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ATA N° 20, DE 03 DE JUNHO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Iram Saraiva
Repr. do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues, Procurador-Geral
Secretário-Geral das Sessões: Bel. Eugênio Lisboa Vilar de Melo.
Com a presença dos Ministros Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Humberto Guimarães Souto e Valmir Campelo, do Ministro-Substituto Benjamin Zymler, bem
como do Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar Rodrigues, o Presidente em exercício, Ministro Iram
Saraiva, declarou aberta a Sessão Ordinária do Plenário, às quatorze horas e trinta minutos, havendo
registrado a ausência do Presidente, Ministro Homero Santos, em missão oficial deste Tribunal no
exterior, do Ministro Adhemar Paladini Ghisi, do Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo e
do Auditor Lincoln Magalhães da Rocha, por motivo de férias; e, ainda, do Ministro Bento José Bugarin,
com causa justificada (Regimento Interno artigos 28 a 31, 35, 66, incisos I a V, e 94, incisos I e V, e
112, inciso I, alínea b).
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 19, da Sessão Ordinária realizada em 27 de maio
último, cujas cópias autenticadas haviam sido previamente distribuídas aos Ministros e ao Representante
do Ministério Público (Regimento Interno, artigos 31, inciso I, 37, 38 e 66)
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
O Ministro Iram Saraiva, no exercício da Presidência, fez as seguintes comunicações em
Plenário:
1') EXPEDIENTE DO TRIBUNAL NO DIA 10.06.1998
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Comunico que a Sessão Plenária da próxima Quarta-feira, dia 10 de junho, terá início às 9
horas. O expediente do Tribunal, neste dia, será das 8 às 11 . 30 horas "
2') RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DO
10 TRIMESTRE DE 1998
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Comunico a Vossas Excelências que, em cumprimento ao que dispõe o § 4° do art. 71 da
Constituição Federal, esta Presidência encaminhou ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso
Nacional, por meio do Aviso n° 564-GP/TCU, de 29.05.98, o Relatório das Atividades do Tribunal de
Contas da União do 10 Trimestre de 1998.
Comunico, ainda, que o referido Relatório foi enviado também aos Excelentíssimos
Senhores Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, bem como aos Presidentes e
Membros integrantes da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal e da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.
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Nesta oportunidade, faço distribuir a Vossas Excelências exemplares desse mesmo
Relatório."
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS
- Requerimento formulado pelo Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça.
O Tribunal Pleno deferiu, por unanimidade, ante as razões expostas e para os fins
indicados em todos os seus termos, o requerimento formulado pelo Ministro Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, no sentido de determinar à SEGECEX a adoção de providências com vistas a entendimentos junto
à Secretaria Federal de Controle no sentido de que seja disponibilizada para o TCU versão atualizada do
Sistema de Gerenciamento de Convênios e encarregue a SAUDI dos testes no sistema, disseminando o
seu uso às demais unidades técnicas, após fase experimental - TC n° 004.511/98-0 (v. inteiro teor em
Anexo I a esta Ata).
SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS
De acordo com o artigo 2° da Resolução n° 064/96, o Presidente, Ministro Homero Santos,
realizou, nesta data, sorteio eletrônico dos seguintes processos:
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-011.493/78-0
Interessado: Valmira Ventura de Andrade
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente. Art. 1, par. único da Res. 64/96
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-004.407/92-0
Interessado: Adelina Fernandes Souza Santos
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente. Art. 1, par. único da Res. 64/96
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-024.479/92-6
Interessado: Ruth Batista da Silva
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente. Art. 1, par. único da Res. 64/96
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-024.483/92-3
Interessado: Ava Curvelo Coury e outras
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente. Art. 1, par. único da Res. 64/96
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-025.562/92-4
Interessado: Margarida Maria Galrão
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente. Art. 1, par. único da Res. 64/96
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-018.957/96-0
Interessado: Identidade Preservada
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
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Processo: TC-376.194/96-0
Interessado: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto-MG
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-525.151/96-6
Interessado: Alcides Pinheiro de Araujo Neto
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-700.189/97-1
Interessado: SENAC
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Tipo de Sorteio: Sorteio por Conflito de Competência
Processo: TC-001.810/98-7
Interessado: Secretaria do Tesouro Nacional
Motivo do Sorteio: Conflito de Competência. Art. 25 da Res. 64/96
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
SORTEIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-009.303/97-9
Interessado: SAUDI
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo. Art. 13 da Res. 64/96
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA

e

Processo: TC-004.170/98-9
Interessado: TCU
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo. Art. 13 da Res. 64/96
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA i a CÂMARA
Processo: TC-250.239/94-9
Interessado: Roberval Alves de Souza
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-005.978/95-5
Interessado: Arnaldo Natal dos Santos
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Deliberação em relação)
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-250.415/95-0
Interessado: Raimundo Augusto dos Santos
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
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Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-625.222/96-2
Interessado: DRT-RS
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Acórdão)
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-300.069/97-9
Interessado: TRE-ES
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
SORTEIO DE PROCESSO AOS MINISTROS INTEGRANTES DA? CÂMARA
Processo: TC-001.059/93-9
Interessado: Guilherme Nunes de Almeida
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA ANTE PEDIDO DE VISTA
Ao dar prosseguimento à votação, nos termos do § 3 0 do artigo 56 do Regimento Interno,
do processo n° 000.286/98-2 (v. Ata n° 16/98), referente à consulta formulada pelo Deputado Michel
Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, o Ministro Iram Saraiva, Vice-Presidente no exercício da
Presidência, concedeu a palavra ao Revisor, Ministro Humberto Guimarães Souto, que manifestou-se de
acordo com o Relator, Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, havendo o Plenário aprovado, por
unanimidade, a Decisão n° 331/98 (v. em Anexo II a esta Ata, a Decisão n° 331/98, bem como o inteiro
teor do Relatório e Voto emitido pelo Relator, Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça).
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA

•

Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 18, organizada em
28 de maio último, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de n's 332 a 340, e aprovado os
Acórdãos n's 078 a 081, que se inserem no Anexo III desta Ata, acompanhadas dos correspondentes
Relatórios e Votos bem como de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno, artigos 19, 20,
31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7° e 9°, 80, incisos V e VI, 84 a 87 e 89):
Procs. nos 018.696/95-3 e 625.230/95-7, relatados pelo Ministro Carlos Átila Álvares da
Silva;
Procs. n's 374.106/92-4, 575.028/94-7, 599.001/94-1, 000.286/98-2 e 001.877/98-4,
relatados pelo Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça;
Procs. n's 010.391/97-5 e 600.293/97-1, relatados pelo Ministro Humberto Guimarães
Souto, e
Procs. IN 275.129/93-4 (com o Anexo n° 275.212/93-4) e 225.242/95-8, relatados pelo
Ministro Valmir Campelo.
A requerimento do Relator, Ministro Iram Saraiva, deferido pela Presidência, ad
referendum do Plenário, foram incluídos na Pauta n° 18/98 citada, nos termos do § 9° do artigo 77, do
Regimento Interno, os processos n's 019.884/95-8, 699.004/95-0 e 000.137/98-7.
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PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA
A requimento dos respectivos Relatores, foram excluídos da Pauta n° 18/98 citada, nos
termos do artigo 78 do Regimento Interno, os processos ri% 450.140/97-0 (Ministro Humberto Guimarães
Souto) e 001.307/94-0, com os Anexos n's 005.823/93-5, 010.025/93-6 e 013.083/94-5 (Ministro Valmir
Campelo).
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Faz parte desta Ata, em seu Anexo IV, ante o disposto no parágrafo único do artigo 66 do
Regimento Interno, as Decisões n's 342 e 343, acompanhadas dos correspondentes Relatórios e Votos em
que se fundamentaram, adotadas nos processos n's 012.479/93-4 e 004.314/96-4, respectivamente,
relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta data.
ENCERRAMENTO
O Presidente em exercício, Ministro Iram Saraiva -- ao convocar Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado para ser realizada a seguir -- deu por encerrada às quinze horas e dezenove
minutos, a Sessão Ordinária, e, para constar eu, Elenir Teodoro Gonçalves dos Santos, Secretária do
Plenário, lavrei e subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do
Tribunal
• oto)-_,2xn
b.toctAr,-> DOS
SANTOS
ELENDR TEODORO GONÇAL
S
Secretária do Plenário

Aprovada em 10 de junho de 1.998

•

HOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO I DA ATA N° 20, DE 03-06-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS
Inteiro teor do Requerimento formulado, nesta data, pelo Ministro Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, no sentido de determinar à SEGECEX a adoção de providências com vistas a
entendimento junto à Secretaria Federal de Controle no sentido de que seja disponibilizada para o
TCU,versão atualizada do Sistema de Gerenciamento de Convênios e encarregue a SAUDI dos testes do
Sistema, disseminando o seu uso às demais Unidades Técnicas, após fase experimental (TC n°
004.511/98-0).
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REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,

É do conhecimento do setor público a recente criação de um sistema de computador
denominado Sigeconv — Sistema de Gerenciamento de Convênios.
O Sistema, criado pela Secretaria de Controle Interno da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República, torna possível saber exatamente o andamento de um convênio: se já foi
assinado, em que etapa de execução se encontra, ou se já foi concluído.
Orientei minha assessoria a contatar a Unidade Técnica especializada desta Casa, a
Secretaria de Auditoria e Inspeções — Saudi, que informou já ter procedido a alguns estudos relativos
ao Sigeconv, tendo chegado, em linhas gerais, às seguintes conclusões: trata-se de um sistema de fácil
utilização, podendo qualquer servidor operá-lo, mesmo sem prévio conhecimento de informática;
diversas consultas gerenciais podem ser feitas a partir de suas 08 telas, facilitando os trabalhos de
auditoria e, em especial, seus levantamentos prévios; todas as unidades do Controle Interno do Poder
Executivo já estão autorizadas a ter o Sigeconv instalado em suas dependências.
Creio, por esses motivos, que um novo mecanismo de controle se apresenta, sendo de
fundamental importância esta Corte dele dispor, o que se constituiria em mais um aprimoramento do
exercício de sua missão institucional.
Posto isso, permito-me sugerir à Presidência examinar a hipótese de determinar à Segecex a
adoção das seguintes providências:
que promova entendimentos junto à Secretaria Federal de Controle no sentido de que
seja disponibilizada para o TCU versão atualizada do Sistema de Gerenciamento de Convênios:
que encarregue a Saudi de efetuar testes no Sistema, disseminando o seu uso às demais
unidades técnicas do Tribunal, após a fase experimental.
Sala das Sessões, em 03 de junho de 1998.
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ANEXO II DA ATA N° 20, DE 03-06-1998
('Sessão Ordinária do Plenário)
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA ANTE PEDIDO DE VISTA
Inteiro teor do Relatório e Voto emitido pelo Relator, Ministro Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, e da Decisão n° 331/98 adotada, por unanimidade, nesta data, referente à consulta formulada pelo
Deputado Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados (TC n° 000.286/98-2).
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GRUPO I - CLASSE UI - PLENÁRIO
TC n° 000.286/98-2
NATUREZA: Consulta
ÓRGÃO: Câmara dos Deputados
INTERESSADO: Presidente da Câmara dos Deputados

EMENTA: Consulta formulada pelo Deputado Michel Temer,
Presidente da Câmara dos Deputados, sobre o pedido de
ressarcimento formulado pelo Deputado Albérico Filho. Caso
concreto. Não conhecer. Comunicar. Arquivar.
Estes autos têm por objeto consulta de autoria do Exm°. Sr. Deputado Michel Temer, Presidente
da Câmara dos Deputados, "sobre o pedido de ressarcimento formulado pelo Deputado ALBERICO
FILHO, em virtude de prejuízos que alega ter sofrido em face da declaração de prejudicialidade de
requerimento que visava a perda do mandato parlamentar do então Deputado RICARDO MURAD".
Parecer da Unidade Técnica
A r SECEX , considerando o artigo 217 do Regimento Interno do TCU, propõe que o Tribunal
2.
deixe de conhecer a presente consulta por tratar-se de caso concreto, dando-se ciência desta decisão ao
interessado e determinando o arquivamento do processo.

VOTO
Trago estes autos à deliberação deste Colegiado, em razão da relevância da autoridade consulente
e da prioridade de atendimento que este Tribunal dispensa às solicitações oriundas do Congresso Nacional.
O artigo 217 do Regimento Interno desta Corte disciplina:
"Art. 217. O Relator ou o Tribunal não conhecerá de consulta que não atenda aos requisitos do
artigo anterior ou que verse sobre caso concreto, devendo o processo ser arquivado após comunicação
ao consulente." (grifei)
Sendo assim, considerando que a presente consulta versa sobre caso concreto, acolho o parecer da
unidade técnica e Voto por que o Tribunal adote a decisão que ora submeto ao seu Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves d•uza, em 03 de junho de 1998

Marcos Vinici s
Ministro- elator
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DECISÃO N° 3 3 1/98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n°: TC-000.286/98-2
Classe de Assunto: III - Consulta
Interessado: Presidente da Câmara dos Deputados
Órgão: Câmara dos Deputados
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: r SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1- não conhecer da presente consulta, por versar sobre caso concreto, nos termos do artigo 217 do
Regimento Interno da Casa;
8.2-encaminhar à autoridade consulente cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentaram; e
8.3- arquivar o presente processo.
Ata n° 20/98 — Plenário.
Data da Sessão: 03/06/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo (Relator) e o Ministro-Substituto
Benjamin Zymler.

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
na Presidência

MARCOS VINIC OS VILAÇA
Ministro-Relator
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ANEXO III DA ATA N° 20, DE 03-06-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 332
a 340 proferidas pelo Tribunal Pleno em 03 de junho de 1998, e Acórdãos n's 078 a 081, aprovados
nesta data, acompanhados de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento, Interno, artigos 19, 20,
31, inciso VI, 42 a46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7° e 9°, 80, incisos V e VI, 84 a 86).
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GRUPO II- CLASSE 1- PLENÁRIO

411

)

TC-625.230/95-7 (c/ três volumes)
NATUREZA: Recurso de Divergência (art. 234 do RI/TCU) e Recurso de
Reconsideração (Tomada de Contas Especial)
ENTIDADE: Bbtur Viagens e Turismo Ltda.
INTERESSADO: Sidney Anuar Attié, Diretor-Presidente
EMENTA: Recurso de Divergência (art. 234 do RUTCU) e Recurso de Reconsideração contra a Decisão n° 653/96-TCU-Plenário. Exigência de concurso público para contratação de pessoal e aplicabilidade do instituto da
tomada de contas especial no âmbito de subsidiária de sociedade de economia mista. Conhecimento. Negativa de provimento, ante os entendimentos
vigentes no TCU e os dispositivos da Lei n° 8.443/92. Ciência ao interessado.

DO RECURSO DE DIVERGÊNCIA (fls. 138/148)

•

Em 26/11/1996 a Bbtur opôs embargos de declaração (fls. 138/148) ao item 8.2 da Decisão
n° 653/96-TCU - Plenário (fls. 133/135), fundados em contradição entre a decisão embargada e decisão
anterior desta Corte, prolatada em julgamento, por relação, do TC-000.300/93-6.
Nos termos da Decisão n° 29/97-TCU - Plenário (fl. 155), este Tribunal resolveu não conhecer
dos embargos e decidiu acolher os documentos encaminhados como o recurso de que trata o art. 234 do
Regimento Interno.
Referido recurso tem por objeto combater o subitem 8.2 da Decisão n° 653/96-TCU - Plenário,
que determinou fossem adotadas " as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, consistente na
anulação dos atos de admissão de pessoal efetivados a partir de 06/06/90 (..) sem observância da exigência
da aprovação prévia em concurso público, por estarem em desacordo com as disposições do art. 37, inciso
II, da Constituição Federal e do Enunciado n°231 da Súmula da Jurisprudência predominante desta Casa"
(fl. 141).
Analisados pela 10a Secex (fls. 216/222), os argumentos apresentados foram rejeitados pelas
seguintes razões:
a Bbtur é subsidiária integral de empresa de economia mista (Banco do Brasil S.A.) e está sujeita a todas as normas de direito público aplicáveis à Administração Indireta;
a decisão paradigma está fundada no Oficio n° 153/89-CISE (fls. 172 e 183), que apenas comunica que aquele Conselho não mais controlará o quadro de pessoal da Bbtur, mas não afirmou ser desnecessária a realização de concurso público para contratação de pessoal;
a complexidade e competitividade do mercado onde atua e a velocidade e maleabilidade operacionais necessárias não são exclusividade da Bbtur, estando também presente, por exemplo, no mercado
financeiro onde atua sua Controladora indireta; e
as reiteradas decisões deste Tribunal, consolidadas na Súmula n° 231 de sua jurisprudência,
não deixam margem a dúvidas de que a exigência da realização de concurso público se estende a toda Administração Indireta, mesmo àquelas entidades controladas direta ou indiretamente pela União que visem a
objetivos estritamente econômicos, em regime de competitividade com a iniciativa privada.
Por essas razões, sugere que não se dê provimento ao Recurso de Divergência interposto pela
Bbtur, mantendo-se inalterada a determinação contida no item 8.2 da Decisão recorrida.

1
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DO RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO (fls. 161/182)
Por esse recurso, o interessado manifesta sua contrariedade às determinações constantes do
item 8.1 e subitens 8.3.4., 8.3.5, 8.3.6, 8.3.8, 8.3.10 e 8.3.16 da Decisão n° 653/96-TCU - Plenário (fls.
133/135). As alegações, abaixo mencionadas no essencial, foram analisadas pela 10a Secex na instrução às fls.
222/233 conforme se segue:
Item 8.1 - instauração de tomada de contas especial
argumento: não está a Bbtur sujeita à instauração do procedimento de Tomada de Contas
Especial - TCE, mas sim à imposição, pelos tribunais, da legislação trabalhista privada, e, sendo pessoa
jurídica de direito privado, seus empregados não têm o dever de prestar contas a este Tribunal;
a .1) instrução da 10' Secex: considera indevida a assertiva quanto a esse item por considerar
que a eventual obrigação de instaurar TCE não se vincula, nesse caso, à obrigação de prestar contas, mas sim
à ocorrência de prejuízo ao Erário;
argumento: danos provocados a Bbtur não significam danos provocados ao Erário, pela distinção de personalidades jurídicas;
b.1) instrução da 10' Secex: dá razão ao recorrente quanto a essa assertiva, pois - apesar de
já ter sido analisada nas Decisões TCU-Plenário nos 106/95 (de 15/03/1995 - TC-027.582/91-4) e Sigilosa n°
457/94 (de 14/07/1994 - TC-009.416/93-5-Sigiloso), sem, contudo, haver posição definitiva do Tribunal a
respeito - pode-se observar que os danos provocados a empresas estatais não são suficientes para configurar,
em todos os casos, prejuízo ao Erário, requisito necessário à instauração de TCE, uma vez que o vínculo
advindo do prejuízo patrimonial não guarda relação com o controle societário, mas sim com a participação
no capital da sociedade, sendo que a participação da União representa apenas uma parcela do capital das
sociedades de economia mista;
argumento: a sistemática de tomada de contas especial é incompatível com o regime CLT
e com o Direito Trabalhista;
c.1) instrução da 10' Secex: concorda com o recorrente também nessa questão, uma vez que
as presunções, no procedimento de instauração de TCE, correm a favor do Estado, e, portanto, do empregador, enquanto nos procedimentos adotados conforme a Consolidação das Leis do Trabalho-CLT as presunções
correm a favor do empregado, dada a sua posição de inferioridade econômica perante o empregador. Portanto,
a sistemática de instauração da TCE, conforme hoje é normatizada, não se coaduna com o regime CLT, sendo
que o seu uso acarretaria tão profundas mudanças na relação trabalhista que desvirtuariam o uso da TCE,
desaconselhando sua implementação;
argumento: a subordinação da Bbtur ao Tribunal dá-se exclusivamente quanto à sua fiscalização, e não quanto à sua administração; além disso, à vista da atividade econômica que explora, o regime
jurídico do recorrente não poderia ser o administrativo, e sim aquele próprio das empresas privadas;
d.1) instrução da 10' Secex: tal argumento do recorrente é expressamente contestado pelo
texto dos incisos II e IV do art. 71 da Constituição Federal, que prevêem a competência do Tribunal para
julgar as contas dos administradores e realizar inspeções e auditorias em entidades da administração indireta,
à qual se vincula a Bbtur como subsidiária de sociedade de economia mista; e
argumento: o reajuste concedido à empresa Realce Organizações Ltda. não se refere a pagamento de correção monetária sobre os valores contratados, sendo decorrência de cláusula contratual que
estipulava aumento anual não prevista no respectivo edital;
e.1) instrução da 10a Secex: a Lei n° 8.666/93 determina total vinculação do contrato ao edital
e por isso a não previsão de reajuste torna ilegal sua posterior concessão. Propõe a determinação de adoção
de medidas administrativas e/ou judiciais necessárias à obtenção do ressarcimentos do valores pagos a maior,
e a análise da conduta do administrador responsável pela contratação, objetivando determinar eventual
2
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ocorrência de dolo ou culpa graves. Essas medidas seriam acompanhadas por este Tribunal nas contas anuais
da Bbtur.
Subitem 8.3.4 - implantação de Plano de Classificação de Cargos e Salários (PCS) e da submissão ao Comitê de Coordenação das Empresas Estatais (CCE) e ao Decreto-lei n° 2.355/87
a) argumento: por não estar sujeita à jurisdição do CCE, também não se encontra obrigada a
encaminhar o PCS para aprovação;
a.1) instrução da 10' Secex: em que pese ter o CISE efetivamente autorizado a Bbtur a administrar seu respectivo quadro de pessoal (fls. 17, vol. I) e determinado a exclusão da Bbtur do controle do
CISE (fl. 18, vol. I), isso não significa ter sido a Bbtur excluída do controle estatal. O Oficio 048/CE (fl. 13,
vol I) e a Resolução CCE 38 (fl.39, vol. I) demonstram claramente que esse Órgão, o CCE, continua a analisar
questões relativas à recorrente, e, portanto, ainda exercendo controle. Mantém a determinação.
Subitem 8.3.5 - alteração da tabela de salários e funções gratificadas sem aprovação do CCE
•

a) argumento: os empregados da Bbtur não são funcionários públicos, fato comprovável pela
dispensa, pelo TCU, de necessidade de realização de concurso público para sua admissão, pelo que seus
salários não seriam controláveis pelo CCE (fls. 173 e 174, itens 35 e 36);
a.1) instrução da 10' Secex: como já se concluiu que a Bbtur integra a Administração Indireta,
ela está sujeita a todas as normas de direito público aplicáveis às empresas integrantes dessa órbita administrativa e, por isso, o salário de seu pessoal deve estar sob controle do órgão competente do Estado, haja vista
não ser prevista em lei qualquer exceção.
Subitem 8.3.6 - concessão de beneficios vedados pelo Decreto-lei n° 2.355/87
a) argumento: a Bbtur não é uma empresa pública e por isso não está sujeita ao Decreto-lei n°
2.355/87 (fls. 174/175, itens 38/41);
a.1) instrução da 10' Secex: da mesma forma como no item anterior, não restam dúvidas de que
a Bbtur integra a Administração Indireta, não se podendo dar razão ao recurso nesse ponto.
Subitem 8.3.8 - da contratação indireta de mão-de-obra por meio de prestadora de serviços
a) argumento: as atividades exercidas pela mão-de-obra contratada não guardam correlação
com as atividades-fim da Bbtur, sendo prova disso o fato de a maioria das agências de viagem não trabalharem
com salas VIP próprias (fl. 176, itens 43/44);
a.1) instrução da 10a Secex: as salas VIP são utilizadas para prestar um serviço diferenciado
aos clientes e são uma extensão do negócio principal, da mesma forma que o atendimento nelas realizado é,
também, uma extensão do atendimento básico. Mantém-se a determinação.
Subitem 8.3.10 - da necessidade de caracterização do objeto de despesa conforme a Lei n°
8 666/93
a) argumento: a empresa aplica os procedimentos licitatórios legalmente previstos mas, por não
ser empresa pública e não integrar o Orçamento da União, não tem como fazer a classificação orçamentária
da despesa realizada (fl. 177);
a.1) instrução da 10a Secex: as entidades da administração indireta deverão proceder às adaptações cabíveis para o cumprimento do art. 14 da Lei n° 8.666/93 e, por ser empresa integrante do Grupo Banco
do Brasil, deverá seguir à risca o regulamento de licitações aprovado para esse Grupo. Sugere modificação
da redação da determinação alvitrada.
3
Min-ca_132c:Irelatórios62523095

-15 Tribunal de Contas da União
e\

tcy_ermi, -ea n
(-)
oco
?lona°
s ecium.a °TC-625.230/95-7

Subitem 8.3.16 - do parcelamento da despesa
a) argumento: as compras de uniformes para os empregados da Bbtur, referidas como sendo
parceladas, não podem ser feitas antecipadamente porque não é possível saber a quantidade e nem o manequim
dos novos contratos, como, também, a manutenção de pequeno estoque atende a um princípio gerencial
moderno (fls. 177/178, itens 51/54);
a.1) instrução da 10' Secex: justificativas de ordem prática não são suficientes para o descumprimento de dispositivo legal, até porque a aquisição de uniformes se amolda perfeitamente ao procedimento
licitatório podendo, por exemplo, com base no histórico de consumo, ser licitada uma quantidade estimada
para as necessidades de um ano, que poderá sofrer variação de 25 % para maior ou para menor, conforme
permitido em lei.
Da sugestão de privatização da Bbtur
a) argumento: é ilógica a sugestão formulada pela equipe de auditoria sobre a avaliação da conveniência de inclusão da Bbtur no Plano Nacional de Desestatização porque se trata de uma empresa genuinamente privada, não tendo o que privatizar (fls. 178/182, itens 55/58);
a.1) instrução da 10' Secex: como a Bbtur é uma subsidiária integral do Banco do Brasil S.A.,
não há dúvidas de que é tecnicamente cabível a privatização, a depender da orientação governamental e de
conveniência e oportunidade a sua inclusão no PND.
Por conseguinte, propõe a instrução (fls. 232/233):

•

"a) que o Ministro-Relator sorteado para o primeiro recurso - fundado no art. 234, do
RITCU - também anasile o segundo - Recurso de Reconsideração -, com base na conexão existente entre
ambos e por motivos de economia e celeridade processuais;
seja o Recurso de Divergência (art. 234 do RITC'U) conhecido, para, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se a determinação recorrida (item 8.2 da Decisão 653/96-TCU-Plenário) em seus
exatos termos;
seja o Recurso de Reconsideração conhecido e parcialmente provido, em vista do que sejam modificados:
c. 1) os termos do item 8.1 da Decisão 653/96-ICU-Plenário, determinando-se:
c. 1.1) sejam apuradas as responsabilidades pela falha detectada, e, se for o caso, adotadas
as punições cabíveis, conforme preconizado pela CLT e demais normas internas aplicáveis à matéria;
c. 1.2) sejam adotadas as medidas administrativas e judiciais cabíveis no sentido de obter
ressarcimento do prejuízo provocado à Bbtur;
c. 1.3) seja a questão remetida às contas ordinárias para apreciação (tanto da irregularidade quanto da apuração) em conjunto e em confronto com os demais atos de gestão então praticados;
c.2) os termos do item 8.3.10 da Decisão recorrida, determinando-se à Bbtur que cumpra
todas as etapas de autorização de despesa, conforme regulamentação existente no Grupo Banco do Brasil,
além, é claro, de perfeitamente caracterizar o objeto da despesa, em todos os processos licitatórios;
seja dado conhecimento dessa Decisão ao Recorrente."
Tais proposições são corroboradas pelo Secretário da 10a Secex (fls. 234/239), segundo o qual
a questão da aplicabilidade da sistemática de "Tomada de Contas Especial" às empresas estatais foi objeto de
análise no TC-012.432/94-6, oportunidade em que se manifestou no sentido de que "parece correto concluir
que, na espécie, deva ser preservado em sua integridade o regime jurídico trabalhista, que, consoante
demonstrado, repele a utilização, pela entidade estatal, de institutos jurídicos ínsitos ao regime de direito
público" [no caso, a instauração de Tomada de Contas Especial].
Assevera, ainda, o Sr. Secretário, que, ainda que não sejam alterados os termos do subitem 8.1
da decisão impugnada, deve ser suprimida a menção contida no item 8.1, in fine, porque, no seu entender,
pode-se acolher as alegações do recorrente acerca da inaplicabilidade, in casu, do art. 28, § 1°, da Lei n°
4
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9 069/95, que, a seu ver, diz respeito, tão-só, à cláusula de correção monetária explicitada no termo de
contrato, enquanto que os fatos narrados no processo permitem concluir que o objeto da repactuação foi a
busca do reequilibrio econômico-financeiro inicial do ajuste (fl. 239).
O Ministério Público alinha-se às considerações expendidas pela Unidade Técnica, com exceção da proposição da inaplicabilidade do instituto da Tomada de Contas Especial às empresas estatais (fls.
240/242), manifestando-se nos seguintes termos:

Entende o Ministério Público que o processo de Tomada de Contas Especial tem o seu âmbito
de abrangência definido, pelo art. 71, II, da CF, do modo mais amplo possível, limitado tão-somente por
sua natureza intrínseca de voltar-se para a atividade administrativa do Estado. A limitação é de ordem
ontológica da TCE e do próprio Tribunal de Contas da União.
Com efeito, não é qualquer dano causado ao Erário suficiente para ocasionar a instauração
de uma TCE. Por exemplo: o particular, sem qualquer vínculo com a administração, que abalroa culposamente, ou mesmo dolosamente, um veículo oficial, sofrerá as sanções cíveis e penais compatíveis, sem
sujeitar-se, entretanto, a ter suas contas julgadas pelo eg. TCU
Interpretação contrária importaria alargar ao extremo a competência do TCU, desvirtuando
sua própria razão de ser, sua natureza institucional, criando mecanismo administrativo de exceção para
sancionar qualquer pessoa que provoque dano ao Erário.
Não se pode olvidar que o julgamento pela irregularidade das contas implica outras sanções
que não a mera reposição patrimonial. Subjacente à questão patrimonial, procede-se na TCE a uma avaliação da conduta do responsável com eventuais reflexos de ordem político-administrativa, tais como a
imposição de multa de até cem por cento do valor do débito, a inabilitação para o exercício de função
pública, inelegibilidade etc. Manifesta seria, na hipótese acima, a desigualdade entre o Estado e o cidadão em relação aos meios de que disporiam para a defesa de seus interesses. Assim, caso fosse o veículo
oficial a causar dano ao particular, a este restaria tão-só a justiça federal comum para recompor seu
patrimônio.
Demonstra-se, assim, que não obstante a amplitude do comando constitucional, a jurisdição
do TCU e a conseqüente competência para instaurar TCE não abrange todo o universo de possibilidades
de dano ao Erário. É limitada pela natureza da instituição como órgão de controle externo, voltado para
o controle e fiscalização da atividade administrativa da União, em todas as suas formas de expressão,
seja na administração direta, seja na indireta.
Nesse sentido, não podem prosperar os argumentos que pretendem excluir a possibilidade de
o TCU instaurar e julgar TCE's de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista
por suposta incompatibilidade com o regime contratual estabelecido pela CLT, ao qual estão sujeitos
esses empregados.

É o Relatório.
VOTO
A principio, cumpre esclarecer que as petições podem ser conhecidas como Recurso de Divergência (art. n° 234 do RI/TCU) e Recurso de Reconsideração. O primeiro em relação ao item 8.2 da Decisão
n° 653/96-TCU - Plenário e o segundo em relação aos demais itens recorridos dessa mesma decisão, por ser
essa a forma adequada, uma vez que o presente processo foi transformado em tomada de contas especial (item
8.1 da Decisão n° 653/96-TCU - Plenário - fl. 133).
Sobre relatar ambos os recursos, penso que essa possibilidade se amolda ao previsto no art. 16
da Resolução n° 64/96-TCU.
De observar que a questão da aplicabilidade do instituto da tomada de contas especial no âmbito das sociedades de economia mista foi objeto de análise, em recente decisão, de minha relatoria, proferida
5
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na Sessão Extraordinária, de caracter reservado, de 27/05/1998, no TC-013.389/95-5 (Decisão n° 324/98TCU - Plenário), na qual foi negado provimento ao pedido de reexame interposto pelo Presidente do Banco
do Brasil S.A. contra a Decisão Sigilosa n° 081/97-TCU - Plenário (Sessão Extraordinária de caráter reservado
de 05/03/1997, Ata n° 06/97), que transformou aqueles autos em tomada de contas especial.
Pretendia o interessado naquele processo demonstrar ser incabível o instituto da tomada de
contas especial, a que se refere o art. 8° da Lei n° 8.443/92, às empresas de economia mista. Sua argumentação, no entanto, foi insuficiente para modificar a decisão recorrida, tendo o Plenário deste Tribunal confirmado
que as empresas estatais estão, sem exceção, sujeitas ao instituto da tomada de contas especial.
A mesma questão é também objeto do processo TC-024.010/91-0 (Prestação de Contas do
Banco do Brasil relativa ao exercício de 1990), o qual se encontra sobrestado em razão do processo TC029.041/91-0 (Relatório de Inspeção na área de pessoal da mesma entidade), conforme informações oriundas
do Sistema de Acompanhamento de Processos.
Da leitura dos precedentes — mesmo inconclusos — mencionados pela 10a Secex, aos quais também me referi no voto que proferi no TC-013.389/95-5 supracitado - destaco os seguintes pontos, à guisa
de retrospecto sobre o assunto:
a) TC-009.416/93-5-Sigiloso — Decisão Sigilosa n° 457/94-TCU-Plenário, Ata n° 33/94:
parecer do Ministério Público junto ao Tribunal: invocando o alcance limitado do art. 84
do Decreto-lei n° 200/67 e passando pela Lei n° 4.320/64, sustenta a tese de que cabe ao Tribunal, e não à
entidade, promover a tomada de contas especial, concordando que o assunto deve ser repensado ante a
consulta formulada pelo Banco do Brasil — Oficio Presi 02/1355, apensado ao TC-024.010/91-0 — questionando a instauração de tal procedimento por aquele Banco;
voto do Ministro Relator: apesar de o Tribunal geralmente determinar que os órgãos responsáveis instaurem a TCE, por intermédio da Secretaria de Controle Interno competente, dispensa tal
determinação no caso apreciado, à vista das providências adotadas pela holding e pela diretoria da entidade;

•

b) TC-027.582/91-4 - Decisão n° 106/95-TCU-Plenário, Ata n° 10/95:
b.1) parecer do Ministério Público junto ao Tribunal:
teve acolhida a proposta de retirada da determinação de instauração de TCE, ante as medidas
adotadas pelo Ministro de Estado dos Transportes, suficientes para punir disciplinarmente os empregados
faltosos e obter o ressarcimento aos cofres da entidade, e à vista da não apreciação da consulta formulada pelo
Banco do Brasil;
recorda que, anteriormente à Lei n° 8.443/92, era limitado o alcance da norma contida no art.
84 do Decreto-lei n° 200/67 (instauração de tomada de contas especial) por cingir-se a regular os procedimentos administrativos de apuração de desfalques, omissão de prestação de contas e desvio de bens no âmbito
da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, ou seja, dos órgãos e entidades submetidos ao
império do direito administrativo e às normas de direito financeiro preconizadas na Lei n° 4.320/64, de todo
incongruentes com o regime de direito privado adotado pelas sociedades de economia mista;
com a edição da Lei n° 8.443/92, argumenta que tal limitação deve ser repensada à vista do
art. 8° — que impõe à autoridade competente, diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União, da ocorrência de desfalques e desvios de dinheiros, bens
e valores públicos, o dever de adotar as providências necessárias à instauração de tomada de contas especial
— combinado com o art. 6° da mesma Seção da Lei, deixando claro que todas as pessoas indicadas nos incisos
I a VI do art. 5 0 estão sujeitas à tomada de contas;
finaliza afirmando que, "destarte, à vista do disposto no inciso Ido art. 5° da Lei n°8.443/92,
parece não restar qualquer brecha para se eximirem os dirigentes de empresas estatais do dever de instaurar,
nos casos previstos em lei, a devida tomada de contas especial";
b.2) voto do Ministro Relator (vencido em parte, relativamente à aplicação de multa):
no que concerne à controvérsia entre a Ciset/MF e o Banco do Brasil sobre a legalidade da
utilização da TCE como instrumento de apuração de responsabilidades pelas empresas estatais, tal questão
foi esclarecida no Parecer PGFN n° 423/92, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de 30/04/1992, ao
6
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concluir que "razão assiste à Ciset quanto à necessidade de o Banco do Brasil proceder à instauração da
Tomada de Contas Especial, eis que houve irregularidades de que resultou prejuízo ao interesse público"
(fls. 588/598 do TC-024.010/91-0);
- "além do mais, este Tribunal, ao regulamentar a instauração e organização de processos
de tomada de contas especial, por meio da Instrução Normativa n° I, de 09/12/1993, não deixa dúvidas
que este é o instrumento legal para identificar os responsáveis e quantificar os prejuízos sofridos pelo
Erário, independentemente da natureza jurídica da organização responsável".

4■`,

Pelo acima exposto, verifica-se que, nos casos apreciados, a instauração das TCEs foi dispensada devido às providências então tomadas pelas próprias entidades ou pelas autoridades supervisoras das
mesmas, tidas como suficientes pelos Ministros Relatores.
Mas o principal motivo de ter dado destaque a tais pontos foi ressaltar a argumentação do Ministério Público de que, anteriormente à Lei n° 8.443/92 — sendo limitado o alcance do art. 84 do Decreto-lei
n° 200/67 e à vista das normas contidas na Lei n° 4.320/64 —, poder-se-ia ter como controversa a instauração
de TCE por sociedades de economia mista. Contudo, após a edição da Lei Orgânica deste Tribunal, tal
controvérsia se desfez, ante o disposto em seu art. 8°, combinado com os artigos 5°, inciso I, e 6° dessa lei.
Tal argumentação é coerente com o posicionamento do Ministério Público no presente processo, com o qual, data venha da 10' Secex, inclino-me a concordar.
Ressalto mais uma vez que também é esse o entendimento do Tribunal, após adotar, na Sessão
Extraordinária de 27/05/1998, a mencionada Decisão n° 324/98 — Plenário.
Por outro lado, acompanho as demais proposições uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público, inclusive a supressão da parte final do item 8.1 da decisão recorrida, sugerida pelo Secretário da
10' Secex, em razão da consistente análise por ele produzida (fl. 239, item 17).
Assim, com essas considerações, acolhendo, em parte, as proposições da Unidade Técnica e,
na íntegra, o parecer da Procuradoria, pelos motivos mencionados, VOTO por que o Tribunal adote a
DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 0 3

•

de junho de 1998

Carlos Âtila Álvares da Silva
Ministro Relator

•
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Processo n° TC-625.230/95-7 (c/ 3 volumes)
Classe de Assunto: I - Recurso de Divergência (art. n° 234 do RI/TCU) e Recurso de Reconsideração.
Interessado: Sidney Anuar Attié, Diretor-Presidente.
Entidade: Bbtur Viagens e Turismo Ltda.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues, Subprocurador-Geral.
Unidade Técnica: 10' Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32,1, e 33
da Lei n° 8.443/92 e nos arts. 229, I, 233 e 234 do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. conhecer do Recurso de Divergência (art. 234 do RITCU) interposto pelo Sr. Sidney Anuar Attié,
para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se a determinação recorrida (item 8.2 da Decisão 653/96TCU-Plenário) em seus exatos termos;
8.2. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Sidney Anuar Attié, para, no mérito, negar-lhe provimento;
8.3. atribuir a seguinte redação ao item 8.1 da decisão recorrida:
"8.1. nos termos do art. 197 do Regimento Interno, converter estes autos em Tomada de Contas Especial
para que sejam apurados os responsáveis e quantificados os prejuízos resultantes do pagamento de reajuste
contratual à empresa Realce Organizações de Eventos Ltda., a partir do mês de março de 1995, em decorrência da inclusão, no contrato firmado em 29/09/1994, de cláusula não prevista no edital de licitação e na
minuta do contrato; ";
8.4. atribuir a seguinte redação ao subitem 8.3.10 da decisão recorrida:
"8.3.10. cumpra todas as etapas de autorização de despesa, conforme regulamentação existente no
Grupo Banco do Brasil, além de perfeitamente caracterizar o objeto da despesa em todos os processos
licitatórios; "; e
8.5. dar conhecimento desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao interessado.
Ata n° 20/98 — Plenário.

