por meio de despacho exarado à fl. 150, o eminente Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, então
Relator do feito, determinou a restituição dos autos à SECEX/RJ, para instrução complementar, urna vez que:
a relação de empregados beneficiados por ascensão funcional, mencionada na proposta de audiência, omitiu
os nomes de duas empregadas; igualmente, o nome de uma empregada contratada sem concurso público não
figurou da relação, sugerida pela Unidade Técnica, para rescisão de contrato de trabalho; não há informações
sobre a realização de concurso público para contratação inicial dos empregados que, posteriormente, foram
reposicionados; e a instrução da SECEX/RJ deveria mencionar, caso confirmada a não realização de concurso
público para a contratação inicial, as razões que a levaram a propor o retorno desses empregados aos cargos
anteriormente ocupados.
Cumprindo o despacho, a Unidade Técnica informou que:
10.
os nomes das empregadas mencionadas no despacho realmente não constaram das respectivas
relações, razão pela qual estaria incluindo-os nas determinações a serem feitas à Entidade, de forma a
solucionar a pendência;
essa omissão não prejudicou a defesa dos responsáveis, pois os oficios de audiência foram
redigidos em termos genéricos, sem mencionar o nome dos empregados envolvidos;
a relação dos empregados reposicionados, a menos que o CREA/RJ tenha prestado informações
inverídicas, contempla todos os que foram reposicionados após 6.6.90. Logo, como o Tribunal entende a
exigibilidade do concurso público somente após essa data, e como as contratações se deram antes dela, não
há questionamento quanto à legalidade dessas admissões de pessoal;
embora não haja, portanto, questionamento quanto à legalidade das admissões dos empregados
reposicionados, cabe determinar o retorno aos cargos anteriormente ocupados, uma vez que se está
questionando o próprio reposicionamento.
Por derradeiro, a SECEX/RJ renovou as proposições que já havia feito às fls. 140/149, acrescentando
11.
às respectivas relações os nomes das empregadas que foram omitidas anteriormente.
É o Relatório.

