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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ATA N° 24, DE 24 DE JUNHO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Iram Saraiva
Repr. do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Secretário-Geral das Sessões: Bel. Eugênio Lisboa Vilar de Melo
Com a presença dos Ministros Carlos Átila Álvares da Silva, Humberto Guimarães Souto,
Bento José Bugarin e Valmir Campelo, dos Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo,
Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler, bem como do Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar
Rodrigues, o Presidente em exercício, Ministro Iram Saraiva, declarou aberta a Sessão Ordinária do
Plenário, às quatorze horas e trinta minutos, havendo registrado a ausência do Presidente, Ministro
Homero dos Santos e do Ministro Adhemar Paladini Ghisi, em missão oficial deste Tribunal no exterior,
e, ainda, do Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, por motivo de férias (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 ATAS
O Tribunal Pleno aprovou as Atas n's 22 e 23, das Sessões Extraordinária e Ordinária
realizadas, respectivamente, em 16 e 17 de junho corrente, cujas cópias autenticadas haviam sido
previamente distribuídas aos Ministros e ao Representante do Ministério Público (Regimento Interno,
artigos 31, inciso 1,37, 38 e 66).
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
O Presidente em exercício, Ministro Iram Saraiva, fez as seguintes comunicações em
Plenário:
P) DISTRIBUIÇÃO DA EDIÇÃO N°73 DA REVISTA DO T.C.U.
"Senhores Ministros,
Senhor Representante do Ministério Público,
Tenho a satisfação de comunicar a V. Exas que estou fazendo distribuir a edição de n° 73
da Revista do TCU, impressa pela Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal
Desejo registar, com igual satisfação, que este número traz artigo inédito do Exm° Senhor
Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, intitulado 'O Tribunal de Contas da União e o
novo Brasil', que está sendo publicado na Seção 'Doutrina'. É uma contribuição enriquecedora para nossa
Revista, que, após a reformulação implementada pelo Conselho Editorial, passou a publicar artigos
inéditos de personalidades de destaque dos meios acadêmico, científico e político, sobre temas atuais e
polêmicos nas áreas do controle externo e da administração pública.
É do nosso máximo interesse receber contribuições valiosas como esta. E vale destacar o
empenho do Conselho Editorial para atualizar a lista de colaboradores potenciais da Revista, que inclui
juristas renomeados e figuras com destacada participação na vida pública do País Hoje, temos plena
convicção de que a Revista, além de ser veículo de divulgação das atividades do Tribunal, é também uma
inestimável fonte de consulta, tanto interna quanto externamente, para todos aqueles que trabalham na
área da fiscalização financeira e orçamentária
Muito obrigado."

r) VISITA DE TÉCNICOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
"Estão em visita ao Tribunal de Contas da União para manter contatos com a SecretariaGeral das Sessões os Drs. Marcus Vinicius do Amaral, Secretário-Geral e Luiz Edson Martins Moraes,
Assessor, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás."

—02—

6,2Ju

,.

i ontod

c
oeo
Secrotálla do ?MUI*
,

.

(

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS
De acordo com o artigo 2° da Resolução n° 064/96, o Presidente em exercício, Ministro
Iram Saraiva, realizou, nesta data, sorteio eletrônico dos seguintes processos
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-015.126/84-6
Interessado: Heny Souza de Leão
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-500.319/86-3
Interessado: Aprigio Alves Feitosa
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-012.679/88-7
Interessado: Marina Moreira Monteiro
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-004.419/92-8
Interessado: Francisco Bandeira de Andrade
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-399.064/94-0
Interessado: Prefeitura de Lagoa Formosa/MG
Responsável: Delfim Gomes Ferreira
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-399.065/94-6
Interessado: Delfim Gomes Pereira, ex-Prefeito Municipal de Lagoa Formosa - MG
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-016.251/95-4
Interessado: Procuradoria Reg. Trabalho 10a. Reg.
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
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Processo: TC-475.194/95-0
Interessado: Washinton Alves Freire, ex-Prefeito Municipal de Lagoa de Dentro - PB
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
SORTEIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-014.997/97-5
Interessado: Maria Beatriz Brown Rodrigues e Ana Beatriz Pascal Kraft
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-004.876/98-9
Interessado: Tribunal de Contas da União - SAUDI
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo - Art. 13 da Res. 64/96
Assunto: Auditoria e inspeção
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
SORTEIO DE RELATOR DE PROCESSO - AUDITORES
Processo: TC-750.051/98-1
Interessado: Procuradoria da Republica no Estado de Rondônia
Motivo do Sorteio: Afastamento de Ministro
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
SORTEIO POR CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Processo: TC-019.458/95-9
Interessado: Telecomunicações de São Paulo S.A.
Motivo do Sorteio: Conflito de Competência - Art. 25 da Res. 64/96
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 1' CÂMARA
Processo: TC-374.080/92-5
Interessado: João Batista Correa Figueredo e Manoel Saraiva de Freitas
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-524.052/92-1
Interessado: P.M. de São José da Coroa Grande- PE
Responsável: Ciro Teles de Carvalho
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Tomada de Contas Especial

A

'elesnelevret(Cátia

•

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

(5ant"
c9-Metade
do

-04-

Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-524.075/92-1
Interessado: Prefeitura Mun. de São José da Coroa Grande - PE
Responsável: Ciro Teles de Carvalho, ex-prefeito
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Tomada de Contas Especial
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-524.089/92-2
Interessado: Valdemar Vicente de Souza
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-003.000/95-8
Interessado: Fundação Universidade Federal de Pelotas
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-008.289/96-4
Interessado: Herminia de Jesus Barros e Silva Souza
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
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Processo: TC-700.090/96-7
Interessado: Fundação Universidade Federal de São Carlos e Newton Lima Neto
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-250.264/97-8
Interessado: Francisco José Cardoso de Castro, ex-Prefeito Municipal de Matina/BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 2a CÂMARA
Processo: TC-275.840/91-3
Interessado: Raymundo Mauro de Araripe Pereira
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-279.121/92-0
Interessado: Ivo Moreira Suzart, ex-Prefeito Municipal de Queimadas/BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
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Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-575.331/94-1
Interessado: Paulo Cesar Baltazar da Nobrega, ex-Prefeito Municipal de Volta Redonda/RJ
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-015.902/95-1
Interessado: Coordenadoria-Geral de Recursos Humanos do Ministério das Comunicações
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-350.410/95-0
Interessado: Elizeu Chaves Freitas, ex-Prefeito Municipal de Barra do Corda/MA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-375.405/97-6
Interessado: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-600.320/97-9
Interessado: Valdir Ferreira de Miranda, ex-Prefeito Municipal de João Câmara/RN
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA ANTE PEDIDO DE VISTA
Ao dar prosseguimento à votação, nos termos do § 3° do artigo 56 do Regimento Interno,
do processo n° 275.454/96-7 (v. Ata n° 09/98), referente à Representação formulada pela Procuradoria da
República no Estado do Ceará, relativamente ao contrato celebrado entre o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas e a Empresa Thompson Segurança, o Presidente em exercício, Ministro Iram
Saraiva, concedeu a palavra ao Revisor, Ministro Humberto Guimarães Souto, tendo o Plenário aprovado,
por maioria, a Decisão n° 374/98, de acordo com a proposta do Revisor tendo sido voto vencido, o
Relator, Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha (v. em Anexo I a esta Ata, a Decisão n° 374/98,
bem como os inteiros teores do Relatório, Voto e Decisão não acolhida emitida pelo Relator, MinistroSubstituto Lincoln Magalhães da Rocha, e do Voto e da Decisão proferida pelo Revisor, Ministro
Humberto Guimarães Souto).
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTAS
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 22, organizada em
18 de junho corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de n's 375 a 389, e aprovado os
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Acórdãos nos 087 a 091, que se inserem no Anexo II 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. n's 008.961/95-6, 012.692/95-6, 450.445/96-8 e 625.038/97-5, relatados pelo
Ministro Carlos Átila Álvares da Silva;
Procs. n's 010.523/97-9 e 014.651/97-1, relatados pelo Ministro Humberto Guimarães
Souto;
Procs. n's 012.446/91-2 e 524.013/91-8, relatados pelo Ministro Bento José Bugarin;
Procs. n's 013.083/94-5, 599.065194-0 e 002.314/95-9, relatados pelo Ministro Valmir
Campelo; e e) Proc. n° 550.059/97-0, relatado pelo Ministro-Substituto José Antonio Barreto de
Macedo.
A requerimento dos respectivos Relatores, deferidos pela Presidência, ad referendum do
Plenário, foram incluídos na supracitada Pauta, nos termos do § 9° do artigo 77, do Regimento Interno, os
seguintes processos:
n° 007.850/96-4 (Ministro Iram Saraiva);
n° 014.985/97-7 (Ministro Humberto Guimarães Souto);
n° 524.020/95-7 (Ministro Bento José Bugarin);
n° 002.069/98-9 (Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo);
n's 400.040/97-2 e 575.155/98-1 (Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha); e
n's 725.356/96-0 e 001.433/98-9 (Ministro-Substituto Benjamin Zymler).
VOTO DE DESEMPATE DO PRESIDENTE

•

Quando do exame do processo n° 011.823/90-9, versando sobre Recurso de Revisão contra
a Decisão n° 141/91 — Plenário, o Presidente em exercício, Ministro Iram Saraiva — tendo verificado a
ocorrência de empate entre a proposta de Decisão submetida à apreciação do Plenário pelo Relator,
Ministro Bento José Bugarin, de acordo com a qual votaram o Ministro Valmir Campelo e o MinistroSubstituto José Antonio Barreto de Macedo; e a submetida pelo Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, a
que aderiram o Ministro Humberto Guimarães Souto e o Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da
Rocha, tendo-se declarado impedido de participar da votação por ter atuado nos autos como Secretário da
10a SECEX, o Ministro-Substituto Benjamin Zymler — deixou para proferir o seu voto de desempate na
primeira Sessão que comparecer, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 58 do Regimento
Interno.
ENCERRAMENTO
O Presidente em exercício, Ministro Iram Saraiva — ao convocar Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado para ser realizada após intervalo de quinze minutos — deu por encerrada às dezesseis
horas e cinqüenta 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.

5ELENIR TEODORO GONÇAk&S SANTOS
Secretária do Plenário

Aprovada em 01 de julho de 1.998

CARLOS Ã ILA ALVARES.DA SILVA
Preãidente em exerci:cio
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ANEXO I DA ATA N° 24, DE 24-06-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA ANTE PEDIDO DE VISTA
Inteiros teores do Relatório, Voto e Decisão não acolhida emitida pelo Relator, MinistroSubstituto Lincoln Magalhães da Rocha e do Voto proferido pelo Revisor, Ministro Humberto Guimarães
Souto, e, ainda, da Decisão n° 374/98 proferida, por maioria, referente à Representação formulada pela
Procuradoria da República no Estado do Ceará, relativamente ao contrato celebrado entre o Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas e a Empresa Thompson Segurança (Proc. n° 275.454/96-7).

Tribunal de Contas da União
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-TC-275.454/96-7
-Natureza: Representação.
-Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
DNOCS.
-Interessado: Procuradoria da República no Estado do Ceará.
-Responsáveis: Hildeberto Santos Araújo e João Luiz Ramalho de
oliveira Filho.
-Ementa: Representação. Negligência da administração do Órgão.
Ausência de pesquisa de preços, redundando em pagamento de
valores bem superiores aos praticados no mercado local através da
chamada "indenização". Aplicação de multa aos responsáveis.
Autorização de cobrança executiva. Juntada do processo às contas
do órgão relativas ao exercício de 1996. Cientificação ao
Interessado. Determinação.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Representação formulada pela Procuradoria da República no Estado do
Ceará, relativamente ao contrato celebrado entre o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e a
Empresa Thompson Segurança, visando manter a prestação de serviços de vigilância armada nas
dependências daquele Órgão Público no Município de Fortaleza-CE.
Questiona a referida Representação que o DNOCS, comparativamente à TELECEARÁ,
incorreu em um "custo médio hora vigilância" bem mais elevado (76%), no período de outubro a
dezembro de 1995.
Objetivando oferecer tratamento mais célere à matéria, a SECEX/CE determinou a
realização de diligência in loco, cujo relatório transcrevo a seguir:

•

"II. O CONTRATO PGE - 01/92
Em 03.06.92 foi firmada a Carta-Contrato n° PGE - 01/92 entre o DNOCS e a firma
Thompson Segurança Ltda., decorrente da Tomada de Preços n° 001/92 - 2DR/S, de 24.01.92
(DOU de 06.02.92), cujo objeto era a Locação de Serviços de Vigilância Armada, ininterrupta, 24
horas por dia, no Edifício Sede da 2' Diretoria Regional do DNOCS, localizado na Praia de
Iracema, e nos prédios onde funcionam o Almoxarifado Regional, a Oficina Mecânica e a Comissão
de Alienação, todos localizados no Pici. (fls. 28/31)
O objeto da referida Carta-Contrato atendia às seguintes disposições :
2.
04 (quatro) pontos de vigilância armada durante 24 (vinte e quatro) horas no Edifício
Sede.
03 (três) pontos de vigilância armada durante 24 (vinte e quatro) horas nos prédios
localizados no Pici.
09 (nove) pontos de vigilância armada durante 12 (doze) horas (de 07:00 às 19:00 hs)
de segunda à sexta-feira, no Edifício Sede.