•

Data da Sessão: 03/06/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio e o MinistroSubstituto Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que alegou impedimento: Benjamin Zymler.
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CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO II— CLASSE 1- Plenário.
TC — 374.106/92-4, c/ 3 volumes
TC — 020.452/94-2 - juntado
Natureza: Embargos de Declaração em Prestação de Contas,
exercício de 1991
Entidade: Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR
Embargante: Antônio Nélson de Oliveira Neto, exAdministrador do Porto de Manaus
Interessados: Roberval Teixeira Ruiz, Superintendente da
Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental, e
Washington de Oliveira Viégas, Diretor-Presidente da
CODOMAR.
Ementa: Embargos de Declaração interpostos contra o
Acórdão n° 089/96-TCU-Plenário, subitem 8.2., em razão de
alegada contradição, no parecer do Ministério Público junto
a este Tribunal. Ausência de requisito intrínseco de
admissibilidade recursal, qual seja, o interesse de recorrer.
Não conhecimento. Cómunicação ao embargante.
Solicitação de expedição de quitação e exclusão de lista
de inelegíveis efetuada pelo Sr. Roberval Teixeira Ruiz.
Quitação, em face do recolhimento integral da dívida. Não
exclusão do nome do responsável da lista encaminhada ao
Ministério Público Eleitoral, por decorrer do julgamento pela
irregularidade das contas.
Solicitação de esclarecimentos por parte do DiretorPresidente da CODOMAR. Atendimento.

•

RELATÓRIO

•

Adoto como Relatório a instrução da Analista Vera Lúcia Pereira dos Santos (fls. 941/48), cujas
conclusões mereceram a anuência do Senhor Secretário de Controle Externo Interino da 10a SECEX (fl. 949).
Transcrevo, portanto, a manifestação da Unidade Técnica.
PARECER DA UNIDADE TÉCNICA
"Trata-se
de
Embargos
de
Declaração interpostos pelo Sr. Antônio Nelson de Oliveira Neto, com
2.
fulcro nos artigos 235 c/c o § 1° e 237, item III, do Regimento Interno do TCU, objetivando reformar o
Acórdão n° 089/96-TCU-Plenário, item 8, subitem 8.2 (fls. 918/924).
HISTÓRICO
O
presente processo teve origem na prestação de contas referente ao exercício de 1991, da
2.
Companhia Docas do Maranhão (CODOMAR) e entidades sob sua jurisdição.
Em Sessão Plenária de 14.09.94, foi proferido o Acórdão n° 106/94, fls. 689/692, julgando
2.1
irregulares as contas do ex-administrador do Porto de Manaus, Sr. Antônio Nelson de Oliveira Neto e do
Superintendente da Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental, Sr. Roberval Teixeira Ruiz,
aplicando-lhes, individualmente, multa de R$ 700,00; e regulares com ressalvas as contas dos demais
responsáveis, dando-lhes quitação (fls.689/692) .
Ciente da multa em 04.11.94, o Sr. Antônio Nelson de Oliveira Neto procedeu ao recolhimento em
2.2
23.11.94, conforme DARF cuja cópia encontra-se em volume anexo a este processo (anexo n° 2).
2.2.1 O Sr. Roberval Teixeira Ruiz, ao tomar ciência do Acórdão através do ofício SECEX/MA n° 748/94,
em 18.11.94, solicitou em 23.11.94, o parcelamento da multa em até dez vezes, com base no art. 26 da Lei
n°8.443/92 c/c o art. 162, ,¢§ I° e 2° do RIITCU (11. 779).
Forainfeitas, também, várias determinações à Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR, item
2.3
1
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8.5, à Administração do Porto de Manaus - APM, item 8.6 e à Administração das Hidrovias da Amazônia
Ocidental - AHIMOC, item 8.7 e, em seu item 8.8, foi fixado o prazo de 120 dias para que fosse dada ciência
a este Tribunal das providências adotadas para implementação de tais determinações.
Inconformados, os interessados relacionados à fl. 781 opuseram Embargos de Declaração que
2.4
foram analisados e julgados na Sessão Plenária de 08.02.95 (fls. 781/787).
2.4.1 Além dos Embargos de Declaração acima mencionados foram interpostos os Recursos de
Reconsideração de fls. 799/811 e TC-020.452/94-2, pelos Sr. Manoel Osman de Oliveira e Antônio Nelson
de Oliveira Neto, respectivamente, que, após apreciados, resultaram no Acórdão n°. 089/96 -TCU-Plenário,
ora embargado.
ANÁLISE DO EXPEDIENTE DE FLS. 918/924 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO)
1- Admissibilidade
Comunicado do Acórdão acima, por intermédio do Ofício n° 646-SECEX/MA, de 10.07.96 (fl. 899
do vol. principal), o Sr. Antônio Nelson de Oliveira Neto interpôs Embargos de Declaração com relação ao
item 8, subitem 8.2. do Acórdão, que foi protocolado pela Unidade Técnica do Maranhão em 19.07.96, nove
dias após a expedição do ofício de notificação, podendo, portanto, ser considerado tempestivo.
Como os embargos foram opostos por escrito e pelo responsável, depreende-se que estão presentes
3.1
todos os pressupostos de admissibilidade.
II - Mérito
Os argumentos trazidos pelo recorrente se baseiam nos pontos abaixo resumidos dl. 922):
Inicialmente o recorrente apresenta um breve histórico a respeito do Recurso de Reconsideração
4.1
por ele interposto, atacando os subitens 8.6.9, 8.6.15 e 8.3, do Acórdão n° 106/94 - TCU - Plenário, cujo
julgamento originou o Acórdão n° 089/96-TCU, no qual foram consideradas procedentes as justificativas
quanto aos subitens 8.6.9 e 8.6.15, sendo mantido, entretanto, o contido no subitem 8.3.
Transcreve nos subitens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, parte das argumentações tecidas pelo Ministro-Relator
4.2
e pelo representante do Ministério Público que fundamentaram o Relatório e Voto condutor do Acórdão
retrocitado.
No entanto, o recorrente sedimenta as razões dos Embargos no fato de considerar que a Decisão
4.3
de manter os termos contidos no subitem 8.3 do Acórdão recorrido é contraditório com o parecer do
Ministério Público, por ter este se manifestado no sentido de que o subitem 8.3 do Acórdão recorrido era
equivocado, uma vez que não se tratava de decisão definitiva, visto ser recorrível por meio de recurso de
reconsideração.
Mais adiante acrescenta que o Douto representante do Ministério Público, em cota opinativa
4.4
inserida nos autos do Acórdão, se pronunciou seguindo estritamente a linha do Ermo Sr. Ministro Fernando
Gonçalves, negando provimento ao recurso de reconsideração, na parte que se refere ao subitem 8.3, visto
que o provimento proposto não modificaria o julgamento de mérito, pela irregularidade das contas, mas
apenas alteraria os termos do Acórdão n° 106/94- Plenário «is. 689/692), no tocante aos itens recorridos.
Afirmou, ainda, que o representante do Ministério Público acrescentou em seu parecer que: 'na
5.2.1
Administração do Porto de Manaus, exercício de 1991, foram verificados diversos fatos que comprometeram
a gestão e mesmo não havendo débito quantificado nos autos, causaram danos ao Erário.
O art. 91 da Lei Orgânica do TCU determina o envio ao Ministério Público Eleitoral do nome dos
responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares. Assim, não há necessidade de que conste dos
Acórdãos condenatórios a determinação para que se inclua o nome do responsável na aludida lista,
porquanto se trata de providência administrativa, determinada por lei, dispensando manifestação positiva
da Corte. De fato, o item 8.3 do Acórdão recorrido era equivocado, uma vez que a faculdade recursaljá foi
exercida, e como o juízo de mérito que se propõe ainda é o da irregularidade das contas, evidencia-se
desnecessária e inócua a correção do item 8.3. Não há, portanto, nenhuma razão para que seja alterada
a redação do item 8.3 da decisão recorrida.'
Conclui transcrevendo os parágrafos 1°, 2° e 3°, do art. 235 do RI/TCU, informando que
5.3
demonstrou ter havido a contradição capitulada neste artigo e requereu a total procedência dos embargos,
como forma mais lídima de direito.
A peça recursal em questão, já foi analisada pela Unidade Técnica do Maranhão às fls. 925/934,
6.
2
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tendo sido despachada pelo Titular daquela Unidade Técnica à fl. 934/935, opinando complementarmente
que fossem adotadas as seguintes providências, face à documentação juntada pelos responsáveis:
quitação ao Sr. Roberval Teixeira Ruiz, pelo recolhimento da multa, conforme documentos de fls.
912/917 (item 8.3 do Acórdão n°089/96 - TCU-Plenário);
encaminhamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Antônio Nelson de Oliveira Neto
(providências desta SECEX; conforme inciso Ido parágrafo 1° do art. 31 da Resolução n° 036/95);....'
Ante todo o exposto acima, cabe afirmar, por oportuno, que existe antinomia entre o disposto no
art. 91 da Lei Orgânica do TCU, Lei n°8.443/92, que assim dispõe:
'Art. 91 - Para a finalidade prevista no art. 1°, inciso I, alínea g e no art. 30, ambos da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, o Tribunal enviará ao Ministério Ministério Público Eleitoral,
em tempo hábil, o nome dos responsáveis cujas contas houverem sido ¡airadas irremulares nos cinco anos
imediatamente anteriores à realização de cada eleição.' (grifou-se)
e o contido no art. 1°, inciso I, alínea g e no art. 3°, ambos da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de
1990, que assim dispõe:
'art. I° - São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
"a" a "f" - Omissis
g- Os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por
irregularidade insanável epor decisão irrecorrivel do óredo competente, salvo se a questão houver sido ou
estiver sendo submetida à apreciação do poder judiciário, para as eleições que se realizarem nos 5 (cinco)
anos seguintes, contados a partir da data da decisão.'
E a antinomia acima demonstrada faz crer que à época em que impetrou o Recurso de
7.1
Reconsideração de fls. 799/811 cabia razão ao recorrente quanto à impossibilidade de, naquele momento,
o Tribunal determinar o envio do seu nome ao Ministério Público Eleitoral, em razão de ainda existir para
a parte a possibilidade de recorrer do feito, ou seja, naquela ocasião poderia esta Corte ter dado
provimento ao recurso, excluindo a determinação contida no item 8.3 do Acórdão 106/94-TCU-Plenário,
em razão de ter havido "errores in procedendo".
Recorrendo-se aos termos do Acórdão embargado, quer nos "considerando", quer no Relatório e
7.2
Voto que o fundamentaram, configura-se a omissão em relação à análise realizada pelo Ministério Público
em relação ao item 8.3 do Acórdão n° 106/94 - TCU - Plenário, cuja revisão constituíra pedido explícito do
recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante, conforme se observa àfl. 04 do TC 020.452/94-2.
Entende-se, assim, preenchidas as condições para constituição do feito sob exame em Embargos de
Declaração.
Entretanto, conforme já alertava o representante do Ministério Público no seu parecer acostado
7.3
às fls. 883 do vol. principal, o julgamento do presente embargo exaure a faculdade recursal da parte,
restando apenas o recurso de revisão que não é considerado um recursostricto sensu, e como o juízo de
mérito não vai ser alterado, cabe esclarecer ao recorrente que, mesmo tendo havido o reconhecimento de
que de fato houve contradição na manutenção da determinação constante do item 8.3, com o esgotamento
da faculdade recursal, cabe, agora, o envio do seu nome ao Ministério Público Eleitoral, em cumprimento
ao que determina o art. 1°, inciso I, alínea "g" da Lei Complementar n°64, de 18 de maio de 1990.
Cabe ressaltar, por oportuno, que em conformidade com o art. 34 da Lei n°8.443/92 e com a linha
7.4
jurisprudencial deste Tribunal, os embargos de declaração devem ater-se à correção de "obscuridade,
omissão ou contradição da decisão recorrida", não ensejando o reexame do mérito das contas ou qualquer
mudança no Acórdão embargado que não seja para correção de obscuridade, omissão ou contradição
ocorrida no mesmo.
No entanto, ante o que dispõe o art. 169 do RI/TCU, entende-se conveniente expedir quitação ao
7.4.1
Sr. Roberval Teixeira Ruiz, tendo em vista a comprovação do recolhimento da multa a ele aplicada no item
8.3 do Acórdão 089/96 - TCU - Plenário (documentos às fls. 912/917).
ANÁLISE DO OFÍCIO C/DP - N°579/96, DO DIRETOR DA CODOMAR
O ofício em questão, datado de 03.06.96, foi endereçado ao Secretário de Controle Externo do
8.1
Estado do Maranhão, solicitando que este se manifestasse sobre o parecer da Assessoria Jurídica da
3
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segurança contra decisões da Corte de Contas, cabendo-lhe apenas examinar se foi respeitado o devido
processo legal na formação de decisão ou ferido qualquer direito individual, depreende-se que a mesma não
procede tendo em vista que os julgados desta Corte, por serem de natureza técnico-administrativas (ato
administrativo), estão sempre sujeitos à apreciação judicial.
Cumpre finalmente salientar que mesmo estando as decisões deste tribunal sujeitas à apreciação
9.6
judicial, não existe impedimento para que tenham aplicação imediata, mesmo que exista matéria correlata
tramitando na esfera judicial, tendo em vista o princípio consagrado da independência das instâncias
administrativa e judicial.
Cabe ressalvar que, evidentemente, o princípio acima apregoado não é absoluto, encontrando
9.6.1
limitações dentro do próprio ordenamento positivo. Assim é que não poderá o Tribunal de Contas da União
ignorar decisões judiciais transitadas em julgado, pois estas revestem-se de força de lei entre as partes.
Como se observa, a manifestação desta Corte era esperada pela consulente para que possibilitasse
a adoção das providências visando ao cumprimento das determinações contidas no Acórdão n° 106/94-TCUPlenário, razão pela qual, mesmo intempestivamente, sugere-se que, caso o Tribunal resolva conhecer da
consulta, que apresente os esclarecimentos contidos nos itens acima.
Caso contrário este Tribunal entender que a consulta não deva ser conhecida por faltar-lhe os
pressupostos de admissibilidade, mas queira adstringir-se à contribuição informal, poderá remeter à
consulente cópia da Decisão a ser adotada, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentarem,
conduta bastante adotada pelo Plenário desta Corte de Contas.
CONCLUSÃO
Ante todo exposto, submete-se o presente processo à consideração superior com as seguintes
12.
propostas:
Considerando que os Embargos de Declaração preenchem as condições para serem recebidos como
I)
tal:
que o Exmo. Sr. Ministro-Relator, conheça dos presentes Embargos de Declaração, para dando-lhe
provimento, em parte, esclarecer ao recorrente que mesmo tendo havido o reconhecimento de que de fato
houve contradição na manutenção da determinação constante do item 8.3 do Acórdão n° 106/94-TCUPlenário, com o esgotamento da faculdade recursal, cabe, agora, o envio do seu nome ao Ministério
Público Eleitoral, em cumprimento ao que determina o art. 1°, inciso', alínea "g" da Lei Complementar n°
64, de 18 de maio de 1990;
ante o que dispõe o art. 169 do RI/ICU, seja expedida quitação ao Sr. Roberval Teixeira Ruiz,
tendo em vista a comprovação do recolhimento da multa a ele aplicada no item 8.3 do Acórdão 089/96
- TCU - Plenário.
E quanto à petição contida no Oficio C/DP - n°579/96, da Diretoria da CODOMAR, que sejam
II)
adotadas as seguintes propostas sucessivamente:
não se conheça da consulta, em razão do não atendimento do requisito referente à competência
para formulação de consultas constante no art. 216 do Regimento Interno e referir-se a caso concreto;
dê ciência ao consulente do inteiro teor do Relatório e Voto e Decisão que vierem a ser proferidos.
Caso o Ministro-Relator entenda conveniente aceitar a Consulta, que seja informado à
III)
CODOMAR:
que as deliberações do Tribunal exigem cumprimento imediato, nos prazos determinados, sob pena
de adoção das sanções legais aplicáveis, suspendendo-se os prazos somente nos casos em que os
responsáveis apresentem os recursos legais previstos, desde que tempestivos e, ainda assim, valendo apenas
para os itens recorridos; e
que ação judicial em andamento não altera a aplicabilidade imediata das determinações deste
Tribunal, ante o princípio da independência das instâncias judicial e administrativa, porém decisões
judiciais transitadas em julgado com decisão contrária às adotadas por esta Corte não serão ignoradas, pois
estas revestem-se de força de lei entre as partes."

•
5
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PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O Ministério Público junto a este Tribunal, ao manifestar-se quanto ao presente recurso, assim se
3.
pronunciou (fl. 950):
"Saliente-se que interpretamos a petição de fls. 903/904 não como consulta, mas como pedido de
esclarecimento sobre a necessidade do cumprimento, naquela oportunidade, das determinações contidas no
Acórdão no 106/94-Plenário.
É de ver que na data em que foi exarado o parecer às fls. 906/907 (15.1.96) e na data do pedido
de esclarecimento às fls. 903/904 (3.6.96) o mencionado Acórdão estava com seus efeitos suspensos, uma
vez que ainda não havia sido julgado o Recurso de Reconsideração contra ele interposto, o que ocorreu
posteriormente em 19.6.96, à fl. 895.
Assim, naquela ocasião não havia ainda decisão definitiva a ser cumprida, estando correto, a nosso
ver, o aludido parecer da Assessoria Jurídica, quando opinou no sentido de que se aguardasse a decisão
definitiva deste Tribunal antes do cumprimento das determinações dirigidas à CODOMAR.
No mais, concordamos com a análise procedida pela 10" SECEX.
Isto posto, manifesta-se este representante do Ministério Público de acordo com a proposta
oferecida pela 10a SECEX; consignada nos itens I e III às fls. 947/948."
É o relatório.
VOTO

•

Preliminarmente, devo consignar que relato o presente recurso em virtude do sorteio de fl. 937,
efetuado por motivo de afastamento justificado do Ministro Fernando Gonçalves, relator original do feito.
No que concerne à admissibilidade, ouso discordar dos posicionamentos da Unidade Técnica
e do Ministério Público junto ao Tribunal, por entender ausente o requisito intrínseco do interesse de
recorrer, em razão de inexistência de um de seus elementos constitutivos, qual seja a utilidade do recurso,
como procurarei demonstrar, em seguida.
Com efeito, a utilidade do recurso, como ensina a melhor doutrina, está intimamente associada
à sucumbência, gravame ou prejuízo sofrido por uma das partes da relação processual, decorrente da decisão
proferida.
Ensina Nélson Nery Júnior que "há sucumbência quando o conteúdo da parte dispositiva da
decisão judicial diverge do que foi requerido pela parte no processo (sucumbência formal) ou quando,
independentemente das pretensões deduzidas pelas partes no processo, a decisão judicial colocar a parte
ou o terceiro em situação jurídica pior do que aquela que tinha antes do processo, isto é, quando a decisão
produzir efeitos desfavoráveis à parte ou ao terceiro (sucumbência material), ou, ainda, quando aparte não
obteve no processo tudo aquilo que poderia dele ter obtido" (kt Princípios Fundamentais — Teoria Geral dos
Recursos, 4' ed., p. 261).
Necessário esclarecer que, no caso de embargos de declaração, o gravame também deve estar
presente na decisão, sendo, inclusive, um dos elementos que os caracterizam como recurso, conforme a lição
de Frederico Marques e Moacir Amaral dos Santos.
Defende Frederico Marques que "a sentença ou acórdão que se embarga é objeto desse
`remedium juris' por conter um gravame contra o embargante. Não fosse isso o interesse lhe faltaria para
provocar as emendas do julgado. E como os embargos de declaração constituem o meio e o instrumento para
obter declaração, constituem o meio e o instrumento para obter a reparação do gravame, indiscutível o seu
caráter de recurso" (á Dos embargos de declaração, 2' ed., p. 64).
Salienta, por seu turno, o Prof Moacyr Amaral dos Santos que os embargos são o "recurso
destinado a pedir ao juiz prolator da sentença que elimine obscuridade, esclareça dúvida, supra omissão,
elimine contradição nela existente. Da sentença recorre o 'prejudicado' com o 'gravame' que lhe causa a
obscuridade, a dúvida, a contradição ou a omissão de que a mesma se ressente" (ki ob. cit., p. 64).
Não vislumbro a ocorrência de sucumbência ao recorrente no ponto em que o Acórdão n°
089/96-TCU-Plenário restou impugnado em razão de possível contradição, qual seja a manutenção da
determinação consubstanciada no item 8.3. do Acórdão n° 106/94 — Plenário (inclusão dos responsáveis
6
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nominados em lista específica a ser enviada ao Ministério Público Eleitoral, para
8.443/92 e na Lei Complementar n° 64/90).
Ademais, como assevera o acima mencionado processualista Nélson Nery Júnior "o recorrente
deve, portanto, pretender alcançar algum proveito, do ponto de vista prático, com a interposição do recurso,
sem o que não terá ele interesse em recorrer" (t Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 4'
ed., p. 262).
Da análise dos embargos declaratórios ora interpostos, não vislumbro qualquer possibilidade
de proveito prático para o recorrente, haja vista a inviabilidade de modificação do mérito das presente contas,
fator determinante para inclusão de seu nome em lista de inelegíveis.
Como bem lembrou o Ministério Público às fls. 882/883, "a inclusão do nome do gestor na
referida lista não é sanção aplicada a juízo do Tribunal, mas conseqüência imediata e inafastável, emanada
diretamente do texto da lei, decorrente do julgamento definitivo pela irregularidade das contas".
Em boa verdade, tal inclusão consiste em simples medida administrativa decorrente do
julgamento pela irregularidade das contas, sendo irrelevante a sua inclusão ou não em Acórdão deste Tribunal,
já que decorre de previsão legal, na qual não há espaço para qualquer discricionariedade por parte do julgador.
Assim, o presente recurso não pode ser conhecido por este Tribunal.
Nada obstante, observo que o Sr. Antônio Nélson de Oliveira Neto buscou demonstrar, por
intermédio dos embargos de declaração, a existência de contradição no posicionamento do Ministério Público
junto ao Tribunal, quando da análise do recurso de reconsideração interposto por este responsável,
especificamente no que concerne à manutenção da determinação mencionada no item 6, supra, deste voto. Não
apontou, no entanto, o recorrente de forma clara e objetiva o ponto controvertido.
Compulsando a peça recursal (fls. 918/924), concluo que o recorrente, de maneira assistemática
e confusa, procurou evidenciar antinomia no parecer do representante do Ministério Público (fls. 882/883),
pois apontou o parquet especializado equívoco na inclusão da determinação referida no item anterior no
Acórdão n° 106/94, mas, por outro lado, entendeu desnecessária e inócua a sua correção, por se tratar, naquela
oportunidade, de julgamento definitivo das contas. Portanto, segundo o recorrente, a contradição no
posicionamento do MP/TCU estaria em considerar equivocada a inclusão da aludida determinação em decisão
não definitiva e propor a sua manutenção em decisão, que, igualmente, não é definitiva, pois sujeita a
embargos.
A Unidade Técnica, alertando para o fato de que tal questão não foi abordada quer nos
consideranda, quer no relatório e voto que resultaram no Acórdão n° 89/96-TCU-Plenário, concluiu pela
existência de omissão com relação a este ponto, já que constituíra pedido explícito no recurso de
reconsideração.
Necessário observar, no entanto, que o recorrente fundamentou os embargos de declaração em
possível contradição na manifestação do MP/TCU e não na existência de omissão na decisão, sendo esta última
levantada apenas pela Unidade Técnica. Assim, em atenção ao princípio dispositivo, devo me ater
exclusivamente, na análise do presente recurso, ao pedido do recorrente, e este está circunscrito à existência
de contradição, o que não ocorre no presente caso, senão vejamos.
Dispõe o art. 34 da Lei Orgânica do TCU, verbis:
"Art. 34. Cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da
decisão recorrida." (grifo meu)
Assim, por se direcionarem os embargos à possível antinomia no parecer do Ministério Público,
que não faz parte da decisão proferida por esta Corte, pois não mencionado quer nos consideranda, quer no
relatório e voto que resultaram no Acórdão n° 89/96-TCU-Plenário, que foi omisso com relação à questão
embargada, há que ser negado provimento ao recurso.
Admitindo-se, por absurdo, que o recurso fosse provido, mesmo assim não haveria qualquer
alteração na situação do embargante, pois permaneceria seu nome na lista de inelegíveis.
Quanto à possibilidade de inclusão da determinação impugnada no Acórdão de julgamento do
processo, entendo ser plausível, já que a decisão deve explicitar todas as cominações impostas e medidas a
serem adotadas pela unidades jurisdicionadas e órgãos internos do Tribunal, como se definitiva fora, haja vista
que a interposição de recurso é mera faculdade da parte.
7
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Imagine-se, por hipótese, que tal determinação fosse imprescindível (o que não ocorre, na
realidade) e não constasse, de início, do Acórdão de julgamento das contas, por não ser este decisão definitiva.
• Caso não houvesse qualquer impugnação, necessária seria a expedição de novo Acórdão para a explicitação
de tal medida. Por este simples exemplo, já se verifica o absurdo do entendimento que defende a sua nãoinclusão em Acórdão ainda sujeito a recurso.
Necessário afirmar, ainda, que não há prejuízo aos responsáveis, pois, enquanto sujeita a
recurso, ou seja, não transitada em julgado, o que a torna, então, definitiva, a decisão deste Tribunal não pode
ser executada, ou seja, no presente caso, a determinação visando à inclusão do nome dos responsáveis na lista
de inelegíveis não pode ser efetivada.
Não posso deixar de observar que o presente apelo se me afigura eminentemente protelatório,
pois a questão embargada (determinação para inclusão em lista de inelegíveis) é simples medida administrativa
decorrente de julgamento pela irregularidade das contas, conforme explicitado acima.
Aproveito para sugerir aos meus pares o estudo da possibilidade de se adotarem mecanismos
mais rigorosos, assemelhados aos previstos no Código de Processo Civil, aplicados aos litigantes de má-fé,
em especial, o contido no art. 538 do CPC (cominação de multa), objetivando-se coibir a interposição de
recursos eminentemente protelatórios, que só visam a perpetuação do processo, obstruindo, por conseqüência,
a efetividade do controle, mister constitucional a cargo desta Corte de Contas.
Com relação aos pedidos efetuados pelo Sr. Roberval Teixeira Ruiz (expedição da quitação e
exclusão do nome da lista de inelegíveis — fls. 912/917), entendo que o primeiro pode ser atendido, por estar
devidamente comprovado o recolhimento do débito a que fora condenado. No que se refere ao segundo,
impossível se mostra o seu atendimento, pois a inclusão do seu nome em lista de inelegíveis decorreu do
julgamento pela irregularidade das contas, não alterando tal posicionamento o pagamento da dívida. E mais,
conforme disciplinado no parágrafo único do art. 169 do Regimento Interno — TCU, o recolhimento integral
de multa não importa em modificação do julgamento pela irregularidade das contas.
Finalmente, quanto à solicitação de esclarecimentos efetuada pelo Diretor-Presidente da
CODOMAR (fls. 872/880), acolho, por seus fundamentos, o posicionamento do Ministério Público junto ao
Tribunal.
Ante o exposto, dissentindo do posicionamento da Unidade Técnica e do Ministério Público,
com relação aos embargos de declaração interpostos pelo Sr. Antônio Nélson de Oliveira Neto, e acolhendoos, com as observações efetuadas pela parquet especializado, no que concerne às demais questões, VOTO por
que seja adotado o Acórdão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 3 de junho de 1998.

Marcos Vinici s Vilaça
Ministro- lator
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—

TCU - Plenário

Processos: TC — 374.106/92-4, c/ 3 volumes, e
TC — 020.452/94-2 (juntado)
Classe de Assunto: I — Embargos de Declaração
Embargante: Antônio Nélson de Oliveira Neto, ex-Administrador do Porto de Manaus
Interessados: Roberval Teixeira Ruiz, Superintendente da Administração das Hidrovias da Amazônia
Ocidental, e Washington de Oliveira Viégas, Diretor-Presidente da CODOMAR
Entidade: Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado
Unidade Técnica: 10' Secretaria de Controle Externo — 10' SECEX
Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas, em que se examinam
Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão n° 089/96-TCU-Plenário, item 8, subitem 8.2;
Considerando que restou comprovada a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade
do recurso, consubstanciado no interesse de recorrer, em razão de inexistência de um de seus elementos
constitutivos, qual seja a utilidade do recurso;
Considerando que a inclusão dos nomes dos responsáveis cujas contas houverem sido julgadas
irregulares em lista a ser encaminhada ao Ministério Público Eleitoral consiste em simples medida
administrativa, sendo irrelevante a sua previsão expressa em Acórdão deste Tribunal, já que decorre tal
medida de previsão legal, na qual não há espaço para qualquer discricionariedade por parte do julgador;
Considerando a impossibilidade de proveito prático para o recorrente, em razão da
inviabilidade de modificação do mérito das presente contas, fator determinante para inclusão de seu nome em
lista de inelegíveis;
Considerando que o Sr. Roberval Teixeira Ruiz logrou comprovar o recolhimento integral do
débito a que fora condenado, mediante o item 8.3 do Acórdão n° 089/96 - TCU — Plenário;
Considerando que a inclusão dos nomes dos exercentes de cargo ou função pública em lista
de inelegíveis decorre de julgamento pela irregularidade de suas contas, não alterando tal posicionamento o
recolhimento do débito ou da multa cominada;
Considerando a possibilidade de atendimento dos esclarecimentos solicitados pela
administração da Companhia Docas do Maranhão — CODOMAR.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. não conhecer dos presentes Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão n° 089/96-TCUPlenário, subitem 8.2., por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o interesse
de recorrer;
9.2. com fundamento no art. 27 da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 169 do RI/TCU, dar quitação ao Sr. Roberval
Teixeira Ruiz, tendo em vista o recolhimento da multa a ele aplicada no item 8.3 do Acórdão n° 089/96 - TCU
— Plenário;
9.3. com fundamento no parágrafo único do art. 169 do Regimento Interno — TCU, indeferir o pedido do
Sr. Roberval Teixeira Ruiz, visando à exclusão de seu nome da lista a ser encaminhada ao Ministério Público
Eleitoral (art. 91 da Lei n° 8.443/92), tendo em vista que o recolhimento integral de multa não importa em
modificação do julgamento pela irregularidade das contas;
9.4. informar à CODOMAR, que:
9.4.1. as deliberações do Tribunal exigem cumprimento nos prazos determinados, sob pena de adoção
das sanções legais aplicáveis, suspendendo-se os prazos somente nos casos em que os responsáveis
apresentem os recursos legais previstos, desde que tempestivos e, ainda assim, valendo apenas para os itens
recorridos;
9.4.2. a ação judicial em andamento não altera a aplicabilidade imediata das determinações deste
Tribunal, ante o princípio da independência das instâncias judicial e administrativa; e
9.5. determinar o envio de cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o
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fundamentaram ao embargante e aos interessados, para ciência.
9. Ata n° 20/98 — Plenário.
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Data da Sessão: 03/06/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo (Relator) e o Ministro-Substituto
Benjamin Zymler.

MARCOS VIN CIOS VILAÇA
Ministro-Relator

CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA
na Presidência

Fui presente:

•
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Procurador-Geral
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GRUPO II - CLASSE 1- PLENÁRIO

ob)

TC 699.004/95-0
Natureza: Recurso de Revisão
Unidade: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE
Recorrente: Luiz Pereira da Silva
Ementa: Recurso de Revisão interposto contra o Acórdão n° 147/97TCU - i a Câmara. Não conhecimento ante a ausência dos
pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 35, da Lei n°
8.443/92.
Adoto como relatório o Parecer da lavra do Subprocurador, Dr. Paulo Soares Bugarin (fls. 26/7

vol. I):
"A Primeira Câmara deste Tribunal, reunida em Sessão Ordinária de 13/05/97, julgou as
presentes contas irregulares e condenou o Sr. Luiz Pereira da Silva, ex-Prefeito do Município de Nossa
Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, ao pagamento da importância indicada, a ser recolhida na
forma da legislação em vigor, autorizando, ainda, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a
notificação no prazo regulamentar fixado (Acórdão n° 147/97 - ia Câmara, Ata n° 15/97, MinistroRelator CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA, fl. 108).
Inconformado com a mencionada decisão, o responsável apresentou, a título de recurso, o
expediente de fls. 01/02, acompanhado da documentação de fls. 03/16, ambos do Volume I, onde
requer, em essência, o reexame do processo e a reformulação total da deliberação recorrida.
No âmbito da 10' SECEX, os pareceres são divergentes quanto à natureza da petição e
uniformes no sentido de que não deva ser conhecida.
A instrução, com o apoio da Diretora da 2 Divisão Técnica (fls. 20/24), sugere que o Tribunal
não conheça do documento interposto como recurso de reconsideração, por ser intempestiva e não
haver apresentado qualquer fato novo capaz de ensejar modificação nos fundamentos do Acórdão
recorrido. Já o Titular daquela Unidade Técnica, ante as razões que expõe, entende "que deva ser a
peça em questão qualificada como recurso de revisão e que não deva ser conhecida, por não
preencher nenhum dos requisitos de admissibilidade contidos nos incisos do art. 35 da Lei n°
8. 443/92" .
Ressalta, 0 aludido dirigente, em seu pronunciamento (fl. 25), fazendo referência às
considerações expendidas pela Diretora de Divisão, que 'há evidente incoerência entre os documentos
apresentados pelo recorrente. A partir daí, torna-se possível concluir que 'o convenente não cumpriu
o objeto acertado, o que conduz à legítima presunção de que tenha havido desvio de recursos
públicos' (fl. 23). Assim sendo, deve ser mantida a irregularidade das presentes contas'.

O art. 231 do Regimento Interno do TCU, regulamentando o parágrafo único do art. 32 da Lei
n° 8.443/92, estabelece que o Tribunal não conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em
razão da superveniência de fatos novos efetivamente comprovados.
No caso presente, verifica-se que a peça recursal (...) não apresenta qualquer fato novo
superveniente devidamente comprovado capaz de provocar alteração nos fundamentos que suportaram
a deliberação recorrida. Destarte, não deve ser conhecida como recurso de reconsideração, à luz dos
dispositivos legais e regulamentares mencionados no parágrafo anterior.
Por outro lado, também não poderia a petição ser conhecida como recurso de revisão, por não
preencher quaisquer dos pressupostos contidos nos incisos do art. 35 da Lei n° 8.443/92.
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Dessa forma, considerando que a peça apresentada não preenche os requisitos de
admissibilidade exigidos tanto no caso do recurso de reconsideração como no do recurso de revisão,
pode-se concluir que a mesma não deverá ser conhecida por este Tribunal, como recurso.
Cumpre ressaltar que, neste caso, não haverá prejuízo processual para o recorrente, na medida
em que poderá, ainda, vir a interpor recurso de revisão, cujo conhecimento dependerá do cumprimento
dos respectivos requisitos de admissibilidade previstos na Lei n° 8.443/92 e no Regimento
Interno/TCU.
111
Diante do exposto, e considerando tudo o que demais restou esclarecido nos autos, o Ministério
Público manifesta-se no sentido do não conhecimento da peça em análise, como recurso, sem embargo
da comunicação dos fatos que configuram indícios de crimes contra a administração pública ao
Ministério Público da União, para as providências cabíveis, na forma do disposto no art. 64, inciso I,
do Regimento Interno deste Tribunal.
Outrossim, caso o Tribunal entenda que se trata de recurso de reconsideração, caberá novo
1a
sorteio de relator, dentre os atuais integrantes da Câmara, conforme suscitado pela instrução de fls.
20/22."
É o Relatório.
VOTO
Na peça recursal de fls. 01 e 02 - vol. 01, o Sr. Luiz Pereira da Silva, requer seja reexaminado
estes autos, a fim de que haja uma reformulação na decisão que julgou as presentes contas irregulares,
condenando-o ao pagamento do débito devido.
Os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público são uniformes no sentido de que o
presente recurso não deva ser conhecido, por não ter trazido aos autos elementos que justificassem o seu
conhecimento, seja como recurso de revisão, seja como recurso de reconsideração.
Entretanto, conforme consta do relatório supra, o então Secretário de Controle Externo da 10'
SECEX diverge do entendimento firmado pela S? Analista e pela Sra Diretora da r Divisão Técnica,
quanto a natureza da petição, entendendo deva ser a peça em questão qualificada como recurso de
revisão.
No caso em tela, verifica-se que os elementos não podem ser qualificados como recurso de
4
reconsideração, tendo em vista a sua intempestividade e conforme estabelece o parágrafo único do art. 32
da Lei n° 8.443/92, o Tribunal não conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da
superveniência de fatos novos.
Assim, com as vênias de praxe por divergir dos pareceres das Sras Analista e Diretora da 2'
Divisão Técnica, Voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à apreciação deste Plenário.

TCU, Sala das Sessões, em03junho de 1998.
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ACÓRDÃO N°

0 79 /98 - TCU - Plenário

Processo n° TC-699.004/95-0
Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão
Interessado: Sr. Luiz Pereira da Silva
Unidade: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE
Relator: Ministro IRAM SARAIVA
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin
Unidade Técnica: 10' SECEX
Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de
responsabilidade de Luiz Pereira da Silva, instaurada em razão de irregularidades verificadas na prestação
de contas do convênio n° 446/GM187, celebrado entre o extinto Ministério do Interior e a Prefeitura
Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE, objetivando a realização de obras de infra-estrutura urbana;
Considerando que na Sessão de 13.05.97, Acórdão n° 147/97 (fl. 108), a i a Câmara julgou
irregulares as presentes contas, condenando o responsável ao recolhimento do débito apurado, no valor
original de Cz$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzados);
Considerando que o responsável, notificado desta deliberação, não recolheu aquela
quantia, optando por apresentar os elementos de fls. 01/16 — vol 01, sem contudo trazer quaisquer
documentos ou fatos novos que pudessem justificar a modificação do decisum; e
Considerando os pareceres da 10' SECEX e do Ministério Público, no sentido de não
conhecer do presente recurso;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
em:
8.1 não conhecer do presente Recurso de Revisão, ante a ausência dos pressupostos de
admissibilidade previstos no artigo 35, da Lei n° 8.443/92, mantendo-se na íntegra o Acórdão n° 147/97TCU-1' Câmara;
8.2 dar ciência desta deliberação ao interessado, Sr. Luiz Pereira da Silva; e
8.3 comunicar ao Ministério Público da União sobre os fatos que configuram indícios de crimes
contra a administração pública, destacados à fl. 23, com base no art. 64, inciso I, do Regimento Interno,
para a adoção das medidas cabíveis.
Ata n° 20/98 — Plenário.

•

Data da Sessão: 03/06/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo (Relator) e o MinistroSubstituto Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que alegou impedimento: Benjamin Zymler.
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GRUPO I - CLASSE I - PLENÁRIO
TC 010.391/97-5
NATUREZA: Embargos de Declaração
ÓRGÃO: Ministério da Justiça
INTERESSADO: Sergio de Andréa Ferreira

ó

EMENTA: Embargos de declaração opostos contra
Decisão n2 228/98-Plenário. Conhecimento.
Provimento parcial, para declarar a representação
parcialmente procedente.