ERSJ98

—15 0—

,s âiLda

fit orceLO

Tribunal de Contas da União

VOTO

Antes de enfrentar as questões objeto de audiência dos responsáveis, impende tratar das que, embora
tangenciadas pela denúncia, tiveram suas correspondentes razões de justificativa acolhidas pela Unidade
Técnica, por meio da instrução de fls. 122/129.
2.
Segundo o denunciante, a reorganização administrativa implementada por portaria do Presidente do
CREAJRJ, sem a devida aprovação do Plenário do Conselho, em dissonância com o regimento interno da
Entidade e com a Lei n° 5.194/66, teria acarretado:
a extinção da Coordenadoria Jurídica e, por via de conseqüência, a contratação de serviços
advocaticios externos sem o devido amparo legal;
modificação na sistemática da apuração e execução da dívida ativa da Autarquia, contrariando a
Lei n°6.830/80 e a Resolução n°270/81 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;
desvirtuamento da atividade fim do Conselho, com o enfraquecimento de sua função fiscalizadora,
levando à redução da receita.
3.
Na forma do inciso XX do art. 45 do Regimento Interno do CREA/RJ, compete a seu Presidente
expedir ordens e instruções necessárias ao bom funcionamento da Entidade. Dessa forma, não há excesso de
poder em portaria expedida pela Presidência do CREA/RJ, que vise à reorganização administrativa.
4. É bem verdade que matéria como reorganização administrativa deve ser submetida ao Plenário do
CREA/RJ, haja vista o art. 10, XVIII, do prefalado Regimento, que atribui competência àquele Colegiado para
apreciar os regulamentos ou normas dos serviços administrativos da Entidade. Contudo, no caso concreto,
o Presidente do CREA/RJ submeteu, por diversas vezes, a Portaria à deliberação do Plenário (fls. 154/164 —
Anexo I).
5.
Tendo o Presidente agido dentro de seus limites de competência ao editar a Portaria em questão,
submetendo-a, inclusive, ao crivo do Colegiado, o que se verifica é que agiu legalmente, razão pela qual não
se pode imputar-lhe, quanto a esse ato, responsabilidade.
6.
Quanto à contratação de serviços advocaticios, por ter sido objeto de audiência do responsável, será
tratada mais adiante.
No que se refere à modificação na sistemática da apuração e execução da dívida ativa da Autarquia,
7.
contrariando a Lei n° 6.830/80 e a Resolução n° 270/81 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, não assiste razão ao denunciante. O único ponto da Portaria n° 077/94 que menciona aspectos
concernentes à dívida ativa da Entidade é o subitem "c.3" do item 5°, que aloca à DIATI — dívida ativa do
CREA/RJ — (fl. 53), três advogados e um auxiliar administrativo. Trata-se de mero remanejamento de pessoal,
que, diga-se de passagem, integra o poder discricionário do administrador.
8.
Não há afronta à Lei n° 6.830/90 e à Resolução n° 270/81 do CONFEA, porque estas não fazem
exigência quanto à específica lotação de pessoal nos órgãos internos dos CREAs.
Quanto ao alegado desvirtuamento da atividade fim do Conselho, com o enfraquecimento de sua
9.
função fiscalizadora, levando à redução da receita, os documentos colacionados pelo responsável às fls.
179/180 demonstram que, após a implantação da reorganização administrativa, que se deu em 1994,
aumentaram as receitas da Entidade relacionadas com a atividade de fiscalização. Em 1993, a receita total,
descontados os rendimentos de aplicações financeiras, equivaleu a R$ 36.080.000; em 1994, R$ 42.410.000;
e em 1995, R$ 48.249.000. Logo a receita de 1994, assim calculada, é 17,54% superior à de 1993. A de 1995
é 13,76% superior à de 1994 e 33,73% à de 1993. Logo, a premissa em que se baseia o denunciante não se
coaduna com a realidade dos fatos. Não é possível fazer ilação no sentido de que tenha havido redução de
receita em decorrência da reorganização administrativa.
Quanto à alegada cobrança de anuidades atrasadas, em dissonância com o art. 64 da Lei n° 5.194/66,
10.
importa registrar o exato texto do dispositivo legal mencionado, in verbis:
"Art. 64— Será automaticamente cancelado o registro do profissional ou da pessoa jurídica que deixar
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de efetuar o pagamento da anuidade, a que estiver sujeito, durante 2 (dois) anos consecutivos sem
prejuízo da obrigatoriedade do pagamento da dívida."
Às fls. 01/02 do Anexo III, os esclarecimentos prestados pelo CREA/RJ, quando da diligência
realizada pela Unidade Técnica, demonstram que a Entidade vem adotando medidas para cobrar os créditos
que possui em função de anuidades não pagas. Todavia, nada alegou quanto ao fato de não ter cancelado os
registros dos que estão em débito por dois anos consecutivos. Assim sendo, faz-se necessário determinar à
Entidade que observe fielmente o art. 64 da Lei n° 5.194/66.
No que diz respeito à compra de uniformes para funcionários, com dispensa de licitação sem amparo
legal, a documentação adunada pelo CREA/RJ às fls. 79/150 do Anexo II demonstra que, antes de proceder
à aquisição direta, o Conselho realizou, por três vezes, procedimentos licitatórios com a finalidade de adquirir
os uniformes. Ao primeiro, acorreu apenas um interessado, sendo o convite repetido, pois não houve três
licitantes; no segundo, o único interessado não foi habilitado; e no terceiro, nenhuma das empresas convidadas
apresentou proposta.
Diante desses fatos, não se pode exigir que o administrador fique a repetir continuadamente a
licitação. Se houve manifestação da Entidade no sentido de que necessitava adquirir o objeto licitado, a
repetição sistemática do certame acabaria por trazer prejuízos ao Conselho, que, corretamente, após três
licitações infrutíferas, optou pela compra direta.
Quanto ao pagamento de débito com correção monetária à Mútua de Assistência dos Profissionais
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o denunciante alega que houve pagamento de correção monetária
de um dos débitos devidos à Mútua pelo CREA/RJ, o que seria vedado, segundo entendimento manifestado
pelo TCU no Processo TC-000.001/85 — consulta formulada pelo CONFEA sobre a incidência de correção
monetária sobre atrasos nas remessas das parcelas de contribuições devidas pelos CREAs ao CONFEA e à
Mútua.
Sem adentrar a legalidade da incidência de correção monetária, o que se constata é que a denúncia,
quanto a essa impropriedade, é extremamente vaga. Limita-se a afirmar que houve um pagamento com
correção monetária, sem precisar quando se deu ou mesmo indicar minimamente dados que permitissem
identificá-lo. O CREA/RT, por sua vez, ao atender à diligência realizada (fls. 107/128 do Anexo III), limita-se
a afirmar que houve um período — junho de 94 a novembro de 95 — em que não houve recolhimento dos
valores devidos à Mútua, em razão de ação ajuizada pelo CREA relativamente a esses valores. Por outro lado,
o CREA/RJ não reconhece ter efetuado pagamentos sob o título de correção monetária.
Não restando demonstrado que realmente ocorreu o indigitado pagamento de correção monetária,
impossível considerar, nesse aspecto, a procedência da denúncia.
Ultrapassadas as impropriedades denunciadas que não foram objeto de audiência dos responsáveis,
cabe analisar as que o foram.
A primeira refere-se à contratação de escritório de advocacia para atuar em ações trabalhistas,
elaborar pareceres e prestar assessoria em geral, sem o devido concurso pré-qualificatório, em desacordo com
o art. 114 da Lei n° 8.666/93, e sem a prévia quantificação dos serviços requeridos.
Alegou o responsável que a contratação deu-se com base nos arts. 25, II, e 13, V, da Lei n° 8.666/93,
sendo os profissionais contratados comprovadamente especializados.
Cabe lembrar que o art. 25, II, da Lei n° 8.666/93 não exige apenas a notória especialização que
pretendeu demonstrar o responsável. Para a inexigibilidade da licitação, é imperioso demonstrar também a
singularidade do objeto, e disso não se desincumbiu o responsável. Data maxima venha, contratação de
escritório de advocacia trabalhista não se reveste de elementos que permitam caracterizar a singularidade do
objeto, a menos que se demonstre a peculiaridade das causas a serem enfrentadas, o que também não fez o
responsável.
O art. 114 da Lei n° 8.666/93, contudo, é inaplicável ao presente caso, uma vez que se refere apenas
à licitação na modalidade de concorrência.
Destarte, deve-se determinar à Entidade tão-somente que observe o art. 25, II, da Lei n° 8.666/93.
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Outra irregularidade diz respeito ao provimento de cargos sem a observância do art. 37, II, da
Constituição da República, mediante ascensão funcional, além de outras contratações também sem concurso
público.
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.
Encontra-se sub judice no STF a sujeição daqueles conselhos aos ditames da Lei n° 8.112/90. O fato
de estar a matéria sob apreciação do Poder Judiciário, não impede 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, bem como determinar o desfazimento dos atos que
reposicionaram outros servidores, 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 ou
reposicionadas, 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 dos responsáveis, que genericamente são
no sentido de que ao CREA/RJ não se aplica o art. 37 da Carta Magna, posiciono-me por que o Tribunal tãosomente determine à Entidade que observe os princípios constitucionais aplicáveis à contratação de pessoal,
em especial o disposto no art. 37, II.
Relativamente ao pagamento de cotas do FGTS e contribuições sociais com multa, devem ser
acolhidas as ponderações do responsável.
Sendo incontroverso o fato de o CREA/RJ não ter recolhido tempestivamente os valores de maio
a outubro de 1995, referentes ao FGTS e INSS, uma vez que o responsável o confessou, cabe tão-somente
verificar se houve justo motivo para o mencionado atraso.
Como afirmou o responsável, esse atraso no recolhimento decorreu de problemas de fluxo de caixa,
causados por retardos nos pagamentos das obrigações devidas ao Conselho pelos profissionais e empresas da
respectiva classe. Dessa forma, como não há culpa na conduta do responsável, haja vista que atrasou os
pagamentos em virtude de estar premido por circunstâncias alheias a sua vontade, não se pode imputar-lhe a
falta. Ademais, procede também a alegação de que não haverá prejuízo à Entidade, pois também receberá
acréscimos de multas e juros, quando do pagamento das prestações que lhe são devidas.
Malgrado a Unidade Técnica tenha pugnado por que se aplicasse multa aos responsáveis, entendo
que as impropriedades que restaram injustificadas não têm o condão de conduzir a esse tipo de apenação. A
única que poderia, em tese, face à jurisprudência dominante, conduzir à aplicação de multa seria a contratação,
sem amparo legal, de escritório de advocacia com inexigibilidade de licitação, principalmente, se estiver
associada a outras capazes de demonstrar conduta desidiosa ou negligente. Entretanto, parece-me de melhor
alvitre deixar essa análise para o exame das contas, onde será possível ter uma visão mais abrangente da gestão
dos responsáveis.
Renovando as vênias de estilo por dissentir mais uma vez da SECEX/RJ, que posicionou-se pela
juntada às contas de 1996, entendo que, devido à impropriedade detidamente mencionada no item anterior,
estes autos devem ser juntados às contas do exercício de 1994 — prestação de contas consolidada dos
Conselhos Regionais de Engenharia, ainda pendente de julgamento. Isso porque o aludido contrato deu-se em
18.5.94, não havendo, portanto, fato relativo ao exercício de 1996 capaz de ensejar a aplicação de multa.
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Assim, divergindo em parte da Unidade Técnica, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora
submeto à consideração deste Plenário