11.

O valor do contrato era de Cr$ 35.337.600,00 mensais, reajustável segundo a IN n° 02, de
3.
26.12.91, da Secretaria de Administração Federal-SÃ E, e o prazo de validade de 01 (um) ano,
podendo ser prorrogado por igual período.

è";- (Santo
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Em 03.06.93 expirou-se o prazo do referido contrato, e o então 'el
4.
DR, Sr. João Luiz Ramalho de O. Filho, solicitou à PGE a aditiva ção do mesmo por um período de
mais 01 ano, porém, segundo o Diretor Regional, em decorrência do acúmulo de serviços e da
carência de pessoal, a providência não pôde ser adotada a tempo, o que o levou a solicitar da
Auditoria Geral do DNOCS um parecer sobre a possibilidade de pagamento dos serviços sem
cobertura contratual, já que eram despesas que não podiam ser postergadas, sob pena de se colocar
em risco o patrimônio público. (fls. 32/33)
Em 23.07.93 a Auditoria Geral do DNOCS, atendendo à solicitação do Diretor da 2" DR,
emitiu parecer favorável ao pagamento dos serviços de segurança armada sem cobertura contratual,
por se tratar de despesas que não podiam ser postergadas, porém alertou-o sobre a necessidade de
se ultimar, com urgência, a elaboração de um novo edital de licitação, conforme determinava a Lei
n°8.666/93, já vigente. (fls.34/35)
Com o parecer favorável da Auditoria Geral do DNOCS, o Diretor Regional da 2 ° DR,
argumentando que um novo procedimento licitatório demandaria prazos legais a serem cumpridos
até a abertura, julgamento e aprovação da nova licitação, solicitou do Diretor Geral do órgão que
fossem autorizados os pagamentos dos serviços correspondentes aos meses de junho, julho, agosto e
setembro de 1993, a título de indenização ((lls. 36/37).
Em 23.08.93, com base em parecer da Procuradoria Geral do DNOCS, o Diretor Geral
autorizou o pagamento. (lh. 38/40)
Em 25.11.93, argüindo que a 2° Diretoria Regional não dispôs de recursos orçamentários
necessários à realização da licitação para os serviços de segurança armada a partir de outubro de
1993, já que até setembro de 1993 esses serviços estavam autorizados a serem pagos a título de
indenização, a 2' DR solicitou do Diretor Geral que os meses de outubro, novembro e dezembro de
1993 também fossem pagos a título de indenização. (fls. 41/42)
Em 01.12.93, com base em parecer da Auditoria Geral do DNOCS, o Diretor Geral
autorizou o pagamento. (fl. 43, frente e verso)
Em 31.01.94, mediante o MEM° n° 007/2DR/S, o Diretor Regional da 2" DR solicitou do
Diretor Geral do órgão a liberação de crédito orçamentário no valor de CR$ 233.204.016,12 afim
de possibilitar a licitação para a contratação dos serviços de vigilância armada para a° 2DR,
conforme recomendações da Auditoria Geral do órgão. (fls. 44)
Em 02.05.94, mediante o MEM° n° 031/2DR/S, novamente o Diretor Regional da 2' DR
solicitou do Diretor Geral do DNOCS a liberação de recursos orçamentários, agora no valor de
CR$ 528.000.000,00 (correspondente a 398.815,63 URV's), para a licitação dos serviços de
segurança armada, no que, mais uma vez, não foi atendido. (fls. 45)
Durante todo esse período (/aneiro/94 a maio/94) os serviços continuaram sendo pagos a
título de indenização, pois inexistia recursos orçamentários para efetivar a licitação para os
mesmos.
Somente em 12.07.94 o Diretor Regional da 2' DR, ao mesmo tempo que solicitou parecer
sobre a possibilidade dos serviços de vigilância armada relativos aos meses de junho, julho e agosto
de 1994 serem pagos a título de indenização, informou ao Procurador Regional da 2° DR que foram
alocados recursos da ordem de R$ 145.000,00 para possibilitar a licitação dos serviços de
segurança armada, e que esperava que durante o mês de agosto/94 o processo de licitação estivesse
concluído. (fls. 46/48)
Os serviços de vigilância armada para a 2° DR foram licitados mediante as Tomadas de
Preços n's 01/94-2DR/SM, de 29.08.94, e 02/94-2DR/SM, de 21.11.94, tendo sido ambas anuladas
por erros detectados nos respectivos editais pela Justiça Federal, por intermédio de Mandados de
Segurança.
Somente em 03.11.94 o Diretor Geral do DNOCS autorizou, com base em parecer da
Procuradoria Geral do órgão, o pagamento dos serviços de segurança armada relativos aos meses
de junho, julho e agosto de 1994. (fls. 49/51)
Em 08.11.94 o Diretor Regional da 2' DR informa ao Procurador Geral do DNOCS que a
minuta do novo edital para contratação dos serviços de segurança armada da 2' DR está em análise
final para aprovação e ao mesmo tempo solicita que os serviços relativos aos meses de setembro e

(9

-1 O-

ar

do Ple(u5ár
áT.1:
certC
°eSter

Tribunal de Contas da União

outubro de 1994 também sejam pagos a título de indenização, no que recebe parecer favorável e
autorização por parte do Diretor Geral do órgão em 05.12.94. «is. 52/56)
Em 23.12.94 o Diretor Regional da 2' DR solicita ao Procurador Geral do DNOCS
parecer favorável ao pagamento, a título de indenização, dos serviços de segurança armada
relativos ao mês de novembro/94, no que recebe concordância do Procurador e posterior
autorização de pagamento por parte do Diretor Geral, em 12.01.95. «is. 57/59)
Em 06.01.95, repetindo o mesmo procedimento, o Diretor Regional da 2' DR solicita ao
Procurador-Geral do DNOCS parecer favorável ao pagamento, a título de indenização, dos serviços
de segurança armada relativos ao mês de dezembro/94, no que recebe concordância do Procurador
e posterior autorização de pagamento por parte do Diretor Geral, em 30.01.95. (fls. 60/63)
Durante o período de janeiro a julho de 1995 as despesas com serviços de segurança
armada foram paras sempre a título de indenização, pois os processos judiciais relativos à
impugnação dos editais de licitação dos mesmos ainda tramitavam na justiça. As faturas relativas
aos serviços dos meses de agosto a dezembro de 1995 estão na Procuradoria Geral do DNOCS para
análise, e até a data da diligência in loco ainda não tinham sido pagas, segundo informações do
Diretor Geral do órgão.
De junho de 1992 a julho de 1995 foram pagos à firma Thompson Segurança Ltda os
seguintes valores.
DATA DO
PAGAME
NTO
30/07/92

MÊS DE
REFERÊNCIA

VALOR PAGO

Junho/92

70.380.212,31

VALOR PAGO
EM
DOLAR(USS)
16,881.79

19/08/92

Julho/92

81.999.522,64

17,247.44

18/09/92

Agosto/92

100.215.808,07

17,039.59

06/10/92

Setembro/92

107.562.495,12

16,107.23

13/01/93

Out./Nov./Dez./92

610.960.989,51

44,947.06

16/02/93

Janeiro/93

262.416.664,22

14,267.93

12/03/93

Fevereiro/93

450.827.700,00

20,526.69

16/04/93

Março/93

477.230.294,85

16,655.45

11/06/93

Abril/93

640.896.989,99

13,863.22

30/06/93

Maio/93

22,984.15

30/08/93

Jun./Jul./93

1.248.866.828,3
5
3.134.964,30

27/09/93

Agosto/93

2.213.871,66

18,093.09

21/10/93

Setembro/93

3.652.069,60

23,013.13

14/12/93

Outubro/93

4.629.269,95

17,141.31

29/12/93

Novembro/93

5.929.909,93

18,764.94

05/01/94

3.787.469,04

11,079.97

3.752.484,83

9,835.22

15/03/94

01 a 15 de
Dezembro/93
16 a 30 de
Dezembro/93
Janeiro/94

14.146.567,15

18,726.33

06/05/94

Fev./Mar./94

18.672.993,97

30,312.83

25/08/94

Abril/94

28.521,00

32,118.24

13/01/94

•

33,579.30
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29/08/94

Maio/94

28.420,60

31,719.41

09/11/94

Jun./Jul./Ago./94

86.515,77

104,110.43

27/12/94

Set./Out./94

57.677,19

67,696.23

27/01/95

Novembro/94

27.396,66

32,422.07

08/02/95

Dezembro/94

27.396,66

32,771.12

20/04/95

Janeiro/95

35.226,62

38,373.22

06/06/95

Fev./Mar./95

70.453,24

77,762.95

30/08/95

Abr./Mai./Jun./95

105.679,84

111,124.96

31/08/95

Julho/95

35.226,62

37,041.65

Como vimos no quadro anterior, foi pago à firma Thompson Segurança Ltda., no período
compreendido entre junho/92 a julho/95, o valor total de US$ 946,206.95, que se dividirmos pelo
número de meses correspondentes (38 meses) chegamos a uma média mensal de USS 24,900.18.
Analisando essa média mensal paga à Thompson Engenharia, notamos que existem dois
períodos distintos em relação a esses pagamentos: antes e depois da publicação do Decreto n°
1.110, de 13 de abril de 1994, que dispõe sobre a conversão dos contratos de aquisição de bens e
serviços para a Unidade Real de Valor - UR V.
No período compreendido entre junho/92 e março/94 a média mensal paga à Thompson
Engenharia foi de USS 17,321.21. Isso ocorreu devido ao atraso na data de pagamento das faturas
emitidas pela Thompson durante esse período, o que fez com que a média em dólar fosse tão baixa,
já que o valor em dólar foi calculado pelo dólar do dia do pagamento, ou seja, essa média está
distorcida da realidade, devido a esses atrasos.
Já a média mensal dos serviços pagos à Thompson no período de abril/94 a julho/95 é de
USS 35,321.26, pois a partir da publicação do Decreto n° 1.110, de 13/04/94, as faturas eram pagas
usando-se o valor da URV da data do pagamento, ou seja, o atraso no pagamento não distorcia os
valores realmente pagos, pois a URV era diariamente corrigida e a partir de 01.07.94 foi instituído o
Real.
Em 24 de janeiro de 1996 o DNOCS resolveu firmar um contrato temporário de até 06
(seis) meses com a MG-Segurança e Vigilância Ltda. para a execução dos serviços de segurança
armada, que vinham sendo executados pela Thompson Segurança Ltda. sem nenhuma cobertura
contratual, até que se conhecesse o resultado final do procedimento licitatório para a execução de
tais serviços. (fls. 64/68)
O valor do contrato retrocitado era de R$ 16.800,00, ou seja, inferior à metade do que
vinha sendo pago à Thompson Segurança Ltda.(RS 35.582,44) sem nenhuma cobertura contratual.
É importante frisar que a própria Thompson Segurança Ltda. ofertou para a execução dos
referidos serviços um valor de R$ 19.520,28, no que foi vencida pela MG-Segurança e Vigilância
Ltda., ou seja, a mesma firma que vinha realizando, há mais de 02 anos, serviços de vigilância
armada para o DNOCS sem qualquer cobertura contratual por um valor de R$ 35.582,44, oferecia
esses mesmos serviços a um preço de R$ 19.520,28. (lls. 69/70)
Em 31.05.96 o DNOCS, por intermédio da Tomada de Preços n° 001/96-2DR/SM, recebeu
propostas para a execução dos serviços de segurança armada objeto do presente relatório, e afirma
MG-Segurança e Vigilância Ltda. foi a que apresentou o menor preço entre as concorrentes,
R$ 44.948,61, ou seja, quase o triplo do preço que ela vinha cobrando do DNOCS pela execução
dos mesmos serviços. (lls. 71/77)
A Comissão de Licitação responsável pela Tomada de Preços n° 00 I/96-2DR/SM
apresentou ao Diretor Regional da 2' DR um estudo comparativo de preços para os serviços
licitados, apresentando os preços pagos pela Fundação Nacional de Saúde e pela Universidade
Federal do Ceará, ao mesmo tempo que alertou ao Diretor Regional a disparidade entre os preços
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apresentados pela MG-Segurança e Vigilância Ltda. e os que vinham sendo praticados pela mesma
firma no contrato temporário para a execução dos mesmos serviços licitados. (fls. 71/77)
Em 24.07.96, o Diretor Regional da 2' DR, Eng° Ney Fonseca Barroso, solicitou do
Gerente da MG-Segurança e Vigilância Ltda. uma redução nos preços ofertados pela mesma na
Tomada de Preços n° 00 I/96-2DR/SM, já que eles estavam, segundo o Diretor Regional da 2' DR,
24% acima dos preços aceitáveis pelo DNOCS, no que foi atendido, passando o preço dessa maneira
para R$ 36.258,51. (fls. 78/81)
IIL CONSTA TACÕES
HL 1. Atraso na Contratação Temporária