•

Trata-se de processo de representação, oriunda do Ministério da
Justiça, onde é informado a este Tribunal que o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República ratificou ato de aposentadoria anteriormente
assinado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional
Federal da 2 2 Região (RJ) e registrado pelo TCU, e rerratificou outro
também constituído dessa forma. Foi proferida, então, por este Plenário,
a Decisão n2 228/98, em 06.05.98 (D.O.U. de 20.05.98), quando logrou
acolhimento minha proposta revisora, basicamente no sentido de serem
reanalisadas nos respectivos autos as concessões dos interessados.
_
Um dos interessados protocolou em 14.05.98
_ embargos de
declaração, alegando, em síntese, o seguinte:
Omissão - a Decisão questionada, segundo o requerente, não
teria emitido pronunciamento sobre sua alegação de descabimento de
rerratificação do ato concessório pelo Excelentíssimo Senhor Presidente
da República.
Contradição - o item 8.1 da Decisão embargada, ao considerar
procedente a representação -- em vez de parcialmente procedente -- ficou
em desacordo com o Voto, cujo trecho transcreveu, ipsis litteris:
"O ponto central de minhas considerações tangencia, em
homenagem ao princípio do devido processo legal, necessidade de que a
apreciação da ratificação do ato de aposentadoria referente ao primeiro
inativo (fl. 35) e da rerratificação concernente ao segundo (f 1. 37)
ocorra nos respectivos processos concessórios, onde constam todas as
informações necessárias e suficientes para uma análise completa de cada
situação."
É o relatório.
VOTO

O recurso deve ser conhecido, por preencher as condições de
admissibilidade.
Cumpre esclarecer, quanto à primeira impugnação oferecida pelo
digno embargante, que a Decisão ora hostilizada por estes embargos
declaratórios possui caráter meramente saneador, não tendo decidido o
mérito da multicitada rerratificação, que será enfrentado por ocasião da
análise do processo de aposentadoria do interessado, ocasião em que será
aberta oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Destarte, por não ser ainda momento para exame do direito
subjetivo em tela, não há, na verdade, omissão, pois a matéria não
obteve, até agora, apreciação por este Colegiado quanto ao mérito, razão
pela qual nego provimento ao recurso relativamente a esse tópico.
Acerca da alegada contradição, entendo que cabe razão ao
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recorrente, pois na Decisão embargada não foi dirimida a questão, embora
trate-se de assunto da competência desta Corte de Contas, a ser abordado
no processo de aposentadoria do inativo, como visto.
A procedência da representação deve ser, pois, parcial, no
sentido de que o tema deverá, realmente, ser decidido pelo TCU, que
examiná-lo-á dentro das regras de sua processuallstica, havendo de ser,
oportunamente, prolatada decisão de mérito.
Assim, VOTO no sentido de que este Colegiado Pleno adote a
decisão que ora submeto à sua apreciação.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro
de 1998.
junho
de
Souza, em 03

iano Brandão Alves de

HU B RTO GUIMARÃES S UTOMinistro-Relator

MIN-HGS-455 CDOCUMENTOS DOCS-01039197

-35(

l enit tt'
Sectetát la

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

DECISÃO N°

•

Sant*

Plenátla

333 /98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n°: TC 010.391/97-5
Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração em processo de Representação
Interessado: Sergio de Andréa Ferreira
Órgão: Ministério da Justiça
Relator destes embargos de declaração: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: Não atuou
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, opostos contra a Decisão n° 228/98-Plenário, para,
no mérito, dar-lhes provimento parcial, dando nova redação ao item 8.1 da mencionada Decisão, nos seguintes
termos:
"8.1. conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;";
8.2. manter inalterados os demais itens da decisão recorrida;
8.3. enviar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam, ao digno
signatário da Representação apreciada neste processo.
Ata e 20/98 — Plenário.
Data da Sessão: 03/06/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo (Relator) e o Ministro-Substituto
Benjamin Zymler.
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GRUPO II- CLASSE ifi - PLENÁRIO
TC-575.028/94-7

Ementa: Consulta formulada pelo Senhor Antônio Gerk Tavares, na época, Prefeito
Municipal de Cordeiro acerca da aplicação de verbas recebidas a título de royalties.
Conhecimento. Comunicação ao Consulente. Arquivamento dos autos.
RELATÓRIO

•

•

1 - Natureza: Consulta
2 - Unidade: Prefeitura Municipal de Cordeiro/RJ
3 - Interessado: Antônio Gerk Tavares
4 - Relatório: Consulta formulada pelo Sr. Antônio Gerk Tavares, na época, Prefeito Municipal de
Cordeiro acerca de destinação de verbas de repasse federal com o seguinte teor:
"... as verbas recebidas de royalties e em contrapartida dos serviços prestados pelo Município
nas Unidades de Saúde, através do SUS - Sistema Único de Saúde - tem destinação específica,
consultamos a Vossa Excelência quanto a integrarem tais verbas o montante sobre o qual incidirá o
repasse à Câmara e se implicaria na correspondente redução dos valores recebidos nas aplicações fins"; e
"... se as verbas extra-orçamentárias, também com destinação específica, integram o montante
sobre o qual incide o índice de repasse à Câmara Municipal e às demais destinações constitucionais, p.e., a
contida no artigo 212, da Constituição da República."
5 - Pareceres:
5.1 - Da Unidade Técnica:
"... 3. Quanto ao teor da consulta formulada cabem as seguintes considerações:
3.1 - a questão relativa à possibilidade de aplicação dos recursos dos Royalties na remuneração
dos vereadores já foi apreciada por este Tribunal - TC n° 575.063/88-2, Anexo XV da Ata n° 07/89 Plenário, DOU de 06.04.89, tendo recebido resposta negativa à vista das disposições contidas no art. 7 0 da
Lei n° 7.525, de 22.07.86;
3.2 - as demais questões não preenchem os requisitos exigidos no art. 216, § 1° do Regimento
Interno deste Tribunal que determina que "os governadores dos estados, do Distrito Federal e os Prefeitos
Municipais são autoridades competentes para formular consultas a respeito de dúvidas suscitadas na
aplicação dos recursos provenientes da compensação financeira pela exploração do petróleo, do xisto
betuminoso e do gás natural."
Desta forma, propomos o encaminhamento dos autos ao Gabinete do Exm°. Sr. Ministro-Relator,
Marcos Vinicios Vilaça, opinando pelo conhecimento da consulta somente no que se refere à aplicação
dos recursos dos Royalties, informando-se ao atual Prefeito de Cordeiro/RJ da impossibilidade dos citados
recursos integrarem o montante sobre o qual incide o repasse à Câmara Municipal, tendo em vista as
disposições constantes do art. 7° da Lei n° 7.525, de 22.07.86."
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. Antônio Gerk Tavares, à época prefeito do município
de Cordeiro/RJ, acerca da aplicação de verbas recebidas a título de "royalties".
Somos distinguidos com pedido de audiência formulado pelo eminente Ministro-Relator Marcos
Vinicios Vilaça.
Regimentalmente assiste razão à unidade técnica no que se refere à admissibilidade da consulta
especificamente quanto à aplicação dos recursos oriundos de royalties e do fundo especial de que tratam a
Lei n° 7.525/86.
Já quanto à destinação dos recursos em pauta, é de se ver que, em face da edição da Lei n° 9.478,
de 06.08.97, não mais cabe a aplicação do disposto no artigo 7° da Lei n° 7.525, de 22.07.86. Isto porque,
a primeira das normas aqui mencionadas revogou, expressamente, em seu artigo 81, a Lei n° 2.004, de
03.10.53, e o mencionado artigo 7 0 da Lei n° 7.525/86, apenas dava nova redação ao artigo 27, parágrafo
Min-mv_120\cAvotos\575028947.doc\ajf
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3° dessa Lei n° 2.004/53. Ou seja, estando esta revogada, revogado está também aquele dispositivo que
apenas rescrevia suas disposições.
Postos os esclarecimentos acima, é de se entender assistir às municipalidades contempladas o
lídimo direito de direcionar os recursos oriundos de royalties ou de fundo especial às atividades que
melhor lhes convier, respeitadas suas leis orçamentárias anuais e as vedações da Lei n° 7.990/89, com a
redação dada pelo artigo 3° da Lei n° 8.001/90, quais sejam, de não se aplicarem tais recursos em
pagamento de dívidas ou de pessoal do quadro permanente.
Ante o exposto, concordamos parcialmente com a SECEX/RJ, e opinamos por que se responda,
especificamente quanto à questão dos royalties e fundo especial de que tratam a Lei n° 7.525/86, que a
aplicação destes, com a edição da Lei n° 9.478/97, tem por limitação apenas a vedação contida no artigo 8°
da Lei n° 7.990/89."
É o relatório.
VOTO

•

Examina-se Consulta formulada pelo Sr. Antônio Gerk Tavares, à época prefeito do município de
Cordeiro/RJ, acerca da aplicação de verbas recebidas a título de "royalties.
Vale dizer que a presente consulta preenche os requisitos de forma, motivo, objeto e legitimidade,
conforme o disposto no "capuf' e no parágrafo primeiro do artigo 216 do Regimento Interno - TCU. 'Assim sendo, entendo que o Tribunal possa dela conhecer para responder ao interessado acerca das
questões que ora suscita e, considerando, ainda, que a deliberação do Tribunal consistirá em paradigma
para os órgãos da Administração que aplicam verbas recebidas a título de royalties, conforme dispõe o §
2° do art. 1° da Lei Orgânica do TCU.
O Órgão Instrutivo propõe que se conheça da presente consulta especificamente quanto à aplicação
dos recursos oriundos de royalties e do fundo especial de que tratam a Lei n° 7.525/86.
O Ministério Público, pelas razões que aponta, concorda parcialmente com a instrução, opinando
por que se responda ao consulente, especificamente quanto à questão dos royalties e fundo especial de que
trata a Lei n° 7.525/86, que a aplicação destes, com a edição da Lei n° 9.478/97, tem por limitação a
vedação contida no artigo 8° da Lei n° 7.990/89.
Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público e Voto por que este Tribunal adote a
Decisão que ora submeto à sua apreciação.
TCU-Sala das Sessões, em 03 de junho de 1998
Marcos Vinici s Vilaça
Ministro- elator
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Proc. TC-575.028/94-7
Consulta

Parecer

Em exame Consulta formulada pelo Sr. Antonio Gerk Tavares, à época prefeito do município de
Cordeiro - RJ, acerca da aplicação de verbas recebidas a título de "royalties".
Somos distinguidos com pedido de audiência formulado pelo eminente Ministro-Relator
MARCOS VINICIOS VILAÇA.
Regimentalmente assiste razão à unidade técnica no que se refere à admissibilidade da consulta
especificamente quanto à aplicação dos recursos oriundos de royalties e de fundo especial de que tratam a
Lei n° 7.525/86.
Já quanto à destinação dos recursos em pauta, é de se ver que, em face da edição da Lei n°
9.478, de 06.08.97, não mais cabe a aplicação do disposto no artigo 7 0 da Lei n° 7.525, de 22.07.86. Isto
porque, a primeira das normas aqui mencionadas revogou, expressamente, em seu artigo 81, a Lei n°
2.004, de 03.10.53, e o mencionado artigo 7° da Lei n° 7.525/86, apenas dava nova redação ao artigo 27,
parágrafo 3° dessa Lei n° 2004/53. Ou seja, estando esta revogada, revogado está também aquele
dispositivo que apenas reescrevia suas disposições.
Postos os esclarecimento acima, é de se entender assistir às municipalidades contempladas o
lídimo direito de direcionar os recursos oriundos de royalties ou de fundo especial às atividades que
melhor lhes convier, respeitadas suas leis orçamentárias anuais e as vedações da Lei n° 7.990/89, com a
redação dada pelo artigo 3° da Lei n° 8.001/90, quais sejam, de não se aplicarem tais recursos em
pagamento de dívidas ou de pessoal do quadro permanente.
Ante o exposto, concordamos parcialmente com a SECEX/RJ, e opinamos por que se responda,
especificamente quanto à questão dos royalties e fundo especial de que tratam a Lei n° 7.525/86, que a
aplicação destes, com a edição da Lei n° 9.478/97, tem por limitação apenas a vedação contida no artigo
8° da Lei n° 7.990/89.

Ministério Público, em 08 de maio de 1998

Cristi a achado da Costa e Silva
Procuradora

•
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DECISÃO N°

334 /98-TCU - PLENÁRIO

Processo n° TC-575.028/94-7
Classe de Assunto: (III) - Consulta
Interessado: Antônio Gerk Tavares
Unidade: Prefeitura Municipal de Cordeiro/RJ
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Dra. Cristina Machado da Costa e Silva
Unidade Técnica: SECEX/RJ
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 1°, inciso
XVII, da Lei n° 8.443/92, decide pelo conhecimento da consulta e por que se responda ao consulente,
especificamente quanto à questão dos royalties e fundo especial de que trata a Lei n° 7.525/86, que a
aplicação destes, com a edição da Lei n° 9.478/97, tem por limitação apenas a vedação contida no artigo
8° da Lei n° 7.990/89; e pelo arquivamento do presente processo.
Ata n° 20/98 - Plenário.
Data da Sessão: 03/06/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo (Relator) e o MinistroSubstituto Benjamin Zymler.
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Grupo I Classe IV - Plenário
TC-275.129/93-4
Anexo: TC-275.212/95-5 (TCE/Convênios nos 436/92-MIR e
18/92-MIR)
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Prefeitura Municipal de Boa Viagem - CE
Responsável: Francisco Segismundo Rodrigues dos Santos Neto
Ementa: Tomada de Contas Especial. Irregularidades na aplicação
de recursos públicos federais pela prefeitura em tela. Citado, o
responsável apresentou defesa incapaz de elidir a irregularidade das
contas, ante a inconsistência dos fatos e a contradição dos
argumentos aduzidos. Cientificado da rejeição das alegações de
defesa o responsável não recolheu o valor do débito. Contas
julgadas irregulares e em débito o responsável. Autorização para
cobrança judicial da dívida. Remessa de cópia dos autos ao
Ministério Público da União (art. 16, § 3 0 , da Lei n° 8.443/92).

e.

Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência de determinação do Plenário
deste Tribunal, a teor da Decisão n° 059/95-TCU-Plenário, no sentido da transformação destes autos,
originalmente de denúncia, em tomada de contas especial do ex-Prefeito do Município de Boa Viagem CE, em razão de irregularidades praticadas na aplicação de recursos transferidos à Prefeitura pelo extinto
Ministério da Integração Regional, destinados originalmente à construção de sete açudes e de um canal
de irrigação de dez quilômetros de extensão, às margens do açude Cais.
Citado para apresentar alegações de defesa ou recolher o valor do débito, o responsável aduziu
2.
defesa às fls. 89/126, que, após percuciente análise pela Unidade Técnica, foi considerada insuficiente
para elidir as irregularidades detectadas, tendo em vista o seguinte:
reformulação do Plano de Trabalho unilateralmente, sem a aquiescência do órgão repassador, ao
arrepio da IN/STN n° 02/93;
pagamento antecipado, em espécie (fl. 73), efetuado à "Primus Engenharia", sem que tenha
prestado qualquer serviço à Prefeitura Municipal de Boa Viagem (segundo depoimento do sócio
proprietário prestado na Secretaria de Segurança Pública, que originou processo que tramita no Tribunal
de Justiça do Estado do Ceará);
utilização de obra executada pelas Frentes de Emergência na prestação de contas dos recursos
do Convênio n° 436/SEDEC/92 - MIR;
a CISET/MIR emitiu Certificado de Auditoria (fls. 237/238 do TC 275.212/95-5) pela
irregularidade da prestação de contas, com a concordância Ministerial.
Em Sessão Plenária de 23.07.97, este processo foi submetido à apreciação do Tribunal que, por
3.
meio da Decisão n° 432/97-Plenário, decidiu, no essencial, rejeitar a defesa apresentada pelo responsável
e fixar novo e improrrogável prazo para o recolhimento do débito apurados nos autos.
Regularmente cientificado da rejeição de suas alegações de defesa, o responsável deixou escoar o
4.
prazo fixado por esta Corte, sem comprovar o recolhimento do débito aos cofres da União.
5. A instrução de fls. 185/187, após relacionar os fatos e documentos que sucederam à Decisão n°
432/97-Plenário, ressaltou que, no tocante ao item 8.3 da aludida decisão, "que ora se atende, diante dos
novos documentos oferecidos aos autos, fls. 165/9, cabe comentar que o Convênio n° 18/92, firmado com
a P.M. de Boa Viagem/CE, conforme o Of n° 898 - COAUD/CISET/MARE, de 26.09.97, de
responsabilidade do Secretário de Controle Interno do MARE, pertence a UG - 440005 - Secretaria de
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), não
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restou subordinado ao MARE, como se pensou à época. Destarte, informação do referido Oficio dá conta
de que a Diligência deste Tribunal teria sido encaminhada para a CISET/MMA, fls. 166, destes autos".
Salientou, ainda, que como a proposta contida no referido item 8.3 "não logrou o êxito almejado,
pelo menos de imediato, a orientação desta ínclita Corte, s.m.j., induz sugerir ao Tribunal nova proposta
orientadora para a CISET competente, ou seja, Secretaria de Controle Interno do MIMA".
Diante disso, a SECEX/CE, em sua manifestação de mérito, propôs, em síntese, a teor do art. 16,
III, alínea "b", da Lei n° 8.443/92, a irregularidade das presentes contas, condenando o responsável, Sr.
Francisco Segismundo Rodrigues dos Santos Neto, ao pagamento do débito apurado nos autos, sem
embargo de autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação.
A par dessa proposição de mérito, constou ainda a sugestão de comunicar "à Secretaria de
Controle Interno do Ministério do Meio-Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, para
providências cabíveis, inclusive, se ainda não tiverem sido tomadas as medidas adequadas, a instauração
da competente Tomada de Contas Especial acerca da não solicitação de reformulação do objeto do
Convênio n° 018/92 - MIR, o teor da decisão que este Tribunal venha adotar e anexando, a título de
subsídios, cópia das peças de fls. 98/103 e 147/150, assim como cópia do Parecer e VOTO que o
fundamentaram".
O Ministério Público manifestou sua anuência à proposta alvitrada pela Unidade Técnica (fl.
188).
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada em razão da determinação contida na
Decisão n° 059/95-Plenário, tendo em vista as irregularidades contidas na denúncia, objeto destes autos.
Em Sessão de 23.07.97, este Tribunal, a teor da Decisão n° 432/97-Plenário, decidiu,
preliminarmente, rejeitar as alegações de defesa aduzidas pelo responsável, visto que não lograram êxito
em elidir as irregularidades constatadas na prestação de contas dos recursos dos convênio em questão,
porquanto a defesa se mostrou contraditória e inconsistente, conforme demonstra a percuciente análise
elaborada pela zelosa Unidade Técnica.
Nesse sentido, impende ressaltar que os elementos circunstanciados nos pareceres da Unidade
Técnica e da Procuradoria deixam evidente que as razões de defesa do responsável não conseguiram
afastar dos autos as seguintes irregularidades: reformulação do Plano de Trabalho sem a aquiescência do
órgão repassador dos recursos; pagamento antecipado, em espécie, efetuado à " Primus Engenharia",
suposta vencedora do certame licitatório, sem, contudo, que esta empresa tenha prestado qualquer serviço
em contrapartida à Prefeitura Municipal de Boa Viagem-CE; utilização de obra executada pelas Frentes
de Emergência, criadas pelo Governo do Estado do Ceará, na prestação de contas referente ao Convênio
n° 436/92-MIR; ausência dos competentes Termos de Posse dos terrenos onde seriam construídos os
açudes Queimadas e Amargoso.
Outrossim, revela-se importante enfatizar que a documentação aduzida pelo responsável, a título
de prestação de contas, demonstrou, além de inconsistências e contradições, fortes indícios de falsidade
documental, ante a inepta nota fiscal apresentada, e ainda de comprovada falsidade ideológica decorrente
da apresentação de Termo de Aceitação Definitiva da Obra (fl. 174), relativo ao objeto do Convênio n°
436/93-MIR, quando na realidade, conforme atestado pela Delegacia Federal de Controle/DF (fls.
202/204), ao revés do que se afirmou no referido Termo, o Prefeito descumpriu o objeto do Convênio,
posto que não havia construído nenhum dos açudes pactuados. Não restando comprovada, portanto, a boa
e regular aplicação dos recursos federais recebidos.
iff
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Quanto à questão atinente a falsidade documental, convém esclarecer que deriva da existência de
fortes indícios de malversação do dinheiro público em face de depoimento prestado pelo Sr. Ricardo
Sérgio Farias Nogueira, sócio-proprietário da Construtora PRIMUS Engenharia Ltda., apontada pela
Prefeitura como vencedora do processo licitatório, na Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Ceará, em que declara, conforme ocorrência à fl. 40, que não havia emitido a Nota Fiscal n° 01157, de
01.03.93, valor Cr$ 1.740.000.000,00, a qual não possui a numeração usada por sua empresa e que a
assinatura do recibo de pagamento (fl. 32) efetuado pela municipalidade de Boa Viagem-CE não é de sua
autoria, bem como a existência de autorização concedida pela Secretaria de Finanças do Município
divergente da utilizada pela sua empresa.
Vê-se, portanto, que o responsável não trouxe aos autos documentação idônea que pudesse
comprovar a aplicação dos correspondentes recursos recebidos no objeto do Convênio n° 436192-MIR, o
que aliado a má gestão dos recursos públicos e a existência de falsidade ideológica e ainda de fortes
indícios de falsidade documental conduzem, inexoravelmente, ao julgamento pela irregularidade das
contas.

Outrossim, é de se notar que o responsável foi devidamente cientificado da decisão que rejeitou
suas alegações de defesa, deixando, porém, correr o prazo fixado pelo Tribunal sem comprovar o
recolhimento do débito. Desse modo, não resta outra providência se não dar prosseguimento ao processo.
Quanto à fundamentação para julgamento, ante o que contêm os autos, entendo que, além da
alínea "b" do inciso III do art. 16 da Lei n° 8.443/92, também restou configurada a hipótese prevista na
alínea "c", do mesmo dispositivo legal, isto é, dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo e
antieconômico, o que enseja, de conseguinte, o procedimento estatuído no § 3° do mencionado artigo.
Assim, ante a rejeição da defesa aduzida pelo responsável e a ausência do recolhimento do débito
apurado nos autos, acolho os pareceres alvitrados pela Unidade Técnica e pela douta Procuradoria e
VOTO no sentido de que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 03de junho

ÍVAL1illR CXMPELO
Ministro-Relator
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Ministério Público

Proc. TC-275.129/93-4
Tomada de Contas Especial
PARECER
O Pleno deste E. Tribunal, em Sessão de 23.7.97, por meio da Decisão n° 432/97, decidiu
rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Francisco Segismundo Rodrigues dos Santos,
estabelecendo novo e improrrogável prazo para o pagamento do débito.
Apesar de devidamente cientificado do r. decisum, o responsável não comprovou o
recolhimento do débito.
Pelas razões expendidas nos itens 3 e 4 da instrução de fls. 185/187, entendemos adequado o
item "c" de sua proposta.
Ante o exposto, manifestamo-nos pela irregularidade das contas, pelo estabelecimento do
prazo de quinze dias para que o responsável comprove o pagamento do débito e por que seja autorizada a
cobrança judicial do débito para o caso de o responsável não comprovar o referido pagamento, sem
prejuízo da comunicação à CISET/MMA alvitrada pela Unidade Técnica (fl. 187).
Ministério Público, em 16 de Março de 1998.

Uba do A vO/ Laldas
Procurador
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1. Processo n° TC-275.129/93-4; Anexo: TC 275.212/95-5
2. Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial
3. Responsável: Francisco Segismundo Rodrigues dos Santos Neto
CPF: 051.629.803-82
4. Entidade: Prefeitura Municipal de Boa Viagem - CE
5. Relator: Ministro Valmir Campelo
6. Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas
7. Unidade Técnica: SECEX/CE
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de
responsabilidade de Francisco Segismundo Rodrigues dos Santos Neto, ex- Prefeito Municipal de Boa
Viagem - CE.
Considerando que, no processo devidamente organizado, se apurou o débito contra o
responsável no valor de Cr$ 1.568.815.000,00 (um bilhão, quinhentos e sessenta e oito milhões,
oitocentos e quinze mil cruzeiros), proveniente de irregularidades praticadas na aplicação dos recursos
transferidos à Prefeitura Municipal de Boa Viagem - CE pelo extinto Ministério da Integração Regional MIR, mediante os Convênios n's 436/93-MIR e 18/92-MIR;
Considerando que, devidamente citado, o responsável apresentou alegações de defesa que
foram rejeitadas pelo Tribunal, porquanto não lograram êxito em justificar as irregularidades detectadas,
consoante termos da Decisão n° 432/97 - Plenário;
Considerando que, regimentalmente cientificado do teor do referido decisum, o
responsável não compareceu para recolher o valor do débito;
Considerando que são coincidentes os pareceres da Unidade Técnica e do D. Ministério
Público no sentido da irregularidade das contas e em débito o responsável acima identificado;
Considerando que o valor atualizado do débito é superior ao limite fixado pelo Tribunal
para a organização do processo de cobrança executiva,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão
Plenária, com fundamento nos arts. 1°, I, 16, III, alíneas "b" e "c", da Lei n° 8.443/92, c/c os arts. 19,
caput, e 23, III, da mesma Lei, em:
julgar as presentes contas irregulares e condenar o Sr. Francisco Segismundo Rodrigues dos Santos
Neto ao pagamento da quantia de Cr$ 1.568.815.000,00 (um bilhão, quinhentos e sessenta e oito milhões,
oitocentos e quinze mil 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
valor do débito aos cofres do Tesouro Nacional, atualizado monetariamente e acrescido dos encargos
legais calculados a partir de 24.02.93 até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em
vigor;
autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n° 8.443/92, a cobrança judicial da
dívida, caso não atendida a notificação;
comunicar, com fulcro no art. 41, § 2°, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 211 do RI/TCU, à Secretaria
de Controle Interno do Ministério do Meio-Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, para
providências cabíveis, inclusive, se ainda não tiverem sido tomadas as medidas adequadas, a instauração
da competente Tomada de Contas Especial acerca da não solicitação de reformulação do objeto do
Convênio n° 018/92 - MIR, o inteiro teor desta Decisão, acompanhada dos respectivos Relatório e Voto,
bem assim, a título de subsídio, encaminhar cópia das peças de fls. 98/103 e 147/150;
remeter, após o trânsito em julgado, cópia dos autos ao Ministério Público da União, nos termos
do § 3° do art. 16 da Lei n° 8.443/92, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.
9. Ata n° 20/98 - Plenário.
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Data da Sessão: 03/06/1998 – Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campeio (Relator) e o MinistroSubstituto Benjamin Zymler.

c-4
VALMIR C MPELO
Ministro-Relator

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
na Presidência

Fui presente:

4p. cooL.
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Grupo II Classe IV - Plenário
TC- 225.242/95-8
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Norte/AM
Responsável: Sebastião Rodrigues Maciel, ex-Prefeito
Ementa: Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da
omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos em função
do Convênio n'2 4.371/92. Rejeição das alegações iniciais de defesa.
Apresentação de novos elementos que comprovaram parte da aplicação
dos recursos no objeto do Convênio. Contas irregulares e em débito o
responsável. Autorização para a cobrança judicial da dívida e remessa
de cópia da documentação pertinente ao Ministério Público da União,
nos termos do § 3° do art. 16 da Lei n° 8.443/92.

Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada ante a omissão do Sr. Sebastião
Rodrigues em prestar contas dos recursos recebidos em face do Convênio n° 4.371/92, firmado entre o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e a Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Norte, no
Estado do Amazonas.
A SECEX/AM, instruindo o feito, esclarece que:
02.
"O responsável foi citado pelo Oficio n.° 253/95/SECEX/AM (f1.87) e mediante advogado
legalmente habilitado, apresentou a prestação de contas faltosa, a título de alegação de defesa (fls. 88 a
108); tais alegações contudo não foram suficientes para eximir a responsabilidade impetrada ao Sr.
Sebastião Rodrigues Maciel (fl. 121).
Pela Decisão n° 073/96 - (fl. 126), a Primeira Câmara Decide: - 'rejeitar a defesa apresentada pelo
responsável, tendo em vista que os argumentos oferecidos não foram suficientes para demonstrar a
regularidade das contas'.
Notificado, em decorrência da Decisão supra, mediante o Oficio n° 100/SECEX-AM (fl. 127), para
comprovar junto a este Tribunal o recolhimento da importância original de Cr$ 88.281.000,00 (oitenta e
oito milhões, duzentos e oitenta e um mil cruzeiros), acrescida dos encargos legais calculados a partir de
21/12/92, o responsável apresentou requerimento (fls. 128 e 129) solicitando 'com amparo no Regimento
Interno desse Tribunal, digne-se em acolher como RECURSO aquele DECISÓRIO, as razões a seguir
esboçadas e que por certo merecerão exame por parte do seu Colegiado'.
Conforme o responsável, 'há a assertiva e a constatação da compra efetiva de 50 fogões e as de que '10
foram entregues às Escolas Municipais, 28 estavam no depósito da Prefeitura e etc'.
'Essa comprovação fora testificada por inspeção in loco, de técnicos desse Tribunal designados para
proceder a esse levantamento. Ora, se do total de fogões realmente adquiridos, em número de 50, 10
foram entregues às Escolas, 28 estavam no depósito da Prefeitura, sem sombra de dúvida houvera a
aquisição do material objeto do Convênio. No entanto, pelo decisório Recorrido, há a nítida evidência de
que a verba conveniada não fora aplicada, o que não é verdade. Os fatos e as provas constantes do
Processo se direcionam no sentido contrário' (fls. 127/128).
Analisando a alegação apresentada, concordamos parcialmente com o responsável, porque
verificamos que a aquisição de fogões constava do objeto do convênio, pois estava relacionada na lista
elaborada pelo FNDE, como constatamos nas folhas 5 e 6. Observamos, porém, que só podemos levar em
conta a compra de 38 (trinta e oito) fogões, conforme PARECER/TCB n° 283/96 (fl. 113). 4 .
-

e.
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Em outro parágrafo, o responsável frisa que 'por outro ângulo, não se pode também concordar com o
ponto de vista que deu suporte à decisão, de que o extrato bancário não mantém correlação com os
pagamentos efetuados, o que, no entendimento dos julgadores, evidenciou a má-gestão dos recursos
públicos'.
Não concordamos com tal alegação, pois verifica-se que a cópia do extrato bancário (fl. 104)
realmente não mantém qualquer correlação com os pagamentos alegados como efetuados, tanto pelas
datas como pelos valores registrados.
Quanto à aquisição de enciclopédias, consideramos que tal fato foge ao objeto do convênio, não
estando previsto no rol das folhas 5 e 6. Observamos ainda que das alegadas 10 (dez) coleções, apenas 2
(duas) foram encontradas. (fl. 113).
Consideramos, portanto, que o Sr. Sebastião Rodrigues Maciel empregou corretamente apenas o valor
de Cr$ 44.042.000,00 (quarenta e quatro milhões e quarenta e dois mil cruzeiros), correspondente à
fl 105 conforme cálculo mostrado a se uir:
TOTAL
VALOR UNITARIO (Cr$)
N° DE FOGÕES
DATA
44.042.000,00
1.159.000,00
38
23/12/92
Portanto, ao nosso ver, a situação do responsável, relativamente ao citado convênio, é a seguinte:"
DATAS

VALOR (Cr$)

DEBITO

21/12/92

88.281.000,00

CREDITO

23/12/92

44.042.000,00

DÉBITO/CRÉDITO

•

Em razão do exposto, a instrução propõe:
"a) julgar as contas irregulares, com a aceitação parcial das alegações apresentadas pelo Sr. Sebastião
Rodrigues Maciel, considerando como de acordo com o objeto do convênio a aquisição de 38 (trinta e
oito) fogões no valor total de Cr$ 44.042.000,00 (quarenta e quatro milhões e quarenta e dois mil
cruzeiros) na data de 23/12/92, insuficiente para justificar o emprego dos recursos recebidos no total de
Cr$ 88.281.000,00 (oitenta e oito milhões, duzentos e oitenta e um mil cruzeiros) no dia 21/12/92.
b) fixar prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para que o responsável efetue e comprove perante este
Tribunal o recolhimento da quantia de Cr$ 88.281.000,00 (oitenta e oito milhões, duzentos e oitenta e um
mil cruzeiros) aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, descontando-se o
valor de Cr$ 44.042.000,00 (quarenta e quatro milhões e quarenta e dois mil cruzeiros), acrescidos da
correção monetária e dos juros de mora a partir de 21/12/92 e 23/12/92 respectivamente".
A Sra. Diretora da ia Divisão Técnica, com o endosso da Sra. Secretária da SECEX/AM,
considerando que não cabe recurso de Decisão que rejeitou alegações de defesa, manifesta-se pelo
julgamento de mérito, na forma da conclusão supra.
O Ministério Público, em Parecer de seu ilustre Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar Rodrigues
(fl. 133), pronunciou-se nos seguintes termos:
"Trata-se de Recurso de Reconsideração em processo de Tomada de Contas Especial, instaurado contra
o Sr. Sebastião Rodrigues Maciel, ex-prefeito do município de Nova Olinda do Norte-AM, em virtude de
omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, mediante o Convênio n° 4.371/92.
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Regularmente citado, o responsável ofereceu defesa às fls. 88/108, rejeitada pela eg. ia Câmara,
mediante a Decisão n.° 73/96, que imputou-lhe o débito de CrS 88.281.000,00 (oitenta e oito milhões,
duzentos e oitenta e um mil cruzeiros), fixando o prazo de 15 dias para seu recolhimento.
Irresignado, o Sr. Sebastião Rodrigues Maciel interpôs Recurso de Reconsideração contra a referida
decisão, no qual alega que inspeção in loco, feita por técnicos do próprio TCU, verificou terem sido
entregues, no âmbito do convênio, 10 fogões a escolas municipais e existirem 28 no depósito da prefeitura
(fl. 128).
A unidade técnica com fulcro no § 10 do art 23 da Res. TCU 36/95, trata, uniformemente, o recurso
interposto pelo responsável como elementos adicionais de defesa.
Quanto ao tratamento à peça processual fls. 128/9, entende o Ministério Público que, em consideração
ao princípio constitucional da ampla defesa e tendo em vista a decisão definitiva de mérito prolatada pelo
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Mandado de Segurança n.° 22.562-9, deva ser conferido o caráter
de recurso aos elementos de fls. 128/9.
Sobre o mérito das alegações de defesa, reconhece a unidade técnica a procedência da argumentação do
responsável no tocante à efetiva aquisição de 28 fogões, aduzindo proposta de redução do montante do
débito a ele imputado.
Também o Ministério Público entende comprovada parcialmente a aplicação dos recursos recebidos do
FNDE, razão pela qual manifesta-se pelo conhecimento do Recurso de Reconsideração, para que lhe seja
dado provimento parcial, no sentido da redução do débito pelo valor efetivamente comprovado, conforme
o cálculo promovido pela unidade técnica (fl. 132).
Antes de prolatada decisão final de mérito das contas, entende o Ministério Público que, em razão do
provimento parcial do Recurso de Reconsideração, deve ser reaberto o prazo de 15 dias para que o
responsável recolha a parcela de recursos sem aplicação comprovada".
É o Relatório.
VOTO

Inicialmente, com relação à natureza da peça processual de fls. 128/9, novos elementos de defesa ou
Recurso de Reconsideração, entendo oportunas as considerações a seguir.
0
A Constituição Federal cuida da questão da ampla defesa, basicamente em seu art. 5 , LV, nos
seguintes termos:
"Art. 5°
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
" (negritou-se).
Nesta Corte de Contas, os meios e recursos, de que trata o dispositivo constitucional, estão
atualmente consubstanciados de forma detalhada na Resolução TCU n° 36/95, que "estabelece
procedimentos sobre o exercício da ampla defesa no âmbito do Tribunal de Contas da União". Como norma
vigente, a mencionada Resolução continua a produzir efeitos. Portanto, deve ser observada.
Quanto à decisão definitiva de mérito prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Mandado de Segurança n.° 22.562-9, verifica-se que não tem efeito erga omnes, mas somente no caso sob
julgamento.
A Resolução TCU n° 36/95, norma vigente a ser observada no âmbito deste Tribunal, dispõe em seu
art.23, verbis:
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"Art. 23. O responsável cuja defesa for rejeitada pelo Tribunal será cientificado para, em novo e
improrrogável prazo estabelecido no Regimento Interno, recolher a importância devida.
§ 10 Não cabe recurso da decisão que rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável.
§ 2° Caso o responsável não recolha a importância devida e apresente novos elementos de defesa, esses
serão examinados quando do julgamento das contas".
Analisando o dispositivo como um todo, e não o caput e seus parágrafos como partes estanques e
independentes, depreende-se que o responsável pode apresentar novos elementos de defesa, a serem
examinados pelo Tribunal quando do julgamento das contas. Esse exame obrigatório das novas alegações de
defesa é, nos termos da legislação em vigor, o meio inerente de que dispõe o responsável para, nesta etapa
processual, poder exercer os seus direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Quanto à proposta de reabertura do prazo de 15 (quinze) dias para que o responsável recolha a parcela
de recursos sem aplicação comprovada, entendo que ficou prejudicada pelas razões acima expendidas.
Vencidas as preliminares passa-se ao exame de mérito das contas.
O Exmo. Sr. Ministro de Estado da Educação e do Desporto, ao emitir o pronunciamento de que trata
o art. 82 do Decreto-lei n 2 200/67, combinado com o estabelecido no art. 52 da Lei n° 8.443/92 (fl. 119),
manifesta-se de acordo com o Parecer do Sr. Secretário de Controle Interno, que concluiu, com base no
Relatório e no Certificado de Auditoria, pela irregularidade destas contas (fls. 117 e 118).
O responsável foi citado pela omissão da prestação de contas dos recursos recebidos em face do
Convênio n° 4.371/92 , no montante de Cr$ 88.281.000,00 (oitenta e oito milhões, duzentos e oitenta e um
mil cruzeiros), apresentando, na oportunidade, a prestação de contas faltosa, a titulo de alegações de defesa.
Devidamente examinada pelo Tribunal, a defesa foi rejeitada por meio da Decisão n° 73/96 - 1' Câmara.
Notificado do teor da Decisão supra, o responsável apresentou novos elementos de defesa que
lograram comprovar a boa e regular aplicação de Cr$ 44.042.000,00 (quarenta e quatro milhões e quarenta e
dois mil cruzeiros), restando caracterizado, por falta de comprovação, o débito no valor de Cr$ 44.239 000,00
(quarenta e quatro milhões, duzentos e trinta e nove mil cruzeiros).
Nesse sentido, não tendo sido localizados 22 fogões e 08 coleções de livros (fl.48), ficou comprovado
dano ao Erário decorrente de ato antieconômico.
Quanto à remessa de cópia dos autos ao Ministério Público da União, entendo que a mesma só deve
ocorrer após o encerramento da etapa recursal.
Assim, com as vênias de estilo por dissentir dos pareceres da SECEX/AM e da douta Procuradoria,
VOTO no sentido de que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 03de j unho

VALMIR C ELO
Ministro-Relator

•
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1. Processo n° TC- 225.242/95-8
2. Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial instaurada em face da omissão da prestação de contas
dos recursos relativos ao Convênio n° 4.371/92, firmado entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Nova
Olinda do Norte/AM.
3. Responsável: Sebastião Rodrigues Maciel, ex-Prefeito
CPF: 091.236.935-15
4. Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Norte/AM
5. Relator: Ministro VALMIR CAMPELO
6. Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
7. Unidade Técnica: SECEX/AM
8. Acórdão:
de
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial
responsabilidade de Sebastião Rodrigues Maciel.
Considerando que, no processo devidamente organizado, se apurou o débito contra o
responsável no valor de Cr$ 88.281.000,00 (oitenta e oito milhões, duzentos e oitenta e um mil cruzeiros),
proveniente da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos do FNDE em função do Convênio
n° 4.371/92;
Considerando que, devidamente citado, o responsável apresentou alegações de defesa, onde
conseguiu comprovar a aplicação de Cr$ 44.042.000,00 (quarenta e quatro milhões e quarenta e dois mil
cruzeiros) mediante a aquisição de 38 fogões;
Considerando que não restou comprovada a boa e regular aplicação dos recursos repassados
pelo FNDE no valor de Cr$ 44.239.000,00 (quarenta e quatro milhões, duzentos e trinta e nove mil
cruzeiros), caracterizando, assim, dano ao Erário;
Considerando que as novas peças apresentadas pelo responsável foram devidamente
examinadas como novos elementos de defesa, no termos da Resolução n° 36/95;
Considerando as razões constantes do Voto deste Relator,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão
Plenária, com fundamento nos arts. 1°, I, 16, III, c, da Lei n° 8.443/92, c/c os arts. 19, caput, e 23, III, da
mesma Lei, em:
julgar as presentes contas irregulares, e condenar o Sr. Sebastião Rodrigues Maciel ao pagamento
da quantia de Cr$ 44.239.000,00 (quarenta e quatro milhões, duzentos e trinta e nove mil cruzeiros), com a
fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 165,
III, a, do Regimento Interno), o recolhimento do valor do débito aos cofres do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, corrigido monetariamente e acrescido dos encargos legais calculados a partir
de 21/12/92, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor;
autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n° 8.443/92, a cobrança judicial da
dívida, caso não atendida a notificação;
remeter, após o trânsito em julgado, cópia da documentação pertinente ao Ministério Público da
União, nos termos do § 3° do art. 16 da Lei n° 8.443/92, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.
9. Ata n° 20/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 03/06/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
•
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11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo (Relator) e o Ministro-Substituto
Benjamin Zymler.

CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA
na Presidência

à

•

Fui presente:

kuâta.vtta .