TCU, Sala das Sessões, em 27 de maio de 1998.
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DECISÃO 1\12 3 30/98-TCU- Plenário
1. Processo n2 TC-003.554/96-1 - Sigiloso
2. Classe de Assunto: VII - Denúncia
3. Interessado: identidade preservada (art. 55, §1°, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 35, §4°, II, da Resolução n 2
77/96-TCU)
4. Órgão: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro —
CREA/RJ
5. Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: SECEX/RJ
8. DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. julgar parcialmente procedente a presente denúncia, para determinar ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro — CREA/RJ — que:
observe fielmente o art. 25, II, da Lei n° 8.666/93, não contratando serviços de advocacia com
inexigibilidade de licitação, sem que esteja devidamente caracterizada a singularidade do objeto;
observe fielmente o art. 64 da Lei n° 5.194166, procedendo ao cancelamento do registro do profissional
ou da pessoa jurídica que deixar de efetuar o pagamento da anuidade durante dois anos consecutivos;
observe os princípios constitucionais aplicáveis à contratação de pessoal, em especial o disposto no
art. 37, II;
8.2. determinar ajuntada deste processo às contas da Entidade, relativas ao exercício de 1994 — prestação
de contas consolidada dos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;
8.3. dar ciência ao denunciante do inteiro teor desta Decisão;
8.4. levantar a chancela de sigilo aposta aos autos.
9. Ata n2 20/98 - Plenário
10. Data da Sessão: 27/05/1998 - Extraordinária de caráter reservado
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo
e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler (Relator).