•

•

Em 12.07.94 o DNOCS já dispunha de recursos orçamentários para a licitação dos
serviços de vigilância armada objeto do presente processo, ou seja, ja poderia o órgão contratar
temporariamente esses serviços, enquanto o procedimento licitatório era concluído.
Acontece que o DNOCS não contratou os serviços a partir de Agosto/94, preferindo
continuar pagando à firma Thompson Segurança Ltda. os referidos serviços a título de indenização,
e por um preço à época de R$ 27.673,39 mensais (quando o salário da categoria de vigilante era de
R$ 167,21).
Somente em 24 de janeiro de 1996 é que o DNOCS resolveu fazer a contratação
temporária desses serviços, e por um preço de R$ 16.800,00 mensais, ou seja, desde agosto de 1994
(mês que o órgão já poderia ter realizado a contratação temporária) o DNOCS vinha pagando os
serviços de vigilância à firma Thompson Segurança Ltda. por um preço 64,72% superiores ao que
passou a pagar com a contratação temporária da firma MG-Segurança e Vigilância Ltda.
É importante frisar que a própria Thompson Segurança Ltda. ofertou um preço de R$
19.520,28 para a prestação dos serviços de vigilância armada, quando da contratação temporária
(janeiro/96), sendo vencida pela MG-Segurança e Vigilância Ltda., ou seja, o DNOCS pagou de
agosto/94 a julho/95 (sem incluir os meses de agosto a dezembro/95 que estão pendentes de
pagamento) os serviços de vigilância armada por um preço 41,76% superiores aos preços ofertados
pela própria Thompson Segurança Ltda., na contratação temporária realizada em janeiro/96.
De agosto de 1.994 a julho de 1.995 o DNOCS pagou à Thompson Segurança Ltda., pelos
serviços de vigilância armada em tela, o valor total de R$ 387.895,42 a título de indenização,
guando, na realidade, já tinha recursos suficientes para realizar uma contratação temporária, que
permitiria a negociação de um preço bem mais vantajoso para o órgão.
Somente esse atraso na contratação temporária dos serviços de vigilância armada gerou
um prejuízo de R$ 152.407,68, se comparado com os preços contratados com a MG-Segurança e
Vigilância Ltda., na contratação temporária realizada em janeiro/96,sem levar em conta ainda a
análise dos preços que vinham sendo pagos à Thompson Segurança Ltda, que será feita no
próximo item.
111.2. Análise de Preços
Para fazermos uma análise nos preços que vinham sendo pagos à Thompson Segurança
Ltda. usaremos um trabalho realizado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, com a ajuda
de órgãos como o Ministério do Trabalho, INSS, Secretaria da Receita Federal, além de análise
crítica de estudo da Fundação Getúlio Vargas, que desenvolveu uma planilha de custos máximos e
mínimos para a contratação de serviços de vigilância armada.
Os preços dos serviços pagos à Thompson Segurança Ltda. correspondia a R$ 27.673,39
mensais, quando o salário da categoria de vigilante era de R$ 167,21, e passou para R$ 35.582,44
mensais, quando o salário da categoria citada passou para R$ 215,00. (fls. 82)
A planilha de custos feita pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, citada no
parágrafo 37, considera o salário atual da categoria de vigilante, que é de R$ 270,00 (fls. 83/84).
Para fazermos uma análise real, consideraremos os preços relativos ao salário da
categoria de vigilante correspondente a R$ 215,00, ou seja, consideraremos os preços pagos à
Thompson Segurança de R$ 35.582,44 mensais e os preços da planilha de custos elaborados pela
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Secretaria da Fazenda do Ceará deflacionados em 25,58%, correspondente à diferença de salário
entre R$ 270,00 e R$ 215,00.
Analisando a planilha de custos da SEFAZ/CE vemos que os serviços realizados pela
Thompson Segurança Ltda. correspondiam a um custo total máximo de R$ 25.794,54 mensais para
um salário da categoria de vigilante de R$ 270,00 e de R$ 20.540,32 mensais, considerando um
salário de R$ 215,00.
Considerando que o preço pago pelo DNOCS à firma Thompson Segurança Ltda. foi de
R$ 35.582,44 mensais para um salário da categoria de vigilante correspondente a R$ 215,00, vemos
que esse preço está 73,23% superior ao preço máximo da planilha de custos da SEFAZ/CE.
Considerando ainda que a planilha de custos da SEFAZ/CE só permite uma folga de 10%
para efeito de superfaturamento, podemos considerar que os preços pagos pelo DNOCS à firma
Thompson Segurança Ltda. estavam 57,48 % superfaturados em relação aos custos dos serviços
executados, o que corresponde a um montante de US$ 345,364.34.
Para reforçar esses dados podemos comparar os preços oferecidos pela MG-Segurança e
Vigilância Ltda., quando da contratação temporária para a prestação dos mesmos serviços em
janeiro/96, e os preços calculados pela planilha de custos da SEFAZ/CE.
A MG-Segurança e Vigilância Ltda. ofereceu um preço de R$ 16.800,00 mensais, para um
salário de R$ 167,21 da categoria de vigilante, e se calcularmos o preço da planilha de custos da
SEFAZ/CE, para um salário de R$ 167,21, chegaremos a um valor de R$ 15.974,73 mensais, ou seja,
compatível com o preço ofertado pela MG-Segurança e Vigilância, que estaria somente 5,16%
superiores ao da planilha, não podendo, portanto, ser considerado superfaturado.
111.3. Preços Elevados nas Propostas da Tomada de Preços N° 001/96-2DR/SM

•

Em 31.05.96 o DNOCS, por intermédio da Tomada de Preços n° 001/96-2DR/SM, recebeu
propostas para a execução dos serviços de segurança armada objeto do presente relatório, e afirma
MG-Segurança e Vigilância Ltda. foi a que apresentou o menor preço entre as concorrentes, R$
44.948,61 mensais, ou seja, quase o triplo do preço que ela vinha cobrando ao DNOCS pela
execução dos mesmos serviços, mediante o contrato temporário celebrado em 24 de janeiro de 1996.
Chamado a se pronunciar sobre a disparidade dos preços, o Gerente da MG-Segurança e
Vigilância justificou arguindo que os preços apresentados no contrato temporário tinham como base
um salário de R$ 167,21 para a categoria de vigilante, enquanto o da proposta da Tomada de
Preços tinha um salário para a categoria de R$ 270,00.
O Diretor Regional da 2° DR solicitou então uma redução nos preços, já que, segundo o
Diretor Regional, eles estavam 24% superiores aos aceitos pelo DNOCS, no que foi atendido pelo
Gerente da MG-Segurança e Vigilância Ltda.
Acontece que a diferença de salários da categoria de vigilantes justificada pelo Gerente
da MG-Segurança e Vigilância Ltda.(R$ 270,00 a R$ 167,21) é de 61,47%,o que elevaria o
contrato para R$ 27.126,96, e ensejaria uma redução de 65,70% nos preços da proposta da firma
que venceu a Tomada de Preços e não de apenas 24% como solicitou o Diretor Regional da 2"
DR, no que foi, obviamente, atendido pelo Gerente da MG-Segurança e Vigilância Ltda.
Se aplicássemos uma redução de 65,70% no preço da MG-Segurança e Vigilância Ltda.
na Tomada de Preços n° 001/96-2DR/SM, teríamos um valor mensal de R$ 27.126,96 (para um
salário da categoria de vigilante de R$ 270,00), ou seja, compatível com a planilha de custos
máximos da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, que é de R$ 26.785,55 mensais, portanto,
apenas 1,27% superiores, o que não caracterizaria superfaturamento.
IV. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.
Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo:
I - Preliminarmente, com fulcro no art. 43, inciso 11 da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 194,
inciso III do Regimento Interno deste Tribunal e art. 31 da IN/TCU n° 09/95, que seja determinada a
audiência dos responsáveis elencados a seguir, para, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem
razões de justificativa sobre as questões formuladas:
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I. Sr. Hildeberto Santos Araújo - Diretor Geral do DNOCS :
Não contratação temporária, já em agosto/94, quando o DNOCS dispunha de recursos,
dos serviços de vigilância armada do Edifício Sede da 2' Diretoria Regional do DNOCS, localizado
na Praia de Iracema, e nos prédios onde funcionam o Almoxarifado Regional, a Oficina Mecânica e
a Comissão de Alienação, todos localizados no Pici, só o fazendo em janeiro de 1996, quando os
serviços foram contratados temporariamente por um preço bastante inferior ao que foi pago de
agosto/94 a dezembro/95, causando, referido atraso na contratação temporária, prejuízo ao
DNOCS.
Autorização para pagamentos, a título de indenização, à firma Thompson Segurança
Ltda., dos serviços de vigilância armada prestados por aquela firma, no Edifício Sede da 2"
Diretoria Regional do DNOCS, localizado na Praia de Iracema, e nos prédios onde funcionam o
Almoxarifado Regional, a Oficina Mecânica e a Comissão de Alienação, todos localizados no Pici,
no período de junho/93 a julho/95, quando os preços de tais serviços estavam superfaturados, o que
foi confirmado quando da contratação temporária de tais serviços, em janeiro/96, por um preço
bem inferior e conforme se vê atualmente pela planilha de custos elaborada pela Secretaria da
Fazenda do Estado do Ceará, a partir de visitas e estudos dos normativos editados pelos órgãos do
Ministério do Trabalho, INSS, Secretaria da Receita Federal e legislação pertinente, além de análise
crítica de estudo da Fundação Getúlio Vargas.
Sr. João Luiz Ramalho de Oliveira Filho - Ex- Diretor Regional da 2a DR/DNOCS:
a) Não contratação temporária, já em agosto/94, quando o DNOCS dispunha de recursos,
dos serviços de vigilância armada do Edifício Sede da 2" Diretoria Regional do DNOCS, localizado
na Praia de Iracema, e nos prédios onde funcionam o Almoxarifado Regional, a Oficina Mecânica e
a Comissão de Alienação, todos localizados no Pici, só o fazendo em janeiro de 1996, quando os
serviços foram contratados temporariamente por um preço bastante inferior ao que foi pago de
agosto/94 a dezembro/95, causando, referido atraso na contratação temporária, prejuízo ao
DNOCS.
Sr. Ney Fonseca Barroso - Diretor Regional da 2' DR/DNOCS:
a) Solicitação, em 24/07/96, de redução nos preços apresentados pela firma MGSegurança e Vigilância Ltda. na Tomada de Preços n° 001/96-2DR/SM, argumentando que tais
preços estavam somente 24% acima dos preços aceitáveis pelo DNOCS, quando na realidade, esses
preços estavam 65,70% acima dos preços que deveriam ser aceitos pelo DNOCS, pois se a referida
firma vinha realizando tais serviços por R$ 16.800,00 mensais, calculados com base no salário da
categoria de vigilante de R$ 167,21, para um salário da categoria de R$ 270,00 o aumento
aceitável pelo DNOCS seria de 61,47% (diferença entre R$ 270,00 e R$ 167,21), passando o
contrato, assim, para R$ 27.126,96.
Sr. Dinamauro Paiva Monte - Gerente da MG-Segurança e Vigilância Ltda.
a) Apresentação, em 31/05/96, na Tomada de Preços n° 001/96-2DR/SM.do DNOCS, de
preços 167,55% superiores aos que vinham sendo cobrados pelos mesmos serviços por intermédio
do contrato temporário firmado entre o DNOCS e a MG-Segurança e Vigilância Ltda. em 24/01/96,
quando o aumento de salário da categoria de vigilante de R$ 167,21 (base de cálculo usada na
contratação temporária) para R$ 270,00 corresponde a um índice de apenas 61,47%.
- Que seja dado conhecimento do inteiro teor deste Relatório ao Sr. Francisco de Araújo
Macedo Filho, Procurador Regional da República, Chefe da PR/CE."
Dos fatos aportados ao processo, decorrentes do citado relatório, foram emitidos pareceres
4.
no âmbito da Secretaria de Controle Externo no Estado do Ceará, os quais apresentaram conclusões
divergentes, relativas à forma de encaminhamento do presente processo.
A instrução inicial, de autoria do AFCE, Dr. Paulo Avelino Barbosa Silva, propõe a
aplicação de multa, tanto aos diretores do DNOCS, pelo retardamento na contratação temporária de
serviços de vigilância armada, como ao responsável pela empresa MG Segurança e Vigilância Ltda em
virtude da aceitação e proposição, respectivamente, no contrato decorrente da Tomada de Preços n°
001/96 - 2DR/SM, assinado com o DNOCS, em valores injustificadamente majorados em relação ao
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contrato anterior firmado entre as mesmas partes. Sugere, também, que o Tribunal declare inidônea para
participar de licitação pública a aludida empresa.
Já o Diretor Técnico, Dr. Roberto José Ferreira de Castro, acrescenta como sugestão que
este Pretório deva comunicar ao MARE a declaração de inidoneidade da empresa MG-Segurança e
Vigilância Ltda para participar de licitação no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de
cinco anos. Propõe, ainda, ajuntada do presente processo às contas do DNOCS referentes ao exercício de
1996, para exame em conjunto e em confronto.
O responsável pela Unidade Técnica, em parecer de fls. 252 a 254, discorda parcialmente
dos pareceres, entendo basicamente que:

9

Pelo exame acurado dos autos, vislumbramos a desídia da Administração do DNOCS nos
pagamentos efetuados à firma THOMPSON SEGURANÇA LTDA, por indenização, no período de
agosto de 1994 até dezembro de 1995, sem antes fazer uma pesquisa dos preços praticados no
mercado, já que com a assinatura do contrato temporário, com dispensa de licitação, baseado
apenas em cotações de empresas do ramo de segurança, com a firma MG SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA LTDA, em JAN/96, os preços mensais diminuíram de R$ 35.582,44 para R$ 16.800,00.
Portanto, se o DNOCS tivesse buscado a cotação do mercado para os serviços de
vigilância, quando foi editado o Decreto n° 1.110, de 13/04/94, a Administração teria economizado,
como ficou demonstrado, vasto recursos para o Tesouro Nacional. Observe que não estamos
questionando se o preço de R$ 35.582,44 é, ou não, superfaturado, mas a própria Thompson ofertou
para assinar o dito contrato temporário o preço de R$ 19.520,28 (fls. 69/70).
Os esclarecimentos prestados pelos senhores Hildeberto Santos Araújo, Diretor-Geral do
DNOCS (fls. 156/164), e João Luiz Ramalho de Oliveira Filho, ex-Diretor-Regional da 2 0
DR/DNOCS (fls. 223/228), não lograram elidir as falhas levantadas nos autos, devendo, pois, o
Tribunal aplicar-lhes a multa prevista no inciso III, do art. 58 da Lei n° 8.443/92, nos moldes
propostos nos pareceres retro.
No que toca aos preços do Contrato n° PGE - 10/96, firmado com a firma MG
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, em 26/07/96 (fls. 215/222), é importante frisar que somente
com a edição da Instrução Normativa/MARE n° 13, de 30 de outubro de 1.996, em c/c a
Portaria/MARE n°3.194, de 6 de novembro de 1.996, é que passou a Administração Pública Federal
a dispor de parâmetros oficiais de registro de preços para a contratação de serviços de vigilância.
E, no presente caso, os preços do contrato em análise estão abaixo dos limites estabelecidos no
Anexo I, da citada portaria, muito embora estejam acima dos valores constantes em planilha da
SEFAZ/CE (fls. 83/84), praticados no âmbito do Estado do Ceará.
Seria prudente que a Administração do DNOCS encaminhasse, se ainda não o fez, ao
Departamento de Serviços Gerais da Secretaria de Recursos Logísticos e Tecnologia da Informação
do MARE, os preços dos contratos em vigor dos Serviços de Vigilância, conforme preceitua o art. 50
da Portaria/MARE n°3.194/96.
Somente assim a Administração Pública Federal disporá de uma base de dados de preços
confiável, que poderá ser utilizada por qualquer órgão integrante do Sistema de Serviços Gerais SISG, não tendo necessidade de recorrer a planilhas elaboradas por Estados ou por Municípios.
Frise-se, no entanto, que tal contrato, pactuado com a firma MG SEGURANÇA E
VIGILÂNCIA LTDA, não faz parte do teor da representação de fls. 1/2.
No que tange à declaração de inidoneidade da firma MG-SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
LTDA, proposta nos autos às fls. 251, não visualizamos como aplicá-la no presente caso, já que não
restou caracterizada a ocorrência de fraude comprovada à licitação, condição essa indispensável
para que o Tribunal possa declarar a inidoneidade de licitante, conforme estatui o art. 46 da Lei n°
8.443/92.
Posto isso e considerando que ficou demonstrado nos autos a desídia da Administração do
DNOCS na condução dos pagamentos à firma Thompson Segurança Ltda, sem a devida cobertura
contratual, e com preços manifestadamente superiores aos praticados no mercado local, alvitro,
concordando em parte com os pareceres emitidos nos autos, que o Tribunal decida:
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8.443/92, multa aos responsáveis, Srs. Hildeberto Santos Araújo e João Luiza lhodeOliveira
Filho, pela ausência de pesquisa dos preços praticados no mercado local, fazendo com que o valor
pago mensalmente, por indenização, à firma Thompson Segurança Ltda, no período de agosto de
1994 até dezembro de 1995, estiviesse situado num patamar manifestadamente superior aos valores
de mercado, já que com a assinatura de contrato temporário, com dispensa de licitação, baseado
apenas em cotações ofertadas por empresas do ramo de segurança, em JAN/96, com a firma MG
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, o desembolso mensal foi reduzido de R$ 35.582,44 para R$
16.800,00;
II - determinar a juntada do presente processo às contas do DNOCS referentes ao
exercício de 1996, para exame em conjunto e em confronto, deterinando-se ao atual gestor da
Entidade que:
a - encaminhe, se ainda não o fez, ao Departamento de Serviços Gerais da Secretaria de
Recursos Logísticos e Tecnologia da Informação do MARE, os preços dos contratos de serviços de
vigilância em vigor, nos termos do disposto na IN MARE n° 13/96 e no art. 5° da Portaria/MARE n°
3.194/96; e
b - examine com acuidade a conveniência, ou não, de prorrogar o contrato de vigilância
armada, conforme previsão contida na Cláusula Décima Primeira - do Prazo, firmado com a firma
MG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, em 26 de julho de 1996, levando-se em consideração os
preços de tais serviços praticados no mercado local, observando-se as diretrizes fixadas na Lei n°
8.666/93 para tal mister;
III - dar ciência da Decisão que for tomada nos presentes autos à Procuradoria da
República no Estado do Ceará - PR/CE."
O Ministério Público, em manifestação de fl. 256, põe-se de acordo com a Secretaria
Técnica.
VOTO

•

no Relatório que antecede esta Proposta de Decisão, que os
Retratado está,
administradores do DNOCS, no mínimo adotaram a "Lei do menor esforço" quando efetuaram os
pagamentos à firma THOMPSON SEGURANÇA LTDA, por intermédio de indenização, no período de
agosto de 1994 até dezembro de 1995, sem antes realizarem pesquisa de preços praticados no mercado.
Prova disso, foi a assinatura do contrato temporário, em janeiro de 1996, com dispensa de licitação, com
a firma MG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, que, baseado apenas em cotações de empresas do
ramo de segurança, os preços mensais nele pactuados diminuíram de R$ 35.582,44 (contrato com a
THOMPSON) para R$ 16.800,00.
Basicamente sobre esse assunto, os responsáveis alegaram que "o retardamento da
realização da licitação para serviços de vigilância armada, desde agosto de 94 até maio de 96, deveu-se a
uma série de eventos fora da vontade do DNOCS, quais sejam a aprovação do Orçamento da União só
no final daquele exercício, e duas pendências judiciais nas licitações que se tentaram realizar no período,
e os serviços de vigilância nesse período foram regularmente prestados".
Ora, como bem registrou a Unidade Técnica, essas justificativas não procedem. Este
Pretório não questionou o retardamento no processo licitatório, e sim o protelamento na contratação
temporária, uma vez que o DNOCS poderia ter realizado este procedimento logo que expirou o contrato
com THOMPSON, em junho de 1994.
Porém, a contratação temporária se deu apenas em janeiro de 1996, quando o órgão já havia
pago, referente ao período de agosto de 1994 a dezembro de 1995, a quantia mensal de R$ 35.582,44,
muito superior ao que viria a pagar pelo mesmo serviço, R$ 16.800,00, no contrato celebrado com a
empresa MG SECURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
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Dessa forma, entendendo como adequadas as medidas propostas pela Unidade
Técnica, especificamente às constantes do parecer do Secretário de Controle Externo, Voto por que o
Tribunal adote as deliberações que ora submeto a este Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 24 de junho de 1998
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ACÓRDÃO N°

/98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n° 275.454/96-7.
Classe de Assunto: VII - Representação oriunda da Procuradoria da República no Estado do Ceará.
Responsáveis: Hildeberto Santos Araújo (Diretor Geral do DNOCS) e João Luiz Ramalho de
Oliveira Filho (ex-Diretor Regional da 2 DR/DNOCS).
Entidade: Departamento Nacional de Obras contra as Secas - DNOCS.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/CE.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Procuradoria
da República no Estado do Ceará acerca de irregularidades relativas ao contrato celebrado entre o
DNOCS e a empresa THOMPSON SEGURANÇA LTDA, visando a prestação de serviços de vigilância
armada naquele Departamento.
Considerando ter havido desídia por parte do Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas ao efetuar os pagamentos à firma THOMPSON SEGURANÇA LTDA, por intermédio de
indenização, no período de agosto de 1994 até dezembro de 1995, sem antes realizar pesquisa de preços
praticados no mercado;
Considerando que após o período acima citado o DNOCS firmou contrato temporário com
a empresa MG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA em bases financeiras bem diferenciadas, cujos
preços diminuíram de R$ 35.582,44 (Contrato com a THOMPSON SEGURANÇA LTDA) para
R$ 16.800,00 por mês;
Considerando que os responsáveis acima nominados não lograram justificar a adoção do
procedimento irregular supramencionado;
Considerando que o parecer final da SECEX/CE e do Ministério Público foram uniformes
em propor a penalização dos aludidos responsáveis;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em:
8.1. conhecer da Representação formulada pela Procuradoria de República no Estado do Ceará, por
preencher os requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente;
8.2. aplicar, individualmente, aos responsáveis, Sr. Hildeberto Santos Araújo e ao Sr. João Luiz
Ramalho de Oliveira Filho, o primeiro Diretor Geral do DNOCS e o segundo Diretor da 2a. Diretoria
Regional daquele Departamento, a multa prevista no inciso III, do artigo 58 da Lei n° 8.443/92, c/c o art.
220, inciso III do Regimento Interno, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em virtude da ausência de
pesquisa dos preços praticados no mercado local, incorrendo em pagamento mensal, por indenização, à
firma THOMPSON SEGURANÇA LTDA, no período de agosto de 1994 até dezembro de 1995, bem
superior aos estabelecidos no mercado, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação,
para comprovar, perante o Tribunal (art. 165, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno) o recolhimento
da dívida aos cofres do Tesouro Nacional;
8.3. autorizar, desde logo, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei n° 8.443/92, a cobrança judicial
da dívida, atualizada monetariamente e acrescida dos encargos legais, contados a partir do dia seguinte ao
término do prazo ora estabelecido, até a data do recolhimento, caso não atendida a notificação;
8.4. determinar ajuntada do presente processo às contas do DNOCS, referentes ao exercício de 1996,
para exame em conjunto e em confronto;
8.5. determinar ao DNOCS que:
8.5.1. encaminhe, se ainda não o fez, ao Departamento de Serviços Gerais da Secretaria de Recursos
Logísticos e Tecnologia da Informação do MARE, os preços dos contratos de serviços de vigilância em
0
vigor, nos termos do disposto na IN/MARE N° 13/96 e no art. 5 da Portaria/MARE N° 3.194/96;
8.5.2. examine com acuidade a conveniência ou inconveniência de prorrogar o Contrato de vigilância
armada, conforme previsão contida na cláusula Décima Primeira - Do Prazo, celebrado com a firma MG
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SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA em 26 de julho de 1996, levando em consideração, para tal fim,
os preços de tais serviços praticados no mercado local e observando as diretrizes fixadas na Lei n°
8.666/93; e
8.6. cientificar a Procuradoria da República no Estado do Ceará do inteiro teor do presente Acórdão,
bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam.
9. Ata n° 24/98 — Plenário.
Data da Sessão: 24/06/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes:

LINCOL

ALHA S ROCHA
Ministro-Relator
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GRUPO II - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC n2 275.454/96-7
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas - DNOCS
INTERESSADA: Procuradoria da República no Estado
do Ceará
VOTO REVISOR