ALTON A ENCAR ROD GU
Procurador-Geral

VAL IR C PELO
Ministro-Relator
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GRUPO II- CLASSE V - PLENÁRIO
TC-018.696/95-3 (com 1 volume)
NATUREZA: Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização PND. Processo de privatização da participação acionária minoritária da
Petrobrás Química S.A. - Petroquisa na Nitrocarbono S.A.
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 TN 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 minoritária da Petrobrás Química S.A. - Petroquisa na Nitrocarbono S.A., realizado em consonância
com a Decisão Plenária sem número de 28/05/1991 (Ata n° 22/91, Anexo XIII), alterada pelas Decisões do
Plenário n's 351/92, de 01/07/1992 (Ata n° 32/92), e 306/93, de 21/07/1993 (Ata n° 30/93).
Transcrevo, a seguir, a elucidativa instrução de autoria do AFCE Maurício de Albuquerque
Wanderley, do Grupo de Privatização (3 a Divisão Técnica da 9' Secex), por demonstrar apropriadamente as
análises efetuadas em atendimento às mencionadas Decisões (fls. 248/260):
"Cuidam os autos do acompanhamento do processo de desestatização da Nitrocarbono S.A.
referente à alienação da participação acionária da Petrobrás Química - PETROÚUISA SA., correspondente a 18,98 % do capital social.
A análise .deste processo de desestatização realiza-se em consonância com a Decisão do Tribunal de Contas da União - Plenário - s/n° de 28.05.91, alterada pelas Decisões n° 351/92 e 306/93.
Não foi utilizada a Instrução Normativa n°07/94, de 29.11.94 desta Corte, que dispõe sobre a fiscalização dos processos de privatização das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização criado pela Lei 8031, de 12 de abril de 1990, tendo em vista que os principais atos relativos ao processo
de privatização da Nitrocarbono ocorreram a partir de 1992, período anterior à vigência da citada
Instrução Normativa.
Em atendimento ao que determina as referidas decisões, a análise do processo de desestatização ocorre em três estágios, compreendendo as seguintes verificações:
1° estágio: contrafação dos serviços de consultoria e auditoria; Recibo de Depósito de Ações
-RDA;

•

2° estágio: edital de venda; relatórios preliminares e finais dos serviços de avaliação econômico-financeira; montagem e execução dos serviços de avaliação econômico-financeira; montagem e
execução do processo de desestatização; propostas de preço e ato de fixação do preço mínimo;
1
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30 estágio:

operação de venda; liquidação financeira; contratos decorrentes; relação dos
compradores, especificando nacionalidade, tipo, quantidade e preço da ação adquirida; relatório e parecer da auditoria independente; outros julgados indispensáveis.
1- Da Empresa

•

A Nitrocarbono é uma empresa integrante do Pólo de Cama çari, fundada em novembro de
1972, com objetivo de implantar no Pólo, unidades de fabricação de caprolactama e DMT (dimetilterefialato de sódio), além de subprodutos como: sulfatos de amônia, ciclohexano e ciclohexanona. As
principais aplicações da caprolactama são: produção de náilon-6 para indústria têxtil, pneus, fios, cabos e plásticos de engenharia. Por sua vez o DMT é utilizado para fabricação de resina pohesteres, insumo para embalagens plásticas e para fibras sintéticas.
A capacidade de produção de caprolactama da Nitrocarbono é de 55.000 toneladas por ano
(t/a), sendo a única produtora brasileira. A nível sul-americano, a empresa possui um único concorrente
localizado na Colômbia. Com relação ao DMT, a Nitrocarbono tem capacidade para produzir 80.000
t/a, sendo a única produtora da América do Sul. Tecnologicamente, a empresa adota os processos mais
utilizados pelas principais produtoras mundiais de caprolactama e DMT.
A composição acionária da Nitrocarbono em 31/ 12/94 era a seguinte:

Acionista
Petroquisa
Pronor
Petroquímica da Bahia
Outros

Votante
24,63
57,58
17,51
0,00

% Ca ital
Total
18,98
28,21
10,06
42,75

II. Da privatização
A Nitrocarbono foi incluída no Programa Nacional de Desestatização por meio do art. 2° do
Decreto 99.464, de 16.08.90, alterado pelo Decreto s/n° de 25.03.92.

•

11.1. 1° Estágio
a) Documentos da contratação dos Serviços de Consultoria (A' e 'E') - inclusive proposta dos vencedores e contratos.
A contratação destes serviços foi regulada pelo Edital de Licitação n° PND/CN-08/92, publicado no Diário Oficial da União de 07, 08 e 09 de julho de 1992 (Volume II, fls. 07 a 34 e 47 a 74). O
certame licitatório foi realizado na modalidade de concorrência, tipo 'melhor técnica' e participaram
do processo seis empresas disputando o serviço A' e oito empresas concorrendo ao serviço `B ', conforme ata da sessão de recebimento dos envelopes (Volume II, fls. 85 a 88). Após análise da documentação
apresentada, a Comissão de licitação decidiu inabilitar uma empresa licitante para o serviço 'A', por
não apresentação de documentos exigidos pelo edital pertinente, conforme ata da reunião para julgamento dos documentos habilitatórios (Volume II -fls. 89 a 90).
A ata da sessão de julgamento das propostas (Volume II, fls. 95 a 98) contém um resumo das
propostas apresentadas, bem como o resultado do processo licitatório para os dois serviços. Foram vencedoras desse processo licitatório, as seguintes instituições:
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Serviço 'A': o consórcio constituído por Price Waterhouse Consultores de Empresas e Natrontec Estudos e Engenharia de Processos S. C. Ltda., no qual atuou como subcontratada a Ecoplan. Esse consórcio
firmou com o BNDES o Contrato n° PND/CN-08/92-A, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da
União de 27 de novembro de 1992 e cuja cópia, encontra-se nos autos (Volume II, fls.02 a 06);
Serviço 'B': o consórcio constituído por Manufactures Hanover Arrendamento Mercantil S.A., BoozAllen & Hamilton do Brasil Consultores e Castro, Barros e Sobral Advogados S.C., tendo firmado com
o BNDES o Contrato n° PND/CN-08/92-B, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União de 27
de novembro de 1992, constando dos autos(Volume II, fls.35 a 46).
b) Processo licitatório para contratação dos serviços de auditoria do processo - inclusive proposta dos
vencedores e contratos
O processo de contratação da empresa de auditoria externa para acompanhar o processo de
10.
desestatização foi iniciado por intermédio do Edital de Licitação n° PND/TP - 03/93 (Volume III -fls.
10 a 19), publicado no Diário Oficial da União no dia 07.07.93 (Volume III -fls. 58). Tendo em vista
o montante envolvido, foi adotada a modalidade de tomada de preços, tipo menor preço. Foram apresentadas 3 (três) propostas, todas consideradas habilitadas, conforme Ata da Sessão de recebimentos
dos envelopes n° 01 e 02 com abertura e julgamento da habilitação, seguida da abertura e julgamento
das propostas (Volume III -fls. 28 a 30). As propostas apresentadas encontram-se nos autos (Volume
III-fls. 34 a 37). Ao final do processo, em 30 de setembro de 1993, foi firmado com a empresa F.S.A.,
Finanças, Sistemas e Auditoria S.0 o Contrato n° PND/IP-03/93-1 (Volume III -fls. 06 a 09), cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União, em 01 de outubro de 1993 (Volume III - fl. 05).
c) Recibo de Depósito de Ações a que se refere o art. 9° da Lei n°8031/90
Consta dos autos, às fls. 18 e 19, declaração emitida pelo Banco Itaú S.A. na qual essa instituição bancária, na qualidade de representante legal na execução dos atos dos acionistas da NITROCARBONO de propriedade da Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA, informa que as ações da NITROCARBONO encontram-se devidamente bloqueadas em favor do Fundo Nacional de Desestatização
(FND).
•

d) Procuração para venda das ações (''°, art. 16, Decreto 99.463/90)
A Petrobrás Química S.A. - PETROOUISA concedeu procuração (fis. 16 e 17) ao BNDES com
objetivo de atender ao disposto no Decreto 99.463, dando poderes à instituição gestora do Fundo Nacional de Desestatização para alienar as ações bem como para assinar os atos de alteração do contrato

e) Total das despesas administrativas e promocionais efetuadas até o momento da remessa das informações ao TCU
O gestor do processo de desestatização encaminhou relação das despesas efetuadas no decorrer do 1° estágio, referentes à publicidade legal (Volume II -fls. 116 e 117). Tais despesas alcançaram
o montante de Cr$ 13.630.858,31 (Treze milhões, seiscentos e trinta mil, oitocentos e cinqüenta e oito
cruzeiros reais e trinta e um centavos).
Analisando todos os documentos referentes ao primeiro estágio, entendemos que foram cumpridas as exigências legais nos atos associados a esse estágio.
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///- Segundo estágio
a) Edital de venda

Para a desestatização da Nitrocarbono, o BNDES emitiu o Edital PND/A02/95/NITROCARBONO «is. 165 a 219), onde se insere um prospecto com diversas informações sobre
a empresa e o processo de alienação das ações. O Edital, publicado no Diário Oficial da União de 06
de novembro de 1995, atendeu a praticamente todas as disposições do art. 28, § 2° alíneas a a j do Decreto 1.204, de 29 de julho de 1994. Cabe ressalvar que esse edital não traz as informações econômicofinanceiras referentes aos últimos cinco anos, conforme preceitua a alínea `d' do §2° do art. 28 do Decreto 1204/94, trazendo somente os dados dos últimos dois anos. A ausência dessas informações dificulta o estudo dos potenciais compradores no sentido de projetar as tendências futuras da empresa. Julgamos relevante determinar ao BNDES que, na confecção dos próximos editais de desestatização, atenda ao disposto no referido decreto com vistas a informar os dados econômico-financeiros relativos aos
últimos cinco anos.
O item 2.3 desse edital apresenta o preço mínimo fixado para a alienação da participação
acionária da PETROQUISA na NITROCARBONO, tendo sido atribuído o valor total de R$
28.620.129,48 (Vinte e oito milhões, seiscentos e vinte mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e oito
centavos), o que corresponde a R$ 8,02 (oito reais e dois centavos) por ação.
b) Relatórios de avaliação econômico-financeira, montagem e execução do processo de desestatização
b. I) Serviço 'A'

•

O serviço A' foi executado pelo Consórcio Copene A' formado pela Price Waterhouse Consultores de empresas S/C Lida e Natrontec Estudos e Engenharia de Processos Ltda. O trabalho do serviço A' consistiu em determinar o valor da empresa com base no somatório do valor presente dos fluxos
de caixa projetados após a data base da avaliação (31.12.94).
Os estudos desenvolvidos pela consultora consideraram o cenário de abertura da economia
nacional com concorrência de produtos importados e com preços incorporando fortemente a influência
internacional. Entende o consultor que com a privatização da petroquímica brasileira, aliada à maior
exposição da indústria à concorrência internacional, provocará necessariamente uma reestruturação
profunda. Dentro dessa tendência, os preços internacionais tornar-se-iam condicionadores dos preços
máximos. Assim, as projeções dos produtos petroquímicos foram baseadas em estimativas de preços internacionais efetuados pela consultora DeWitt/Tecnon. Com base nessas estimativas, a consultora considerou-se a manutenção de um nível médio de preços estabilizado a partir de 2003.
Nesse sentido, os preços do principal produto da NITROCARBONO, a caprolactama, foram
adotados nas projeções seguindo a tendência de recuperação dos preços internacionais e do aquecimento da demanda com o advento do Plano Real. Com relação ao outro produto produzido pela Nitrocarbono, o DMT, a consultora adotou o preço do orçamento elaborado pela empresa, projetando-se,
a partir de 1996, de acordo com a evolução do preço do p-xileno.
Os custos de produção da NITROCARBONO foram definidos seguindo a premissa básica de
que manter-se-iam, no futuro, as atuais condições operacionais da empresa. Da mesma forma, no que
se refere a pessoal, a consultora manteve as condições atuais, embora houvesse sido contemplado o
crescimento dos salários em cerca de I% ao ano entre 1996 e 2004.
Os investimentos da empresa foram projetados visando tão somente a manutenção das condições operacionais.
No âmbito fiscal, a consultora não contemplou no cálculo do valor da empresa os depósitos
judiciais referentes à COFINS no valor de R$ 558 mil (US$ 0, 7 milhões), uma vez que este imposto foi
declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
4
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Os cálculos de imposto de renda consideram a dedução da correção monetária complementar
(Lei n°8200/91) no valor de R$ 11,295 milhões entre 1995 e 1998, à razão de 25% ao ano. A consultora
contemplou nas projeções os benefícios de uma liminar favorável à utilização da isenção de Imposto
de Renda por cinco anos a partir do exercício de 1995, em relação à capacidade ampliada de 56.000
toneladas por ano (t/ano) de caprolactama e de 75.000 t/ano de DMT. Além desse beneficio, foi considerada a redução de 50 % na alíquota do Imposto de Renda em relação à capacidade inicial de 35.000
t/ano de caprolactama.
As participações da empresa em 31.12.94 alcançavam o valor contábil de R$ 4,1 milhões, referentes essencialmente a participações nas empresas CETREL e PetroRio. O valor da participação da
empresa na PetroRio não foi incluído nos cálculos realizados pelos consultores para avaliação da Nitrocarbono, por se tratar de um projeto com poucas perspectivas de operacionalização no curto/médio prazos.
Segundo a consultora, a determinação das taxas de desconto aplicadas para o cálculo dos
valores presentes dos fluxos de caixa da NITROCARBONO levou em consideração os riscos inerentes
às operações da empresa e a experiência advinda de outras empresas incluídas no Programa Nacional
de Desestatização.
A consultora admitiu custos de capital próprio que variaram entre os extremos de 15% e 20%
ao ano. O custo do capital de terceiros adotado foi de 12 % ano (7,08 % após o imposto de renda). Para
o cálculo da taxa de desconto ponderada foi considerada uma participação de capital próprio entre 70%
e 90%, ou seja, capital de terceiros variando entre 30% e 10% ao ano, respectivamente. Explica a consultora que o limite de endividamento superior (30%) foi definido visando refletir um nível de estrutura
de capital razoável para empresas de capital intensivo, como é o caso da NITROCARBONO. O limite
inferior (10%) reflete uma situação de endividamento reduzida, como efeito da falta de disponibilidade
de linhas de financiamento de longo prazo.
Com base nessas variáveis foram adotadas as taxas de 14,2 % ao ano (taxa inferior) e 16,1%
ao ano (taxa superior) para descontar os fluxos de caixa operacionais da NITROCARBONO.
O somatório do fluxo de caixa descontado para as taxas de 14,2 % e 16,1 % ao ano é equivalente a R$ 122 milhões e R$ 108,7 milhões, respectivamente. Se descontado o valor da dívida líquida
da empresa em 31.12.94, no montante de R$ 29 milhões, o valor da empresa reduz-se para 93 milhões,
quando utilizada a taxa de 14,2 % e 79,7 milhões, para a taxa de 16,1 % ao ano.
Conforme já mencionado, a consultora contabilizou ainda o valor do beneficio fiscal proveniente do saldo da correção monetária complementar (Lei n° 8200/91 e Decreto 332/91). Acrescendo esses
valores aos resultados anteriores, os novos valores econômicos da totalidade das ações da NITROCARBONO passam a ser R$ 116,7 milhões (taxa inferior) e R$ 96,5 milhões (taxa superior).
Uma vez obtidos esses resultados, a consultora deduziu os valores referentes a uma série de
pagamentos de dividendos às ações preferenciais classe B em valor anual equivalente a R$ 247 mil.
Após essa dedução, a consultora encontrou os seguintes valores: R$ 115,1 milhões (taxa inferior) e R$
95,3 milhões (taxa superior).
Assim, a consultora concluiu recomendando o valor de R$ 101,0 milhões para a totalidade
das ações da NITROCARBONO, o que conduziu a um preço de R$ 20,0 milhões para a participação
acionária da PETROOUISA na empresa.
b.2) Serviço `B'
O serviço `B' foi realizado pelo consórcio formado pela Manufactures Hanover Arrendamento
Mercantil S.A., Booz Allen & Hamilton do Brasil Consultores Ltda. e Castro, Barros, Sobral e Xavier
Advogados. O trabalho do serviço `B' consistiu na avaliação econômico-financeira da empresa; na
prestação de serviços básicos de montagem e execução do processo de desestatização; na avaliação da
sistemática para alienação das ações; e na atuação junto ao mercado de capitais, preparação para a
venda, atuando junto a potenciais compradores e auditoria especial de cada uma das empresas.
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No que se refere à avaliação econômica, a consultora responsável pelo serviço 'B' iniciou seu
relatório indicando que, no período 1995-2004, o mercado brasileiro de produtos petroquímicos deverá
crescer continuamente, mas sem pressionar preços. Entende a consultora que a bolha de consumo associada ao Plano Real já se esgotou. No mercado internacional, as condições de abastecimento deverão
ser regularizadas, nos próximos anos, reduzindo-se as pressões sobre os preços e restabelecendo-se o
equilíbrio oferta-demanda.
A consultora considerou que as vendas de caprolactama deveriam atingir 100% da capacidade instalada (57.500 t/ano), a partir de 1996, com o mercado interno absorvendo entre 46.000 e 52.000
t/ano. Em relação ao DMT, a consultora estimou que as vendas deveriam atingir a produção máxima
(75.000 t/ano) já em 1995. Nesse caso, o volume de exportação cairia de 12.000 t/ano para 5.000 t/ano.
Em relação aos custos fixos, a consultora estimou que a partir de 1996, esses custos se manteriam ao nível de R$ 273 por tonelada de produto.
Foram projetados investimentos de R$ 4,1 milhões ao ano a partir de 1996, relativos à planta
de DMT e à continuidade operacional das demais plantas.
Sob o ponto de vista fiscal, a avaliação contemplou a possibilidade de extensão da isenção
do imposto de renda por um período adicional de cinco anos, conforme pleito da Nitrocarbono.
A avaliação econômico-financeira foi realizada considerando três alternativas de taxa de retorno: 12%, 14% e 16%. A consultora sugeriu a adoção de taxa de desconto de 14% ao ano. Foi cakulado um valor residual obtido a partir de uma perpetuidade do fluxo de caixa operacional equivalente
à média dos últimos 10 anos.
Utilizando-se essa taxa (14% ao ano), o valor do fluxo de caixa operacional (1995-2004)
acrescido do valor residual em 2004 e do caixa excedente disponível em 31.12.94 alcança o total de R$
123,288 milhões.
A consultora identificou um montante de dívidas em 31.12.94 equivalente a R$ 24,983 milhões. Esse valor foi calculado a partir de uma taxa de 15% ao ano das dívidas e créditos registrados
na data-base. Além desse valor, a consultora deduziu o valor de R$ 1,26 milhões relativos a contingências diversas na data-base. Esses valores foram obtidos através da análise jurídica que também faz parte
do escopo dos serviços 'B'. Deduzidos esses dois valores, a consultora encontrou como valor da totalidade das ações da NITROCARBONO o equivalente a 97,04 milhões de reais, valor recomendado pela
consultora para ser adotado como preço mínimo.
Aprofundando o trabalho, a consultora realizou uma análise de sensibilidade contemplando
o efeito de uma possível isenção do Imposto de Renda por mais cinco anos, conforme relatado no parágrafo 37 desta instrução. Nesse caso, o valor da NI7ROCARBONO passaria de 97,04 milhões para R$
118,7 milhões.
b.3) Das avaliações econômico-financeiras realizadas
As duas consultoras calcularam valores de receita líquida anuais bastante próximos, partindo
do valor realizado em 1993 de 141 milhões de reais até valores da ordem de R$ 157 milhões (serviço
'A) e de R$ 146 milhões (serviço 'h' ). O Quadro 1 anexo apresenta a relação entre os valores obtidos
pelo serviço A' em relação àqueles obtidos pelo serviço 'B'. Da análise desses valores observamos que
a variação máxima entre as duas estimativas alcançou o patamar de 15 % relativos aos anos de 2003
e 2004. Esses valores refletem premissas equivalentes no tocante a níveis de produção e evolução dos
preços de venda dos produtos da NITROCARBONO.
No que tange aos custos fixos e variáveis, as consultoras adotaram critérios diferenciados
para a distribuição desses custos da empresa, ocasionando os desvios registrados no quadro 1. No entanto, os somatórios dos custos obtidos pelas duas consultoras são bastante próximos e mantém os patamares de custos adotados atualmente.
As consultoras incorporaram no fluxo de caixa a necessidade de novos investimentos destina44.
dos tão somente à manutenção do atual patamar de produção da empresa. Os níveis anuais de investi6
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mentos adotados pelas duas consultoras responsáveis pelos serviços 'A' e 'B' são bastante próximos,
não havendo, nos relatórios encaminhados ao Tribunal, justificativa detalhada desses níveis de investimento.
Os fluxos de caixa líquido obtidos pelas duas consultoras são bastante próximos, conforme
observa-se no Quadro I e no Gráfico I. Apenas no ano de 1995, existem diferenças significativas, em
função principalmente da consultora do serviço R ' haver adotado um valor elevado nesse ano para o
aumento no capital circulante não financeiro.
Com relação às taxas de retorno adotadas pelas consultoras envolvidas nos serviços 'A' e 'B
girando em torno de 14 %, entendemos que as explicações dos consultores são coerentes e a relação de
capital adotada para a empresa (90% de capital próprio e 10% de capital de terceiros) é compatível
com a estrutura de capital da empresa.
b. 4) Avaliação jurídica
O relatório de avaliação jurídica (Vol. I) foi elaborado pela firma Castro, Barros, Sobral e
Xavier - Advogados, subcontratada pelo serviço 'B'. Os estudos englobaram análise do capital e ações
da empresa, dos seus órgãos da administração, dos contratos de financiamento, dos planos de seguridade social, situação imobiliária, situação dos contratos, aspectos imobiliários, trabalhistas, de propriedade intelectual, fiscais e dos processos judiciais e administrativos.
No tocante ao capital social, o relatório destaca o acordo de acionistas celebrado em
27.09.88. Esse acordo prevê que cada parte permanecerá no Acordo de Acionistas enquanto possuir um
mínimo de 17,5% das ações ordinárias emitidas pela empresa (cláusula Sétima, 2). Prevê também o direito de preferência onde qualquer das partes que desejar transferir, vender ou alienar de qualquer forma, no todo ou em parte, suas ações ordinárias ou seus direitos de preferência à subscrição de ações
ordinárias novas, deverá oferecer por escrito tais ações ou direitos às demais partes nas mesmas proporções de suas participações em ações ordinárias, desprezando-se nesses cálculos a participação do
próprio ofertante.
Cabe ressaltar que essas condições foram superadas pelo termo de compromisso (Fls. 08 a
15) firmado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e os acionistas,
que juntamente com a PETROOUISA exercem o controle acionário da NITROCARBONO, Petroquímica
da Bahia S.A. e Pronor Petroquímica S.A. Esse termo de compromisso estabelece as regras para que
essas empresas possam exercer o direito de preferência na aquisição da participação acionária da PETROOUISA na NITROCARBONO.
No que tange à análise dos processos judiciais, a consultora registrou que, no âmbito da justiça estadual, o número de ações em curso é bastante reduzido. Da mesma forma, no âmbito da justiça
do trabalho, o número de ações foi considerado reduzido pela consultora em função do número de empregados. Já na justiça federal, a consultora destacou duas ações ordinárias declaratórias movidas em
desfavor da União Federal e da Sudene, visando ao reconhecimento de seu direito à prorrogação por
mais 5 (cinco) anos do prazo de execução do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - revogado pela Lei
7450/85, especificamente no que diz respeito aos rendimentos auferidos nos projetos de Caprolactama
e Sulfato de Amônia. Essas ações declaratórias foram julgadas improcedentes em primeira instância,
tendo a empresa apresentado apelação ao Tribunal Regional Federal - TRF - 5a. Região o qual reformou aquelas decisões. A União Federal apresentou recurso ao Superior Tribunal de Justiça que, até o
presente momento, não se pronunciou.
c) Proposta de preço e ato de fixação do preço mínimo
Não constam dos autos os documentos relativos aos cálculos que definiram o preço mínimo
de venda fixado pelo Conselho Nacional de Desestatização. Com exceção dos valores estimados pelos
serviços 'A' e 'B', não foram especificados os dados e as premissas adotados na formação do valor eco7
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nômico da NITROCARBONO e, conseqüentemente, no valor do preço mínimo de venda da participação
acionária da PETROQUISA na empresa. Tal fato dificulta a análise quanto a pertinência do valor adotado pelo Conselho Nacional de Desestatização. Desse modo, julgamos relevante propor uma determinação ao BNDES, gestor do processo de desestatização, no sentido de encaminhar ao tribunal, nos próximos processos de desestatização, justificativa para afixação do preço mínimo da empresa.
Sobre esse ponto, constam dos autos tão somente a Resolução do Conselho Nacional de Desestatização N° 16/95, de 27 de junho de 1995 (fls. 07) que estabelece o preço mínimo de R$
150.781.748,28 (cento e cinqüenta milhões, setecentos e oitenta e um mil, setecentos e quarenta e oito
reais e vinte e oito centavos) para a totalidade das ações representativas do capital social da empresa
e o valor de R$ 28.620.129,48 (vinte e oito milhões, seiscentos e vinte mil, cento e vinte e nove reais e
quarenta e oito centavos) como preço mínimo da participação acionária da PETROOUISA na NITROCARBONO correspondente a 18,98% do capital social.
O quadro 2, apresentado a seguir, mostra os valores obtidos pela consultora, referentes à
data-base de 31.12.94, bem como esses mesmos valores atualizados para junho de 1995, mês no qual
o CND aprovou o preço mínimo da empresa.
Quadro 2
Acompanhamento da Privatização da Nitrocarbono
Avaliação Definição do Preço de Venda
R$ mil
116.826,9
118.706,0
117.766,5

31.12.94
Avaliação Serviço 'A'
Avaliação Serviço 'B'
Média

• 30.06.95 A valia, ões atualizadas pelo INPC)
130.063,4
Avaliação Serviço `A'
132.155,4
Avaliação Serviço 'B'
131.109,4
Média
150.781,7
Preço definido pelo CND
Observa-se que o Conselho Nacional de Desestatização fixou um preço mínimo superior
(15%) à média dos valores obtidos pelas consultoras responsáveis pelas avaliações relativas aos serviços 'A' e '13' atualizados para junho de 1995.
Encontram-se nos autos a Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Petroquisa (/7s. 05 e
06), realizada em 30 de agosto de 1995, na qual os acionistas adotam como preço mínimo das ações
da Nitrocarbono a serem vendidas em leilão, o valor estabelecido pela Resolução N°16/95 de 27.06.95
do Conselho Nacional de Desestatização.
d) Total das despesas administrativas e promocionais efetuadas até o momento da remessa das informações ao TCU
O gestor do processo de desesiatização encaminhou relação das despesas efetuadas no decorrer do 2° estágio, referentes à publicidade legal e apagamentos aos consultores (Volume II -fls. 118
a 120). Estas despesas estão mostradas no quadro 3, apresentado a seguir.
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Quadro 3
Despesas do 20 Estágio
Despesa
Publicidade Legal

.

Pagamentos ao consultor
A (escopo básico)

Pagamentos ao consultor
A (serviços complementares)
Pagamentos ao consultor
B (escopo básico)

Pagamentos ao consultor
B (serviços complementares)

Período
nov/92 •
ago/93
dez/92 a jul/93

Moeda
Cruzeiro
Cruzeiro real
Cruzeiro

Valor
48.933,33
5.471,67
909.529.880,81

set/93 a out/93
jul/94
fev/94 a mai/94

Cruzeiro real
Reais
Cruzeiro real

1.810.932,97
11.940,59
11.400.461,57

jul/94 a jul/95
dez/92 a jun/93

Reais
Cruzeiro

out/93 a mar/94
jul/94 a set/94
abr/94

Cruzeiro real
Reais
Cruzeiro real

set/94 a nov/95

Reais

45 .841,71
770.527.142,17
23.587.294,63
49.676,00
56.476.968,78

55.433,44

IV. Terceiro Estágio
O leilão de venda das ações foi realizado em ato público da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro no dia 05.12.95, em conformidade com o edital PND/A-02/95/NITROCARBONO.
A liquidação financeira da operação ocorreu em 18.12.95 nos termos da Nota de Recebimento
NR 033/95 emitida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social (fls. 220).
Todas as ações ofertadas (2.257.245 ações ordinárias e 1.312.012 ações preferenciais da
classe A) foram adquiridas pelos acionistas da MTROCARBONO que firmaram o Acordo de Acionistas
com o BNDES conforme citado anteriormente (parágrafo 48). Desse modo, as ações foram adquiridas
nas seguintes proporções:
Adquirente
Pronor Petroquímica S.A.
Petroquímica da Bahia
S.A.
Total

Quantidade de ações
3.237.790
331.467
3.569.257

Participação (%)
90,71
9,29
100,00

Para a aquisição das ações da Nitrocarbono, os adquirentes utilizaram as moedas e títulos
da União apresentado no Quadro 4, conforme documento encaminhado pelo BNDES (fih. 225).
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Quadro 4
Moedas e títulos usadas na liqüidação do leilão da Nitrocarbono
Valor (R$)
2.862.544,11

Moeda
_
Moeda Corrente
Títulos associados Crédito securitizado
proveniente da renegociação de dívidas :
da Siderbrás
do Lloyd Brasileiro
do Setor elétrico
Total

907.261,01
14.346.972,30
10.508.848,00
28.625.625,42

Participação
10,00%

3,17%
50,12%
36,71%
100,00%

Consta dos autos (lis. 221 e 222) 'Relatório dos Auditores do Processo', de autoria da FSA
61.
Network - Auditores e Consultores S/C, no qual esses auditores afirmam não haver tomado conhecimento de qualquer ato, praticado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, órgão gestor do Programa Nacional de Desestatização ou pelas empresas que compõem o consórcio formado para a execução do serviço 'B', contratado para conduzir o processo de alienação que
'pudesse :
comprometer a lisura e transparência dos atos praticados;
indicar a falta de atendimento às disposições legais e regulamentares especificas;
afetar a eqüidade de tratamento aos diversos candidatos à aquisição das ações da MTROCARBONO
S.A.'
Por intermédio do oficio AT-045/96, o BNDES, na qualidade de gestor do processo de deses62.
tatização, encaminhou relação das despesas efetuadas no decorrer do 3° estágio, referentes à publicidade legal, ao pagamento de prêmio aos consultores responsáveis pelo serviço 'B' e ao serviço de auditoria. Essas despesas estão mostradas no quadro 5 apresentado a seguir.
Quadro 5
Despesas do 30 Estágio
Despesa
Publicidade Legal
Prêmio de Êxito aos
consultores do serviço
Serviços de auditoria
do processo

Período
nov/92
ago/93
jan/96

Moeda
Cruzeiro
Cruzeiro real
Reais

jan/96

Reais

Valor
48.933,33
5.471,67
100.189,04

896,61

Desse modo, entendemos que foram cumpridas todas as exigências do terceiro estágio do pro63.
cesso de privatização da NITROCARBONO, em conformidade com o disposto nas Decisões N's. 351/92
e 306/93.
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Conclusões
Em face do exposto, propomos que sejam aprovados os três estágios do processo de desestatização da NITROCARBONO, sem prejuízo das seguintes propostas de determinações a serem encaminhadas ao BNDES:
a) Nos próximos processos de desestatização, sejam remetidos a este Tribunal esclarecimentos sobre os
critérios adotados para fixação do preço mínimo.
h) Faça constar dos editais de privatização informações sobre a situação econômico-financeira da sociedade, especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos últimos cinco anos, conforme dispõe o art. 12 alínea `d' da Medida Provisória 1481, que altera a Lei 8031, de 12 de abril de
1990."
A Diretora da 3' Divisão Técnica da 9' Secex (Grupo de Trabalho de Privatização), no parecer
às fls. 263/264, destaca no terceiro estágio a existência de despesas de pagamento de "Prêmio de Êxito" aos
consultores do serviço B, no valor de R$ 100.189,04 (Quadro 5 da instrução acima transcrita), informando
que:
embora inicialmente tenha sido contrário ao pagamento de prêmio de êxito (Decisão n°
449/91-TCU-Plenário - TC-012.036/91-3 - Processo de privatização da Companhia Siderúrgica de TubarãoCST), o Tribunal, ao analisar recurso do BNDES e dar-lhe provimento, reconheceu a legitimidade da instituição de tal prêmio nos editais de licitação promovidos pelo BNDES, conforme subitem 8.1 da Decisão n°
313/92-TCU-Plenário (Ata n° 28/92); e
a regularidade de tal despesa nos processos de privatização encontra-se em estudo no âmbito
deste Tribunal conforme determinado no subitem 8.3 da Decisão n° 355/93-TCU-Plenário (TC-014.183/92-7
- Acompanhamento do processo de privatização da Cosipa), a partir da qual foi constituído o processo
apartado TC-012.579/93-9.
Em continuação, alerta que "a razão de trazer esses comentários relacionados com o pagamento de 'prêmio de êxito' diz respeito à possibilidade de o BNDES introduzir esses critérios em outros
processos - há tentativa, no processo de desestatização da CVRD - tendo em vista que esta Corte de Contas
ainda não se manifestou normativamente" , bem como para o fato de que, apesar da instituição do prêmio,
a venda das participações da Petroquisa na Nitrocarbono, tratada neste processo, não produziu ágio.
Por fim, a Diretora manifesta-se, com a anuência do Sr. Secretário da 9a Secex, de acordo com
as propostas de regularidade e determinações sugeridas pelo Analista, acrescentando sugestão de arquivamento
do processo.
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 sr 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
de 11/09/1997), a qual 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,
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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 nos 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 iniciou anteriormente à vigência da mencionada
Instrução Normativa, já cumpriu os mencionados três estágios da Decisão de 28/05/1991 e recebeu da
Unidade Técnica proposta de aprovação, uma vez que se desenvolveu dentro das normas aplicáveis, tendo a
Diretora da 9a Secex feito ressalvas apenas em relação ao pagamento de prêmio de êxito, pelos motivos
expostos no relatório precedente.
Quanto ao assunto, destaco que, por intermédio da Decisão n° 489/97—TCU—Plenário (Ata n°
31/97 — TC-015.694/95-0), o Tribunal, ao dar provimento ao Pedido de Reexame do BNDES, tornou insubsistente o subitem 8.2 da Decisão n° 211/97—TCU—Plenário (acompanhamento do processo de privatização
da Companhia Vale do Rio Doce—CVRD), na qual constava determinação àquele Banco no sentido de que
se abstivesse de pagar a "comissão de colocação de ações", como foi denominado o prêmio de êxito naquele
processo. Na oportunidade, o Exm° Sr. Ministro Iram Saraiva, Relator da matéria, assim se pronunciou em
seu Voto:
"14. Vale salientar, a propósito, que o tema que se discute nestes autos não é novidade nesta
Casa. Em vários outros processos de privatização, o Tribunal tem se deparado com o chamado Prêmio
de Êxito que, apesar da denominação diferente, guarda perfeita similitude com a, ora, questionada Comissão de Colocação de Ações. Em ambos os casos, trata-se de vantagem a ser paga em caso de sucesso
na transferência das ações da entidade privatizanda.
O Prêmio de Êxito chegou a ter sua legitimidade reconhecida por este Colegiado, como
se pode ver da Decisão n° 313/92-Plenário, embora, em outra oportunidade, tenha decidido este Tribuna/pela constituição de processo apartado para o reexame da matéria (Decisão n° 355/93-Plenário).
[Processo apartado n° TC-012.579/93-9]
Contudo, considerando que os estudos determinados por esta última deliberação não foram, ainda, submetidos à consideração deste Colegiado, o Tribunal tem deixado de questionar a inclusão do chamado Prêmio de Êxito em outros procedimentos de privatização, como comprovam as Decisões les 480/94, 590/94, 052/95 e 559/96, todas do Colegiado Pleno."

•

À vista do exposto, e considerando que o assunto continua em estudo no âmbito deste Tribunal, conforme o TC-012.579/93-9, deixo de fazer as ressalvas propostas pela Diretora da 9a Secex no presente
processo quanto ao pagamento do prêmio de êxito.
Relativamente às determinações propostas na instrução e ratificadas pelos dirigentes da 9a Secex, entendo serem as mesmas dispensáveis uma vez que a Lei n° 9.491/97, em especial a alínea d do seu art.
11, e o Decreto n° 2.594/98, que a regulamenta, já dispõem a respeito.
Outrossim, observo que deve ser encaminhada cópia da deliberação do Tribunal acerca dos pre12
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sentes 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 quanto ao mérito e
VOTO por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 0 3 de junho de 1998.

Carlo Átila Álvares da Silva
Ministro Relator

•
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DECISÃO N°

335 /98-TCU - PLENÁRIO

1. Processo n° TC-018.696/95-3 (com 1 volume)
2. Classe de Assunto: V - Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização - PND. Processo de
privatização da participação acionária minoritária da Petrobrás Química S.A. - Petroquisa na Nitrocarbono
S.A.
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 da participação acionária minoritária
da Petrobrás Química S.A. - Petroquisa na Nitrocarbono S.A., 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° 20/98 Plenário.
-

10. Data da Sessão: 03/06/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e o MinistroSubstituto Benjamin Zymler.

M SARAIVA
dente em ex rcício

CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO I - CLASSE V - PLENÁRIO
TC ng 600.293/97-1
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Companhia Docas do Rio Grande do
Norte/CODERN
RESPONSÁVEL: Carlos Ivan da Câmara Ferreira de
Melo
EMENTA: Representação originária de levantamento
de auditoria. Atendimento ao art. 69 da Lei n2
9.473/97 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 1998). Falhas. Determinações.
Encaminhamento. Juntada deste processo às contas
da CODERN, exercício de 1997.