Ps.

svw,

HOMERO SANTOS
Presidente

YMLER
JAMINt\Qe^I
inistro- elator

-155TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIA()

ÍNDICE DOS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA E CONSTANTES
DA ATA N° 19, DE 27.05.98
SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO

le?

TC N°

RELATOR

UNIDADE

ACÓRDÃO

DECISÃO

PÁG.

TÉCNICA
000.893/98-6

Min. HGS

SECEX-PE

310

50/51

001.061/98-4

Min. VC

SECEX-GO

322

111/113

001.426/98-2

Min. VC

r SECEX

001.808/98-2

Min.-Subst. BZ

SECEX-SP

308

38/40

001.920/98-7

Min. CAAS

8 SECEX

306

27/32

003.289/96-6

Min. VC

r SECEX

315

89/94

003.554/96-1

Min.-Subst. BZ

SECEX-RJ

330

147/154

003.924/94-7

Min. IS

SECEX-CE

304

08/11

006.905/95-1

Min. IS

10' SECEX

305

12/26

009.805/97-4

Min. HGS

SECEX-PE

327

132/139

011.954/97-3

Min. BJB

9a SECEX

329

140/146

013.389/95-5

Min. CAAS

10a SECEX

324

122

014.005/97-2

Min. MVRV

SAUDI

309

41/49

014.188/97-0

Min. HGS

6' SECEX

307

33/37

014.678/96-9

Min. CAAS

SECEX-SC

326

127/131

015.055/97-3

Min. BJB

SECEX-SP

321

108/110

015.487/97-0

Min. HGS

SECEX-BA

319

103/104

018.698/95-6

Min. CAAS

9' SECEX

312

65/76

349.042/94-2

Min. VC

SECEX-GO

350.362/96-3

Min. MVRV

SECEX-MA

316

95/98

375.046/96-8

Min. IS

SECEX-MG

317

99/100

375.323/97-0

Min. HGS

SECEX-MG

314

81/88

58/61

077

52/57

076

e 1' SECEX
376.304/96-0

Min. IS

SECEX-MG

318

101/102

425.052/98-2

Min. HGS

SECEX-MT

320

105/107

450.235/97-1

Min. MVRV

SECEX-PA

325

123/126

475.215/93-1

Min. HGS

SECEX-BA

313

77/80

625.347/96-0

Min.-Subs. BZ

SECEX-RS

311

62/64

825.040/97-3

Min.-Subs. BZ

SECEX-RR

323

114/116