•

Como se observa, a representação tratada nestes autos,
formulada pela Procuradoria da República no Estado do Ceará, questionou
a variação existente entre custo de horas de vigilância armada pagos pelo
DNOCS e pagamentos da mesma natureza efetuados pela empresa TELECEARÁ,
em idêntico período.
A apuração do fato foi efetuada pela SECEX/CE, mediante
diligência "in loco".
Em decorrência das conclusões apresentadas pela Unidade
Técnica, o nobre Relator, Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, trouxe
ao descortino deste Colegiado, em Sessão de 18 de março último, Acórdão
no sentido de que a representação fosse conhecida e considerada
procedente, imputando-se aos responsáveis, Senhores Hildeberto Santos
Araújo e João Luiz Ramalho de Oliveira Filho, Diretor Geral e Diretor da
22 Diretoria Regional do DNOCS, respectivamente, a multa disposta no
art. 58, III, da Lei n 2 8.443/92, por entender que os mesmos cometeram
ato de gestão ilegítimo e antieconômico, que resultou em dano ao Erário,
consistente na "ausência de pesquisa dos preços praticados no mercado
local, incorrendo em pagamento mensal, por indenização, à firma THOMPSON
SEGURANÇA LTDA, no período de agosto de 1994 até dezembro de 1995, bem
superior ao estabelecido no mercado...".
Sua Excelência, em seu Voto, apontou como parâmetro de
referência, para fim de prova do fato, a contratação posterior, em
janeiro de 1996, da firma MG Segurança e Vigilância Ltda, com dispensa
de licitação, que, segundo sua explicação, proporcionou redução dos
preços de R$ 35.582,44 (contratados com a empresa THOMPSON) para R$
16.800,00 mensais.
Embora à primeira vista possa parecer que efetivamente
aconteceu a falha apontada, permito-me, com a devida vênia, dissentir do
entendimento manifestado pelo nobre Colega, em razão dos motivos que
passo a discorrer.
Preliminarmente, gostaria de aduzir que, ao contrário do
Ministro Lincoln Magalhães, entendo que os dirigentes, no período
indicado, adotaram todas as medidas no sentido de pesquisar e obter
preços mais vantajosos para os serviços de vigilância do DNOCS.
Esse fato, no meu entender, está suficientemente caracterizado
nas próprias aberturas das licitações instauradas pela entidade em
29.08.1994, 21.11.1994 e 31.07.1995 (Tomadas de Preços n 2 s 01/94-2DR,
02/94-2DR e 01/95-2DR, respectivamente).
Esses certames, conforme relatou o nobre Ministro, foram
anulados em decorrência de fatos alheios à vontade dos administradores,
especialmente por medidas judiciais. Parece-me, então, que não podemos
dizer que houve desídia dos responsáveis no intento de buscar vantagem
para a Administração.
MIN-HGS-457\CDOCUMENTOSVDOCS:27545496
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Em termos práticos, sabe-se que o certame público, por
intermédio da competição que estabelece entre os licitantes, reflete
os valores consagrados no mercado para a aquisição de bens, execução de
obras e prestação de serviços.
Por outro lado, consoante a análise que empreendi dos autos,
vejo que não seria o caso de afirmar que os preços pagos à empresa
THOMPSON revelaram diferenças com relação ao Mercado.
Observei que a formal contratação dessa empresa pelo DNOCS, em
junho de 1992, foi precedida de concorrido certame público, no qual a
mesma cotou o menor preço para a prestação dos serviços de vigilância
armada.
Consoante cláusula contida no contrato correspondente, os
reajustes de preços seriam efetuados com base na IN n 2 02, de 26.12.91,
da Secretaria de Administração Federal - SAF.
Quando o contrato foi extinto, a superveniência de todos os
incidentes ocorridos na abertura das licitações, principalmente decisões
judiciais e ausência de previsão de recursos orçamentários, fatos já
narrados neste processo, acabaram por ensejar os pagamentos mediante
indenização. Verifico na tabela constante do relatório apresentado pelo
Ministro Lincoln que as referidas indenizações foram feitas nos mesmos
limites de preços determinados no contrato original.
Ressalte-se, a propósito, que o Sr. Diretor da 2 2 Diretoria
Regional do DNOCS, na defesa que apresentou às fls. 223/228, foi incisivo
ao afirmar que "durante o período em que os pagamentos foram efetuados
por indenização não houve a incidência de quaisquer reajustes, nem mesmo
aqueles que estavam consagrados em cláusulas do contrato extinto."
Na minha opinião, a simples manutenção dos preços praticados no
contrato original, inclusive, como alegado pelos responsáveis, sem
reajustes, denotou a possibilidade de os custos com a empresa THOMPSON
não terem apresentado divergências com relação ao mercado. Cabe aqui
mencionar que o único reajustamento de preço que foi apontado nestes
autos decorreu da majoração salarial da categoria de vigilante em janeiro
de 1995 (fls. 82).
Ora, para a realização do certame público que ensejou o
mencionado contrato as propostas apresentadas pelos licitantes nortearamse, obviamente, em custos correntes. E, certamente, o próprio DNOCS,
até mesmo para fins de fixação de suas estimativas, averiguou os preços
de mercado.
Outro motivo que me convenceu de que seria precipitado declarar
estarem os preços pagos à empresa THOMPSON divergentes em relação ao
mercado foi a comparação que efetuei entre os contratos posteriormente
celebrados com a empresa MG Segurança e Vigilância Ltda.
Como salientado pelo Ministro Lincoln, o contrato temporário
firmado com essa empresa em janeiro de 1996 apresentou preços bem
inferiores àqueles que vinham sendo até então pagos à empresa THOMPSON.
Esse fato pode ser verificado especialmente nas próprias
justificativas oferecidas pela referida empresa quando questionada pelo
DNOCS acerca da diferença existente entre os preços cotados na Tomada de
Preços n2 001/96-2DR/SM, que havia sido instaurada pela autarquia em maio
de 1996, e aqueles que vinham sendo praticados no contrato temporário em
andamento.
Naquela oportunidade, a MG Segurança alegou que a proposta
oferecida em dezembro de 1995 não levou em consideração os custos reais
da atividade de vigilância, preferindo trabalhar com prejuízos pelas
seguintes razões:
da Portaria n 2 992, de
- segundo os termos do art. 7 2
MIN-HGS-457\ C DOCUMENTOSVDOCS 27545496
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25.10.1995, do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça,
órgão responsável pela autorização, controle e fiscalização das empresas
especializadas em prestação de serviços de vigilância, as firmas do ramo
deveriam manter um contingente mínimo de pessoal, sob pena de ter a sua
autorização de funcionamento cancelada, possibilidade essa que poderia
acontecer, em face do parco número de clientes que detinha; e
- como o contrato com dispensa de licitação seria apenas por 06
(seis) meses, não haveria necessidade de substituir o fardamento de seu
pessoal.
Sobre a exigência do Departamento de Polícia Federal do
Ministério da Justiça, relativamente aos recursos humanos necessários à
atividade de vigilância, consta nos autos cópia da Portaria aludida nas
assim dispõe:
alegações (fls. 134/135) que, no art. 7 2 , § 2 2
Consideram-se
recursos
humanos
necessários ã atividade
"Art. 7 9
de segurança privada, na categoria vigilância, a comprovação, por parte
da empresa, de que tem sob contrato de trabalho o número mínimo de 30
(trinta) vigilantes.
,

§ 2 9 A comprovação, por parte da empresa, da contratação do
efetivo mínimo de vigilantes prevista no "caput" e parágrafo anterior
deste artigo, deverá ser feita até 60 (sessenta) dias da publicação desta
portaria, sob pena de cancelamento do referido registro mediante
instauração de procedimento administrativo, obedecendo ao rito prescrito
no artigo 70 e seguintes."
Ressalte-se que esta Portaria foi publicada em 31.10.1995,
portanto, cerca de 60 dias antes da celebração do contrato temporário.
Assim, pareceu-me coerente a argumentação acima disposta.
Cabe salientar, por oportuno, o pronunciamento do Senhor
Diretor de Divisão Técnica da SECEX/CE, na instrução de fls. 248/251 que,
mesmo considerando a planilha de custos apurada pela Secretaria da
Fazenda Estadual, parâmetro utilizado em todos os trabalhos desenvolvidos
pela Unidade Técnica neste processo, entendeu que os custos dos postos
de trabalho contratados temporariamente da MG-Segurança (08 de 24 horas
e 07 de 12 horas), em janeiro de 1996, poderiam "ser considerados fora
da realidade de mercado (correspondente a apenas 62,72% do consignado na
planilha)."
Aliás, a explicação dada pela empresa MG Vigilância quando
ofereceu um preço bem inferior ao mercado para ganhar o contrato
temporário teve sua confirmação quando venceu a licitação para os mesmos
serviços em maio de 1996, pelo preço de R$ 44.948,51.
Como restou salientado no relatório apresentado pelo Ministro
Lincoln, naquele procedimento licitatório, a empresa MG Vigilância cotou
inicialmente, para um número de 7.556 horas/mês, o preço de R$ 44.948,51
mensais (custo mensal de um posto 24 horas: R$ 4.105,96 e de um posto 12
horas: R$ 1.728,69) - Valor médio homem/hora: R$ 5,94.
Esse preço, segundo evidenciam estes autos, foi o menor entre
os propostos por todos os participantes.
Como o DNOCS solicitou redução de custos, tendo a empresa
manifestado sua concordância, o contrato foi assinado, para um número de
6.588 horas/mês, por R$ 31.551,60, (custo mensal de um posto 24 horas:
médio
R$ 3.310,14 e de um posto 12 horas: R$ 1.396,77) - Valor
homem/hora: R$ 4,79.
cotados em certame
Verifica-se, pois, que esses preços,
público, em que, naturalmente se estabeleceu uma relação de
competitividade entre os licitantes, mostraram-se compatíveis com aqueles
que haviam sido pagos à empresa THOMPSON em período ligeiramente
M IN-HGS-457\ CDOCUMENTOSVDOC S:27545496
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anterior, que, segundo os autos, perfizeram, para um total de 7.362
horas/mês, R$ 35.582,44 mensais (custo mensal de um posto 24 horas: R$
3.479,96 e um posto 12 horas: R$ 1.249,96) - Valor médio homem/hora: R$
4,83.
Além disso, mesmo a pesquisa efetuada pelo DNOCS junto a órgãos
da Administração Pública, na ocasião, registrou a compatibilidade de
custos em todos os casos, pois restou comprovado que a Universidade
Federal do Ceará e a Fundação Nacional de Saúde - CE, em contratos
similares, praticavam preços médios de homem/hora da ordem de R$ 6,07 e
R$ 5,75, respectivamente.
Por outro lado, quando o Gõverno Federal, poucos meses após a
realização do aludido certame, fixou oficialmente parâmetros para os
serviços de vigilância armada, por intermédio da Portaria n 2 3.194/96, da
Secretaria de Recursos Logísticos e Tecnologia da Informação, com base
na Instrução Normativa n 2 13/96, do Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado, estabeleceu como valores máximos para o Estado do
Ceará R$ 4.180,00 mensais para um posto de 24 horas e R$ 1.950,00 para
um posto de 12 horas.
São esses os aspectos que, a meu ver, mostram com nitidez que
não resultou caracterizado, neste processo, ato ilegítimo que possa
justificar a apenação dos responsáveis.
Assim, em vista de todas as razões acima apontadas, entendo
que, no mérito, a representação formulada pela douta Procuradoria da
República no Estado do Ceará não pode prosperar, pois os preços
praticados pela empresa Telecomunicações do Ceará S.A. (TELECEARÁ)
constituem fato isolado e , por si só, não espelham aqueles correntes no
mercado.
Finalmente, tendo em conta os critérios atualmente fixados pelo
MARE para a contratação de serviços de vigilância por órgãos e entidades
da administração pública, nada tenho a obstar quanto à expedição ao DNOCS
das determinações sugeridas pelo eminente Relator.
Por todo o exposto, com as vênias de praxe, Voto no sentido de
que este Plenário adote a Decisão que submeto à sua consideração.
•

T.C.U., Sala das Sessões Ministra Luciano Brandão Alves de
Souza, em 24 de junho de 1998.

puTo
HUMBERTO GUIMARÃE
Ministro~tatn-F-Ir
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DECISÃO N° 374/98 - TCU - PLENÁRIO
Processo TC n°275.454/96-7
Classe de Assunto: Representação
Interessada: Procuradoria da República no Estado do Ceará
Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS
Relator: Ministro Lincoln Magalhães da Rocha
Revisor: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado
Unidade Técnica: SECEX/CE
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Revisor, DECIDE:
8.1 - conhecer da representação formulada pela douta Procuradoria da República no Estado do Ceará,
para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2 - tendo em vista os critérios fixados pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado
- MARE, para a contratação de serviços de vigilância armada por órgãos e entidades da Administração
Federal, determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, que:
8.2.1. encaminhe, se ainda não o fez, ao Departamento de Serviços Gerais da Secretaria de Recursos
Logísticos e Tecnologia da Informação, os preços dos contratos de serviços de vigilância em vigor na
autarquia, conforme os termos da IN/MARE n° 13/96 e do art. 5 0 da Portaria/SLTI n° 3.194/96;
8.2.2. examine a conveniência de prorrogar o contrato de vigilância armada, conforme previsão contida
na cláusula Décima Primeira - Do Prazo, celebrado com a firma MG Segurança e Vigilância Ltda em 26 de
julho de 1996, levando em consideração, para tal fim, os preços de tais serviços praticados no mercado local
e observando as diretrizes fixadas na Lei 8.666/93, alterada pela Lei 9648, de 27.05.98 (DOU de 28.05.98).
8.3 - encaminhar à Procuradoria da República no Estado do Ceará, bem como ao Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas - DNOCS, cópia desta Decisão, do Voto e do Relatório que a fundamentam; e
8.4 - determinar ajuntada do presente processo às contas do DNOCS, relativas ao exercício de 1996.
Ata n° 24/98 — Plenário.
Data da Sessão: 24/06/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva,
Humberto Guimarães Souto (Revisor), Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.
11,2. Ministro com Voto vencido: Lincoln Magalhães da Rocha (Relator).
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ANEXO II DA ATA N° 24, DE 24-06-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 375 a
389, proferidas pelo Tribunal Pleno em 24 de junho de 1998, e Acórdãos n's 087 a 091, aprovados nesta
data, acompanhados de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno, artigos 19, 20, 31,
inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7° e 9°, 80, incisos V e VI, 84 a 86).
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GRUPO I - CLASSE II - PLENÁRIO
TC 014.985/97-7
NATUREZA: Solicitação
do
Executiva
Secretaria
ENTIDADE:
Ministério da Saúde
INTERESSADA: Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional.
EMENTA: Solicitação. Auditoria realizada
no Projeto REFORSUS. Repasse de recursos
entidades privadas sem fins
para
lucrativos. Possibilidade prevista nas
Leis de Diretrizes Orçamentárias para os
exercícios de 1997 e 1998 e nos Contratos
de Empréstimos firmados com BIRD e BID
autorizados mediante Resolução do Senado
Federal. Contratos firmados com entidades
prestadoras de serviço no âmbito do
TC
do'
constante
Projeto.Análise
ao
Comunicação
013.790/97-8. Juntada.
interessado.