•

L

•

Examina-se, nesta oportunidade, processo constituído pela
SECEX/RN, em conformidade com as orientações emanadas deste Colegiado,
que determinou a formalização de processos apartados nos casos em que
fossem identificados indícios de irregularidades nos levantamentos de
auditorias feitos em obras públicas, em cumprimento às disposições
contidas no inciso II do art. 69 da Lei n ° 9.473/97 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 1998).
Nos autos, a SECEX/RN destaca as falhas verificadas pela equipe
de levantamento no subprojeto Melhoramentos do Porto de Natal - Funcional
Programática 16.090.0563.5103.0049 - Unidade Orçamentária Companhia Docas
do Rio Grande do Norte - CODERN.
Instado a se pronunciar a respeito das mesmas, o DiretorPresidente da entidade encaminhou as justificativas e os elementos
constantes às fls. 19/59 e do volume I.
Essa documentação foi devidamente examinada pela Unidade
Técnica na instrução de fls. 60/65, podendo os fatos serem assim
sintetizados:
1 - Contrato ng 004/96 - firmado com a empresa TC/BR Tecnologia e Consultoria Brasileira S.A., objetivando a elaboração do
estudo de impacto ambiental e respectivo relatório, visando futuro
certame para derrocamento, dragagem e construção do guia corrente no Rio
Potengi na Capital.
1.a - despesas com o contrato pagas com recursos da União,
fonte 100 e 134, "contrariando a cláusula nona do referido instrumento,
que prescreveu que os valores pecuniários correriam à conta de recursos
orçamentários diretamente arrecadados, fonte 250".
Justificativa: que, na verdade, houve um lapso por parte da
empresa na elaboração do edital, pois, "ao invés de constar a dotação
orçamentária como sendo oriunda do orçamento de investimentos da União,
Subprojeto ng 1609005635130049 - Fonte 100, apareceu como recursos
próprios diretamente arrecadados do Programa de Dispêndios Globais PDG/95 - Fonte 250."
Ademais, "o próprio objetivo da licitação em destaque, por si
só, demonstra que se trata de investimento, constante da rubrica
Melhoramento das Instalações do Porto de Natal, o que corrobora ter
havido mero equívoco por ocasião da elaboração do edital, em nada
alterando o curso dos serviços licitados". Porém, caso esse argumento não
"os recursos equivocadamente utilizados poderão ser
seja aceito,
devolvidos às fontes 100 e 134, que compõem a funcional programática
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16.090.0563.5103.049, especificado no Orçamento de Investimentos da
União, através do encontro de contas, quando da conciliação contábil a
ser efetuada pela empresa."
Diante dos argumentos do responsável, a SECEX/RN considerou o
item elidido.
2 - Contrato n° 011/96, celebrado com a Bandeirantes Dragagem
e Construções Ltda, tendo como objeto a execução das obras de
derrocamento subaquático da formação rochosa existente na barra do Rio
Potengi.
2.a - constou que as despesas seriam custeadas com recursos
alocados à funcional programática 16.090.0563.1700.0197 e não à funcional
no Orçamento de
especificada
programática 16.090.0563.5103.0049,
Investimentos.
Justificativa: que, na verdade, não houve divergência, "o que
aconteceu é que o Subprojeto Melhoramento do Porto de Natal figura no
Orçamento Fiscal da União com o código 16.090.0563.1700.0197, e este
mesmo subprojeto figura no Orçamento de Investimento da União SEST/SEPLAN, com o mesmo título, apenas com códigos diferentes, ou seja,
5103.0049".
Diante dos esclarecimentos prestados, a SECEX/RN considerou o
item elidido.
2.b - não existência de fiscal da CODERN no local da obra de
derrocamento, contrariando o disposto no art. 67 da Lei n ° 8.666/93. No
caso "os membros da Comissão de Fiscalização das Obras apenas avaliam o
Diário de Obra entregue pela contratada no final do mês."
Justificativa: que, como a empresa não possui em seus quadros
profissional especializado em mergulho, optou por contratar o Consórcio
PETCON-HIDROTOPO para assessorar a fiscalização das obras de derrocagem.
Sobre esse aspecto, a instrução da SECEX/RN consignou o
seguinte:
"O argüido pela equipe de auditoria se fundamenta no art. 67 da
, , que assim estabelecem, in verbis:
Lei ng 8.666/93 e em seu § 1 2
'Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e
fiscalizada por um representante da Administração especialmente
designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
§ 1° O representante da Administração anotará em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados' (grifamos).
O que foi observado no presente caso é que a CODERN deixou
totalmente a cargo do consórcio contratado a fiscalização da obra,
limitando-se a efetuar visitas periódicas aos locais dos serviços e
pagando faturas com base tão somente nos diários elaborados pelo
mencionado consórcio, que, s.m.j., não incluíram todas as informações
necessárias a um bom acompanhamento."
2.c - paralisação na execução das obras em decorrência do
encalhe na pedra da 'Baixinha' da Corveta Forte de Coimbra, pertencente
do Brasil, determinada verbalmente, sem despacho
Marinha
a
circunstanciado da autoridade superior e com pagamento de horas paradas
à contratada.
Justificativa: que a paralisação se deu por fatores alheios à
vontade dos contratantes, por esse motivo foram efetuados os pagamentos
de horas paradas. O ato de paralisação das obras por parte da Capitania
dos Portos foi devidamente formalizado através do Ofício ng 0436, de
22.08.97.
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Considerando que o Administrador demonstrou que o ato de
paralisação foi devidamente formalizado, entendeu a SECEX/RN, sanada a
questão.
- Contrato n° 022/96, firmado com o Consórcio PETCON-HIDROTOPO,
objetivando a prestação de serviços de assessoramento à fiscalização das
obras de derrocamento subaquático da formação rochosa existente no Rio
Potengi.
3.a - constou que as despesas seriam custeadas com recursos
alocadas na funcional programática 16.090.0563.1700.0197, e não como
consta no Orçamento de Investimentos (16.090.0563.5103.0049).
Justificativa: neste caso ocorreu a mesma situação do Contrato
n° 011/96, acima.
A SECEX/RN acolheu a justificativa.
3.b - publicação do extrato do contrato fora do prazo previsto
no Parágrafo Único do art. 61 da Lei n2 8.666/93
Justificativa: que a publicação intempestiva do contrato não
causa sua invalidação, pois, "tratando-se de erro formal, não afeta os
atos decorrentes de sua celebração".
Nesse particular, aduziu a SECEX/RN que a publicação do
instrumento de contrato na imprensa oficial é condição indispensável para
a sua eficácia, como, aliás, prevê o Parágrafo Único do art. 61 da Lei
nQ 8.666/93. Por esse motivo a justificativa não foi acolhida.
3.c - autorização para iniciar os serviços contratados ocorreu
em data anterior à publicação do extrato do contrato no Diário Oficial
da União.
Justificativa: que, mesmo levando-se em consideração a
publicação tardia do extrato do contrato na imprensa oficial, os
trabalhos somente tiveram início após a assinatura do termo contratual.
A SECEX/RN repisou as ponderações apresentadas no item
anterior, ressaltando que, para a produção dos efeitos do contrato, a
publicação do extrato na imprensa oficial se torna indispensável.
3.d - divergência entre a fórmula de reajuste entre o
instrumento convocatório e a minuta do contrato.
Justificativa: que, quando da assinatura do contrato,
encontrava-se em vigor a Resolução CCE n ° 10/96, que vedava a indexação
de qualquer índice econômico nos contratos de prestação de serviço,
"amparada pelo art. 30 da Medida Provisória n ° 1.499-31, de 02.10.96".
Acerca da questão, assentou a SECEX/RN o seguinte:
"Em que pese o estabelecido na Resolução CCE ng 10, de 08.10.96,
a Companhia não poderia infringir a Lei de Licitações, pois o art. 54,
em seu § lg reza que:
§ 1° Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as
condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os
direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com
os termos da licitação e da proposta que se vinculam'. (grifamos).
3.e - a vigência do contrato firmado com o Consórcio PETCONHIDROTOPO (responsável pela assessoria à fiscalização) - 08.09.97 ultrapassou o prazo do instrumento contratual celebrado com a Empresa
Bandeirantes, responsável pela execução dos serviços de dragagem.
Justificativa: que foram celebrados termos aditivos aos
referidos contratos e que o fato decorreu de atraso no processamento e
julgamento da licitação para a "contratação da assessoria, pois o edital,
elaborado em 12.09.96, previa o recebimento das propostas para o dia
06.11.96 e como a vigência era de 08 (oito) meses, o prazo para o término
da prestação de serviços seria julho/97, compatível, portanto, com o
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prazo para a realização das obras de derrocagem, que se encerraria em
24.07.97."
Sobre o assunto salientou a SECEX/RN que "(...) a Companhia
estipulou o prazo do contrato referente aos serviços de assessoria à
fiscalização confiando na possível prorrogação do contrato da obra de
derrocagem a ser fiscalizada. O fato da demora no processamento e
julgamento da licitação não justifica, já que a elaboração do edital para
contratar os serviços de assessoria, datado de 12.09.96, ocorreu
posteriormente à assinatura do contrato da obra a ser fiscalizada
(15.07.96), portanto conhecida estava a data do término do mesmo."
3.f - nos diários de obra elaborados pelo Consórcio constam
somente as horas trabalhadas, os locais onde foram realizadas as obras,
as horas paradas, mas não mencionam os volumes executados pela empresa
Bandeirantes".
Justificativa: que o Consórcio não tinha competência para fazer
constar em seu diário de obras os volumes executados pela empresa
Bandeirantes, pois, "por imperativo contratual", a tarefa do Consórcio
"era fazer constar em seus relatórios mensais os volumes derrocados e
dragados através dos levantamentos batimétricos, ou seja, uma sondagem
do fundo do canal, sendo o mesmo calculado pela diferença dos perfis
inicial e final, por se tratar de medição 'in situ', tarefa esta
executada dentro do estabelecido no termo contratual."
A SECEX/RN ponderou que, neste caso, "o que foi observado pela
equipe de auditoria é que as faturas eram pagas tão somente com base nos
boletins de medição oferecidos pela empresa Bandeirantes, contratada para
executar os serviços de derrocagem, sem que o consórcio encarregado da
assessoria à fiscalização se pronunciasse sobre o volume executado, uma
vez que os relatórios mensais eram entregues à CODERN após o pagamento
à empresa Bandeirantes.
De acordo com o anexo III do edital de licitação n2 054/96,
dentre os serviços que constituem o objeto da mesma, está o
acompanhamento da retirada do material fragmentado, estimando-se os
volumes transportados, utilizando-se de levantamentos batimétricos
sucessivos. Observa-se, entretanto, que a estimativa dos volumes diários
executados só era feita pela empresa Bandeirantes. Contudo, tendo em
vista que nem no edital de licitação nem no respectivo contrato foi
mencionado explicitamente o prazo para a realização dos levantamentos
batimétricos, entendemos que assiste razão à CODERN em não cobrar do
consórcio o procedimento questionado."
Diante de todas essas considerações, conclusivamente, sugeriu
a instrução, com a anuência do Senhor Secretário, fossem formuladas as
seguintes determinações à CODERN:
"a) que observe rigoramente a Lei n2 8.666/93, especificamente
disposto no arts. 54, § 12, 61, parágrafo único e 67;
b) que, ao firmar futuros contratos, abstenha-se de autorizar
início dos serviços antes da publicação do instrumento contratual na
imprensa oficial; e
c) que faça um planejamento adequado dos prazos para execução
de serviços, de forma que não venham a dar prejuízo à Companhia devido
a um superdimencionamento de prazos, como poderia ter ocorrido com o
Contrato n ° 022/96, caso não houvesse o aditamento ao Contrato n ° 011/96."
Aditivamente apresentou proposição no sentido de que fossem
os autos juntados às contas da CODERN relativas ao exercício de 1997 e
efetuada comunicação à Secretaria de Controle Interno do Ministério dos
Transportes do teor da Decisão que vier a ser proferida, uma vez que
consta dos autos ofício daquela CISET referente aos fatos abordados.
É o Relatório.
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Como relatado, durante a realização do levantamento de
auditoria nas obras referentes ao subprojeto 'Melhoramentos do Porto de
Natal', de responsabilidade da Companhia Docas do Rio Grande do Norte CODERN, foram detectadas irregularidades que, após a constituição do
processo na conformidade das orientações fixadas por este Tribunal,
ensejaram a formulação de diligência à Companhia para prestação dos
esclarecimentos devidos.
Em atendimento ao ofício remetido, o Senhor Diretor-Presidente
da CODERN apresentou as justificativas e os elementos de fls. 19/59 e
Volume I, que, analisados pela SECEX/RN, lograram esclarecer alguns
pontos.
Remanesceram, contudo, falhas atinentes aos contratos
celebrados com a empresa Bandeirantes Dragagem e Construção e com o
Consórcio PETCON-HIDROTOPO. As referidas falhas, de natureza meramente
formal, motivaram propostas uniformes da Unidade Técnica no sentido de
se expedir determinações à Companhia.
Concordo, de modo geral, com a proposição da SECEX/RN. Entendo,
entretanto, que a falha atinente à "existência de cláusula contratual,
relativa à fórmula de reajuste, divergindo do edital de licitação",
restou descaracterizada, visto que o Diretor-Presidente da CODERN
justificou o fato de forma satisfatória, até porque observou comando do
Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - CCE, no bojo
dos ajustes econômicos do plano real.
Diante do exposto, Voto no sentido de que o Tribunal adote a
Decisão que submeto à deliberação deste Plenário.
T.C.U. Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de
Souza, em 03 de junho de 1998.

HUMBET. GUIMARÃES SOU O
Ministro-Relator
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Processo TC n° 600.293/97-1
Classe de Assunto: I - Representação
Responsável: Carlos Ivan Câmara Ferreira de Melo
Entidade: Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/RN
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - determinar à Companhia Docas do Rio Grande do Norte-CODERN que:
8.1.1. observe fielmente o art. 67, da Lei n° 8.666/93, de forma que a execução dos contratos seja
acompanhada e fiscalizada por representante da Administração especialmente designado, permitida a
contratação de terceiros somente para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição;
8.1.2. atente para os termos do Parágrafo único, do art. 61, da Lei n° 8.666/93, de modo a observar os
prazos estabelecidos no dispositivo para a publicação resumida, na imprensa oficial, do instrumento de
contrato ou de seus aditamentos;
8.1.3. faça um planejamento adequado dos períodos de realização de serviços, de forma a não sofrer
prejuízos devido a um superdimensionamento de prazos, como poderia ter ocorrido com o Contrato n° 022/96,
caso não houvesse o aditamento ao Contrato n° 011/96;
8.2. comunicar à Secretaria de Controle Interno do Ministério dos Transportes o teor desta Decisão,
encaminhando-lhe, também, cópia do Relatório e Voto que a fundamentam; e
8.3. juntar os presentes autos às contas da CODERN relativas ao exercício de 1997.
Ata n° 20/98 — Plenário.
Data da Sessão: 03/06/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo (Relator) e o Ministro-Substituto
Benjamin Zymler.

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
na Presidência

H

O GUIMARÃES (SOUTO
Ministro-Relator I
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GRUPO II— CLASSE VII— Plenário
TC-599.001/94-1
Entidade: Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras CAEEB (extinta)
Interessada: Secretaria de Controle Interno do Ministério de Minas e
Energia — CISET/MME

11‘

Ementa: Informação prestada pela CISET/MME acerca do
cumprimento da Decisão - TCU n° 216/96 — 1' Câmara, que
determinou a instauração de tomadas de contas especiais dos
responsáveis pela guarda de estoques remanescentes de carvão da
extinta Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras.
Adoção de medidas alternativas às determinadas pelo TCU. Fixação
de prazo para cumprimento da referida Decisão. Cientificação
CISET/MME mediante envio de cópia da Decisão, Relatório e Voto.
RELATÓRIO

•

Cuidam os autos de Prestação de Contas Extraordinária, relativa ao período de 01.01 a 20.08.93,
em virtude do encerramento do processo de liquidação da Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas
Brasileiras - CAEEB, inicialmente julgada regular com ressalvas, pela 1' Câmara, por meio da Relação n°
39/94, inserta na Ata n° 42/94 (fl. 228v) e, posteriormente objeto da Decisão n° 216 - 1' Câmara (Ata n°
034/96, de 17.09.96), que determinou à Secretaria de Controle Interno do Ministério de Minas e Energia CISET/MME a adoção de providências no sentido de instaurar as competentes tomadas de contas
especiais dos responsáveis pela guarda dos estoques de carvão remanescentes da empresa extinta, tendo
em vista as divergências verificadas no volume dos referidos estoques, quando em poder das Delegacias
Regionais do Ministério de Minas e Energia, no estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e São Paulo.
2
A CISET/MME, em atenção à notificação da referida Decisão, encaminhou à 1' SECEX, à guisa
de informação, os elementos de fls. 256/260 do volume principal, bem como os integrantes do volume I,
anexado ao presente processo.
Parecer da Unidade Técnica
3.

A P SECEX elaborou a instrução de fls. 261/4, a seguir transcrita:
2.
A Secretaria de Controle Interno do Ministério de Minas e Energia - CISET/MI/IE, em
atenção à referida Decisão encaminhou a esta Secretaria mediante o Of. n° 562/97 GAB/CISET/MME de 08.08.97 cópia do processo n° 48000.003854/96-07, acompanhado do
Parecer DINES/COAUD/CISET/NÉVIE n° 15/97 (fls. 246 a 255), do qual destacamos os itens
abaixo:
a - às fls. 249 foi reproduzido o demonstrativo dos levantamentos dos estoques das minas,
elaborado pelo Grupo de Trabalho criado pela Portaria DNC n°02 de 02.02.96, retratando
a posição em outubro de 1993, em confronto com agosto de 1992. Neste quadro destaca-se a
significativa diferença do estoque da Mina Seival de Bagé, reduzido de 145,2 t. para 5 t.. Os
auditores registraram que desde a primeira vistoria realizada na unidade foi constatada a
comercialização indevida, pela CAMC - Companhia Nacional de Mineração Ccmdiota, de
parte do estoque.
b - à vista da irregularidade, o DNC acionou o Delegado do Ministério de Minas e
Energia no Rio Grande do Sul para registro de ocorrência policial, resultando na
instauração do Inquérito Policial n° 017/94 - DPF 1/BG/RS, que após concluído, tornou-se o
Processo n° 94/160717/0, que tramitou na Vara Única Federal de Bagé, sendo,
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posteriormente, encaminhado ao Ministério Público para as providências de alçada daquele
Órgão.
c - as diferenças, a maior, e as divergências constatadas nas demais minas foram
consideradas, pelo DNC, pouco relevantes e atribuídas à margem de erro inerente a
levantamentos visuais e ao desgaste natural pela ação eólica e pluvial. Neste grupo foram
enquadradas as distonias apontadas na Mina de Candiotinha - RS, no Porto de Sepetiba-RI
e no pátio da ELE TROSUL em Tubarão e em Sorocaba-SP.
d - verificou-se, todavia, que o estoque registrado sob a guarda da Mina Candiota-Bagé
não existe, fisicamente. Os responsáveis reconheceram a dívida e estão dispostos a ressarcir
à União o prejuízo constatado, conforme Of DP 126/97, de 09/09/97, da Companhia
Riograndense de Mineração, visto por cópia às fls. 260.
e - relativamente ao carvão de Sorocaba-SP, há ação movida pela Prefeitura Municipal
local, exigindo a retirada do estoque depositado em frente ao museu do distrito de Brigadeiro
Tobias, cujo resultado não se conhece, ainda, apesar da indagação da CISE': mediante
Oficio n° 325/97-COAUD/CISET/MME de 12.07.97, enviado à Assessoria Jurídica daquela
Prefeitura, sem resposta, até então.
f - o DNC, instado a solucionar os problemas, iniciou várias ações, entre as quais a
alienação dos produtos e as negociações com a ELE TROSUL no sentido de firmar convênio
visando a transferência dos estoques àquela empresa estatal, sem alcançar qualquer
resultado nas ações empreendidas.
g - após decorrido longo espaço de tempo, desde o primeiro levantamento, em agosto de
1992, até o encerramento do Parecer/DINES/COAUD/CISET/MVIE n° 15/97, em 17.07.97, a
situação dos estoques ainda carece de providências para a regularização total das
pendências, principalmente no que concerne à alienação ou transferência dos mesmos à
entidade com especialização na atividade carvoeira.
O Parecer enfocado no item anterior apresentou suas conclusões conforme segue:
3.
a - o DNC não tomou qualquer medida efetiva quanto à alienação do carvão;
b - o DNC e as Delegacias do Ministério de Minas e Energia, nos estados, não possuem
condições para quantificar o carvão;
c - a quantificação de carvão por terceiros demandaria um tempo considerável tendo em
vista o processo licitatório e, provavelmente, seus custos seriam superiores ao preço
auferido com a venda do carvão face ao seu estado de deterioração, além do tempo que
seria necessário à elaboração do processo licitatório de alienação, o que prolongaria a
situação atual.
4.
Finalmente, a CISET/MVIE reiterou as recomendações feitas ao DNC, em Relatório de
Auditoria, anteriormente realizada, onde se destaca o restabelecimento das negociações com a
ELETROSUL, buscando uma solução mais ágil para o problema, evitando a deterioração do
carvão, valendo-se, inclusive, do Parecer 175/94 da CONJUR/WE , que admite a alienação de
bens móveis com dispensa de licitação. Determinou também o encaminhamento àquele Controle
Interno, da formalização, pelos responsáveis da Mina Candiota-Bagé, do reconhecimento da
dívida, haja vista o desaparecimento do estoque, providência essa já tomada, conforme
documento de fls. 260.
Assevera a CISET que o DNC não tomou as medidas requeridas para a quantificação de
5.
perdas e apuração das responsabilidades, reconhecendo, entretanto, que a morosidade na
implantação das suas recomendações, explica-se pelo fato de que tais atribuições não estão
previstas no Regimento Interno do DNC, razão pela qual aquele órgão não dispõe de recursos
materiais, tecnológicos e humanos para o desempenho de atividades inerentes à produção e
comercialização de carvão.
Às fls. 246/247 o Secretaria de Controle Interno do Ministério de Minas e Energia avalia a
6.
situação atual e informa que as únicas diferenças encontradas nos estoques, que não podem ser
levadas à conta de falhas de avaliação ou à ação do tempo (Minas de Seival e Candiota-Bagé)
foram objeto de providências visando o resguardo dos interesses da União, conforme a seguir
resumimos:
Word8 \ptdo \ C: \ Votos98 \.599001-94-1.doc
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MINA SEI VAL - diferença constatada de 140.267,60 t. entre a primeira e a
segunda verificação de estoque, resultou em abertura de Inquérito Policial de n° 017/94DPF. 1/BG/RS, encaminhado à Vara Única Federal de Bagé, onde tomou o n°
94.1600717-0, tendo, posteriormente, sido encaminhado ao Ministério Público;
MINA CANDIOTA/BAGE - não foi encontrado qualquer estoque físico, tendo
os responsáveis admitido o débito representativo do estoque desviado e se comprometido
a reembolsar a União, tão logo seja solicitado.
4.
Ante o exposto e considerando que embora não tenham sido instauradas as Tomadas de
Contas Especiais determinadas no item 8.1 da Decisão n°216/96 - TCU - Câmara ( Ata 34/96
de 17.9.96) , as ações empreendidas, se concluídas com sucesso, proporcionarão o reembolso à
União, dos prejuízos apurados, submetemos os autos à consideração superior propondo que seja
determinado à CISET/A/htlE que mantenha o Tribunal informado acerca dos resultados das
providências adotadas pelo DNC com relação aos desvios de estoques de carvão das minas Seival
e Candiota/Bagé, remanescentes da extinta Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas
Brasileiras - CAEEB.
tb,

Parecer do Ministério Público
Manifestando-se nos autos em atenção a minha solicitação (fl. 266), o representante do Ministério
Público, Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico, posiciona-se desfavoravelmente ao parecer da Unidade
Técnica, por entender que, independentemente "de quaisquer outras providências na esfera civil ou
criminal porventura adotadas, diante da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores
públicos, é dever do administrador, sob pena de responsabilidade solidária, instaurar a competente
tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do
dano, ex vi do art. 8' da Lei n°8.443/92."
Por tal motivo, opina aquele membro do Parquet no sentido de que "deve ser dado cumprimento
ao subitem 8.1 da pré-falada Decisão n° 216/96, fixando-se prazo para que sejam remetidas a esta Corte
os competentes processos de tomadas de contas especiais, mesmo porque já estão identificados os
responsáveis e comprovada a perda/desvio de parte do estoque de carvão, como se depreende do apenso
processo administrativo n°48000.003854/96-07."
É o Relatório.
VOTO
Entendo assistir razão ao posicionamento do Ministério Público, tendo em vista o principio da
independência das instâncias administrativa e judicial.
Ante o exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 3 de junho de 1998.

MarcOs Vinici es Vilaça
Ministro- elator
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Proc. TC-599.001/94-1
Prestação de Contas
PARECER

111

•

Cuidam os autos da prestação de contas extraordinária, em virtude de encerramento de
processo de liquidação, da Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB, relativa ao
período compreendido entre 01.01 e 20.08.93.
Julgadas regulares com ressalva pela 1' Câmara, conforme Relação n° 39/94, Ata n° 42/94 (fl.
228v.), foi posteriormente proferida a Decisão n° 216/96 - i a Câmara (fl. 244), determinando à Secretaria
de Controle Interno do Ministério de Minas e Energia adotar providências para instauração de tomadas de
contas especiais dos responsáveis pela guarda de estoque remanescente de carvão da extinta CAEEB.
Cientificado da r. decisão, o órgão de controle informou que o Departamento Nacional de
Combustíveis - DNC, a quem competiria zelar pela guarda dos estoques, tinha promovido as medidas
legais cabíveis para resguardar o patrimônio público; terminou por solicitar que o Tribunal considerasse a
possibilidade de aguardar o resultado das providências adotadas para, só então, proceder ao levantamento
das tomadas de contas especiais, respectivas (fl. 258). Esclareceu, ainda, que por não ser atribuição
prevista no regimento interno do DNC, que não se encontrava aparelhado com recursos materiais,
tecnológicos e humanos, houve morosidade na implantação das recomendações da CISET.
Alinhando-se a esse posicionamento, a i a SECEX propõe que seja determinado à
CISET/MME que mantenha o Tribunal informado acerca dos resultados e providências adotadas pelo
DNC.
Em nosso entendimento, independente de quaisquer outras providências na esfera civil ou
criminal porventura adotadas, diante da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores
públicos, é dever do administrador, sob pena de responsabilidade solidária, instaurar a competente tomada
de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, ex vi
do art. 8° da Lei n° 8.443/92.
Dessa forma, com vênias por divergir da proposta de determinação sugerida pela 1' SECEX, e
em atenção à honrosa solicitação de audiência propiciada pelo Exmo. Sr. Ministro-Relator Marcos
Vinicios Vilaça, somos de opinião que deve ser dado cumprimento ao subitem 8.1 da pré-falada Decisão
n° 216/96, fixando-se prazo para que sejam remetidas a esta Corte os competentes processos de tomadas
de contas especiais, mesmo porque já estão identificados os responsáveis e comprovada a perda/desvio de
parte do estoque de carvão, como se depreende do apenso processo administrativo n° 48000.003854/9607.
Ministério Público, em 16 d Abril de 1998
'
/1/
Marinus Eduardo/te ries Marsico
Procurador /
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DECISÃO N° 3 3 7 /98 - TCU - Plenário
Processo n° TC-599.001/94-1
Classe de Assunto: VII - Outros assuntos de competência do Plenário
Entidade: Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB (extinta)
Interessado: Secretaria de Controle Interno do Ministério de Minas e Energia - CISET/MME
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Marinus Eduardo De Vries Marsico
Unidade Técnica: 1' SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. assinar o prazo de 90 (noventa) dias, com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal c/c
o § 1° do art. 8° da Lei n° 8.443/92, para que a Secretaria de Controle Interno do Ministério de Minas e
Energia - CISET/MME adote as providências determinadas por este Tribunal mediante o subitem 8.1 da
Decisão n°216/96 - 1' Câmara (Ata n° 34/96), de 17.09.96;
8.2. determinar a remessa de cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam, à CISET/MME, para ciência.
Ata n° 20/98 - Plenário.
Data da Sessão: 03/06/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Atila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e o Ministro-Substituto
Benjamin Zymler.

cSis(
CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
na Presidência

MAR OS V ICIOS VILAÇA
Minist -Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário.
TC-001.877/98-4
Natureza: Solicitação.
Entidade: INTERNOR TRADE INC.
Interessada: Gisele Elias Porto Santoro, Procuradora da
República
Ementa: Pedido de cópia do processo de Prestação de
Contas da INTERNOR TRADE INC., exercício de 1990,
TC n° 006.945/92-9. Atendimento. Informação à
requerente de que o processo não foi apreciado, no mérito,
pelo Tribunal. Arquivamento.

RELATÓRIO
Examina-se solicitação formulada pela Procuradora da República Gisele Elias Porto
Santoro, por intermédio do Oficio PR/RJ/GS n° 169/98, de 1.4.98 (fl. 1), requerendo, com fundamento no
art. 8° da Lei Complementar n° 75/93, a remessa, àquele órgão ministerial, de cópia do processo de TC n°
006.945/92-9 - Prestação de Contas da INTERNOR TRADE INC., exercício de 1990.
Parecer da Unidade Técnica
Ao analisar a solicitação, a 9' SECEX pronunciou-se no seguinte sentido (fl. 2):
2.
"Inicialmente, registro que as solicitações formuladas pelo Ministério Público encontram
amparo no parágrafo único do art. 30 da Resolução TCU n° 77/96.
O processo solicitado contém dezessete volumes e se encontra no Gabinete do Exmo. Sr.
Ministro Marcos Vinicios Vilaça. A partir de dia 4/5 do corrente, foram feitos contatos telefônicos com a
Procuradoria da República buscando precisar quais as informações de interesse da ilustre Procuradora,
mas não foi obtido retorno por parte daquela autoridade. Assim, dada a urgência que a tramitação de
processos dessa natureza requer, diante da impossibilidade de se precisar quais os elementos requeridos
e considerando que o processo principal contém informações de cunho geral, que sintetizam o conteúdo
dos volumes, proponho seja autorizada a remessa de cópia do processo principal à interessada,
informando-se que o referido processo é composto, além do principal, de dezessete volumes."
E o Relatório.
VOTO

•

Preliminarmente, importa informar que o Tribunal ainda não apreciou, no mérito, o TC n°
006.945/92-9, objeto do pedido de cópia.
Esta Corte de Contas vem firmando posicionamento, a partir da Decisão n° 91/96 Plenário (Ata n° 8/96), de que informações a respeito de matéria ainda não apreciada por este Tribunal
somente poderão ser atendidas mediante autorização do Plenário (Decisão n° 190/97 - Plenário - Ata n°
12/97 e Decisão n° 191/97 - Plenário - Ata n° 12/97).
Observo que a presente solicitação encontra amparo no inciso II do art. 8° da Lei
Complementar n° 75/93, que permite aos membros do Ministério Público da União requisitarem
informações e documentos da Administração Pública, para o exercício de suas funções.
O art. 30 da Resolução n° 36/95 também confere aos membros do Ministério Público
Federal o direito de obter informações a respeito de processos em trâmite no Tribunal.
Assim, entendo perfeitamente possível o atendimento da solicitação da requerente,
alertando-a para o fato de que o TC n° 006.945/92-9 ainda não foi objeto de deliberação definitiva por
parte deste Tribunal, encontrando-se em fase de exame das razões de justificativa dos responsáveis.
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Nada obstante, diante do elevado número de volumes que compõe o processo e da
6.
impossibilidade de se precisar quais os elementos necessários ao correto exame da matéria pelo
Ministério Público Federal, e considerando, ainda, que o volume principal contém informações de cunho
geral, que sintetizam o conteúdo dos volumes, entendo plausível a remessa de cópia deste último à
interessada, na forma alvitrada pela 9a SECEX.
Ante todo o exposto, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
apreciação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 03 de junho de 1998.

L.J2Q

Marc s Vinicios ilaça
inistro-Rel tor
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Processo n° TC - 001.877/98-4
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessada: Gisele Elias Porto Santoro, Procuradora da República
Entidade: INTERNOR TRADE INC.
Relator: Ministro Marcos Vinieios Vilaça.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 9a Secretaria de Controle Externo
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. acolher a presente solicitação, no termos do inciso II do art. 8° da Lei Complementar n° 75/93,
bem como do art. 30 da Resolução TCU n° 36/95;
8.2. determinar à Unidade Técnica que proceda à extração de cópia do volume principal do processo,
encaminhando-a, ato contínuo, à interessada;
8.3. informar à representante do Ministério Público Federal que o TC n° 006.945/92-9 ainda não foi
objeto de deliberação definitiva por parte deste Tribunal, encontrando-se em fase de exame das razões de
justificativa dos responsáveis; e
8.4. determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 20/98 - Plenário.
Data da Sessão: 03/06/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo (Relator) e o Ministro-Substituto
Benjamin Zymler.
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CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA
na Presidência
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MARCOS VIN CIOS VILAÇA
Ministro-Relator
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GRUPO I - CLASSE VII - Plenário
Processo n.° TC 019.884/95-8
Natureza: Representação
Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU
Interessada: 39' Junta de Conciliação e Julgamento do Rio de
Janeiro/RJ
Unidade de Instrução: 95 SECEX
Ementa - Representação formulada pela 39a Junta de
Conciliação e Julgamento do Rio de Janeiro/RJ, a respeito de
reclamação trabalhista, sendo parte a Companhia Brasileira de
Trens Urbanos - CBTU. Conhecimento. Juntada ao processo n.°
TC 017.362/96-2. Comunicação.

•

Tratam os autos de Representação formulada pela 39' Junta de Conciliação e Julgamento do Rio
de Janeiro/RJ, a respeito de reclamação trabalhista, sendo parte a Companhia Brasileira de Trens Urbanos
- CBTU.
Registra a mais recente instrução do processo que tramitam neste Tribunal outras representações
de igual teor, em razão de irregularidades na condução de ações trabalhistas por advogados/escritórios de
advocacia contratados pela CBTU (fls. 10/11).
Após enumerar quatro processos, cujo tema é idêntico ao ora analisado, a Unidade de Instrução
informa que "... o assunto foi submetido à análise quando da Inspeção realizada na empresa por esta 9'
SECEX, no período de 19 a 23-05-97 (TC017.362/96-2), onde foram propostas determinações, em
especial:
`b) instaurar a devida Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 8 °, da Lei n.° 8.443, de 16-07-92,
para a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, toda vez que ficar
configurada a prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que resulte dano à
CBTU, por parte dos advogados ou da sociedade responsável pela condução do contencioso da
Companhia, seja por dolo, negligência ou imperícia, sob pena de incidir a autoridade competente
para tanto, em responsabilidade solidária, e sem prejuízo da aplicação das sanções disciplinares e
contratuais igualmente cabíveis na espécie;
11. Cabe salientar que o TC n.° 017.362/96-2, até esta data, encontra-se no Gabinete do Exmo. Sr.
Ministro Carlos Átila Álvares da Silva'."
Com base nesses elementos, a 9 a SECEX propõe:
4.
"a) conhecer da presente Representação, de conformidade com o art. 39 da Resolução TCU n.° 77/96,
combinado com o art. 213, caput, do Regimento Interno;
com fundamento no art. 22 da Resolução TCU n.° 77/96, determinar a juntada destes autos ao TC n.°
017.362/96-2;
quando do julgamento daquele processo, seja dada ciência do inteiro teor da decisão a ser proferida à
39 a Junta de Conciliação e Julgamento do Rio de Janeiro, enviando-lhe, ainda, cópia do Relatório e Voto
em que a mesma se fundamentar."

•

É o relatório.
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Sorteado Relator da matéria (fl. 08), autorizei a nova instrução do processo, considerando a atual
situação da Empresa, em face do processo de privatização do Sistema.
Assim posto, acolho o parecer da 9. a SECEX. Voto por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora
2.
submeto à consideração deste E. Plenário.
TCU/ Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,03 dej tinhb , de 1998.

SARAI A
inistro-Rel or
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DECISÃO N.° 3 3 9/98 - TCU - Plenário

é0

Processo n.° TC 019.884/95-8
Classe de Assunto: VII - Representação formulada pela 39a Junta de Conciliação e Julgamento do Rio
de Janeiro/RJ, a respeito de reclamação trabalhista, sendo parte a Companhia Brasileira de Trens Urbanos
— CBTU. Conhecimento. Juntada. Comunicação.
Interessada: 39a Junta de Conciliação e Julgamento do Rio de Janeiro/RJ
Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU
Relator: MINISTRO IRAM SARAIVA
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 9a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 22 e 39
da Resolução TCU n.° 77/96, c/c o art. 19 inciso I, alínea u, do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. - conhecer da presente Representação;
8.2. - determinar ajuntada destes autos ao TC n.° 017.362/96-2, e dar ciência, em época oportuna, à
39 a Junta de Conciliação e Julgamento do Rio de Janeiro, da decisão que vier a ser proferida no referido
processo; e
8.3. - dar ciência do inteiro teor da presente Decisão à 39 a Junta de Conciliação e Julgamento do Rio
de Janeiro, enviando-lhe, ainda, cópia do Relatório e Voto que a fundamentou.
Ata n° 20/98 — Plenário.
Data da Sessão: 03/06/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Iram Saraiva (Relator),
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e o Ministro-Substituto
Benjamin Zymler.
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GRUPO - CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-000.137/98-7
Natureza: Representação de Licitante
Interessado: Encomendas e Transportes de Cargas Pontual LTDA.

Ementa: Representação formulada por Licitante desclassificado em certame
promovido pelo FNDE. Conhecimento. Arquivamento, ante a revogação da
licitação. Ciência ao Responsável
L.

Cuidam os autos de Representação formulada pela empresa Encomendas e Transportes de Cargas
Pontual Ltda. contra entendimento manifestado pela Comissão Permanente de Licitação do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, que incorreu na desclassificação da proposta
apresentada pela mencionada empresa no processo de Concorrência n° 02/97, que teve por objeto a
remessa e despacho de encomendas, via aérea, nacional ou internacional, incluindo a coleta e entrega
Junto ao requerimento, anexa cópia do recurso administrativo impetrado junto àquela Comissão,
2
contestando sua desclassificação, ante o entendimento de que a proposta então apresentava mostrava-se
inexequível.
A Secretaria de Auditoria e Inspeções - SAUDI, Unidade Técnica responsável pela instrução,
3.
manifesta-se pelo acolhimento do expediente como solicitação, e nessa condição não teria o solicitante
legitimidade para formulá-la. Propõe, conclusivamente, o não conhecimento da solicitação, ante a
revogação da Concorrência n° 02/97 - FNDE, arquivamento dos autos, e comunicação ao interessado da
decisão que vier a ser proferida.
É o Relatório.

VOTO

Em verdade, trata-se o presente processo de Representação formulada por licitante, desclassificado
em certame promovido pelo FNDE, e não de solicitação com entendeu a Unidade Técnica. Nesse caso,
encontra a mencionada Representação acolhida no art.38 da Resolução/TCU n.° 77/96.
Embora estejam presentes os requisitos de admissibilidade exigidos para a situação, não mais
2.
subsiste o objeto da Representação, ante a revogação da Concorrência n° 02/97- FNDE, publicada no
DOU de 30.04.98.
Diante do exposto, acolhendo, em essência, as propostas apresentadas pela Unidade Técnica, Voto
por que seja adotada a Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário
Sala das Sessões, em 03

de junho de 1998.
S ARAI V
nistro-Relator
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DECISÃO N° 3 4 0/98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-000.137/98-7
Classe do Assunto: VII - Representação formulada nos termos do art. 113,§ 1°, da Lei n° 8.666/93
Interessado: Encomendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda.
Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
Relator: Ministro Iram Saraiva
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: SAUDI
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE
8.1 conhecer da Representação, nos termos do art.113,§1°, da Lei n° 8.666/93, por preencher os
requisitos de admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno e art. 38 da Resolução/TCU n°
77/96;
8.2 determinar o arquivamento do presente processo, tendo em vista a perda do objeto da
Representação que o originou;
8.3 comunicar ao interessado o inteiro teor desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentaram.

Ata n° 20/98 — Plenário.
Data da Sessão: 03/06/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Iram Saraiva
(Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e o
Ministro-Substituto Benjamin Zymler.

CARLOS ÁTILA ÁI,VARES DA SILVA
na Presidência

SARAIVA
mistro-Relator
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ANEXO IV DA ATA N° 20, DE 03-06-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 342 e
343, adotadas nos processos n's 012.479/93-4 e 004.314/96-4, respectivamente, relatados na Sessão
Extraordinária de Caráter Reservado realizada nesta data (Parágrafo Único do artigo 66 do Regimento
Interno).
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GRUPO II- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-012.479/93-4 (sigiloso, c113 volumes)
TC-005.014/93-0 (apenso)
NATUREZA: Denúncia
ENTIDADE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER
INTERESSADO: identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92,
c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da Resolução TCU n° 77/96)
EMENTA: Denúncia sobre irregularidades ocorridas em processo
licitatório para contratação de assistência médica. Diligência. Justificativas
acolhidas. Determinação. Juntada às contas do exercício de 1993.

Trata-se de denúncia formulada ao Tribunal acerca de licitação realizada pelo Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, visando à contratação de assistência médica para seus servidores.
A denúncia se fundamenta nas seguintes premissas:
o DNER propunha-se, com a contratação de serviço de assistência médica, a gastar, por
mês, Cr$ 130.000.000.000,00 (cento e trinta bilhões de cruzeiros), a preços de Ago/93, para atender a seus
funcionários e dependentes, alcançando, aproximadamente, o valor de Cr$ 2.165.000,00 por pessoa/mês;
os serviços estavam sendo prestados pela Cooperativa dos Rodoviários Ltda., sem qualquer
contribuição do DNER. O valor da obrigação social cobrada, em Ago/93, oscilava entre o mínimo de Cr$
687.390,00 e o máximo de Cr$ 1.806.000,00 por servidor. Dos dependentes cobrava-se 60% do valor
atribuído ao titular;
a falência da Cooperativa era inevitável, uma vez que o contrato proposto subsidiaria em
85% aos usuários; de Cr$ 2.165.000,00 o custo para o servidor seria de apenas Cr$ 324.750,00;
se o DNER subsidiasse a Cooperativa, alocando recursos da ordem de Cr$
52.500.000.000,00/mês, o valor cobrado aos associados seria reduzido em 50%, dobraria a receita da
Cooperativa e melhoraria a qualidade dos serviços prestados; e
a licitação para contratação da Cooperativa dos Rodoviários Ltda. seria dispensável, nos
termos do art. 24, inciso VII, da Lei n° 8.666/93, considerando que os preços apresentados pela Sul América
são manifestamente superiores aos praticados no mercado.
Diligenciado a respeito (fls. 19/20), o Diretor-Geral do DNER assim se manifestou (fls. 31/32):
Antes da transferência da Sede do DNER do Rio de Janeiro para Brasília, ocorrida por força
do Decreto n° 99.203/90, de 06.04.90, a assistência médica dos servidores era prestada através da
Cooperativa dos Rodoviários Ltda. que auferia como principais fontes de recursos a contribuição
associativa dos servidores filiados e os recursos orçamentários repassados pelo DNER, oriundos da
rubrica 34903964 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos. Entretanto, com a
suspensão desses repasses, em setembro/91, a Cooperativa onerou o desconto da obrigação social de cada
sócio titular, além de passar a cobrar quantias adicionais por dependente inscrito na ficha cadastral do
servidor, inviabilizando com isso, a permanência de grande número de associados em seus quadros,
notadamente daqueles com menores rendimentos e que possuíam mais dependentes inscritos.
A respeito das impugnações formuladas pelo Sindiserv e pelas CRL, informamos-lhe que a
Procuradoria Geral desta Autarquia, após acurada análise do Edital de Concorrência, objeto do
levantamento de suspeição por parte daquelas entidades, manifestou-se pela improcedência das aludidas
impugnações, através do PARECER PG/DNER n° 011/93, datado de 10 de agosto de 1993.
Sobre o mesmo assunto a Secretaria de Controle Interno do Ministério dos Transportes
emitiu, em 29 de setembro de 1993, a INFORMAÇÃO DIVAN/CAORI/CISET/MT n° 042/93, onde
manifesta-se contrária às alegações apresentadas e atinentes, principalmente, à legalidade do processo
1

•

csa ntOS

-87-

Tribunal de Contas da União

e9 • utO

,

mentz . clo
v)
tax

vâcp

TC-012.479/93-4 (c/ 13 volumes)

licitatório e conclui que os fatos que sucederam durante o processo licitatório alimentaram as
especulações em torno da legitimidade e transparência da licitação.

Junto com os esclarecimentos, foi encaminhada cópia de todo o processo licitatório e, ainda,
do Parecer PG/DNER n° 011/93 (volumes I a XLII).
A Unidade Técnica, ao analisar os esclarecimentos e a cópia do processo licitatório
apresentados, entendeu que o plano de saúde contratado pelo DNER, "além de antieconômico, contém vícios
e infringências legais que comprometem a sua regularidade", destacando os seguintes pontos (fls. 85/86):
"a) restrição ao caráter competitivo da licitação, à vista da exigência de que uma única
empresa vencedora, portanto, preste os serviços em todo o território nacional, em desatenção ao art. 3°,
sS. 1 0, inciso I, do Decreto-lei n° 2.300/86, então vigente (item 42.1 supra);
b) descumprimento ao art. 230 da Lei 8.112/90, que prescreve que os serviços de assistência
à Saúde devem contemplar todos os servidores ativos, inativos e suas famílias, uma vez que o acesso ao
plano é feito por intermédio de adesão, além de não proporcionar atendimento satisfatório a todos os
servidores do DNER, deixando desassistidos os servidores com doenças congênitas e preexistentes
(subitem 42.2 e 42.5);
acesso limitado a um predeterminado número de consultas, exames e internações, arcando
o servidor, com qualquer atendimento que exceda a esse número (subitem 42.3);
pagamento pelo DNER à empresa contratada por um número hipotético de adesões,
independentemente da utilização dos serviços por parte dos servidores, não atendendo, pois, ao princípio
da regular liquidação da despesa, conforme obrigam os arts. 62 e 63 da Lei n°4.320/64 (subitem 42.4);
restrição e discriminação do ingresso de servidores em determinadas situações, como por
exemplo, tratamento e procedimento cirúrgico de doenças congênitas, tratamento de doenças crônicas
ou preexistentes (subitem 42.5);
fi limitação a 90 dias de internação ao ano por beneficiário, sem direito à acumulação
(subitem 42.6);
falta de definição precisa do objeto da licitação, uma vez impossível definir o número de
beneficiários e dependentes a serem atendidos e o perfil etário desses, em desacordo, portanto, com o
inciso I do art. 32 do DL 2.300/86 e com o art. 40, inciso I, da Lei n°8.666/93 (item 44 supra);
a modalidade seguro saúde é antieconômica, uma vez que o pagamento é efetivado de
acordo com o número de adesões, independente de os servidores terem ou não se beneficiado dos serviços,
diferentemente dos outros planos de saúde tradicionais, onde se paga por serviço efetivamente prestado."
À vista dessas observações, a 1a Secex, em pareceres uniformes, propõe (fls. 87/89):
"I - que o Tribunal firme entendimento no sentido de ser inviável a órgão ou entidade da
Administração Pública contratar assistência médica na modalidade 'seguro saúde' ou qualquer outro
'plano de saúde' com as mesmas características, haja vista que tal contratação não atende:
às normas de Administração Financeira, notadamente as disposições constantes dos arts.
62 e 63 da Lei n°4.320/64, que exigem a regular liquidação da despesa antes de ser realizado qualquer
pagamento, e do art. 40, inciso I, da Lei n°8.666/93, o qual estabelece a obrigatoriedade de constar
do edital da licitação a definição, de forma precisa, do objeto a ser licitado, exigências essas não
atendidas por esse tipo de prestação de serviço; e
ao interesse público e à necessidade dos servidores, haja vista que deixa a descoberto
aqueles servidores que, por qualquer motivo, não aderirem ao plano; não cobre as despesas com
tratamento de doenças preexistentes, crônicas, congênitas, nervosas, mentais, decorrentes de acidentes
radioativos, de notificação compulsória, etc; além de limitar o número de internações e tratamentos por
paciente e por período, deixando, pois, desassistido os que mais necessitam dos serviços, ou seja, os
idosos e portadores dessas doenças, ficando, assim, a cargo do órgão ou entidade e do próprio servidor
2
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os custos relativos a esses tratamentos, não contemplados no plano de saúde.
II - que o Tribunal determine ao DNER que proceda à instauração de novo processo
licitatório para fins de contratação de assistência médica aos servidores, em modalidade que não seja
'seguro saúde' ou outro 'plano de saúde' com as mesmas características, admitindo-se a subsistência
do contrato firmado com a Empresa Sul América apenas pelo tempo necessário à realização do novo
certame licitatório, e desde que não ultrapasse 90 (noventa) dias, contados da notificação da decisão
do Tribunal;
III - que seja adotada em caráter normativo a decisão que vier a ser proferida no presente
caso; e
IV- seja encaminhada cópia da decisão que for adotada, bem como do Relatório e Voto que
a embasarem, aos órgãos de Controle Interno dos Três Poderes da União, para que orientem aos órgãos
e entidades sob sua jurisdição, bem como ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, à
Cooperativa dos Rodoviários Ltda. e ao Sindicato dos Servidores Federais do Rio de Janeiro."
É o Relatório.
VOTO
A questão da prestação de serviços de assistência complementar à saúde dos servidores foi
abordada sob os mais diversos enfoques possíveis na oportunidade em que este Tribunal, ao analisar Consulta
formulada pelo Dr. Luciano Oliva Patrício, então Ministro de Estado da Educação e do Desporto, Interino,
se pronunciou nos seguintes termos (Decisão n° 656/95 - Plenário - Ata n° 58/95).

2. responder à Autoridade Consulente que, na falta de regulamentação especifica da matéria
tratada no art. 230 da Lei n° 8.112/90, os órgãos/entidades dos Poderes Executivo, Judiciário e
Legislativo poderão, a seu critério, adotar sistema próprio para prestação de serviços de assistência
complementar à saúde dos servidores, inclusive o de credenciamento de profissionais e instituições
médico-hospitalares, com fulcro no art. 25 da Lei n° 8.666/93, observados os princípios básicos da
administração pública;

Essa mesma linha de entendimento se observa em outros julgados deste Tribunal, como, por
exemplo, nos TC-018.257/95-0, Decisão n° 112/97, Plenário, Ata n° 10/97; TC-004.746/95-3, Decisão n°
219/97, Segunda Câmara, Ata n° 28/97; TC-014.243/93-8, Decisão n° 203/95, Plenário, Ata n° 21/95, e TC016.522/95-8, Decisão n° 656/95, Plenário, Ata n° 58/95.
O contrato objeto da licitação denunciada foi celebrado em 12/08/1993 (fls. 576/591 - Vol. I).
Nos termos da Cláusula Sétima, sua vigência se estendia até 31/08/1994, com possibilidade de prorrogação
por 365 dias. Este prazo de prorrogação foi fixado no item 7.4 do respectivo Edital (fl. 274 - Vol. I). Sendo
regido pelo Decreto-lei n° 2.300/86, por disposição expressa do art. 121 da Lei n° 8.666/93, a vigência desse
contrato pôde ser fixada com fundamento no art. 57, II, dessa lei. Assim, houve sucessivas prorrogações,
sendo o seu termo fixado para o dia 30/08/1998, atingindo, dessa forma, o limite legal de sessenta meses (fl.
124).
Também foram introduzidas alterações, em relação ao contrato original, que dizem respeito à
inclusão do tratamento de doenças infecto-contagiosas (5° Termo Aditivo, fl. 118); ao período de internação
(6° Termo Aditivo, fl. 120); ao preço dos serviços e à participação dos servidores (7° Termo Aditivo, fl. 123).
A forma de pagamento não foi modificada. O contrato não contempla, também, a
universalidade da assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, a que se refere o art. 230
da Lei n° 8.112/90, com a redação modificada pela Lei n°9.527, de 10/12/1997.
Por oportuno, a redação do art. 230 da Lei n° 8.112/90, com a modificação introduzida pela
Lei n° 9.527, de 10/12/1997, passou a ser a seguinte:
3
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"Art. 230 A assistência a saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, compreende
assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, prestada pelo Sistema Único
de Saúde - SUS ou diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou, ainda,
mediante convênio ou contrato, na forma estabelecida em regulamento."
Nos termos do texto original, a assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, era prestada
somente pelo SUS. Foi aberta a possibilidade de o próprio órgão ou entidade assumir essa responsabilidade,
podendo, inclusive, firmar convênios ou contratar com terceiros. É nessa direção que apontam as decisões
deste Tribunal já referidas neste Voto.
Nos termos da supra mencionada Decisão n° 656/95 - Plenário - Ata n° 58/95 é lícito o
credenciamento, sendo inexigível a licitação. Este é o modelo utilizado pelo Tribunal de Contas da União.
Essa é a forma mais racional de assegurar um sistema de saúde adequado às normas legais
vigentes e que ao mesmo tempo contempla o espírito de universalidade insculpido no citado art. 230 da Lei
n° 8.112/90. Pelo sistema de credenciamento, os profissionais e instituições médico-hospitalares firmam
contratos com as entidades da administração pública e são indenizados pelos serviços efetivamente prestados.
Os preços desses serviços são os constantes das tabelas da Associação Médica Brasileira (AMB), o que
assegura ao empregador preços iguais por serviços idênticos mesmo que prestados por profissionais ou
instituições diferentes. Nessas condições a competição é considerada inviável e, em conseqüência, tem-se como
inexigível a licitação, nos termos do art. 25, caput, da Lei n° 8.666/93.
No contrato analisado neste processo, o DNER tem uma despesa mensal fixa para cada
servidor que aderiu ao plano de saúde. Independentemente da utilização de serviços de assistência à saúde
existe um valor previamente ajustado a ser pago à empresa contratada. Os pagamentos efetuados não têm
relação com a utilização de serviços de saúde. São decorrentes de ajuste contratual que tem como
contrapartida a assunção, pela empresa contratada, do risco em potencial de gastos com a saúde dos servidores
ativos e inativos daquela Autarquia e ainda de seus dependentes.
A contratação de um sistema de saúde foi autorizada em lei e nela não há forma definida de
como esses serviços deverão ser prestados (art. 230 da Lei n° 8.112/90, com a modificação introduzida pela
Lei n°9.527, de 10/12/1997). Pelo sistema de credenciamento, como demonstrado acima, a licitação é inviável.
Já na contratação de um plano de saúde em que os preços são previamente determinados, fixados "per capita",
a licitação é viável. Os valores são determinados por cálculos atuariais que sofrem influência de vários fatores
que determinarão a importância mensal "per capita".
Sob essa ótica, não vejo irregularidades no procedimento adotado pelo DNER. Realizou
licitação na modalidade Concorrência e adotou todos os procedimentos administrativos indispensáveis à
validade do processo licitatório. As restrições a princípio levantadas quanto à amplitude do atendimento e ao
período anual de internação foram, a meu ver, suprimidas pelos 4°,5° e 6° termos aditivos (fls. 116/122).
Assim, VOTO por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste
Plenário.
Sala das Sessões, em 03 de junho de 1998.

Carlo Atila Álvares da Silva
Ministro Relator
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Processo n° TC-012.479/93-4 (c/ 13 volumes)
Classe de Assunto: VII - Denúncia.
Interessado: identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da
Resolução TCU n° 77/96).
Unidade: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: i a Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da denúncia em pauta por atender aos requisitos previstos no caput do art. 213 do
Regimento Interno;
8.2. acolher as razões de justificativa apresentadas em decorrência de diligência efetuada pelo Tribunal;
8.3. retirar a chancela de "sigiloso" dos presentes autos;
8.4. encaminhar ao denunciante cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam;
e
8.5. determinar a juntada destes autos às contas do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
relativas ao exercício de 1993, para exame em conjunto e em confronto.
Ata nQ 21/98 - Plenário
Data da Sessão: 03/06/1998 - Extraordinária de caráter reservado
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva
(Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Valmir Campelo e o MinistroSubstituto Benjamin Zymler.
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Gabinete Ministro Humberto Souto

GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-004.314/96-4 - SIGILOSO
NATUREZA: Denúncia
ENTIDADE: Fundo Constitucional de Financiamento de Nordeste - FNE
INTERESSADO: Identidade preservada (artigo 55, § 1°, da Lei n 2
8.443/92, c/c o artigo 35, § 4 2, inciso II, da Resolução n 0 77/96-TC1U)
EMENTA: Denúncia. Anúncio de irregularidades que estariam ocorrendo
na concessão de financiamentos com recursos originários do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste- FNE pelo Banco do
Nordeste do Brasil S.A - BNB.Diligência in loco. Procedência parcial.
Determinações. Comunicação ao interessado. Juntada às contas do FNE
relativas ao exercício de 1996. Comunicação ao interessado. Retirada da
chancela de sigilo.

Em exame Denúncia encaminhada a este Tribunal anunciando prováveis irregularidades que
estariam ocorrendo na concessão de financiamentos pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A à conta do Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE no Estado do Ceará.
Por meio do Despacho constante à fl. 01, encaminhei a peça denunciatória, acompanhada de
inúmeras matérias publicadas na imprensa local, à SECEX/CE para a adoção das providencias cabíveis para
esclarecimentos dos fatos.
Foram os seguintes os pontos denunciados, envolvendo três projetos financiados com
recursos daquele Fundo, conforme sintetizado por aquela Unidade Técnica:
"a) projeto Kao Lin Cooperativas de Produção, para a produção de calças jeans através de
13 cooperativas do maciço de Baturité, em convênio com a empresa Kao Lin Nordeste, do grupo Yamacom,
que se encontraria desativado, envolvendo recursos no montante de R$ 10.000.000,00, cifra esta que
superaria o valor dos equipamentos;
Gurgel Brasil Ind. E Com. De Veículos Ltda., envolvendo concessão de empréstimo de R$
3.500.000,00, médiante aval do Banco do Estado do Ceará, tendo sido decretada a falência da citada
empresa em 1994;
projeto Polo Graniteiro, implantado com cerca de 15 empresas, sete das quais com
financiamento junto ao Banco do Nordeste doiBrasil S.A — BNB, estando a maioria das empresas com as
atividades paralisadas, tendo duas delas inclusive requerido autofalência."
Ressaltou o denunciante que tais ocorrências suscitaram dúvidas acerca dos critérios utilizados
pelos gestoresdo FNE para seleção dos projetos e das garantias oferecidas pelas empresas interessadas em
instalar-se no Estado do Ceará.
Foi realizada pela Secex/CE, com o objetivo de colher informações acerca destes pontos,
diligência in loco no Banco do Nordeste do Brasil S/A - BNB, administrador do Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste - FNE.
Na execução dos trabalhos foram analisados dossiês de 34 operações com recursos do FNE,
além de 16 operações com outras fontes de recursos ( BNDES, FINOR, BID, etc.) relacionadas a 28
beneficiárias, envolvendo tanto empresas, como cooperativas. Tais dossiês, analisados de forma pormenorizada
pelo responsável pela inspeção, englobava os seguintes documentos, conforme elencado nos autos: "propostas
de crédito, fichas cadastrais, cédulas de crédito industrial, fichas financeiras, relatórios de visitas gerenciais,
propostas de regularização de dívidas, relatórios de responsabilidades dos clientes, relatório de análise do
Núcleo de Recuperação de Créditos - NUREC, relatório de feitos em
MIN-HGS-455/C:DOCUMENTOS/D0CS100431496
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qualificação, especialização e o aperfeiçoamento da mão-de-obra a ser utilizada nas unidades produtoras
de aludido polo, centro este já em funcionamento.
Conforme os termos dos Protocolos assinados, o plano de capacitação técnica abrangia
etapas de concientização dos associados das cooperativas criadas, relativamente ao empreendimento como
um todo, capacitação técnica no manuseio de máquinas de costura industriais de 3a geração, bem como o
desenvolvimento do trabalho interpessoal com vistas a adaptar o associado ao clima necessário às modernas
relações de trabalho.
A participação da Kao Lin Nordeste S.A, empresa âncora do projeto, é de suma importância
para o sucesso deste, já que é responsável pelo aporte dos insumos e capital de giro indispensáveis ao
processo de produção das confecções, e ainda pela qualidade e colocação dos produtos (calças jeans) no
mercado internacional. Para tanto, cabe à empresa as fases de compra das matérias-primas e materiais
secundários, infestamento e corte do tecido, acabamento das peças confeccionadas (lavagem, tinturaria,
etc.), embalagem e comercialização, ficando ainda sob sua responsabilidade a supervisão técnica em todas
as fases do processo produtivo visando o atendimento dos requisitos de qualidade internacionais requeridos
para manter a competitividade dos produtos das cooperativas.
Ao BNB cabia, dentro do acordo firmado, financiar a aquisição dos equipamentos destinados
às unidades produtivas, através das Cooperativas de Produtores de Confecções, constatada a viabilidade
econômico-financeira do projeto e mediante garantias que assegurassem o retorno dos capitais do Banco.
Desta forma, foram apresentadas propostas, através de rito sumário, para a concessão de
crédito com recursos do FIVE - Programa de Fomento à Geração de Emprego e Renda (PROGER) em favor
de 14 Cooperativas de Produtores de Confecções (a do Lagamar/Fortaleza e as 13 localizadas no Maciço
de Baturité), tendo todos os pleitos sido aprovados em reunião da Diretoria do Banco (Presidente - João
Alves de Melo), a proposta de crédito da primeira cooperativa ao final de 1993, e a das demais no exercício
de 1994.
Os financiamentos aprovados foram contratados mediante Cédula de Crédito Industrial,
sendo cada uma delas assinada pelo Presidente, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro da respectiva
cooperativa, figurando como avalistas, além dos citados dirigentes, as empresas Kao Lin Nordeste S/A e
Yamacom Nordeste S/A, tendo prazo de pagamento de 8 anos, sendo 3 anos de carência, e como garantia
a alienação fiduciária das máquinas, operações estas cuja situação encontra-se descriminada na tabela a
seguir:

FIN - 94/0006
FIN - 94/0005
FIN - 94/0001
FIN - 94/0002
FIN - 94/0008

DATA
CONTR.
23/03/94
23/03/94
23/02/94
23/02/94
22/04/94

DATA
VENC
15/04/02
15/04/02
15/03/02
15/03/02
15/05/02

SALDO
DEVEDOR
(Fev/96)
482.940,00
482.940,00
454.466,00
454.466,00
539.991,00

FIN - 94/0014
FIN - 94/0013
FIN - 93/0009
FIN - 94/0015
FIN - 94/0009
FIN - 94/0012
FIN - 94/0003
FIN - 94/0004

07/12/94
07/12/94
25/11/93
07/12/94
22/04/94
07/12/94
23/02/94
23/03/94

15/12/02
15/12/02
15/ 12/01
15/12/02
15/05/02
15/02/02
15/03/02
15/04/02

481.581,00
481.581,00
434.642,00
481.581,00
539.991,00
481.581,00
454.466,00
482.940,00

COOPERA T.

OPERAÇÃO

Aracoiaba
Itapiúna
Barreira
Acarape
Guaramirang
a
Mulungu
Ocara
Lagamar
Palmácia
Aratuba
Pacoti
Redenção
Baturité
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4.568,33
4.568,33
4.348,10
4.946,47
9.350,36
9.350,19
9.350,19
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4.462,33
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4.946,47

Os saldos devedores acima arrolados correspondem às parcelas vincendas do Principal,
enquanto que os saldos em atraso referem-se às parcelas trimestrais dos acessórios (juros) não pagas nas
datas de vencimento ( uma parcela na maioria dos casos), acessórios atrasados estes que vem sendo quitados
antes do vencimento da parcela seguinte. Por oportuno, cabe salientar que, até o término da inspeção, todos
estes financiamentos encontravam-se ainda no período de carência, perfazendo um montante de R$
6.793.157,00.
Tendo em vista que, na qualidade de avalista, a Yamacom do Nordeste S/A responde
indiretamente por tais obrigações, estes débitos foram igualmente listados na Proposta de Regularização
de Dívida n° OP-96/036, referente à citada empresa, Proposta esta que foi aprovada em reunião da Diretoria
do BNB, datada de 14/05/96.
No Parecer DECRE-Divan.96/0030, de 27/02/96, constante de mencionada Proposta, sobre
21.
a qual nos reportaremos mais detidamente no tópico seguinte, é informado que estão sendo feitas "gestões
no sentido da retomada do processo produtivo e posterior solução das pendências junto ao BNB", e que "as
empresas deverão apresentar ao Banco plano que demonstre as expectativas quanto à superação dos
problemas ora enfrentados, inclusive com a retomada do fornecimento de matéria-prima às Cooperativas
pela Yamacom, documento que deverá receber o 'De Acordo' da mencionada fornecedora".
É determinado, ainda em referido Parecer, que a Agência D.IF - Maracanaú proceda a
"visitas trimestrais às devedoras, de modo a que sejam identificadas ocorrências que possam contribuir para
inviabilizar o empreendimento e, por conseguinte, o retorno dos capitais do Banco, possibilitando a adoção
tempestiva das medidas coercitivas cabíveis para a preservação dos capitais do Banco, inclusive, se for o
caso, ajuizamento da dívida".
Por sua vez, na informação SUCOP/SUPER-FOR-96/002, de 08.04.96, os Superintendentes
Oliver Cunha Sampaio e Antônio Arnaldo de Menezes, em complemento ao Parecer retrocitado, asseveram
que "objetivando a retomada da produção das cooperativas do projeto Maciço de Baturité/Lagamar, foi
firmado em 13/02/96, 'Instrumento Particular de Facção Industrial (venda e compra de mão-de-obra e
utilização fabril próprio ou de terceiros), entre Kao Lin Nordeste S/A e as empresas GRANVILLE
Confecções, Têxtil Santana lida e Lam Confecções S/A' que prevê, dentre outros pactos, o suprimento de
matéria-prima para produção das cooperativas".
Acrescentam, ainda, que "mediante utilização de parte dos recursos oriundos da venda de
máquinas de costura industrial da YAMACOM à Associação dos Confeccionistas do Maranhão, foi efetuado
o pagamento dos impostos de importação e outras taxas obrigatórias para o desembaraço dos 'containers',
que estavam, de há muito, retidos no porto de Fortaleza, contendo componentes e acessórios financiados
pelo Banco e cooperativas do Maciço de Baturité, com prazo de perdimento definido, no valor de
aproximadamente R$ 280.000,00".
Cabe salientar que, consoante determinado no item 8.3 da Decisão TCU n° 789/96 PLENÁRIO, Decisão esta relativa ao julgamento do TC 350.275/96-3, foi constituído o processo apartado
TC 275.078/97-3, no qual foi determinado a realização de inspeção na Célula de Apoio aos Pequenos
Negócios e Associativismo, integrante do Ambiente de Implantação de Programas, sucessora da Divisão de
Apoio ao Pequeno Produtor e ao Associativismo, a qual será realizada no 2° Semestre/97, inspeção esta
referente a auditoria dos recursos do FNE, repassados pelo BNB, destinados à implantação de projetos
envolvendo a participação de empresários ou empresas estrangeiras, a exemplo do Polo de Confecções de
Rosário/MA, Polo este estabelecido nos mesmos moldes do Polo de Confecções do Maciço de
Baturité/Lagamar, e tendo a frente também o Sr. Chhai Kwo Chheng, Diretor - Presidente da Yamacom
Nordeste S/A, o qual exerce, inclusive, a Presidência da Kao Lin Nordeste S/A, através de Procuração,
consoante informado pelos técnicos do Banco no Diagnóstico CENOP-FOR-COVAT95, de 10/07/95.
MIN-HGS-455/C:DOCUMENTOS/DOCS/00431496
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Visto que, conforme demonstrado acima, já foram adotadas medidas visando à solução dos
problemas detectados e à conseqüente retomada da produção por parte das cooperativas, que foi
determinado à Agência D.I.F - Maracanaú realizar visitas trimestrais aos empreendimentos, e que tais
operações encontram-se dentro do escopo da inspeção prevista para ser realizada pela SECEX/CE no 20
Semestre/97, oportunidade na qual deverão ser acompanhados os desdobramentos de tais providências,
deixamos de propor no presente processo determinações quanto a ditos fatos.

111.1.1- YAMA COM NORDESTE S/A
(Agência D.I.F - MARACANA(I)

•

A Proposta de Crédito CEFOR-91/05936, de 04/12/91, destinada à complementação de
recursos necessários à implantação, pela empresa Yamacom Nordeste S/A, de uma indústria de máquinas
de costura industriais de 20 e 3° gerações, no município de Acarape, foi aprovada pela Diretoria do BNB
(Presidente Jorge Lins Freire), em 17/12/91.
Referida empresa, segundo mencionada Proposta, encontrava-se em fase de implantação,
sendo integrante do Grupo Yamacom, de larga experiência no Setor de montagem, fabricação e
comercialização de máquinas de costuras industriais, grupo este composto, além desta, pela IMACOM - Ind
de Máquina e Manufatura de Confecções Ltda., localizada em Manaus/AM, que se dedica a montagem de
máquinas especiais, com a marca Yamato, pela YAMA COM Ind. e Com. Ltda., sediada em São Paulo/SP,
responsável pela comercialização das máquinas montadas em Manaus, e pela C.KC. - Com. E Repr. Ltda.,
também localizada em São Paulo/SP, que realiza a assistência técnica e distr. de peças e componentes.
Face à aprovação da operação foi assinada, em 20/12/91, a Cédula de Crédito Industrial
FIN-91/0001, no valor de Cr$ 5 Bilhões, com vencimento em 16.01.2002, a ser amortizada em 84 prestações
mensais e sucessivas, a primeira vencendo em 16.02.95, e a última em 16.01.2002, tendo como garantia a
hipoteca de diversos bens imóveis e a alienação fiduciária de vários equipamentos.
Através da Proposta Operacional/Administrativa CEFOR-92/00665, de 04/05/92, é apreciado
pleito da empresa concernente à elevação do crédito para o valor máximo admitido pelo FIVE para as
regiões semi-áridas, a qual é aprovada em reunião de Diretoria ( Presidente - Jorge Lins Freire), datada
de 21/09/92, condicionando-se a contratação da operação, no entanto, à prévia comprovação pela empresa
do efetivo aporte de recursos próprios ao empreendimento, na proporção exigida pelo Banco.
O financiamento em comento, conforme ficha financeira , apresentava em 21/05/96, um saldo
em atraso no valor de R$ 4.078.326,84, sendo R$ 1.842.346,38 relativos ao Principal e R$ 2.235.980,46
referentes a Acessórios.
Ocorre que, consoante comentamos anteriormente, foi aprovada em reunião da Diretoria do
BNB (Presidente, em exercício - Osmundo Evangelista Rebouças), datada de 14/05/96, a Proposta de
Regularização de Dívida n° OP-96/036, referente à citada empresa, englobando, além da operação FIN91/001, débitos referentes a Cartas de Crédito de Importação, Antecipações de Cambio ao Exportador,
operações com Eurobônus - Resolução 63, Capital de Giro com Fundo de Liquidez e Cheque Empresa, no
valor total R$ 17.955.588,00, sendo R$ 3.600.223,00 relativos a parcelas vencidas e R$ 14.355.365,00 a
parcelas a vencer.
No Parecer DECRE-Divan.96/0030, de 27/02/96, é informado que a empresa apresentou
como justificativa, para os débitos em atraso, estar tendo sérias dificuldades em honrar seus compromissos,
em virtude da conjuntura econômica do País no decorrer de 1995, quando o Governo Federal pôs em prática
uma política monetária restritiva que culminou na elevação das taxas de juros, com a conseqüente limitação,
pelas instituições financeiras, do acesso ao crédito, passando empresas e consumidores a vivenciar uma crise
de liquidez.
Acrescenta, ainda, que tal crise atingiu a Yamacom no momento em que eram realizados
MIN-HGS-455/C:DOCUMENTOS/DOCS/00431496
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volumosos investimentos para expansão de suas atividades, bem como no período em que começavam a
vencer os principais empréstimos de longo prazo junto ao BNB, motivo pelo qual a empresa solicita a
reforma de sua dívida junto ao Banco, mediante a concessão de carência por 2 anos ( até janeiro/98) em
todas as linhas de crédito, entre outras condições.
Em aludido Parecer é informado, por outro lado, que, "no período de janeiro/95 a janeiro/96,
a cliente efetuou pagamento de juros e principal no montante de R$ 4.289.750,00 (Conforme Carta
DIEMERC.96/020, de 05.02.96), evidenciando que a empresa, a despeito dos problemas financeiros que
vem enfrentando, tem efetuado significativos reembolsos".
Desta forma, face à evidência de que, atingida por problemas conjunturais, a empresa não
reúne condições financeiras para honrar compromissos de curto prazo, bem como cumprir o cronograma
de reembolso pactuado para o crédito de investimento, os Técnicos do DECRE concluem, no tocante à
operação com recursos do FNE, por renegociar a dívida, no total de R$ 13.967.239,00 (posição de
15/01/96), dando-se 24 meses de carência e amortizando-a em 84 prestações, a primeira vencendo em
fevereiro de 1998 e a última em janeiro de 2005, devendo a agência solicitar avaliação dos bens vinculados
às operações de sua responsabilidade pelos seus valores de mercado, afim de compor/reforçar a garantia
das operações.
Por sua vez, na também já citada informaçãoSUCOP/SUPER-FOR-96/002, de 08.04.96, que
orientou a decisão da Diretoria do Banco, os Superintendentes Oliver Cunha Sampaio e Antônio Arnaldo
de Menezes manifestam-se favoráveis à renegociação, sugerindo, entretanto, que o prazo de carência "seja
reduzido para 09 meses a contar da data de formalização do aditivo e que o esquema de reembolsos preveja
pagamentos inicialmente menores até o 24° mês do novo termo e, a partir daí, em 84 parcelas mensais e
sucessivas".
Visto que o reescalonamento da dívida da Yamacom já foi aprovado, tendo como objetivo
fornecer condições à empresa para esta possa cumprir com seus compromissos financeiros junto ao Banco,
e que tal operação encontra-se dentro do escopo da inspeção mencionada no parágrafo 25 acima, inspeção
esta prevista para ser realizada pela SECEX/CE no 2° Semestre/97, oportunidade na qual deverá ser
acompanhado o desdobramento de tal renegociação, deixamos de propor no presente processo
determinações quanto a dito fato.
III2- GURGEL BRASIL IND. E COM DE VEÍCULOS LTDA
(Agência METRO ALDEOTA)

•

Conforme Informação GERIN-91/009, de 15/01/91, foi encaminhado ao BNB, em 29/10/90,
projeto de implantação da Gurgel Brasil Ind e Com. de Veículos Ltda., no município de Eusébio/CE, para
a produção anual de 60.000 unidades de caixas de câmbio e de 60.000 unidades de diferenciais e eixos
traseiros, com investimento inicial da ordem de US$ 33.648 mil, sendo que a Gurgel solicita apoio financeiro
ao Banco no valor de US$ 11.552 mil, dos quais US$ 8.779 mil com recursos do BID e US$ 2.773 mil com
recursos do FNE.
Tal projeto constituía-se na 1' etapa do plano de implantação de uma indústria
automobilística no Nordeste, com previsão de produção anual de 24.000 veículos modelo BR-800, 60.000
unidades de motor, 2.400 veículos utilitários modelo X-12 Tocantins, além das caixas de câmbio, diferenciais
e eixos traseiros acima mencionados, num investimento total que mobilizaria cerca de US$ 138 milhões.
Ainda segundo referida Informação, a análise preliminar do documento apresentado revelou
uma série de indefinições que não permitiam a aferição acurado da viabilidade técnica, econômica e
financeira do projeto (inexistência de mercado para as engrenagens - produção exclusivamente para
consumo próprio; ausência de informações para análise técnica das máquinas e equipamentos a serem
adquiridos; falta de definição quanto a disponibilidade e forma de aporte de recursos próprios; não
atendimento das exigências do Conselho Nacional do Comércio Exterior -CONCEX para a importação de
MIN-HGS-455/C:DOCUMENTOS/DOCS/00431496
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equipamentos usados, os quais seriam adquiridos junto à fabrica francesa CITROEN; o projeto não permitia
a elaboração de relatório de análise detalhado e minucioso pedido pelo BID, com estudo comparativo de
maquinaria nova e usada).
Em virtude de nova correspondência da empresa, datada de 07/12/90, na qual informava ter
sido aprovada a importação de citados equipamentos (Res. CONCEX n° 181), cujo prazo concedido
expiraria em 27/01/91, bem como solicitava a agi lização da análise, foi efetuada, por técnicos do BNB, visita
à fábrica da GURGEL em Rio Claro/SP, com o fim de levantar os dados exigidos pelo BID, equipe técnica
esta que verificou ser impossível, diante das indefinições e face ao prazo disponível, "concluir o relatório
de análise, aprovação do crédito e liberação dos recursos em tempo hábil para a importação dos
equipamentos".
Diante disso, a Gurgel solicitou a concessão de crédito inicial, com recursos do FNE,
exclusivamente para importação dos equipamentos usados, que seriam adquiridos a um preço
correspondente a cerca de 10% do valor dos equipamentos novos, restringindo-se o financiamento, desta
forma, à aquisição de um sistema completo usado para a produção de engrenagens destinadas à montagem
de câmbios leves e diferenciais especiais, de fábrica da CITROEN cuja linha de produção havia sido
recentemente desativada, totalizando o montante de US$ 2.858.200,00.
Realizada a análise de risco para a concessão do crédito, que se restringiu à Gurgel Motores
S/A, detentora de 96,2% do capital social da proponente, e única empresa do Grupo que gera resultados
econômicos, continua referida Informação, constatou-se baixa margem de contribuição, com custos elevados
e prejuízo operacional, concluindo que esta só obterá resultado favorável se elevar o volume de produção.
Como méritos do projeto, a análise dos técnicos da GERIN aponta o elevado poder
germinativo; o aumento do parque metal-mecânico já existente no Estado; a geração de novos empregos;
incremento na arrecadação de tributos; o baixo preço relativo dos produtos; o fato de destinar-se à
produção de veículos que ocupam uma faixa de mercado pouco explorada e com boas perspectivas de
sucesso, além da experiência do empreendedor.
Entretanto, concluem os analistas do BNB, "a operação afigura-se de alto risco para o Banco
devido às indefinições sobre aspectos relevantes para a viabilização do projeto, principalmente no que se
refere à capacidade de mobilização de recursos próprios e de terceiros que financiarão o empreendimento.
Por outro lado, face ao porte econômico-financeiro da GURGEL MOTORES, o valor emprestado, como
operação bancária, apresenta nível de risco dentro dos padrões normais do Banco".
A Diretoria do BNB (Presidente - Jorge Lins Freire), em reunião de 17/01/91, indeferiu a
47.
proposta, conforme apresentada.
Através da Informação GERIN-91/015, de 23/01/91, é encaminhada à Diretoria Pedido de
Reconsideração de Decisão, formulado pela empresa, que apresenta como fato novo a prestação de fiança
pelo Banco do Estado do Ceará para a operação, denotando, a interveniência do Governo do Estado,
comprometimento para com o projeto, identificando sua relevância para a economia do Ceará".
Assim, continua citada Informação, "as garantias que antes estavam propostas para lastro
do Banco do Nordeste passariam, agora, a constituir a contragarantia do BEC", com o que, os técnicos da
GERIN emitem parecer favorável, "inclusive quanto ao enquadramento do negócio com recursos do FNE,
reduzindo-se, todavia, o prazo da operação para 6 anos, incluindo-se 24 meses de carência. Continuariam
as garantias fidejussórias já exigidas pelo BNB".
Aludida proposta foi aprovada pela Diretoria em 23/01/91, sendo, em conseqüência, assinada
Escritura pública de abertura de crédito em 31/01/91, figurando como Primeiro Interveniente Fiador o
Banco do Estado do Ceará S/A - BEC, e como Segundo Interveniente Fiador a empresa Gurgel Motores S/A,
dívida esta a ser paga em 48 prestações mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 16/03/93 e a última
em 16/02/97.
Em 23/09/92, a Empresa beneficiária de citada operação, que recebeu a numeração
152.41.91/0001-01-0, deu entrada a consulta prévia de novo financiamento para complementação das
MIN-HGS-455/C DOCUMENTOS/DOCS/00431496

7

-98-

e

(

leniv trSecretária

Santo.

Ple n ário

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Gabinete Ministro Humberto Souto

construções civis, pleito este que foi indeferido pela Presidência do Banco. Até esta data, esta vinha
cumprindo com os compromissos financeiros assumidos, tendo pago, até 16/08/92, as parcelas trimestrais,
relativas aos Acessórios.
Em 29/12/92, a Gurgel Brasil requer a substituição da garantia do financiamento,
representada pela fiança bancária do BEC, pelo Conjunto Industrial de 133 máquinas constante da Escritura
de Abertura de Crédito e da Guia de Importação n° 8-91/121-4, além de alteração dos prazos de carência
para 04 anos e de pagamento para 12 anos, e elevação do crédito concedido em US$ 2 milhões.
Através de correspondência datada de 08/02/93, a Agência Metro Aldeota reitera solicitação
empresa no sentido de ser regularizado o pagamento da parcela de acessórios (juros) vencida em
16/11/92, informando ainda da impossibilidade de atender o pleito de 29/ 12/92 antes da regularização da
operação.
A empresa a partir daí não saldou mais parcela alguma, tendo sido concedida concordata
54.
preventiva à sua controladora (Crurgel Motores S/A) , em junho/93. Por sua vez, o Diretor Presidente da
Gurgel Brasil, em correspondência endereçada ao Exmo. Sr. Presidente da República, apresenta
informações sobre seu projeto de fabricar automóveis populares, ao mesmo tempo em que solicita apoio
financeiro ao Governo, com o fim de subscrever capital da empresa para viabilizar o projeto, além de aporte
imediato de recursos por organismos federais para levantar a concordata da Crurgel Motores.
Por intermédio da Portaria MICT n°14, de 20/01/94, foi instituído Grupo de Trabalho com
o objetivo de analisar e propor medidas relacionadas a referido projeto, tendo este aconselhado, em seu
relatório final, de 08/02/94, a não participação societária do Estado no capital da empresa e a não
concessão de empréstimo com recursos públicos.
Posteriormente, em 11/03/94, foi decretada a falência da Gurgel Motores S/A, a qual foi
suspensa logo depois em função de liminar concedida em Mandado de Segurança.
Neste ínterim, o BEC, na qualidade de 1° fiador, efetuou, em 16/04/93, o pagamento da
parcela em atraso desde 16/12/92, juntamente com parte do valor referente à parcela vencida em 16/02/93,
cujo restante foi quitado em 02/06/93, juntamente com a 1" parcela mensal do principal vencida em 16/03/93.
A partir desta data, mencionada instituição financeira passou a amortizar as parcelas vencidas sem data prédefinidas, vindo a regularizar a situação em 15/12/94, quando passou a efetuar os reembolsos nas datas de
vencimento.
A operação encontrava-se, assim, em situação normal em 16/05/96, com saldo devedor,
correspondente às parcelas vincendas, perfazendo o montante de R$ 781.036,53, consoante ficha financeira
do Sistema de Crédito por Micro - SCM
Desta forma, estando sanado o atraso no reembolso do financiamento, deixamos de propor
no presente processo determinação quanto a dito fato, sem prejuízo de posterior acompanhamento, pela
SECEX/CE, do efetivo reembolso das demais parcelas.
Em que pese não ter havido prejuízo para o FNE com o financiamento em tela, já que este
tinha como garantia principal a fiança bancária do BEC, que em última análise é quem vai arcar com
possíveis perdas, a aplicação destes recursos não atingiu aos objetivos do Fundo, já que não gerou impacto
algum na economia local, no tocante à elevação da produção e do nível de emprego.
Necessária se faz, portanto, determinação ao Banco do Nordeste do Brasil no sentido de
abster-se de conceder crédito, com recursos do FNE, para projetos que envolvam alto risco e, em
conseqüência, apreciável incerteza quanto à sua viabilização, ainda que lastreados em garantias suficientes
à recuperação do crédito, a exemplo do verificado no financiamento concedido à Gurgel Brasil Inc. e Com.
de Veículos Ltda. ( operação 152.41.91/0001-01-0).

111.3- PROJETO POLO GRANITEIRO
MIN-HGS-455/C:DOCUMEN1OS/DOCS/00431496
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Apesar da denúncia informar que, dentre as. cerca de 15 empresas implantadas no chamado
Polo Graniteiro, apenas sete delas teriam sido beneficiadas com operações envolvendo recursos do FNE
(fls. 19), constatamos que pelo menos doze empresas obtiveram financiamentos relativos a mencionado
Fundo, abrangendo desde a pesquisa e a lavra de jazidas, até o corte de blocos e o beneficiamento do
granito, operações estas que descreveremos detidamente a seguir.
Logo após, apresentaremos os resultados de levantamento realizado pelo Banco, em julho/94,
cujo relatório, concluído em 09/03/95, permitiu ter-se ampla visão dos problemas enfrentados pelas
empresas do setor graniteiro, bem como das causas destes, possibitando, desta forma, redirecionamento das
ações do BNB.