Em exame requerimento formulado pelo Deputado Sérgio Miranda,
aprovado e encaminhado a este Tribunal pelo Presidente da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, nos
termos previstos no art. 71 da Constituição Federal, por intermédio do
Ofício n2 P251/97 CMPOPF, datado de 24 de novembro de 1997, solicitando
a "realização de inspeção extraordinária nos contratos firmados entre o
Ministério da Saúde e as entidades prestadoras dos serviços de saúde,
dentro do Projeto REFORSUS - Reforço à Reorganização do Sistema Único de
Saúde".
O mesmo ofício especifica que "para os contratos que envolvem
entidades privadas, verificar, dentre outros, o atendimento ao disposto
no art. 17, III da Lei ne 9.293, de 15.07.96(LD0/97)".
O autor do requerimento argumenta que os dados do Ministério da
Saúde referentes ao andamento de processos, obtidos via Internet e anexos
ao seu requerimento, envolvem entidades que não se enquadram no referido
art. 17 que veda a "inclusão de dotações a título de auxílio para as
entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos, e desde que
sejam", nos termos de seu inciso III, "voltadas para as ações de saúde
prestadas pelas Santas Casas de Misericórdia, quando financiadas com
recursos de organismos internacionais".
Informa ainda que igual dispositivo consta da Lei n2 9.473, de
22 de julho de 1997, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para
1998_(art. 25, "caput" e III).
Pressupõe aquele requerente que referido artigo enumera
exclusivamente as Santas Casas de Misericórdia como beneficiárias
daqueles recursos.
Em Sessão de 18.02.1998, este Plenário, ao apreciar Voto por
mim proferido, resolveu conhecer da solicitação e determinar à 4@ SECEX
que realizasse imediatamente inspeção na Unidade de Gerência do Projeto,
vinculada 'à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, objetivando a
MIN-HGS-456 C:DOCUMENTOSVDOCS.01498597
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verificação das ocorrências citadas.
Foi realizada auditoria na Secretaria Executiva do Ministério
da Saúde e analisadas as informações e documentos apresentados pelo
Coordenador Geral do Projeto REFORSUS, Sr. Gabriel Ferrato dos Santos.
Inicialmente, a equipe de auditoria ressaltou que o objetivo
dos trabalhos era verificar , junto à Unidade de Gerência do REFORSUS,
se os contratos firmados entre o Ministério da Saúde e as entidades
privadas prestadoras dos serviços de saúde atendem ao disposto no art.
17, inciso III, da Lei ng 9.293, de 15.07.1996, que fixou as Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 1997.
Foi registrado pela equipe que em levantamento realizado
preliminarmente em listagens de entidades contratadas foi verificado o
beneficiamento de hospitais estaduais, municipais e filantrópicos, estes
últimos consistindo de entidades privadas sem fins lucrativos e
devidamente enquadradas nas normas que regem a liberação dos recursos do
REFORSUS, incluindo outras instituições além das Santas Casas de
Misericórdia.
Assim, na execução da auditoria foi investigada e analisada a
interpretação dada ao dispositivo legal pelo órgão executor do projeto,
incluindo os procedimentos utilizados.
Ressalta-se que o projeto REFORSUS é uma iniciativa do
Ministério da Saúde com financiamento do Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e do Banco Interamericano de
Desenvolvimento -BID.
Foram apresentadas as seguintes considerações pela 4@ SECEX
após o desenvolvimento dos trabalhos:
"5. Resgatando informações contidas no Contrato de Empréstimo n° 951/DCBR, celebrado entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - e a República
Federativa do Brasil, a Unidade (Gerência do REFORSUS) registra o teor a cláusula
4.02 - Utilização de Recursos do Financiamento - , abaixo resumido:
'Com os recursos do Financiamento destinados ao Componente I (...) o
Banco do Brasil poderá conceder (...) recursos não reembolsáveis às instituições
públicas e às instituições privadas sem fins lucrativos, que prestam serviços ao
Sistema Único de Saúde (SUS)'.
A Unidade relembra, ainda, com base na disposição constitucional
contida no artigo 199, Seção II, Título VIII, que a destinação de recursos públicos
na área de saúde, para auxílios ou subvenções é vedada "exclusiva e expressamente
às instituições privadas com fins lucrativos" (grifo do original).
Prosseguindo em seus argumentos a respeito da clientela institucional
do Reforsus, a Unidade define "como beneficiários, somente órgãos que atuam em saúde
e que integre o SUS, mediante convênio ou contrato, pertença às unidades federadas,
Distrito Federal, Municípios ou entidades privadas sem fins lucrativos, reconhecidos
de utilidade pública ou Filantrópicas" (sic).
Ainda nessa linha, a Unidade registra que os termos do empréstimo com
o BIRD prevêem "contratos de repasses às instituições sem fins lucrativos, desde que
reconhecidas de utilidade pública e que integram a Rede regularizada do SUS, a
semelhança das Santas Casas de Misericórdia" (sic).
Nó tocante à hierarquia das normas legais que regem o Reforsus, a
Coordenação-Geral do Projeto informa que, por tratar-se de acordo internacional, o
mesmo fora submetido ao Senado Federal, nos termos do art. 52 da Carta Magna, sendo,
então, aprovado. Dessa forma, a Unidade entende que o referido acordo passou a ter
força de lei especial.
Por fim, a Unidade conclui que "a atuação do REFORSUS, está baseada
na Constituição Federal, nas Leis 8.080/90 e 8.142/90 e nos Acordos Internacionais
firmados entre a República Federativa do Brasil (...)" e os "bancos financeiros,
BIRD e BID".
11. Conforme as informações expendidas pela Unidade, depreende-se que a
MIN-HGS-456\ C:DOCUMENTOSVDOCS:01498597
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mesma vem firmando contratos com instituições privadas de natureza filantrópica,

lk

•

independentemente de serem ou não Santas Casas. Assim, procede por entender que a
legislação pertinente (Constituição Federal, Leis Orgânicas da Saúde e os Contratos
de Empréstimos Internacional para o Reforsus) não estabelece qualquer exclusividade
na contratação das Santas Casas de Misericórdia quanto ao acesso aos recursos do
Projeto, a despeito do dispositivo da LDO/97 sob exame.
Cumpre-nos agora, obtida a posição da Coordenação-Geral do programa
Reforsus, ante o prefalado dispositivo da LDO/97 e o correspondente art. 25 da Lei
n° 9.473, de 22/07/97 - LDO/98 -, realizar o exame da legislação embasadora dos
referidos contratos, objeto do questionamento levantado no documento de fl. 01.
Ora, a questão da saúde é tratada na Constituição Federal no Título
VIII - Da Ordem Social -, Capítulo II - Da Seguridade Social -, o qual, de pronto,
estabelece que são objetivos da Seguridade Social, entre outros, a universidade da
cobertura e dó atendimento, a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços
às populações urbanas e rurais e a seletividade e distributiviciade na prestação dos
benefícios e serviços (art. 194, parágrafo único, incisos I, II e III) - grifos
nossos.
Neste ponto gostaríamos de chamar a atenção para os objetivos
destacados, os quais já dão a perceber a amplitude necessária aos cuidados de
seguridade social, não se fazendo qualquer restrição aos tipos de instituições
responsáveis pela prestação dos serviços dessa natureza.
Relativamente ao princípio da universidade da política nacional para
a saúde, definido no supracitado artigo 194 da Constituição Federal, cumpre
registrar o teor do art. 2°, caput e Parágrafo Primeiro, da Lei n° 8.080, de
19/09/90, que dispõe, entre outras providências, sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, além da organização e funcionamento dos serviços
correspondentes, conforme transcrito abaixo, in verbis:
'Art. 2°. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
1° O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças
de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal
igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.'
(grifamos)
Assim sendo, conforme os objetivos constitucionais para a política
nacional de saúde, bem como de acordo com os preceitos da respectiva legislação
específica, notadamente quanto à universalidade da cobertura e do atendimento, as
ações do Governo Federal, voltadas à promoção da saúde, devem buscar o maior alcance
populacional possível, evitando-se, portanto, restrições quanto aos tipos de
instituições (hospitais, casas de saúde etc.) que venham a receber recursos para tal
mister.
No tocante à participação de entidades de natureza privada na
assistência à saúde, o art. 199 da Carta Magna dispõe, verbis:
'Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
1° As instituições privadas poderão participar de forma complementar
do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito
público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos.
2° É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
18. Como se depreende das disposições constitucionais acima, a Carta
Magna, ao possibilitar a participação de instituições privadas no sistema único de
saúde, não estabelece qualquer distinção entre as entidades, exceto quanto:
às de caráter filantrópico e às sem fins lucrativos, dando-lhes
preferência na participação no sistema em comento;
às instituições privadas com fins lucrativos, vedando-lhes a
destinação de auxílios ou subvenções sociais.
MIN-HGS-456 C:DOCUMENTOSVDOCS:01 498597
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Ressalte-se, ainda, que a mesma Lei de Diretrizes Orçamentárias, em
seu art. 16, não estabelece qualquer privilégio às Santas Casas, no tocante à
concessão de subvenções sociais, incluindo no universo de possíveis beneficiárias
as entidades privadas sem fins lucrativos e que sejam 'de atendimento direto ao
público nas áreas de assistência social, saúde, ou educação e estejam registradas
no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS' (grifamos).
Ademais, existem municípios que, possuindo ou não uma Santa Casa de
Misericórdia, contam com a presença de outros hospitais, também sem fins lucrativos,
igualmente úteis à comunidade e que não poderiam prescindir de eventuais auxílios
oriundos do Reforsus, a exemplo de Rio Verde - GO (Hospital Evangélico de Rio
Verde), Apucarana - PR (Hospital de Providência Brasileiro de São Francisco de
Paulo), Mantenópolis - ES (Sociedade Beneficente São Vicente de Paula de
Mantenópolis), Santo Ângelo - RS (Hospital Caridade Santo Ângelo) etc.; todos
constantes da lista de entidades beneficiadas pelo Projeto, colacionado às fls.
06/14.
Destarte, os art. 17, inciso III, da LDO para 1997 e art. 25 da LDO
para 1998, ao mencionarem as Santas Casas de Misericórdia como potenciais
beneficiárias de dotações orçamentárias, a título de auxílio na área de saúde, não
devem admitir, s.m.j., uma interpretação restritiva que afaste outras entidades
privadas, igualmente sem fins lucrativos e voltadas para as ações de saúde, do
direito de receber as referidas dotações, sob pena de transgredir, a nosso ver e in
casu, o princípio constitucional da igualdade das pessoas, sejam elas físicas ou
jurídicas.
Por outro lado, consideramos procedente, em parte, a alegação da
Coordenação-Geral do Reforsus no sentido de que os acordos internacionais, uma vez
aprovados pelo Senado Federal, passem a ter força de lei ordinária.
Essa interpretação encontra guarida em doutrina esposada por vários
juristas, entre os quais o eminente Ministro Francisco Rezek, que cristalinamente
se expressa nos seguintes termos:
'Abstraída a constituição do Estado, sobrevive o problema da concorrência
entre tratados e leis internas de estatura infraconstitucional. A solução, em países
diversos, consiste em garantir prevalência aos tratados. Noutros, entre os quais o
Brasil contemporâeo, garante-se-lhes apenas um tratamento paritário, tomadas como
paradigma as leis nacionais e diplomas de grau equivalente' (in Direito
Internacional Público, 1993, pág. 104).
Considerando, pois, que o acordo de empréstimo teria a mesma
equivalência de uma lei ordinária, como a LDO/97, torna-se necessário analisar a
aparente antinomia entre esses dois normativos, uma vez que o primeiro inclui como
beneficiárias do Reforsus instituições privadas sem fins lucrativos, ao passo que
a LDO, segundo a interpretação adotada pelo autor do documento de fls. 02,
restringiria essa possibilidade às Santas Casas.
Pois bem, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 1997 é datada de
15.07.96 e a LDO para 1998 é de 22.07.97, enquanto o primeiro contrato de empréstimo
foi aprovado por meio da Resolução do Senado Federal n° 63/96, de 28.08.96,
anterior, portanto, àquelas leis. Se considerarmos que o citado acordo adquiriu
caráter de lei especial por tratar de assunto específico - Projeto de Reforço à
Reorganização do Sistema Único de Saúde -, enquanto que as LDOs versam sobre
diretrizes gerais para elaboração de orçamentos, possuindo assim, uma natureza mais
genérica, resta concluso que, pelo princípio jurídico de que uma lei geral posterior
não derroga uma lei especial anterior (art. 2°, § 2° da Lei de Introdução ao Código
Civil), a restrição aparentemente imposta pelas duas LDOs não alcança, no caso, as
disposições contidas no acordo em tela. Igual conclusão se aplica ao segundo
contrato, aprovado pela Resolução do Senado Federal n° 06/97, em 28.01.97, pelos
mesmos motivos acima expendidos, relativamente à LDO/98.
Diante das razões acima expostas, esta equipe conclui que as
disposições do art. 17, III da Lei n° 9.293, de 15.07.96 (LDO/97), bem como do art.
25 da Lei n° 9.473, de 22/07/97 (LD0/98) não constituem impedimento legal para a
contratação de entidades privadas, sem fins lucrativos, voltadas para as ações de
MIN-HGS-456\ C:DOCUMENTOSVDOCS:01498597
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saúde, no âmbito do Projeto Reforsus, ainda que não denominadas Santas Casas de
Misericórdia, desde que respeitadas as normas internas do Projeto, bem como as outras
normas legais pertinentes.
27. Em face do exposto, submetemos os autos à consideração superior
propondo, nos termos do art. 1°, III do RITCU, c/c art. 22 da Resolução TCU n°
77/96:
seja informado ao Senador Ney Suassuna, Presidente da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e ao Senhor
Deputado Sérgio Miranda, sobre o conteúdo do presente Relatório;
sejam os presentes autos anexados ao TC-013.790/97-8, relativo a
levantamento preliminar realizado no Reforsus, para subsidiar os futuros trabalhos
de auditoria."