111.3.1- MULTIGRAN - MINERA CÃO DE GRANITO LTDA
( Agência METRO ALDEOTA)
A Proposta de Crédito CEFOR n° 91/05591, de 08/01/92, destinada à complementação de
64.
recursos para construções civis, aquisição de máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, despesas de
implantação e capital de giro próprio, tendo como beneficiária a empresa Mineração Polo Norte Ltda., foi
aprovada em reunião de Diretoria do BNB ( Presidente - Jorge Lins Freire), datada de 16/01/92.
Em conseqüência, foi assinada a Cédula de Crédito Industrial 92/0003.01.1 em 10/02/92, com
vencimento em 16/01/98, a ser amortizada em 48 prestações mensais e sucessivas, a primeira a vencer em
16/02/94, e a última em 16/01/98.
Vistoria realizada em 28/10/92, ainda na fase de Desembolso do financiamento, constatou
que os recursos liberados tinham sido totalmente aplicados, o mesmo ocorrendo com relação à
correspondente parcela de recursos do grupo empreendedor.
A regular aplicação dos recursos também foi abordada pelos técnicos do BNB no Relatório
de Vistoria COVA T-94/002, de 14/01/94, atinente à MULTIGRAN Mineração de Granitos Ltda., empresa
sucessora da Mineração Polo Norte Ltda. a partir de 09/11/92, conforme 50 Aditivo ao Contrato Social.
Em citado relatório, é informado que a fase final de implantação do projeto ocorreu em
abril/93, tendo a empresa iniciado a produção a partir daquele mês. Ainda segundo mencionado relatório,
visitas realizadas em 23/07/93 e 10/01/94 constataram o funcionamento normal da fábrica.
Igual quadro também foi reportado na Correspondência CENOP-FOR-COVAT-95/1940, de
18/09/95, endereçada à Agência Metro Aldeota, que afirma que em visita à fábrica no dia 12/09/95, foi
constatado o funcionamento normal desta, estando em bom estado de conservação as máquinas e
equipamentos dados em garantia ao BNB, as quais são utilizadas diariamente no processo produtivo da
empresa.
Segundo a listagem "Registro das Responsabilidades Diretas", do Sistema de Crédito por
Micro - SCM, posição de 31/05/96, a operação em comento apresentava saldo devedor de R$ 76.014,51,
sendo R$ 68.244,03 referentes às parcelas vincendas, e R$ 7.770,48 correspondentes às parcelas não pagas
no vencimento (16/04 e 16/05/96).
Cabe salientar, entretanto, que a empresa vem sistematicamente saldando os atrasos de 3 em
3 meses ( liquida o saldo em atraso, atrasa novamente 3 meses, e volta a liquidar o débito atrasado),
consoante verificado nas fichas financeiras do SCM, tendo as últimas quatro liquidações ocorrido em
28/07/95, 27/09/95 (parcial) e 14/12/95 (total), 09/02/96, e ,finalmente, 03/04/96.
Desta forma, face a pouca representatividade do saldo em atraso, tendo em vista as
informações relativas ao funcionamento normal da fábrica, e ,notadamente, em função do histórico da
operação quanto à liquidação sistemática destes diminutos débitos, deixamos de propor no presente processo
determinação quanto a dito fato, sem prejuízo de posterior acompanhamento, pela SECEX/CE, do efetivo
reembolso destas parcelas, bem como das demais parcelas vincendas.
MIN-HGS-455/C - DOCUMENTOS/DOCS/0043 I 496
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111.3.2- MINE VALE - MINER4CÃO VALE DO ACARAÚ LTDA
(Agência SOBRAL)
A Proposta de Crédito CEFOR-91/02898, de 25/07/91, concernente à complementação de
recursos destinados à empresa MINEVALE - Mineração Vale do Acaraú Ltda., integrante do Grupo IMARF,
com o fim de efetuar pesquisa de granito em 05 áreas (06 jazidas) localizadas nas Zonas Norte e CentroOeste do Ceará, compreendendo a implantação de infra-estrutura, serviços de topografia, testes físicos e
mecânicos, sondagens, aquisição de máquinas, equipamentos e veículos, além de gastos referentes ao custeio
dos trabalhos, foi aprovada em reunião da Diretoria do BNB (Presidente - Jorge Lins Freire), datada de
01/08/91.
Como duas das áreas objeto do projeto localizavam-se no Semi-Árido, enquanto que as
demais estavam fora de aludida Região, o financiamento em tela foi dividido em dois créditos, um no valor
de Cr$ 61.000,00, para o Semi-Árido, e outro, no valor de Cr$ 49.000,00, para as demais áreas.
Tais créditos, entretanto, foram englobados em uma única Cédula de Crédito Industrial, com
75.
numeração FIN-91/0015.01-7, que foi assinada em 12/08/91, com vencimento em 16.08.2003, a ser
amortizada em 120 prestações mensais e sucessivas, após período de carência de 24 meses, vencendo a
primeira em 16.09.93 e a última em 16.08.2003.
Conforme Relatório "Responsabilidades dos Clientes", posição de 30/04/96, referida
operação apresentava saldo devedor total de R$ 388.082,45, sendo R$ 288.085,32 correspondentes às
parcelas vincendas do Principal, e R$ 99.997,13 relativos aparcelas vencidas (R$ 38.974,70 do Principal,
e R$ 61.022,43 de Acessórios).
Aludidos débitos foram objeto de renegociação na Proposta de Regularização de Dívida
NUOPE-96/178, de 02/04/96, que englobava as responsabilidades das empresas do grupo IMARF, Proposta
esta que foi aprovada em Reunião da Diretoria do Banco (Presidente - Byron Costa de Queiroz), datada de
17/04/96, sobre a qual nos reportaremos em tópico mais adiante.
O Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Industrial FIN-91/0015.01-7,
referente à citada renegociação de dívida, que, quando de visita à Agência Sobral, encontrava-se com o
cliente para assinatura, previa a divisão do saldo devedor em 87 prestações mensais e sucessivas, a primeira
em 16.06.96 e a última em 16.08.2003.
Desta forma, regularizada a situação das parcelas em atraso, mediante a repactuação do
cronograma de reembolso da dívida, deixamos de propor no presente processo determinação quanto a dito
fato, sem prejuízo de posterior acompanhamento, pela SECEX/CE, do efetivo reembolso das parcelas nos
valores e vencimentos repactuados.

111.3.3- INBRASMA - IND. BRASILEIRA DE MÁRMORES S.A
(Agência SOBRAL)

•

Através da Correspondência GERIN-90/ 11, de 28/05/90, a Agência Sobral enviou proposta
de financiamento destinado à conclusão das obras civis do galpão "B" e urbanização da área de acesso aos
setores de produção da INBRASMA - Ind. de Mármores S.A, que, após a inclusão de dados complementares,
gerou a Informação GERIN-90/ 173, de 16/07/90, a qual foi aprovada em Reunião da Diretoria do Banco
(Presidente - Jorge Lins Freire), ocorrida em 25/07/90.
Em conseqüência, foi assinada a Cédula de Crédito Industrial n° FPI-90/0003.01.4, em
13/08/90, com vencimento em 16/08/95, e a ser amortizada em 48 prestações mensais e sucessivas, iniciandose no primeiro dia 16 seguinte ao término do período de 12 meses de carência.
Posteriormente, a empresa encaminhou pleito relativo à complementação de recursos com
vistas à ampliação da unidade industrial, destinando-se o financiamento pretendido, prioritariamente, à
aquisição de máquinas e equipamentos para extração e serragem de blocos de granito, além de máquinas
MIN-HGS-455/C DOCUMENTOWDOCS/00431496
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anteriormente.

•

Os Aditivos de Retificação e Ratificação às Cédulas de Crédito Industrial FIN-92/0007.01-9
e 93/0003.01-8, referente à citada renegociação de dívida, que, quando de visita à Agência Sobral,
encontravam-se com o cliente para assinatura, previam a divisão do respectivo saldo devedor em 72
prestações mensais e sucessivas, prorrogando por 12 meses, no entanto, os respectivos prazos de
amortização originais.
Já o Aditivo de Retificação e Ratificação referente ao Contrato Particular de Abertura de
Crédito FIN 93/0006.01-7, previa o pagamento do respectivo saldo devedor em 14 prestações mensais e
sucessivas, a primeira vencendo em 15/06/96, e a última em 15/07/97.
Quanto à operação FPI-90/0003.01.4, a Proposta NUOPE-96/178 autorizou a celebração
de Contrato de Composição de Dívidas, com pagamento em 12 prestações mensais e vencimento em abril/97.
Desta forma, regularizada a situação das parcelas em atraso, mediante a repactuação do
cronograma de reembolso da dívida, deixamos de propor no presente processo determinação quanto a dito
fato, sem prejuízo de posterior acompanhamento, pela SECEX/CE, do efetivo reembolso das parcelas nos
valores e vencimentos repactuados.

111.3.4 - CIGRAMA - CIA. INDL. DE GRANITOS E MÁRMORES
(Agência D. I. - MARACANAO
Quando da visita à Agência D.I.F. - Maracanaú, não foi possível analisar o dossiê da
operação com recursos do FIVE, em que figurava como beneficiária a empresa CIGRAMA, já que este havia
sido enviado para o setor jurídico do Banco (CONAJ), o que, aliado ao fato de referida empresa não constar
em qualquer das três diferentes versões da listagem de operações do FNE, fornecida pelo Ambiente de
Monitora ção e Controle - Célula Ativo Operacional, não nos permitiu obter informações mais detalhadas
quanto a aludida operação.
Entretanto, ao consultarmos a ficha financeira de mencionada operação, que tem a.
numeração FIN - 91/0037-01-x, constatamos que esta foi contratada em 10.05.91, tendo como vencimento
a data de 16.05.2001, e que apresentava, em 16/05/96, saldo devedor total de R$ 2.203.924,08, dos quais
R$ 1.283.962,61 relativos a parcelas em atraso (R$ 406.788,28 de Principal, e R$ 877.174,33 de
Acessórios).
Consoante relatório "Controle de Feitos em Andamento", isto é, controle de ações em
andamento na Justiça, número de identificação CPJ 012427, a CIGRAMA ajuizou, em 15/01/96, ação de
autofalência tendo o BNB como promovido (Processo n° 2441-95), tendo o Banco indicado síndico para
representá-lo em 18/01/96.
Em 02/04/96, intimado o BNB para assumir a sindicância, este presta compromisso na pessoa
do preposto Sr. Sérgio Madeira, tendo o Banco requerido, ainda, em 08/05/96, ajuntada aos autos, do
despacho do Des. Relator Haroldo Albuquerque, que denegou efeito suspensivo ao agravo de instrumento
interposto pela autofalida.
Desta forma, tendo em vista que o Banco, cientificado da ação de autofalência promovida
pela empresa beneficiária do financiamento, já adotou medidas tendentes a resguardar os interesses do
Fundo, tendo inclusive nomeado síndico para gerir a massa falida, como afirmamos acima, com o que terá
um maior controle sobre a empresa no tocante ao reembolso dos recursos nela aplicados, e, ainda, que o
andamento da ação de autofalência vem sendo acompanhado pelo CONAJ, bem como o FNE é isento de
risco operacional, cabendo ao Banco do Nordeste, na condição de responsável pela integridade patrimonial
do Fundo, honrar os créditos que se revelarem, eventualmente, irrecuperáveis, deixamos de propor no
presente processo determinação quanto a dito fato, sem prejuízo de posterior acompanhamento, pela
SECEX/CE, do efetivo reembolso de todas as parcelas.
MIN-HGS-455/CDOCUMEN1OS/DOCS/00431496
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111.3.5- MDM - MODULADOS DANILO MAROUES MÁRMORES E GRANITOS
(Agência METRO BEZERRA DE MENEZES)
A Proposta de Crédito CENOP-FOR 92/01717, de 09/12/92, oriunda da Agência
Maranguape, e referente à solicitação da empresa em epígrafe, quanto a apoio
financeiro para complementação (70%) dos recursos necessários à implantação de um projeto de
beneficiamento de granito, foi aprovada em reunião de Diretoria (Presidente - João Alves de Melo), datada
de 22/12/92, sendo reduzido, no entanto, o apoio de 70% para 50%.
Conforme descrito no parecer dos técnicos do Banco, o projeto em tela faz parte de um
conjunto de "5 projetos idênticos para beneficiamento de granito (dois já apresentados ao BNB e mais três
por dar entrada), de iniciativa de um grupo de empresários cearenses, utilizando equipamentos de corte e
polimento desenvolvidos pelos próprios".
Informam, ainda, que "os 5 projetos são idênticos quanto à tecnologia empregada, tamanho,
destinam-se ao mesmo mercado e rateiam custos administrativos", acrescentando, entretanto, que "apesar
dos méritos da iniciativa do grupo de empresários, há que se ressaltar que todos os equipamentos foram
desenvolvidos e fabricados pelo grupo (contando ultimamente com a orientação de uma fábrica alemã), não
se tendo ainda a total convicção de que funcionarão a contento pelo prazo do financiamento".
Por outro lado, afirmam que "o mercado revela-se promissor, os projetos situam-se na região
do Semi-Árido (cidade de Horizonte/CE), projetam capacidade de pagamento suficiente para honrar os
compromissos com os financiamentos e demonstram taxa interna de retorno coerente com os padrões
industriais".
Assim, concluem dever o Banco "aprovar o projeto MDM (e o da FUJIGRAN), deixando a
solução sobre os demais para após a comprovação de que os equipamentos desenvolvidos são competitivos
em todos os aspectos".
Finalizam informando que "a empresa efetuou consulta à SUDENE sobre seu projeto, tendo
recebido, em 04/09/92, sinal verde para elaborar processo detalhado de forma a que possa ser avaliado por
esta"
Em conseqüência, foi assinada, em 26/05/93, a Cédula de Crédito Industrial FIN-93/0003-013, com vencimento em 15.05.2002, a ser amortizada em 84 prestações mensais e sucessivas, a primeira em
15.05.95, e a última em 15.05.2002.
A empresa solicitou em 14/10/94, a prorrogação do prazo de carência por mais 02 anos,
110.
sendo o prazo da operação elastecido somente por mais 01 ano, além de concessão de rebate (redução) de
pelo menos 10% dos encargos financeiros.
Alega, para tanto, que ocorreu atraso na implantação do projeto, de forma que somente a
111.
partir de janeiro/95 é que passaria a funcionar o sistema de produção da empresa, acrescentando que "vem
enfrentando dificuldades tendo em vista :
prolongamento, além do esperado, do quadro recessivo da economia brasileira;
pequena evolução do ritmo das exportações do setor graniteiro do Ceará, por falta de
escala de produção do mercado interno e pouca divulgação das empresas cearenses junto ao mercado
internacional;
preços internacionais de granito caíram bastante nos últimos anos, face à desvalorização
da lira italiana frente ao dólar, e entrada no mercado dos produtos da China e índia, com preços aviltados
e altamente subsidiados pelo Governo desses países;
os granitos do Ceará, por serem de padrões novos no mercado internacional, estão
exigindo muito mais tempo e recursos para serem reconhecidos como alternativas competitivas, ao contrário
dos tipos tradicionais já comercializados há bastante tempo".
Referido pleito deu origem à Proposta de Regularização de Dívida DECRE-Divan.94/0622,
112.
de 22/12/94, na qual os analistas do DECRE, em seu parecer técnico, entendem "viável o elastecimento,
MIN-HGS-455/CDOCUMENTOSIDOCS100431496
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apenas, por mais 12 meses (a partir de janeiro/95, época que iniciará o sistema produtivo da empresa) do
prazo de carência, e consequentemente, dos vencimentos das prestações por mais 08 meses cada uma,
observada a mesma periodicidade, ficando o vencimento inicial para 15/01/96 e o final para 15/01/2003".
Aludida Proposta foi aprovada pelo Comitê de Avaliação de Crédito - COMAC em reunião
de 28/12/94 (Coordenador Almir Alves Fernandes Tavora Filho).
Referida operação foi transferida, no último trimestre de 1995, para a Agência Metro
Bezerra de Menezes, aonde possui a identificação FIN-95/0002-01-1, não apresentando parcela alguma em
atraso, consoante fichas financeiras, sendo seu saldo devedor, referente a parcelas vincendas, da ordem de
R$ 1.707.250,58 (posição 15/05/96).
Desta forma, encontrando-se a operação em situação normal, deixamos de propor no presente
processo determinação quanto a citado financiamento, sem prejuízo de posterior acompanhamento, pela
SECEX/CE, do efetivo reembolso das demais parcelas, mormente tendo em vista a empresa ser beneficiária,
também, de financiamento do FINOR sob a forma de subscrição de debêntures, sobre as quais incidem
igualmente encargos.

111.3.6- FUJIGRAN - GRANITOS E MÁRMORES LTDA
(Agência MARANGUAPE)
A Proposta de Crédito CEFOR 92/01718, de 09/12/92, também oriunda da Agência
Maranguape, e que versava sobre projeto idêntico ao da MDM - Modulados Danilo Marques Mármore e
Granito, conforme comentado nos parágrafos 103 a 107, foi aprovada em Reunião da Diretoria do BNB
(Presidente João Alves de Melo), ocorrida em 22/12/92.
Tendo em vista tal aprovação, foi assinada, em 26/05/93, a Cédula de Crédito Industrial FIN
93/0002-01-7, com vencimento em 15.05.2000, e a ser amortizada em 61 prestações mensais e sucessivas,
vencendo-se a primeira em 15.05.95 e a última em 15.05.2000.
É importante frisar, entretanto, que a Proposta de Crédito supramencionada previa, na
realidade, reembolso em 84 prestações, a exemplo do concedido para o projeto da MDM, e não apenas em
61 parcelas como consignado na Cédula retrocitada, equívoco este que foi posteriormente detectado e
corrigido, como assinalaremos mais adiante.
Através de correspondência datada de 03/03/95, a empresa solicita a prorrogação dos prazos
de carência e de amortização, argumentando que o início da amortização a partir de 15/05/95 coincide com
a fase pré-operacional da fábrica, sendo necessário, assim, tempo para capitalizar-se de forma a poder
honrar os compromissos assumidos, mormente face ao quadro recessivo reinante na economia brasileira,
bem como para montar uma adequada estrutura comercial.
Em reunião de 07/06/95, o Comitê de Avaliação de Crédito - COMAC concedeu o prazo de
carência de apenas mais 01 ano, mantido o vencimento da operação, previsto para 15.05.2000,
homologando, posteriormente, mais precisamente em 08/09/95, a alteração do números de parcelas para
84 prestações e, em conseqüência, da data de vencimento final para 15.05.2003, ante a constatação do
equívoco cometido pela agência quando da elaboração da Cédula de Crédito.
É oportuno salientar, ainda, que através do oficio n°593/95, de 29/11/95, o Meritíssimo Juiz
de Direito da 2a Vara da Comarca de Maranguape/CE concedeu liminar à empresa autorizando a liberação
do saldo a liberar do financiamento em apreço, no valor de R$ 426.559,77, pendentes de liberação em
virtude de restrições cadastrais da empresa e de seus sócios (CADI1V, SERASA e CCF).
Por outro lado, ao consultarmos as fichas financeiras desta operação, constatamos que esta
não apresentava parcela alguma em atraso, sendo seu saldo devedor, referente a parcelas vincendas, da
ordem de R$ 1.880.324,96 (posição 03/06/96), já tendo sido paga antecipadamente, inclusive, a parcela com
vencimento 15/06/96.
Desta forma, encontrando-se a operação em situação normal, deixamos de propor no presente
MIN-HGS-455/C:DOCUMENTOS/D0CS100431496
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processo determinação quanto a citado financiamento, sem prejuízo de posterior acompanhamento, pela
SECEX/CE, do efetivo reembolso das demais parcelas, mormente tendo em vista restrições cadastrais
registradas no passado.
111.3.7- GRANOS - GRANITOS DO NORDESTE S.A
(Agência FORTALEZA CENTRO)
A Proposta de Crédito CEFOR-91/402, de 30/01/91, relativa à empresa em epígrafe, e que
tinha como objeto complementar a implantação da 1° etapa do projeto de indústria de beneficiamento de
granito, foi aprovada em Reunião da Diretoria do B1VB (Presidente - Jorge Lins Freire), datada de 06/02/91.
Referido financiamento, que tinha os programas BIVB/BID-541/0C-BR e FNE-PRODIN como
fonte de recursos, foi considerado, pelos analistas do Banco, de baixo risco, tanto sob o ponto de vista
técnico como bancário.
Face à aprovação do pleito, foi assinada, em 04/03/91, a Cédula de Crédito Industrial FIN126.
•
91/0009, com recursos oriundos do FNE e vencimento em 16.03.2001, a ser amortizada em 72 prestações
mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 16.04.95 e a última em 16.03.2001.
Foi assinada, ainda, em 18/02/91, a Cédula de Crédito Industrial PIN.91/0002, esta
envolvendo recursos do BID, equivalentes, na data, a US$ 1.500.000,00, com vencimento em 13.10.2000,
a ser amortizada em 12 prestações semestrais e sucessivas, vencendo a primeira em 13.04.95 e a última em
13.10.2000
A operação FIN-91/0009, que, com a informatização do controle dos créditos de tal agência,
passou a ter a numeração 91/100014.01-001, apresentava em 16/05/96 saldo devedor total de R$
2. 186.932,45 , dos quais R$ 55.624,02 concernentes a parcelas em atraso, conforme respectivo relatório
"Extrato de Operação de Crédito".
Já a operação PIN.91/0002, que recebeu a nova numeração 91/100004.01-001, apresentava,
em igual data, saldo devedor total de R$ 2.723.186,96, sendo que R$ 1.345.602,79 correspondem a
prestações em atraso, consoante mencionado relatório.
Aludidos débitos foram objeto de renegociação na Proposta de Regularização de Dívida
NUOPE-96/ 178, de 02/04/96, que englobava, além dos já comentados financiamentos da INBRASMA e da
MINE VALE, as operações da GRANOS - Granitos do Nordeste S.A, envolvendo saldos devedores contratuais
e de responsabilidade das empresas do grupo IMARF que totalizam R$ 8.504.553,00, Proposta esta que foi
aprovada em Reunião da Diretoria do Banco (Presidente - Byron Costa de Queiroz), datada de 17/04/96,
como salientamos linhas atrás.
O Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Industrial FIN-91/0009, referente
à citada renegociação de dívida, que, quando de visita à Agência Sobral, encontrava-se com o cliente para
assinatura, previa a prorrogação do vencimento final para 16.03.2002, a incorporação do saldo devedor
de Principal vencido ao saldo devedor vincendo, para pagamento em 12 parcelas mensais, a partir de
16.04.2001 a 16.03.2002, devendo o saldo das parcelas em atraso relativas a Acessórios ser pago também
em 12 prestações mensais, vencendo-se a primeira em 16/05/96 e a última em 16/04/97.
Quanto à operação PIN.91/0002, a Proposta NUOPE-96/ 178 previa a dilatação do prazo de
financiamento por até mais dois anos.
Desta forma, regularizada a situação das parcelas em atraso, mediante a repactuação do
cronograma de reembolso da dívida, deixamos de propor no presente processo determinação quanto a dito
fato, sem prejuízo de posterior acompanhamento, pela SECEX/CE, do efetivo reembolso das parcelas nos
valores e vencimentos repactuados.

111.3.8- GRANDON INDUSTRIA DE GRANITO LTDA
(Agência METRO FORTALEZA)
MIN-HGS-455/C:DOCUMENTOS/DOCS/00431446
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da empresa, bem como colhia dados e realizava visitas à fábrica e à pedreira, visando à elaboração de
diagnóstico.
Por intermédio do expediente CONAJ-FOR-95/238, de 25/05/95,endereçado à Agência,
aquele setor reporta-se sobre a transferência da concessão de lavra da Grandon para a Pedreira Asa Branca
Ltda., esta última pertencente aos filhos dos sócios da primeira, bem como sobre o contrato de arrendamento
de máquinas e equipamentos, celebrado entre as duas empresas, mediante o qual foram cedidos à Pedreira
várias máquinas e equipamentos, dentre os quais dois alienados fiduciariamente ao Banco.
Acrescenta que tais atos foram praticados no período abrangido pelo termo legal da sentença
que decretou a falência, sem que tenha sido dada ciência ao Juízo Falimentar e sem o conhecimento dos
credores da massa falida, notadamente o BNB.
A Agência, neste sentido, providencia cópia dos contratos sociais e aditivos das duas
empresas, com o fim de comprovar a ligação entre os sócios destas, remetendo tais documentos para o
CONAJ, em junho/95.
A propósito dos problemas ocorridos com o financiamento em tela, necessário se torna
150.
ressaltar o conteúdo do expediente SUPER-FOR. 95/205, de 04/07/95, endereçado à Agência Metro
Fortaleza.
Em citada correspondência, o Superintendente Antônio Arnaldo de Menezes inicialmente
reporta-se à instalação do Núcleo de Recuperação de Créditos - NUREC, criado com o objetivo de
examinar detidamente os 63 processos de clientes da jurisdição daquela Superintendência, incluídos nos
300 maiores devedores inadimplentes do BNB".
Segundo mencionado Superintendente, os trabalhos daquele Núcleo consistem basicamente
em.
elaborar relatório atualizado sobre possibilidades de negociação pararecebimento dos
recursos;
sugerir à área jurídica as providências especificas para cada caso;
revelar às agências eventuais falhas ocorridas na administração do crédito, desde sua
concessão.
Assim, e "com o objetivo de evitar que o Banco, no futuro cometa os mesmos enganos", este
comunica à Agência as falhas detectadas pelo NUREC na atuação desta em relação a tal operação, ao
mesmo tempo em que recomenda a adoção de diversas medidas com vistas ao recebimento dos respectivos
créditos.
As falhas ocorridas no acompanhamento dos financiamentos foram também abordadas por
retrocitado Superintendente no expediente SUPER-FOR.95/ 191, de 26/06/95, dirigido à Diretoria de Crédito
(DICRE), no qual este afirma, ao reportar-se a 3 processos de operações inadimplentes, que "os serviços
de 'Administração de Crédito' no BNB precisam muito ser melhorados, pois ainda se constatam falhas na
concessão de crédito, na condução/administração das operações e até mesmo nas cobranças judiciais que
terminam dificultando a recuperação dos nossos capitais".
Por outro lado, elogia a instalação do Núcleo de Recuperação de Crédito "para inclusive
'desenterrar' alguns processos de há muito considerados pelo Banco como perdidos", acrescentando que
o resultado dos trabalhos executados foi também estendido às demais Superintendências Regionais.
Além da providência aludida no parágrafo anterior, enfatiza, ainda, que as cópias dos
relatórios elaborados pelo NUREC seriam encaminhadas à SUCOP/DECRE, à SUPEJ e às Agências
interessadas, para adoção das medidas pertinentes.
A operação com recursos do FNE, que recebeu a numeração 9200001001/001 devido à
informatização do controle dos créditos de tal agência, apresentava em 16/05/96 saldo devedor total de R$
1. 106.670,33 , dos quais R$ 900.593,68 concernentes a parcelas em atraso, conforme respectiva ficha
financeira extraída do Sistema de Crédito em Micro.
Referido financiamento, consoante alteração realizada em 03/07/92, teve seu vencimento
"
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prorrogado para 16/07/97, conforme informação constante do relatório "Registro das Responsabilidades
Diretas".
Já a operação com recursos do BNDES AUTOMÁTICO, prefixo 9100000101/001, cujo
vencimento ocorrera em 09/02/96, apresentava saldo devedor integral em atraso da ordem de R$ 979.783,77.
Conforme informações colhidas pela Agência junto ao CONAJ, em 27/05/96, ambas as
operações encontravam-se com suas respectivas ações judiciais já na fase de penhora dos bens dos avalistas.
Desta forma, tendo em vista que o Banco, cientificado da ação de autofalência promovida
pela empresa beneficiária do financiamento, já adotou medidas tendentes a resguardar os interesses do
Fundo, bem como, ao constatar as falhas cometidas por sua Unidade, já adotou as providências devidas,
inclusive com a finalidade de evitar a reincidência, visto ainda que o andamento da ação de autofalência
vem sendo acompanhado pela Superintendência Jurídica - SUPEJ, e que o FNE é isento de risco
operacional, cabendo ao Banco do Nordeste, na condição de responsável pela integridade patrimonial do
Fundo, honrar os créditos que se revelarem, eventualmente, irrecuperáveis, deixamos de propor no presente
processo determinação quanto a ditos fatos, sem prejuízo de posterior acompanhamento, pela SECEX/CE,
do efetivo reembolso de todas as parcelas.

111.3.9- FUJITA GRANITOS
(Agência FORTALEZA CENTRO)

•

A Proposta de Crédito referente à Informação GERIN-90/229, de 27/08/90, tendo como
beneficiária a empresa GRANITOS ESTRELA LIDA e como fonte de recursos os programas FNE-PRODIN
e BNDES-POC AUTOMÁTICO, e que destinava-se a complementar os recursos destinados a inversões fixas
para implantação de uma indústria de pisos e revestimentos de granito no Distrito de Justiniano de Serpa,
em Aquiraz/CE, foi aprovada em Reunião da Diretoria do BNB (Presidente - Jorge Lins Freire), datada de
04/09/90.
Em conseqüência, foi assinada a Cédula de Crédito Industrial FIN-90/0053 em 18/10/90, com
recursos oriundos do FNE e vencimento em 16/11/95, a ser amortizada em 36 prestações mensais e
sucessivas, vencendo a primeira em 16/12/92 e a última em 16/11/95.
Foi assinada, ainda, em 18/10/90, a Cédula de Crédito Industrial PIN-90/0017, esta
envolvendo recursos do BNDES, com vencimento em 09/11/95, a ser amortizada em 42 prestações mensais
e sucessivas, vencendo a primeira em 09/06/92 e a última em 09/11/95.
Posteriormente, em Reunião de Diretoria (Presidente - Jorge Lins Freire), datada de
23/06/92, o BNB aprovou operação de financiamento à FUJITA GRANITOS LTDA (sucessora dr,
GRANITOS ESTRELA LIDA), referente à Proposta de Crédito CEFOR 92/00759, de 19/06/92, com recursos
do FNE, destinada à "implantação de empresa no município de Horizonte (CE), com a finalidade de
transferir para suas linhas de produção a tecnologia adequada aos padrões de modulados graníticos
voltados para o mercado internacional".
Desta forma, foi assinada, em 23/07/92, a Cédula de Crédito Industrial FIN-92/0019, com
vencimento em 16.08.2000, a ser amortizada em 72 prestações mensais e sucessivas, vencendo a primeira
em 16.09.94 e a última em 16.08.2000.
Mais adiante, em Reunião de Diretoria (Presidente João Alves de Melo), ocorrida em
28/09/93, o Banco aprovou nova operação para a Fujita Granitos, desta feita concernente a empréstimo
para capital de giro nos moldes da Resolução 63- BACEN, com recursos de Eurobônus, no montante de US$
500.000,00, e com vencimento em 06/11/95.
Por intermédio de correspondência datada de 26/04/94, a empresa informa estar enfrentando
dificuldades, apresentando como causas básicas os mesmos fatores determinantes elencados nas alíneas "a"
a "d" do parágrafo 111 acima, pelo que solicita a liberação do saldo remanescente do financiamento, a
permuta de dois terrenos dados em garantia para que possam ser comercializados, bem como a prorrogação
M1N-HGS-455/C:DOCUMENTOSMOCS/00431496
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por dois anos do pagamento dos empréstimos contraídos.
Mencionado pleito foi objeto do Parecer DECRE-Divan.94/371, de 17/08/94, Parecer este
169.
que, "considerando que a solicitação não implica perdas ou dispensa de receitas do Banco", propõe o
acatamento do pleito, sugerindo, entretanto, que as prorrogações concernentes às operações com recursos
do FNE sejam feitas nas seguintes condições:
prorrogação de parcelas vencidas e vincendas até maio/95 da operaçãoFIN-90/0053 para
pagamentos no ano subsequente ao vencimento final (16/11/95), observada a mesma distribuição de
reembolsos pactuada;
dilação da carência e do vencimento final por dois anos para a operação FIN92/0019,pactuada com prazo de oito anos e dois de carência, inclusive capitalização de acessórios nesse
período;
definir/implementar projeto de reestruturação para apreciação do BNB no prazo máximo
de 90 dias (15/ 11/94).
Em Reunião de Diretoria (Presidente - João Alves de Melo), datada de 23/08/94, foram
170.
aprovadas aludidas prorrogações, com os encargos contratuais, inclusive de inadimplência, tendo sido
assinados, em 16/11/94, os Aditivos às respectivas Cédulas de Crédito.
Em correspondência de 12/05/95, o Diretor Presidente da Fujita Granitos, João Batista
171.
Fujita, solicita ao BNB a repactuação dos contratos, com prorrogação de 2 anos no prazo de pagamento
dos débitos, seguido de 10 anos para amortizar o principal, com reajuste pela TJLP.
Informa, ainda, estar negociando a transferência do controle acionário para outro grupo,
172.
detentor de "know-how" e tecnologia no setor, sugerindo que, enquanto esta não se concretiza, sejam
alienados bens imóveis dados em garantia ao Banco, com a anuência deste, e utilizadas as importâncias
apuradas, para pagamento dos débitos existentes.
Através do expediente DESIN-Dipop-95/0679, de 02/06/95, os técnicos da Divisão de Política
173.
Operacional, integrante do Departamento de Desenvolvimento Industrial, tendo em vista solicitação
formulada pela Agência Fortaleza Centro, tecem breve comentário sobre os erros estratégicos cometidos
pelas empresas do setor de rochas
ornamentais do Nordeste e, em particular, pelo empreendimento Fujita Granitos, sugerindo que o Banco
renegocie o proposto pela empresa, na seguinte ordem:
a) venda dos bens imóveis alienados que não pertencem ao parque industrial, com reversão
dos recursos para amortização dos seus débitos junto ao Banco;
b) permissão para transferência de seu controle acionário para outro grupo capacitado
tecnicamente e detentor de know-how,, que assuma os débitos restantes para com o Banco, na forma das
normas."
Em conseqüência, é elaborado o Parecer DECRE-Divan.95/335, de 10/10/95, no qual os
174.
técnicos daquele Departamento, ante os fatos constatados, entendem "deva ser promovida a negociação
sugerida pela Agência que, embora não ensejando, de imediato, uma solução definitiva para o problema,
oferecerá condições para que os empresários adotem medidas outras, objeto das negociações com o Banco,
que possam permitir a recuperação do empreendimento, via transferência do controle acionário ou assunção
de dívidas".
Assim, sugerem que seja autorizada a venda de imóveis não constitutivos dos parques
175.
industriais, cujos recursos gerados deverão ser utilizados para liquidação do financiamento com recursos
de Eurobônus, sejam feitos, quanto à operação com recursos do BNDES/POC, reembolsos mensais, com
observância do esquema original, de forma a quitar o saldo devedor, aí incluídas as parcelas vencidas e as
vincendas, bem como seja concedida, para a operação FIN-90/0053, carência de 12 meses, contados a
partir da formalização do pleito (12/05/95).
Com relação ao financiamento FIN-92/0019, propõem que sejam mantidas as bases já
176.
acordadas, visto que o período de carência estender-se-á até agosto/96.
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Em caso de aprovação da proposta, entendem dever a Agência:
"a) condicionar a formalização do novo pacto à normalidade da operação do BNDES/POC,
quanto aos reembolsos;
acompanhar a empresa, sobretudo participando das gestões com vistas à transferência do
controle acionário, acionando, inclusive o CONAJ, que deverá se posicionar quanto aos aspectos técnicojurídicos da negociação e o GENEC, no que couber;
conceder prazo máximo de 30 (trinta) dias para formalização do acordo;
abster-se de conceder novos créditos à devedora/coobrigados, até que seja totalmente
regularizada sua situação junto ao Banco".
A proposta concernente a referido Parecer foi aprovada em Reunião de Diretoria (Presidente
178.
- Byron Costa de Queiroz), ocorrida em 24/10/95, condicionando-se a liberação da hipoteca do imóvel
somente após o recebimento do produto da venda.
Não obstante a aprovação acima citada, até o término desta inspeção não haviam sido
179.
assinados os respectivos Aditivos, com o que a posição dos financiamentos da Fujita Granitos, já com a
numeração alterada devido à informatização do controle dos créditos de tal agência, era a seguinte, em
16/05/96:
177.

OPERAÇÃO
90/100029.01
90/100063.01
92/100018.01
93/100008.01

FONTE
BNDES
FNE
FNE
RES. 63

DATA
CONTR
15/10/90
18/10/90
23/07/92
14/12/93

DATA VENC.
09/11/95
16/12/96
16/08/02
06/11/95

SALDO
DEVEDOR
73.160,28
439.585,87
6.402.530,79
777.037,03

SALDO EM ATRASO
73.160,28
310.572,86
777.037,03

É importante frisar, entretanto, que, quando de nossa visita à Agência Fortaleza Centro,
encontravam-se em fase de conclusão as negociações mantidas pela Agência junto à Fujita Granitos, visando
à regularização definitiva dos débitos concernentes às operações acima mencionadas.
Assim, ante o descrito no parágrafo anterior, tendo em vista que a instalação do Núcleo de
Recuperação de Créditos - NUREC, comentada nos parágrafos 151 a 155, possibilitará ao BNB o efetivo
acompanhamento de aludidas negociações, permitindo, inclusive, que sejam sugeridas à área jurídica as
providências especificas que o caso eventualmente requeira, e visto que o FIVE é isento de risco operacional,
cabendo ao Banco do Nordeste, na condição de responsável pela integridade patrimonial do Fundo, honrar
os créditos que se revelarem, eventualmente, irrecuperáveis, deixamos de propor no presente processo
determinação quanto a ditos fatos, sem prejuízo de posterior acompanhamento, pela SECEX/CE, do efetivo
reembolso de todas as parcelas.

111.3.10- MINÉRIOS CENTURIÃO S/A
(Agência FORTALEZA CENTRO)
A Proposta de Crédito CENOP-FOR 92/02141, de 18/01/93, tendo como beneficiária a
182.
empresa em epígrafe, e cujo financiamento destinava-se a complementar os recursos necessários à pesquisa
de rochas ornamentais em cinco áreas, sendo quatro delas (Crateús, Santa Quitéria, Tejussuoca e
Independência) dentro do Semi-Árido (subcrédito 1, correspondente a cerca de 88% do total), e uma
(Meruoca) fora deste (subcrédito 2, correspondente a cerca de 12% do volume total), foi aprovada em
Reunião de Diretoria (Presidente - João Alves de Melo), datada de 02/02/93.
Em referida Proposta, os analistas do BNB asseveram que "como se trata de projeto de
183.
pesquisa mineral, desassociado de beneficiamento, a capacidade financeira para honrar os compromissos
com o Banco, e de prestar garantias, é medida através das condições econômico-financeiras dos acionistas
MIN-HGS-455/C DOCUMENTOS/DOCS/00431496
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da proponente".
Neste sentido, informam que a empresa pertence ao Grupo Centenário, de grande porte,
controlado pela família Malzoni, que atua em todo o território nacional, em vários setores da economia,
sobretudo no ramo da construção pesada.
Afirmam, ainda, que "os compromissos anuais com o financiamento pleiteado pela Minérios
Centurião representam menos de 2,5% do lucro líquido obtido pela sua controladora Centenário S/A Acbnin.
e Participações, em 1991, devidamente atualizados", com o que "não há nenhuma (sic) dúvida de que serão
capazes de aportar os recursos próprios necessários à contrapartida do projeto e de honrarem os
compromissos do financiamento junto ao Banco".
Face à aprovação retrocitada, foi assinada, em 31/03/93, a Cédula de Crédito Industrial FIN93/001, englobando os subcréditos acima mencionados, com vencimento em 16.04.2001, a ser amortizada
em 72 prestações mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 16.05.1995 e a última em 16.04.2001.
Referida empresa vinha efetuando o pagamento das parcelas de juros, nas respectivas datas
de vencimento, até o início de 1994. A partir de então, entretanto, passou a atrasar o reembolso de aludidas
parcelas, não obstante as seguidas solicitações da Agência Fortaleza Centro, conforme se verifica do teor
da correspondência NUOPE.94/426, de 13/06/94, endereçada à Minérios Centurião, em São Paulo, pela
qual aquela informa a esta que, apesar de diversos avisos antes e após o vencimento, a obrigação desta,
concernente a juros trimestrais, vencida desde 16/01/94, está pendente de pagamento, bem como concede
prazo de cinco dias para que compareça à Agência afim de solucionar a pendência, sob pena de adoção
das medidas cabíveis.
Com relação às parcelas relativas ao subcré dito 2, a empresa liquidou o atraso em 16/09/94,
voltando a ficar em atraso, e, novamente, saldou o débito em 16/12/94. A partir de 16/02/95 não mais
efetuou pagamento algum.
Quanto ao subcrédito 1, em que pese as cobranças do Banco, nenhuma das parcelas, em
atraso desde 16/01/94, foi paga.
Desta forma, a Agência forneceu, em 26/01/95, autorização ao Núcleo de Contencioso e
Assessoria Jurídica - CONAJ para que este procedesse à execução da empresa, bem como dos avalistas do
financiamento em apreço.
É oportuno salientar, ainda, que o BNB inscreveu, em 25/05/94, a empresa no Cadastro de
Informações sobre Créditos Não Quitados, face ao não pagamento de suas obrigações desde 16/01/94.
O subcrédito I da operação FIN-93/001, que, com a informatização do controle dos créditos
192.
de tal agência, passou a ter a numeração 93/100001.01-001, apresentava em 16/05/96 saldo devedor total
de R$ 2.773.401,26, dos quais R$ 1.189.689,97 concernentes a parcelas em atraso, conforme respectivo
relatório "Extrato de Operação de Crédito".
Já o subcré dito 2 de mencionada operação, que recebeu a nova numeração 93/ 100001.01002, apresentava, em igual data, saldo devedor total de R$ 345.299,29, sendo que R$ 125.650,06
correspondem a prestações em atraso, consoante mencionado relatório.
Assim, tendo em vista que, conforme salientamos acima, o Banco já adotou medida tendente
a resguardar os interesses do Fundo, e visto que a instalação do Núcleo de Recuperação de Créditos NUREC, comentada nos parágrafos 151 a 155, possibilitará ao BlVB o efetivo acompanhamento de aludida
providência, bem como que o FNE é isento de risco operacional, cabendo ao Banco do Nordeste, na
condição de responsável pela integridade patrimonial do Fundo, honrar os créditos que se revelarem,
eventualmente, irrecuperáveis, deixamos de propor no presente processo determinação quanto a ditos fatos,
sem prejuízo de posterior acompanhamento, pela SECEX/CE, do efetivo reembolso de todas as parcelas.

•

111.3.11 - INTERGRAN - MINERA CÃO IND. E COM. DE GRANITOS LTDA
(Agência FORTALEZA CENTRO)
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A Proposta de Crédito CEFOR-91/02738, de 09/08/91, referente à empresa em epígrafe, e
destinada à complementação de recursos para esta efetuar pesquisa de granito em cinco áreas localizadas
em Picos/PI, compreendendo levantamentos geológicos e topográficos, sondagens, testes físicos e mecânicos,
aquisição de máquinas, equipamentos e veículo, além de gastos relativos ao custeio do trabalho, foi
aprovada em Reunião de Diretoria (Presidente - Jorge Lins Freire), ocorrida em 03/09/91, sendo feitas
recomendações especificas quanto às garantias.
Conforme informado pelos analistas do Banco em citada Proposta, a empresa em comento
faz parte do Grupo GRAFISA, composto das empresas GRAFISA, FLORA G, CONSULPLAN e da própria
INTERGRAN, sendo que a GRAFISA, além de ser cliente da Agência Fortaleza Centro, "é uma das
principais empresas da Região em seu ramo de atuação, obtendo resultados satisfatórios nos três últimos
exercícios".
Quanto à capacidade de pagamento, estes a avaliaram para duas hipóteses distintas após
a realização dos trabalhos de pesquisa: na primeira haveria viabilidade para a exploração comercial das
jazidas, enquanto na segunda ocorreria o insucesso do empreendimento.
No primeiro cenário, os próprios resultados da lavra e comercialização seriam suficientes
para o reembolso do crédito, enquanto no segundo, seriam utilizadas fontes alternativas de pagamento:
comercialização de 630 m3 de blocos de granito, extraídos legalmente com base em "Guias de Utilização"
do DNPM, alienação das máquinas e equipamentos adquiridos com o crédito, com depreciação de 40% em
20 meses, venda de imóveis da proponente, interligadas ou sócios, ou lucros obtidos pela GRAFISA durante
a amortização do empréstimo.
Em conseqüência, foi assinada, em 12/11/91, a Cédula de Crédito Industrial FIN-91/0098,
com vencimento em 16.11.2003, a ser amortizada em 120 parcelas mensais e sucessivas, vencendo a primeira
em 16.12.93 e a última em 16.11.2003.
Através de correspondência datada de 21/05/92, a empresa solicita a anuência do Banco para
a inclusão de duas áreas contíguas à primeira área pesquisada, com ocorrência de granito da cor branca
e localizadas no município de Boa Viagem, no Ceará, tendo em vista mercadologicamente ser mais
estratégico dispor de dois diferentes materiais com boa aceitação no mercado internacional, ao invés de duas
áreas com o mesmo material.
Tal modificação, segundo a empresa, não significaria abandonar a pesquisa nas demais áreas
previstas, mas sim apenas posterga-las por poucos meses, não acarretando, por sua vez, desembolso
adicional algum de recursos pelo BNB.
Tal pleito, objeto da Proposta Operacional/Administrativa CEFOR.92/01053, de 03/07/92,
foi aprovado em Reunião da Diretoria do Banco (Presidente - Jorge Lins Freire), datada de 09/07/92.
Posteriormente, em Reunião de Diretoria (Presidente - João Alves de Melo), ocorrida em
20/10/93, foi aprovada a Proposta de Crédito NUOPE-93/716, objeto do Parecer DERIC-Diris-93/ 1157,
de 13/10/93, referente à concessão de limite de crédito no Programa Capital de Giro - FNE, afim de atender
às necessidades de capital de giro para operacionahzação da pedreira de granito "branco tropical".
Em conseqüência, foi assinada, em 31/12/93, Escritura Pública de Abertura de Crédito, com
vencimento em 15/09/94, com previsão de pagamento juros trimestrais e de amortização do Principal no
vencimento final, tendo o financiamento recebido a numeração FIN-93/0043.
Mencionados dados foram extraídos da Proposta retrocitada, bem como do respectivo
"Extrato de Operação de Crédito", visto que cópia alguma da Escritura se encontrava arquivada no dossiê
da empresa.
Citada operação FIN-93/0043 deixou de ter os juros trimestrais pagos a partir da parcela com
vencimento em 15/05/94, não sendo efetuado, desde então, pagamento algum.
Já quanto à operação FIN-91/0098, esta vinha apresentando, desde 16/02/94, pequenos
valores em atrasos, valores estes que eram liquidados depois de alguns meses, para logo em seguida voltar
aficar em atraso.
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Face a tais atrasos, a Agência Fortaleza Centro, em correspondência datada de 26/04/95,
autorizou ao CONAJ-FOR proceder à execução da Intergran.
Através dos expedientes CONAJ-FOR-95/205 e 206, de 03/05/95, este Setor comunica à
empresa e a seu Diretor Comercial, José Fernando Castelo Branco Ponte, que está autorizado a ingressar
na Justiça para cobrar a importância de R$ 100.007,63 (Posição de 02/05/95), relativa às operações FIN93/0043 e FIN-91/0098, em atraso desde 15/05/94 e 16/10/94, respectivamente, dando prazo de cinco dias
para comparecer à Agência para apresentar proposta para regularizar a pendência.
A empresa, por sua vez, informa, em 22/05/95, que não conseguiu ainda, apesar dos esforços,
alienar imóvel de propriedade de coligada ou de seu dirigente acima citado, de valor superior ao saldo
devedor da operação FIN-93/0043, acrescentando que encontra-se em negociação com empresa da Espanha
para consecução de "joint venture".
Assim, para evitar medidas judiciais, solicita a prorrogação do prazo de vencimento da
operação aludida no parágrafo anterior, ou a concordância com a cessão ao BNB de créditos que a coligada
FLORAG possui junto ao Governo Federal, decorrentes de desapropriação de imóvel.
Quanto à operação FIN-91/0098, afirma que esta vem sendo amortizada sistematicamente
desde o final da carência em novembro/93, sem que apresente atraso superior a duas parcelas.
A Agência, entretanto, através do expediente NUOPE-95/669, de 20/09/95, autoriza ao
CONAJ-FOR dar prosseguimento à cobrança judicial contra a INTERGRAN.
Em que pese tal posicionamento, a empresa liquidou, em 21/11/95, o saldo em atraso da
operação FIN-91/0098, voltando, porém, aficar em atraso a partir de 16/12/95.
A operação FIN-93/0043, que, com a informatização do controle dos créditos de tal agência,
recebeu a numeração 93/000035.01-001, apresentava, em
16/05/96, saldo devedor de R$ 74. 103,91 , todo ele concernente a parcelas em atraso, conforme respectivo
relatório "Extrato de Operação de Crédito".
Já quanto à operação FIN-91/0098, que recebeu a nova numeração 91/000073.01-001, esta
apresentava, em igual data, saldo devedor total de R$ 47.068,23, sendo que R$ 4.006,18 correspondem a
prestações em atraso, consoante mencionado relatório.
Assim, tendo em vista que, conforme salientamos acima, o Banco já adotou medida tendente
a resguardar os interesses do Fundo, e visto que a instalação do Núcleo de Recuperação de Créditos NUREC, comentada nos parágrafos 151 a 155, possibilitará ao BNB o efetivo acompanhamento de aludida
providência, bem como que o FNE é isento de risco operacional, cabendo ao Banco do Nordeste, na
condição de responsável pela integridade patrimonial do Fundo, honrar os créditos que se revelarem,
eventualmente, irrecuperáveis, deixamos de propor no presente processo determinação quanto a ditos fatos,
sem prejuízo de posterior acompanhamento, pela SECEX/CE, do efetivo reembolso de todas as parcelas.

111.3.12- MULTIPOLIPETRUS S/A
(Agência METRO ALDEOTA)

•

A Proposta de Crédito CEFOR-91/250, de 21/01/91, tendo como beneficiária a empresa
MULTIPOLIPETRUS S/A e como fonte de recursos os programas FNE - PRODIN e FINAME AUTOMÁTICO, e que visava à complementação de recursos para implantação de unidade industrial e
formação de capital de giro, foi aprovada em Reunião de Diretoria (Presidente - Jorge Lins Freire), ocorrida
em 23/01/91.
Em referida Proposta, os técnicos do Banco, após tecerem comentários sobre os vários
aspectos do projeto, afirmam que as projeções financeiras do estudo realizado indicam condições favoráveis
para implantação do mesmo, concluindo por considerá-lo de médio risco, com o que sugerem, em caso de
deferimento do pleito, ser prudente a observação das seguintes recomendações:
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liquidações ocorrido em 29/03/95, 23/06/95, 16/08/95, e finalmente, 25/09/95. A partir de 16/10/95 não mais
efetuou pagamento algum.
É importante frisar, ainda, que aludida empresa, a exemplo do comentado anteriormente em
relação à CIGRAMA, não constava em qualquer das três diferentes versões da listagem de operações do
FNE, fornecida pelo Ambiente de Monitora ção e Controle - Célula Ativo Operacional.
Assim, tendo em vista que, conforme salientamos acima, a empresa vinha, até o final de 1995,
sistematicamente saldando as parcelas do financiamento, embora que posteriormente ao vencimento, e visto
que a instalação do Núcleo de Recuperação de Créditos - NUREC, comentada nos parágrafos 151 a 155,
possibilitará ao BNB a efetiva adoção de providências visando resguardar os interesses do Fundo, bem como
que o FNE é isento de risco operacional, cabendo ao Banco do Nordeste, na condição de responsável pela
integridade patrimonial do Fundo, honrar os créditos que se revelarem, eventualmente, irrecuperáveis,
deixamos de propor no presente processo determinação quanto a ditos fatos, sem prejuízo de posterior
acompanhamento, pela SECEX/CE, do efetivo reembolso de todas as parcelas.
É necessário, entretanto, que seja feita determinação ao Banco do Nordeste do Brasil S. A
236.
para que este verifique, quando da análise de Proposta de Crédito destinada a financiar projeto com
recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, se a empresa proponente é
beneficiária de financiamento para projeto semelhante, junto a outras Instituições/Organismos Federais, de
forma a assegurar que tal projeto seja compatível com a capacidade financeira e administrativa da empresa,
na operação FIN-91/0002-01.7, concernente à
evitando, assim, os problemas detectados
MULTIPOLIPETRUS S/A.

111.3.13- RELATÓRIO PERFIL DAS EMPRESAS DO SETOR DE ROCHAS
ORNAMENTAIS DO CEARÁ COM FINANCIAMENTO DO BNB

•

Realizado pelos Engenheiros Francisco Diniz Bezerra e Bartolomeu de Albuquerque Franco,
este último cedido pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRIVI ao Banco, teve como base
as informações levantadas por ocasião do programas de visitas de técnicos do Departamento de Crédito
Industrial - DESIN às empresas CIGRAMA, MULTIPOLIPETRUS, FUJITA GRANITOS, MULTIGRAN,
INTERGRAN, IMARF, MINE VALE, INBRASMA, GRANOS, GRANDON, MDM e FUJIGRAN.
Mencionado trabalho, que, consoante afirmamos anteriormente, permitiu ter-se ampla visão
dos problemas enfrentados pelas empresas do setor graniteiro, bem como das causas destes, possibitando,
desta forma, redirecionamento das ações do BNB, teve como escopo os diferentes aspectos envolvidos nos
projetos relativos a rochas ornamentais, tais como caracterização e aspectos legais das jazidas, capacidade
instalada, qualidade do processo de produção, contabilidade de custos, recursos humanos e estratégia de
comercialização.
No tocante à caracterização e aspectos legais das jazidas, os engenheiros informam que os
investimentos alocados em pesquisa mineral são insuficientes para adequada caracterização das jazidas de
materiais comercializáveis, com baixa utilização das linhas de financiamento do FNE para pesquisa e lavra
mineral (somente duas empresas utilizam), concluindo que "investir no beneficiamento de rochas
ornamentais sem correto conhecimento das jazidas, acarreta que se assuma riscos elevados e não
calculados".
Asseveram, ainda, que "a elevada ociosidade observada na lavra é decorrente da ineficiência
no processo de produção e da insuficiência de estudos das jazidas com rochas de boa apresentação". A par
disso, a insuficiência de investimentos na pesquisa de jazidas leva à baixa produtividade e à produção de
blocos nas jazidas com qualidade abaixo das especificações adequadas para o processo de serragem,
acarretando, por sua vez, custos mais elevados no processo de beneficiamento.
A acentuada ociosidade no setor de serragem é decorrente de "ineficiência no processo de
241.
produção, custos elevados e principalmente dos baixos níveis de venda decorrentes de incipientes estruturas
MIN-HGS-455/C:DOCUMENTOS/DOCS/00431496

25

-116cO. (Santo
lgsnalçrtetaxxa

dO Plegállth

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

•

de comercialização".
A incipiente estrutura de comercialização, por sua vez, "tem se constituído, para a maioria
das empresas visitadas, um grande obstáculo na viabilização dos empreendimentos". Quando, a esta
deficiência, está associada a pequena disponibilidade de blocos de rochas de materiais de boa aceitação no
mercado, tais empreendimentos alcançam a condição de elevado risco.
Desta forma, alertam os técnicos, é necessária a abertura de canais de comercialização, que
podem ser concretizados mediante parcerias (joint ventures).
Segundo ainda mencionado estudo, as empresas definiram seus empreendimentos, em sua
quase totalidade, "a partir da premissa de que toda a produção de peças acabadas (chapas e ladrilhos) seria
absorvida pelo mercado e que bastaria investir na área de beneficiamento".
Na realidade, ensinam tais engenheiros, o primeiro passo, numa seqüência lógica, seria
prospectar, isto é, encontrar rochas de boa aparência, para então pesquisar, caracterizando
tecnologicamente as rochas das jazidas e quantificando-as. A partir daí se passaria para a divulgação das
amostras das rochas nos mercados mais conhecidos, através de catálogos, em feiras e exposições, etc.
O passo seguinte, continuam, seria "projetar a estrutura de lavra e iniciá-la com a extração
de blocos das jazidas das rochas mais atraentes".
Em seguida, seria iniciada a comercialização com a venda de blocos, para, só então, elaborar
e implementar o projeto da unidade de beneficiamento.
No tocante às vendas, é afirmado, em citado relatório, que elas estão concentradas no
mercado interno, já que as empresas não estão conseguindo vender para o mercado externo em função de
falta de competitividade, a qual advém da "qualidade ainda insuficiente dos produtos acabados e da falta
de confiança dos importadores em boa parte das empresas regionais".
No que se refere à aquisição de matérias-primas, mencionado estudo assevera que existem
três grupos de empresas de beneficiamento: o primeiro lavra suas próprias jazidas, com materiais de
primeira linha, com boa e singular estética, daí serem procurados nos mercados nacional e internacional.
Raramente compram blocos de outras empresas e comercializam blocos em pequenas quantidades no
mercado interno (GRANDON e CIGRAMA).
Outro trabalha com jazidas próprias, mas constituídas de materiais de estética e demanda
intermediárias. Beneficiam materiais de terceiros (GRUPO IMARF, GRÃ NOS, FUJITA e MULTIGRAN).
O terceiro apenas beneficia (não possui jazidas). Tem dificuldades no gerenciamento da
produção por receberem blocos com especificações não desejadas, dependerem dos programas de produção
das empresas mineradoras e por não contarem na região com oferta de blocos de granito mais procurados
(MUITIPOLIPETRUS, MDM, FUJIGRAN).
Assim, as empresas de melhor desempenho são aquelas que apresentam portfólio materiais
com qualidade de médio a bom, usando a maior parte dos blocos originados de suas próprias jazidas,
compram blocos de outras mineradoras e são mais eficientes na gerência de comercialização.
Por sua vez, salientam aludidos técnicos, a contabilidade de custos é imprescindível para a
aferição da eficiência no processo industrial, e fundamental nas decisões nas áreas comercial e planejamento
do setor produtivo. Apenas quatro das doze empresas possuem profissionais na função de controller de
custos e três usam pessoal improvisado. Assim, a maioria delas, por não terem adequado sistema de controle
de custos, fica impossibilitada de verificar deficiências no processo de produção, tornando-se menos
competitivas.
Quanto aos recursos humanos, é afirmado que a Região Nordeste não possui cursos de
especialização profissional para a indústria de rochas ornamentais, com o que ficou constatada "a quase
ausência de formação de mão-de-obra de nível médio e superior e índice elevadíssimo de analfabetismo no
operariado".
A ausência de mão-de-obra mais qualificada é mais sentida nos setores de beneficiamento
das empresas com maior uso de tecnologia refinada e equipamentos com bom nível de automação.
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A qualidade no setor produtivo, confirmam, é imprescindível, face à crescente competitividade
e exigência dos consumidores, notadamente do mercado internacional . Quanto à qualidade do
beneficiamento, a maioria das empresas conta com máquinas e equipamentos com tecnologia avançada,
alcançando qualidade para consumidores exigentes. Quanto à qualidade do produto final no beneficiamento,
esta é prejudicada pela falta de melhor controle e especificações aceitáveis dos blocos extraídos das jazidas,
com consideráveis transtornos nos teares, elevando desnecessariamente o custo de serragem (I° estágio do
beneficiamento).
No que se refere às áreas de mineração e beneficiamento, o estudo conclui que as empresas
com financiamento do BNB investiram muito pouco nas pesquisas de suas jazidas, havendo, assim, pouco
conhecimento das reservas de boa qualidade na região. Desta forma, uma das prioridades do setor de rochas
ornamentais deve ser investir mais em pesquisa mineral, visando à qualificação e quantificação dos
depósitos de rochas, mormente dos mais atraentes e de interesse do mercado.
É afirmado, ainda, que "o mercado sente falta de uma maior oferta de diferentes tipos e
quantidades de blocos de rochas para expansão da produção de beneficiamento de chapas polidas e
ladrilhos. Apesar disto, as principais empresas
detentoras dos materiais de maior aceitação no mercado e das melhores estruturas de lavra, não tem
interesse em comercializar sua produção das jazidas no mercado local".
Desta forma, é necessário melhor estruturação da área de mineração das empresas,
investimentos visando adequação da tecnologia do processo de lavra, aquisição de tecnologia de forma à
melhoria da eficiência na produção de blocos de rochas.
No segmento de beneficiamento, que concentra a maior parte dos financiamentos concedidos
pelo BNB , foi constatado bom nível de máquinas e equipamentos.
No entanto, foi constatada pouca experiência dos empresários no setor de rochas e oferta
relativamente restrita de profissionais especializados (nível médio e superior). Há de assegurar-se,
asseveram referidos engenheiros, "nos empreendimentos para financiamento pelo BNB, desde a sua
concepção, a presença de técnicos nas respectivas áreas de conhecimento de interesse técnicoadministrativo. Além disso, considera-se de vital importância no organograma das empresas a indicação
de uma gerência de recursos humanos, que possibilite a implantação de uma política de pessoal adequada
para os objetivos dos projetos".
Os empreendimentos de rochas ornamentais, continuam estes, "têm apresentado deficiências
em algumas áreas técnico-administrativas, ressaltando-se a falta de estudos da comprovação da oferta de
matéria-prima (blocos de rochas)". Em que pese a reconhecida vocação para rochas de uso para
revestimento, a Região Nordeste, "na atualidade, não pode ser considerada como um mercado amplo para
compra de materiais brutos".
Assim, concluem, imprescindível se torna "que nas análises dos projetos sejam melhor
observadas a experiência e a visão das empresas neste mercado, fundamental para a viabilidade dos
empreendimentos".
A partir de tal diagnóstico, o BNB reviu seus procedimentos no tocante à implementação de
novos projetos, repensando a atuação de seu Programa de Apoio ao Setor Mineral, visto que reduziu
drasticamente a contratação de novos financiamentos (não foram realizadas novas contratações em 1995,
e restringiram-se estas a diminuto número em 1996, consoante respectivas prestações de contas).
Entretanto, face às deficiências constatadas nos projetos referentes às empresas acima
citadas, necessário se torna que seja realizado rigoroso acompanhamento de mencionados financiamentos
pelos diversos setores do Banco, mormente pelo Ambiente de Monitoração e Controle, de forma a adotar
as medidas que se façam necessárias visando assegurar não somente o reembolso dos financiamentos, mas
também o impacto destes na economia local, no tocante à elevação da produção e do nível de emprego.
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IV- CONCLUSÃO
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•

Ante o exposto, e considerando que os financiamentos relativos às 14 Cooperativas de
266.
Produtores de Confecções do Maciço de Baturité/Lagamar, bem como o referente à empresa YAMA COM
NORDESTE S/A, encontram-se dentro do escopo da inspeção prevista para ser realizada pela SECEX/CE
no 2° Semestre/97, conforme determinação constante do TC 275.078/97-3, oportunidade na qual deverá ser
verificado o efetivo reembolso das respectivas parcelas, propomos, com fulcro no art 43, inciso Ida Lei n°
8.443/92 c/c o art. 194, inciso II do Regimento Interno, que:
I- seja determinado ao Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S/A, na
qualidade de Responsável pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, a adoção das
seguintes providências:
abster-se de conceder crédito, com recursos do FNE, para projetos que envolvam alto risco
e, em conseqüência, apreciável incerteza quanto à sua viabilização, ainda que lastreados em garantias
suficientes à recuperação do crédito, a exemplo do verificado no financiamento concedido à Gurgel Brasil
Ind. e Com. de Veículos Ltda. ( operação 152.41.91/0001-01-0);
verificar, quando da análise de Proposta de Crédito destinada a financiar projeto com
recursos do FNE, se a empresa proponente é beneficiária de financiamento para projeto semelhante, junto
a outras Instituições/Organismos Federais, de forma a assegurar que tal projeto seja compatível com a
capacidade financeira e administrativa da empresa, evitando, assim, os problemas detectados na operação
FIN-91/0002-01.7, concernente à empresa MULTIPOLIPETRUS S/A;
realizar rigoroso acompanhamento dos financiamentos destinados à pesquisa e à lavra
mineral, bem como ao beneficiamento de rochas ornamentais, através dos diversos setores do Banco,
notadamente por intermédio do Ambiente de Monitora ção e Controle, tendo em vistas as conclusões e
recomendações do relatório "Perfil das Empresas do Setor de Rochas Ornamentais do Ceará com
Financiamento do BNB", de forma a adotar as medidas que se façam necessárias visando assegurar não
somente o reembolso dos financiamentos, mas também o impacto destes na economia local, no tocante à
elevação da produção e do nível de emprego;
II) seja determinado à SECEX/CE que proceda ao acompanhamento dos
financiamentos, realizados com recursos do FNE, tendo como beneficiárias as empresas abaixo
relacionadas, com o fim de verificar o efetivo reembolso das respectivas parcelas:
GURGEL BRASIL IND. E COM DE VEiCULOS LTDA;
MULTIGRAN - MINERAÇÃO DE GRANITO LTDA;
MINE VALE - MINERAÇÃO VALE DO ACARAÚ LIDA;
INBRASMA - IND. BRASILEIRA DE MÁRMORES S.A;
CIGRAMA - CIA. INDL. DE GRANITOS E MÁRMORES;
j) MDM - MODULADOS DANILO MARQUES MÁRMORES E GRANITOS;
FUJIGRAN - GRANITOS E MÁRMORES LTDA;
GRANOS - GRANITOS DO NORDESTE S.A;
) GRANDON INDUSTRIA DE GRANITO LTDA;
FUJITA GRANITOS;
MINÉRIOS CENTURIÃO S/A;
I) INTERGRAN - MINERAÇÃO, IND. E COM DE GRANITOS LTDA;
m) MULTIPOLIPETRUS S/A;
III- seja o presente processo juntado às contas do órgão relativas ao
exercício de 1996, para exame em conjunto e em confronto."
O Diretor da SECEX/CE acrescentou as seguintes ponderações à analise efetuada:
"Ante o exaustivo detalhamento apresentado nas fls. retro, quanto às operações questionadas
MIN-HGS-455/C:DOCUMENTOS/DOCS/00431496
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na Denúncia de fls. 04/35, cabe enfatisar o seguinte:
1 — das 15 operações avaliadas, apurou-se que:
em apenas 2 as beneficiárias vêm cumprindo as obrigações de reembolso ao Fundo na
forma pactuada inicialmente (MULTIGRAN e FUJIGRA1V);
em uma (GURGEL) o financiamento vem sendo resgatado pelo Banco do Estado do
Ceará/BEC, desvirtuando, ao meu ver, a finalidade social do FNE;
em 7 delas (KAO LIN, YAMACO1V, MINE VALE, I1VBRASMA, MDM, GRANOS e FUJITA)
houve regularização das situações de inadimplência por meio de renegociações, nas quais foram acordadas
modificações como ampliação do prazo de carência ou de resgate do principal ou, ainda, concessão de prazo
para resgate de juros em atraso, em algumas incluindo-se alterações do objeto;
em 4, o BNB interpôs recursos judiciais para resguardar o capital do Fundo (CIGRAMA,
GRANDON, CENTURIÃO e INTERGRAN);
em uma (MULTIPOLIPETRUS), a beneficiária continua em atraso de pagamento desde
outubro/95, sem informações sobre ações judiciais para recuperação do investimento, por parte do BNB;
todas as operações passaram por graves situações de inadimplência;
dentre essas operações, verificou-se a falência de 3 das favorecidas, sendo que em 2 casos
a cobrança dos débitos está se realizando por meio judiciais, o Banco do Estado do Ceará/BEC vindo, como
fiador, resgatar os correspondentes ao outro financiamento;
2 — dentre essas 15 operações avaliadas, observa-se que 12 foram voltadas para a
implantação do chamado Polo Graniteiro no estado;
3 — no que concerne a esse projeto, ficou apurado pelo próprio Banco que houve falhas de
avaliação de seu potencial, assim como na prospecção e implantação de estratégias mercadológicas,
aliando-se a isso a baixa produtividade e qualidade efetivamente alcançadas, em decorrência da baixa
capacitação da mão-de-obra, inadequação da tecnologia utilizada e incompleto conhecimento das jazidas
a utilizar;
4 —vale ressaltar que o BNB concorreu, também, para essas falhas, uma vez ser sua função,
como administrador do FNE, além de zelar pela adequação dos projetos financiados, prestar a necessária
assistência e assessoria às beneficiárias, principalmente considerando a importância social do projeto para
a região abrangida, deficiente de recursos para o desenvolvimento agropecuário, na qual a instalação das
mineradoras gerou novas expectativas de melhoria da renda;
5 — quanto ao aspecto social, cabe considerar também a situação do financiamento à
GURGEL Brasil Ind. e Com. de Veículos Ltda., em que o BNB fica aparentemente em posição confortável,
por vir o BEC, como fiador, honrando as dívidas, mas, na verdade, o objetivo principal — a geração de
emprego, renda e impostos — não será alcançado, por ter-se o empreendimento revelado inviável. Aliás,
desde a análise inicial da proposta, foi esse o entendimento dos técnicos do BNB, sendo que, com a
participação do BEC como corresponsável, o administrador do Fundo considerou suficiente a garantia de
retorno dos valores financeiros concedidos, independentemente da consecução dos objetivos sociais
almejados;
6 — quanto à criação do Núcleo de Recuperação de Créditos / NUREC, entendo de
importância para salvaguardar o patrimônio do FNE, mas, por outro lado, reveste-se de maior importância
ainda a alocação dos recursos institucionais à adequada avaliação e ao fornecimento da necessária
assistência aos projetos financiados, como forma de garantir que sejam alcançadas as metas sociais do
Fundo, razão principal de sua existência;
7 — quanto ao fato de se considerar regularizada a situação pela renegociação das dívidas,
envolvendo muitas vezes outras empresas, entendo também não satisfazer às finalidades do Fundo, pelas
razões já expostas. A inadimplência acaba por se propagar, como ocorreu no caso do financiamento
concedido à MINE VALE, que depois, juntamente com os concedidos à GRANOS e à INBRASMA, todas do
mesmo grupo, foram posteriormente renegociados com a IMARF não logrando, porém, eliminar os atrasos
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nos pagamentos respectivos. Aliás, essa situação foi criticada em relatório do próprio Banco, inclusive
fazendo-se referência ao perigo da concentração de recursos em um mesmo grupo econômico (um terço dos
recursos destinados ao Polo Graniteiro foram alocados a estas empresas);
8 — merece destaque o registro da superposição de financiamentos do FNE, da SUDENE e
do BNDES para a MULTIPOLIPETRUS, acarretando a alocação de um volume de recursos incompatível
com a capacidade financeira e administrativa da empresa, inclusive quanto à penetração no mercado, além
de comprometer a eficiência dos projetos, por não atentar para os níveis adequados de produção;
9 —vale, finalmente ressaltar que as operações envolvendo as empresas YAMACON Nordeste
S/A, IMACON-Ind de Máquinas e Manufatura de Confecções Ltda., YAMACON-Ind e Com. Ltda. e KAO
LIN Nordeste S/A estão no momento sendo objeto de Auditoria realizada por esta SECEX.
Assim, manifesto-me de acordo com a CONCLUSÃO de fls. 78/79, propondo o
encaminhamento do processo ao Senhor Ministro Relator, em atendimento ao disposto no art. 140 do
Regimento Interno, acrescentando, ao item I, a alínea "d" e alterando a redação do itens II e III, da seguinte
forma:
I) ...
...

zelar para que, em novos financiamentos destinados a projetos de desenvolvimento
específicos, como foi o caso do Polo Grcmiteiro, ocorra adequada avaliação do potencial produtivo, do nível
de treinamento da mão-de-obra envolvida, dos recursos tecnológicos a utilizar, assim como adequadas
prospecção mercadológica, projeção de vendas e implantação de controle de qualidade, de forma a
assegurar o retorno do capital investido pelo FNE e, principalmente, o retorno social que justifique a
alocação de recursos a tais projetos.
II) seja determinado à CISET/MF que, nas próximas contas, informe acerca da situação dos
financiamentos realizados com recursos do FNE, especialmente quanto ao reembolso das respectivas
parcelas, no que se refere às seguintes beneficiárias:
GURGEL BRASIL IND. E COM. DE VEÍCULOS LTDA.;
MULTIGRAN - MINERAÇÃO DE GRANITO LTDA.;
MINE VALE - MINERAÇÃO VALE DO ACARAÚ LTDA.;
CIGRAMA - CIA. INDL. DE GRANITOS E MÁRMORES;
MDM - MODULADOS DANILO MARQUES MÁRMORES E
GRANITOS;
FUJIGRAN - GRANITOS E MÁRMORES LTDA.;
GRANOS - GRANITOS DO NORDESTE S.A.;
GRANDON INDÚSTRIA DE GRANITO LTDA.;
FUJITA GRANITOS;
MINÉRIOS CENTURIÃO SIA;
I) INTERGRAN - MINERAÇÃO, IND. E COM. DE GRANITOS LTDA.;
m) MULTIPOLIPETRUS SIA;
III- seja o presente processo juntado às contas do Fundo Constitucional de Financiamento
do Nordeste I FNE relativas ao exercício de 1996, para exame em conjunto e em confronto."
O Secretário de Controle Externo manifestou-se de acordo com o posicionamento do Diretor
da 3 2 Divisão Técnica.
É o relatório.
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Inicialmente, consigno que os elementos trazidos aos autos devem ser recebidos como
Denúncia, nos termos do art. 213 do Regimento Interno desta Casa.
O denunciante acostou à peça acusatória inúmeros recortes de jornais com matérias da
imprensa do Estado do Ceará acerca de problemas que estariam ocorrendo em projetos/empresas beneficiadas
com recursos originários do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, geridos pelo Banco
do Nordeste do Brasil-BNB.
Como visto, no que se refere ao Projeto Kao Lin Cooperativas de Produção, envolvendo o
Grupo YAMACOM, foram consignadas as medidas saneadoras adotadas, com o retorno das cooperativas à
atividade, e a adoção de acompanhamento sistemático do programa por parte da agência bancária responsável.
Conforme previsto e informado no Relatório que antecede este Voto, foi realizada pela
SECEX/CE no 22 Semestre/97 inspeção no BNB ,oportunidade em que foram analisados os desdobramentos
das providências adotadas. O resultado dos trabalhos estão registrados no TC-275.078/97-3, relatado pelo
Min. Lincoln Magalhães da Rocha em Sessão de 01.04.98.
Na oportunidade, foi registrado que a Yamacon Nordeste SA, ante as relatadas dificuldades
existentes no Setor Textil naquele Estado, novamente tornou-se inadimplente a partir de março/97.
Foi informado naquele processo a realização de nova negociação com o BNB, envolvendo
também a dívida da Kao Lin Nordeste SA , pertencente ao Grupo.
Naquela assentada, este Plenário, acatando proposta do Ministro-Relator, tendo em vista as
noticias veiculadas na imprensa acerca da ocorrência de irregularidades naqueles projetos, incluindo a prática
de crime de falsidade, resolveu determinar à SECEX/CE que aprofundasse as investigações a respeito, em
relação aos empréstimos concedidos às empresas Yamacon Nordeste SA, Cooperativas de Produtores de
Confecções do Maciço de Baturité (ICao Lin Nordeste SA) e Cooperativa dos Produtores de Motores de
Acarape, ante a renegociação das dívidas junto ao Banco do Nordeste, ocorrida em junho/97, inclusive quanto
às garantias oferecidas pelo financiamento, realizando inspeção in loco.
No tocante ao financiamento concedido à Gurgel Brasil Ind. e Com. de Veículos Ltda,
observou-se que o BNB adotou medidas adequadas ao resguardo do patrimônio do FNE , tendo em vista o
alto risco que envolvia o empreendimento. No entanto, restou prejudicada a análise relativa ao previsível
comprometimento do alcance de metas do Fundo, quais sejam, elevação da produção e do nível de emprego
na região. Desta forma, considero pertinentes as ponderações lançadas nos autos, bem como a proposta
alvitrada.
Quanto ao terceiro ponto questionado, paralisação das atividades da maioria das empresas
implantadas no chamado Polo Graniteiro, financiadas com recursos do Fundo, releva destacar que o BNB, ante
as informações consignadas no relatório resultante do levantamento realizado em 1994 junto às referidas
empresas, no qual foram apresentados os inúmeros problemas que obstaculizam a evolução do setor de rochas
ornamentais no Estado do Ceará, não realizou nenhuma nova contratação em 1995, e, no ano seguinte,
somente contratou com algumas empresas que prestaram contas, conforme informado no relatório
Deve-se registrar, por outro lado, que a análise empreendida pela SECEX/CE nos dossiês das
12 (doze) empresas beneficiadas no referido Polo não evidenciou nenhuma irregularidade nas negociações .
efetivadas, tendo o banco adotado, em época própria as medidas judiciais -cabíveis rios casos de falência ou
ausência de pagamento.
Em que pese o exame desenvolvido pela Secretaria de Controle Externo no Estado do Ceará
na documentação relacionada com os financiamentos concedidos às empresas/projetos aqui questionados não
ter evidenciado nenhuma irregularidade, considero pertinente propor, ante a relevância de que se revestem
as ações do BNB como administrador dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
para o desenvolvimento daquela região, que na próxima auditoria a ser realizada naquela instituição sejam
avaliados os critérios utilizados para seleção dos projetos e, por conseguinte, das empresas a serem
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beneficiadas. Na ocasião, também deverão ser analisados todos os procedimentos adotados pelo Banco para
resguardar o Fundo de perdas financeiras, bem como para assegurar o pleno atingimento dos objetivos para
os quais ele foi criado.
Ante todo o exposto, Voto no sentido de que este Tribunal adote a Decisão que submeto à
apreciação deste Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves

•

HUMBER • GUEV1
Ministro-Relator
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34 3/98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n2 : TC-004.314/96-4
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: Identidade preservada (artigo 55, § 1 2 , da Lei n2 8.443/92, c/c o artigo 35, § 42, inciso II, da
Resolução n2 77/96-TCU).
Entidade: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/CE
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente denúncia, para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente;
8.2 - determinar ao Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S/A, na qualidade de responsável pelo
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, a adoção das seguintes providências:
a) abster-se de conceder crédito, com recursos do FNE, para projetos que envolvam alto risco e, em
conseqüência, apreciável incerteza quanto à sua viabilização, ainda que lastreados em garantias suficientes
à recuperação do crédito, a exemplo do verificado no financiamento concedido à Gurgel Brasil Ind. e Com.
de Veículos Ltda. (operação 152.41.91/0001-01-0);
b) verificar, quando da análise de Proposta de Crédito destinada a financiar projeto com recursos do FNE,
se a empresa proponente é beneficiária de financiamento para projeto semelhante, junto a outras
Instituições/Organismos Federais, de forma a assegurar que tal projeto seja compatível com a capacidade
financeira e administrativa da empresa, evitando, assim, os problemas detectados na operação FIN-91/000201.7, concernente à empresa MULTIPOLIPETRUS S/A;
c) realizar rigoroso acompanhamento dos financiamentos destinados à pesquisa e à lavra mineral, bem
como ao beneficiamento de rochas ornamentais, através dos diversos setores do Banco, notadamente por
intermédio do Ambiente de Monitoração e Controle, tendo em vistas as conclusões e recomendações do
relatório "Perfil das Empresas do Setor de Rochas Ornamentais do Ceará com Financiamento do BNB", de
forma a adotar as medidas que se façam necessárias visando assegurar não somente o reembolso dos
financiamentos, mas também o impacto destes na economia local, no tocante à elevação da produção e do
nível de emprego;
d) zelar para que, em novos financiamentos destinados a projetos de desenvolvimento específicos, como
foi o caso do Polo Graniteiro, ocorra adequada avaliação do potencial produtivo, do nível de treinamento da
mão-de-obra envolvida, dos recursos tecnológicos a utilizar, assim como adequadas prospecção
mercadológica, projeção de vendas e implantação de controle de qualidade, de forma a assegurar o retorno
do capital investido pelo FNE e, principalmente, o retorno social que justifique a alocação de recursos a tais
projetos;
8.3 - seja determinado à CISET/MF que, nas próximas contas do FNE, informe acerca da situação dos
financiamentos concedidos, especialmente quanto ao reembolso das respectivas parcelas, no que se refere às
seguintes beneficiárias:
GURGEL BRASIL IND. E COM. DE VEíCULOS LTDA.;
MULTIGRAN - MINERAÇÃO DE GRANITO LTDA.;
MINE VALE - MINERAÇÃO VALE DO ACARAÚ LTDA.;
e) CIGRAMA - CIA. INDL. DE GRANITOS E MÁRMORES;
O MDM - MODULADOS DANILO MARQUES MÁRMORES E GRANITOS;
FUJIGRAN - GRANITOS E MÁRMORES LTDA.;
GRANOS - GRANITOS DO NORDESTE S.A.;
GRANDON INDÚSTRIA DE GRANITO LTDA.;
FUJITA GRANITOS;
MINÉRIOS CENTURIÃO S/A;
1) INTERGRAN - MINERAÇÃO, IND. E COM. DE GRANITOS LTDA.;
m) MULTIPOLIPETRUS S/A;
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8.4 determinar à SECEX/CE que na próxima auditoria a ser realizada no BNB, na qualidade de
administrador dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, avalie os critérios
utilizados para seleção das propostas e, por conseguinte, das empresas a serem beneficiadas, procedimentos
adotados para resguardar o Fundo de Perdas Financeiras, bem como para assegurar o pleno atingimento dos
objetivos para os quais ele foi criado;
8.5 - encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam ao interessado;
8.6 - seja o presente processo juntado às contas do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste
/FNE relativas ao exercício de 1996, para exame em conjunto e em confronto.
8.7 - retirar a chancela de sigilo aposta aos autos.
Ata n° 21/98 - Plenário.
-

Data da Sessão: 03/06/199-Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Valmir Campelo e o Ministro-Subs 'tuto
Benjamin Zymler.
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