O Ministério Público emitiu o seguinte parecer acerca da
questão (transcrito parcialmente):

ler

"As justificativas do responsável pela gerência do projeto, acolhidas
pela unidade técnica, são no sentido de que os contratos internacionais celebrados
com o BIRD e o BID previram a possibilidade de os recursos serem repassados a
quaisquer entidades sem fins lucrativos, o que, aliado à universalidade de
atendimento que informa o SUS, autoriza e justifica a inclusão de outras entidades
filantrópicas.
Argumentam, ainda, que tais contratos, submetidos ao crivo do Senado
Federal, conforme estabelece o art. 52 da Carta magna, foram integrados ao
ordenamento jurídico nacional, com status de lei federal especial, não sendo
derrogados tacitamente por lei ordinária geral.
Com a máxima vênia, entende o Ministério Público de forma diversa. Os
contratos de empréstimo internacional não são tratados internacionais, celebrados
entre a República Federativa do Brasil e pessoas jurídicas de direito público
internacional, não podendo ter a regência jurídica destes, por falta de requisitos
de forma e de fundo.
Aliás, mesmo os tratados e convenções internacionais, ainda que guardando
relação de paridade normativa com o ordenamento infraconstitucional brasileiro, não
podem disciplinar matéria sujeita à reserva constitucional de lei orçamentária,
diploma especialíssimo que por regular matéria sem abstração e generalidade é lei
meramente formal.
Não há dúvida de que os tratados passam a integrar o ordenamento jurídico
depois de submetidos à apreciação do Congresso Nacional, no exercício da competência
inscrita no art. 49, I, da Constituição Federal, no mesmo plano da legislação
ordinária, podendo revogar a existente e ser revogado pela superveniente.
A competência inscrita no art. 52, V, da Carta Política, invocada pelo
responsável e pela instrução técnica, trata do controle exercido pelo Senado Federal
sobre o endividamento público externo, autorizando ou vedando operações externas de
natureza financeira.
No caso presente, a União contraiu empréstimos junto ao BIRD e ao BID.
Comprometeu-se a aplicar os recursos deles originados no projeto federal denominado
Reforsus, condicionado, ainda, o uso do dinheiro a que as instituições aquinhoadas
sejam públicas ou, se privadas, sem fins lucrativos.
A conduta da Administração, portanto, está de acordo com os contratos
celebrados pela União.
Quanto à sua adequação ás duas últimas Leis de Diretrizes Orçamentárias,
entende o Ministério Público que a questão comporta discussões mais profundas, na
medida que o texto legal está redigido de forma ambígua, dando margem a
interpretações absolutamente excludentes.Trata - se de definir se o caput do artigo
17 da LDO para 1996 e do artigo 25 da LDO para 1997 referem-se às dotações ou às
entidades, voltadas para as ações de saúde prestadas pelas Santas Casas de
Misericórdia.
Embora entenda preferível a interpretação da norma que restringe o acesso
às verbas apenas às Santas Casas de Misericórdia, por entender que a menção expressa
a essas entidades não foi gratuita, reconhece o Ministério Público a plausibilidade
MIN-HGS-456 C:DOCUMENTOSVDOCS.01498597
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jurídica da tese oposta, no sentido de que as entidades sem fins lucrativos voltadas
para as ações de saúde prestadas pelas Santas Casas de Misericórdia poderiam ser
contempladas com dotações orçamentárias, financiadas com empréstimos internacionais.
Neste sentido, milita toda a praxis administrativa, realizada pelos
órgãos encarregados da aplicação das aludidas dotações orçamentárias, fato que não
pode, de modo nenhum, ser desconsiderado pelo exegeta.
Ademais, o regime constitucional brasileiro elevou à categoria de
princípio a universalidade no atendimento da população e as Santas Casas de
Misericórdia não estão presentes em todas as cidades brasileiras. A interpretação
restritiva do dispositivo orçamentário restringiria por demais a oferta de serviços
médicos, não podendo, as Santas Casas, mesmo nos locais em que situadas, suprir toda
a demanda por serviços de saúde. Aliás, esta demanda extrapola a capacidade de
atendimento até dos serviços públicos. Por isso, afigura-se razoável admitir fosse
a intenção do legislador tomar as Santas Casas de Misericórdia tão-somente o
paradigma de instituição privada apta a receber recursos públicos para a prestação
de serviços de saúde.
Sobre o tema, apenas a interpretação autêntica do Congresso Nacional,
mediante edição de texto legal inequívoco, poderia por fim á discussão.
Resta, então, analisar a conduta dos administradores diante dessa
configuração normativa algo nebulosa. Diante da dubiedade manifesta do texto legal,
entende o Ministério Público impossível exigir dos gestores do Reforsus a
observãncia da conduta restritiva na seleção das entidades privadas sem fins
lucrativos destinadas a participar do projeto.
Ressalta-se, ademais, mais uma vez, que o procedimento adotado e ora
questionado vem sendo aplicado desde 1996. É natural que a repetição do texto legal
na LDO de 1997 tenha, aos olhos dos gestores, referendado a praxis estabelecida.
Por essas razões, manifesta-se o Ministério Público de acordo com as
conclusões e proposições da unidade técnica, constantes da instrução fls. 28/33,
endossadas pela Sra. Diretora da Divisão Técnica e pela Sra. Secretária de Controle
Externo (f. 99)"
É o relatório
VOTO

Aprecia-se nesta oportunidade o resultado dos trabalhos
desenvolvidos pela 4@ SECEX no Projeto de Reforço à Reorganização do
Sistema Único de Saúde-REFORSUS, objetivando atender solicitação
formulada pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional, em atenção a requerimento do Deputado
Federal Sergio Miranda.
Como já comentado anteriormente, em Sessão de 18.02.1998 este
Plenário resolveu determinar à Unidade Técnica que verificasse se os
contratos firmados pelo Ministério da Saúde, no âmbito daquele projeto,
com as entidades privadas atendiam ao disposto no artigo 17, inciso III,
da Lei 9.293, de 15.07.96.
Foi registrado que para financiar o Projeto REFORSUS a
República Federativa do Brasil firmou dois contratos de empréstimo: ng
4.047-BR, com o Banco Internacional para a Reconstrução e o
Desenvolvimento - BIRD, e o ng 951/DC-BR, com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento -BID.
Ambos os Acordos, autorizados mediante Resolução pelo Senado
Federal, consoante imposição constitucional, prevêem repasses de recursos
públicas e para instituições privadas sem fins
para instituições
lucrativos que prestam serviços ao SUS, sem qualquer outra distinção ou
preferência entre elas.
Como colocado pela 4@ SECEX, não há exclusividade para as
M1N-HGS-456\C:DOCUMENTOSVDOCS 01498597
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Santas Casas de Misericórdia no repasse destes recursos.
De acordo com o parecer da Unidade Técnica, corroborado em
parte pelo Ministério Público, o procedimento adotado pela Gerência do
REFORSUS está consentâneo com a LDO e com os Acordos Internacionais
firmados.
Embora considere correto este posicionamento , tenho algumas
ponderações a fazer.
Com as vênias devidas, discordo do Ministério Público quando
afirma que o artigo 17 da Lei ng 9.294/96 e o artigo 25, da Lei ng
9.473/96 dão margem à interpretações excludentes devido a dúvidas
surgidas envolvendo o caput e o inciso III dos referidos artigos.
Analisando os artigos em sua totalidade , verifica-se que não
é cabível esse entendimento:
"Art.17 É vedada a inclusão de dotações a título de auxílios para
entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que sejam:
10'

voltadas para o ensino especial ou representativas da comunidade
escolar das escolas públicas estaduais e municipais do ensino fundamental ou, ainda,
unidades mantidas pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade-CNEC (grifamos);
cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal para recebimento de recursos oriundos de programas
ambientais doados por organismos internacionais ou agências estrangeiras
governamentais; e
voltadas para as ações de saúde prestadas pelas Santas Casas de
Misericórdia, quando financiadas com recursos de organismos internacionais."
"Art.25 É vedada a inclusão de dotações a título de auxílios para
entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que sejam:
de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino
especial ou representativas da comunidade escolar das escolas públicas estaduais e
municipais do ensino fundamental ou, ainda, unidades mantidas pela Campanha Nacional
de Escolas da Comunidade-CNEC;(grifamos)
cadastradas junto ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, para recebimento de recursos oriundos de programas
ambientais, doados por organismos internacionais ou agências governamentais
estrangeiras; (grifamos)
voltadas para as ações de saúde prestadas pelas Santas Casas de
Misericórdia, quando financiadas com recursos de organismos internacionais."

Deve-se registrar que os três incisos devem referir-se
necessariamente a um mesmo elemento (dotação ou orçamento).
Conforme se depreende do exame do texto legal acima
reproduzido, a referência é feita a entidades, pois os incisos I e II não
admitem outra interpretação.
Desta forma, entendo que não há ambigüidade. Está claramente
disposta a possibilidade de destinar-se recursos originários de
organismos internacionais, a título de auxílio, para entidades privadas
sem fins lucrativos que desenvolvam ações de saúde equivalentes às
prestadas pelas Santas Casas de Misericórdia, estas incluídas.
O próprio contrato firmado com o BID para angariar recursos
para financiamento do projeto REFORSUS prevê repasse de valores não
reembolsáveis às instituições públicas e às instituições privadas sem
fins lucrativos, conforme disposto em sua cláusula 4.02 - Utilização de
Recursos do Financiamento, in verbis:

•

"Com os recursos do Financiamento destinados ao Componente I do Projeto
descrito no Anexo A do Contrato, o Banco do Brasil poderá conceder, de acordo com
o Manual de Operação, recursos não reembolsáveis às instituições públicas e às
instituições privadas sem fins lucrativos, que prestam serviços ao Sistema Único de
Saúde(SUS)."

Este contrato está compatibilizado com as disposições das Leis
7
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ngs
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1997 e 1998,
9.293/96 e 9.473/97, respectivamente.
Assim, desde que as entidades privadas beneficiadas atendam
aos pré-requisitos estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e,
suplementarmente, aos estipulados nos Acordos Internacionais firmados,
não há o que questionar nos procedimentos adotados pelos gestores do
REFORSUS.
Em que pese considerar que verbas públicas deveriam ser
direcionadas exclusivamente para entidades públicas, julgando incabível
a destinação de recursos para equipar hospitais privados, entendo que não
há como decidir diferentemente, ante as expressas disposições das Leis
de Diretrizes Orçamentárias e dos Acordos Internacionais autorizados pelo
Senado Federal.
Esgotada nos autos a análise relativa à legalidade de conceder se dotações a título de auxílio a entidades privadas sem fins lucrativos,
nos moldes descritos, resta tratar da solicitação do Deputado Sérgio
Miranda no tocante à realização de inspeção nos contratos firmados
entre o Ministério da Saúde e as entidades prestadoras dos serviços de
saúde, dentro do projeto REFORSUS.
Como ressaltado no Relatório que embasou a Decisão ng 048/98,
prolatada neste TC em Sessão de 18.02.1998, este Tribunal está tratando
desta questão e de outras relativas ao Projeto no TC 013.790/97-8. Desta
forma, deve-se comunicar tal fato ao digno parlamentar para evitar-se
duplicidade de ações.
Assim, voto no sentido de que este Tribunal adote a Decisão que
submeto à deliberação deste Plenário.

em

24

TCU., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
de 1998.
junho
de

HUM
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Processo n° TC-014.985/97-7
Solicitação do Congresso Nacional

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator

Trata-se de Solicitação do Congresso Nacional, enviada pela Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, requerendo a realização de inspeção extraordinária
nos contratos firmados entre o Ministério da Saúde e as entidades prestadoras de serviços de
saúde, dentro do Projeto Reforsus — Reforça à Reorganização do Sistema Único de Saúde-, com
especial atenção para o atendimento do disposto no art. 17, III, da Lei n° 9.293, de 15.7.96
(LDO/97), no que tange aos contratos que envolvem entidades privadas.
Tal solicitação decorre de pedido do Deputado Federal Sérgio Miranda (fls. 2/14), no
qual noticia que entidades não enquadradas no disposto no art. 17, III, supra citado, estariam
sendo beneficiadas com recursos federais no âmbito do Reforsus, conforme dados coletados na
internet.
Diz o referido art. 17 da Lei 9.294/96, In verbis:

"Art. 17. É vedada a inclusão de dotações a titulo de auxílio para entidades
privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que sejam:
(-.)
III - voltadas para as ações de saúde prestadas pelas Santas Casas de
Misericórdia, quando financiadas com recursos de organismos
internacionais.

O art. 25. III, da Lei n° 9.473, de 22.7.97, configura dispositivo de idêntica redação.
incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o orçamento do ano civil de 1998.
Sobre o tema, relata a 4a SECEX o seguinte: "o Manual de Operações esclarece que
para habilitar-se ao financiamento do Refirsus, as instituições deverão, além de preencher uma
série de outras exigências, observar o disposto justamente na Lei n°9.293, LDO para 1997".
Por determinação contida na Decisão Plenária n° 48/98, realizou a 4a SECEX inspeção
na unidade de gerência do projeto Reforsus, na qual confirmou os dados noticiados pelo
Deputado Sérgio Miranda e colheu do sr. Gabriel Ferrato dos Santos, Coordenador-Geral do
Projeto Reforsus, as justificativas para inclusão no projeto de outras entidades nas Leis de
Diretrizes Orçamentárias para os orçamentos dos anos civis de 1997 e 1998.
As justificativas do responsável pela gerência do projeto, acolhidas pela unidade
técnica, são no sentido de que os contratos internacionais celebrados com o BIRD e o BID
• previram a possibilidade de os recursos serem repassados a quaisquer entidades sem fins
lucrativos, o que, aliado à universalidade de atendimento que informa o SUS, autoriza e justifica
a inclusão de outras entidades filantrópicas.

num
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Argumentam, ainda, que tais contratos, submetidos ao crivo do Senado Federal
conforme estabelece o art. 52 da Carta Magna, foram integrados ao ordenamento jurídicc
nacional, com status de lei federal especial. não sendo derrogados tacitamente por lei ordinária
geral.

II

Com a máxima vênia. entende o Ministério Público de forma diversa. Os contratos de
empréstimo internacional não são tratados internacionais, celebrados entre a República
Federativa do Brasil e pessoas jurídicas de direito público internacional, não podendo ter a
regência jurídica destes, por falta de requisitos de forma e de fundo.
Aliás, mesmo os tratados e convenções internacionais, ainda que guardando relação
de paridade normativa com o ordenamento infraconstitucional brasileiro, não podem disciplinar
matéria sujeita à reserva constitucional de lei orçamentária. diploma especialissimo que por
regular matéria sem abstração e generalidade é lei meramente formal.
Não há dúvida de que os tratados passam a integrar o ordenamento jurídico depois de
submetidos à apreciação do Congresso Nacional. no exercício da competência inscrita no art. 49.
I, da Constituição Federal, no mesmo plano da legislação ordinária, podendo revogar a existente
e ser revogado pela superveniente.
A competência inscrita no art. 52, V, da Carta Política, invocada pelo responsável e
pela instrução técnica, trata do controle exercido pelo Senado Federal sobre o endividamento
público externo, autorizando ou vedando operações externas de natureza financeira.
No caso presente, a União contraiu empréstimos junto ao BIRD e ao BID.
Comprometeu-se a aplicar os recursos deles originados no projeto federal denominado Reforsus,
condicionado, ainda, o uso do dinheiro a que as instituições aquinhoadas sejam públicas ou, se
privadas, sem fins lucrativos.
A conduta da Administração, portanto, está de acordo com os contratos celebrados
pela União.

III
Quanto à sua adequação às duas últimas Leis de Diretrizes Orçamentárias, entende o
Ministério Público que a questão comporta discussões mais profundas, na medida que o texto
legal está redigido de forma ambígua, dando margem a interpretações absolutamente
excludentes.
Trata-se de definir se o caput do artigo 17 da LDO para 1996 e o artigo 25 da LDO
para 1997 referem-se às dotações ou às entidades, voltadas para as ações de saúde prestadas
pelas Santas Casas de Misericórdia.
Embora entenda preferível a interpretação da norma que restringe o acesso às verbas
apenas às Santas Casas de Misericórdia, por entender que a menção expressa a essas entidades
não foi gratuita, reconhece o Ministério Público a plausibilidade jurídica da tese oposta, no
sentido de que as entidades sem fms lucrativos voltadas para as ações de saúde prestadas pelas
Santas Casas de Misericórdia poderiam, também, ser contempladas com dotações orçamentárias,
financiadas com empréstimos internacionais.
Neste sentido, milita toda a praxis administrativa, realizada pelos órgãos encarregados
da aplicação das aludidas dotações orçamentárias. fato que não pode, de modo nenhum, ser
desconsiderado pelo exegeta.
Ademais, o regime constitucional brasileiro elevou à categoria de princípio a
universalidade no atendimento da população e as Santas Casas de Misericórdia não estão
presentes em todas as cidades brasileiras. A interpretação restritiva do dispositivo orçamentário__
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implicaria restringiria por demais a oferta de serviços médicos, não podendo, as Santas Casas.
mesmo nos locais em que situadas. suprir toda a demanda por serviços de saúde. Aliás, esta
demanda extrapola a capacidade de atendimento até dos serviços públicos. Por isso, afigura-se
razoável admitir fosse a intenção do legislador tomar as Santas Casas de Misericórdia tãosomente o paradigma de instituição privada apta a receber recursos públicos para a prestação de
serviços de saúde.
Sobre o tema, apenas a interpretação autèntica do Congresso Nacional, mediante
edição de texto legal inequívoco, poderia por fim à discussão.
Resta, então, analisar a conduta dos administradores diante dessa configuração
normativa algo nebulosa. Diante da dubiedade manifesta do texto legal, entende o Ministério
Público impossível exigir dos gestores do Reforsus a observância da conduta restritiva na
seleção das entidades privadas sem fins lucrativos destinadas a participar do projeto.
Ressalte-se, ademais, mais uma vez, que o procedimento adotado e ora questionado
vem sendo aplicado desde 1996. É natural que a repetição do texto legal na LDO de 1997 tenha.
aos olhos dos gestores, referendado a praxzs estabelecida.
Por essas razões, manifesta-se o Ministério Público de acordo com as conclusões e
proposições da unidade técnica, constantes da instrução fls. 28/33, endossadas pela sra. Diretora
da Divisão Técnica e pela sra. Secretaria de Controle Externo (fl. 99).

Brasília-DF, 11 de maio de 1998
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DECISÃO N° 375/98-TCU - PLENÁRIO

Processo n°: 014.985/97-7
Classe de Assunto: II - Solicitação
Interessada: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.
4.Órgão: Secretaria Executiva do Ministério da Saúde
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Walton Alencar Rodrigues
Unidade Técnica: 4' SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - esclarecer à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional
que o repasse de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos no âmbito do Projeto REFORSUS está
consentâneo com as disposições das Leis de Diretrizes Orçamentárias para os exercícios de 1997 e 1998, nos
9293/96 e 9.473/97, respectivamente, e com os Contratos de Empréstimos firmados com organismos
internacionais para financiamento do projeto, aprovados pelo Senado Federal, desde que tais entidades
desenvolvam ações de saúde equivalentes às praticadas pelas Santas Casas de Misericórdia;
8.2 - informar àquela Comissão que a realização de inspeção nos contratos firmados entre o Ministério
da Saúde e as entidades prestadoras dos serviços de saúde, dentro do Projeto REFORSUS, dentre outras
questões, está sendo tratada no TC 013.790/97-8, em tramitação nesta Corte, e que, tão logo findo> os
respectivos trabalhos, ser-lhe-ão encaminhados os resultados;
8.3 - encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentaram ao
Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e ao
Deputado Federal Sérgio Miranda para conhecimento e
8.4- determinar a juntada destes autos ao TC 013.790/97-8, tendo em vista a correlação dos assuntos
analisados.
Ata n° 24/98 — Plenário.

•

Data da Sessão: 24/06/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva,
Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

ARAIV
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GRUPO II- CLASSE IV — PLENÁRIO
TC-008.961/95-6 - (com o Volume I)
Processos juntados:
TC-010.842/96-9 (Apartado — Relacionamento com a respectiva Entidade
Fechada de Previdência Privada)
TC-011.491/96-5 (Idem)
NATUREZA: Prestação de Contas — Exercício de 1994
ENTIDADE: Nuclen — Engenharia e Serviços S.A.
RESPONSÁVEIS: Evaldo Césari de Oliveira, Diretor-Presidente, e demais
arrolados às fls. 03/07
EMENTA: Prestação de Contas. Impropriedades relativas a excesso de
remuneração acima do teto constitucional. Citação. Respaldo em pareceres
jurídicos. Acolhimento das alegações de defesa apresentadas pelos
responsáveis. Dispensa de recolhimento do excesso, conforme precedentes
deste Tribunal. Contas julgadas regulares com ressalva. Determinações.

Trata-se da Prestação de Contas da Nuclen — Engenharia e Serviços S.A. relativa ao exercício
de 1994

A Secretaria de Controle Interno do Ministério das Minas e Energia — Ciset/MIVIE certificou
a regularidade, com ressalva, da gestão dos responsáveis no referido exercício (fls. 138/139), e a autoridade
ministerial pronunciou-se de acordo (fl. 145).
À vista da ocorrência de excesso de remuneração de dirigentes, e por proposta da 9° Secex (fls.
188/193), determinei, por Despacho à fl. 194, a citação dos dirigentes para apresentarem defesa ou recolherem
aos cofres da Nuclen as quantias discriminadas, acrescidas dos encargos legais, em face do recebimento, em
1994, de remuneração em excesso contrariando o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal e os
arts. 10 e 3 0 da Lei n° 8.852, de 04/02/1994 (a qual dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e
39, § 1°, da Constituição Federal, sendo que algumas partes inicialmente vetadas pelo Presidente da República
foram mantidas pelo Congresso Nacional em 04/04/1994).
Em atendimento às citações de fls. 196/199, os responsáveis encaminharam as alegações de
defesa de igual teor (fls. 001/218 do Volume I), as quais foram analisadas pelo AFCE Marcelo Martins
Pimentel, então lotado na l a Divisão da 9' Secex, cujas partes essenciais da instrução às fls. 216/229 transcrevo
a seguir por demonstrarem apropriadamente todos os pontos atinentes à matéria:
"Trata a presente instrução das respostas à citação dos dirigentes da Nuclen Engenharia e
Serviços S.A. - NUCLEN por excesso de remuneração, em desacordo com o disposto no inciso XI do art.
37 da Constituição Federal e arts. I° e 3° da Lei n° 8.852/92. Trata ainda da questão dos repasses da
empresa à Entidade Fechada de Previdência Privada - NUCLEOS, em cumprimento à Decisão 380/96
- Plenário.
REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES
2.
Foram citados os dirigentes, que apresentaram defesas idênticas, constantes às fls.
2.1
1/218- Vol. I, as quais analisaremos a seguir.
2.2 Exame das Alegações de Defesa
2.2.1 Inicialmente reportamo-nos ao item VII das correspondências enviadas (fls. 3, 58 e
112 - Vol. I), onde os suplicantes (..) alertam para o 'valor relativo ao mês de maio, lançada no citado
Quadro demonstrativo, cujo valor encontrado em excesso (..) (fl. 3 Vol. I) deve ser totalmente
desconsiderado, vez que se refere às diferenças relativas ao exercício de 1993, cuja reposição aos
1
\\Min-ca_132\c‘relatorios\00896195.doc

r-

bir

Tribunal de Contas da União

-39-

Sectotaxla à Inellg10
• (5°11"
O tn"
TC-008.961/95-6

dirigentes foi devidamente avalizada pela ELEIROBRÁS, conforme Parecer PRJ-034/94 de 24.01.94'.
No Parecer em referência, de fl. 55 - Vol. I, o Chefe do Departamento Jurídico da Empresa,
respondendo consulta a ele formulada, diz não restar 'qualquer dúvida quanto à exclusão de tal parcela
0
(ATS), assim como da gratificação de 20 % a que se refere o art. 3 , 5S' 1°, do Decreto-lei 2.355/87
mencionando as decisões plenárias da Egrégia Corte de números 117/92 e 294/93. 'Assim, prossegue
o Chefe do Departamento Jurídico, para a hipótese de a ELETROBRÁS não haver excluído tais rubricas
da remuneração dos seus dirigentes, o que se impõe é recompor a situação considerando esta
circunstância, mediante cálculo que aferirá eventuais diferenças a serem satisfeitas. '(..)
2.2.2
Quanto aos valores correspondentes ao Adicmt. s/13 salário', 'Abono Pecun. Férias' e 'Gral
Férias', somos pela rejeição das alegações de defesa.
2.2.3 No item VI das correspondências supra (fls. 2, 57, 111 e 166 - Vol. I), os suplicantes
discorrem a respeito da metodologia utilizada no cálculo da remuneração dos dirigentes:
'Antes de fevereiro de 1994, os dirigentes percebiam a remuneração do paradigma, acrescido
do adicional de 20%, calculado sobre aquela remuneração, sendo excluído, para fins de comparação
com o limite legal, o adicional por tempo de serviço do paradigma.
Em fevereiro e março de 1994, com a edição da Lei 8.852 de 04.02.94 (vetado o inciso lido
0
)
a
remuneração
dos dirigentes da NUCLEN foi estabelecida conforme determinação da 18° AGO
art. 5
desta Empresa, realizada em 26.04.94, de ser seguido o Decreto-lei 2.355 de 27.08.87 e compunha-se
de salário-básico, gratificação de cargo de confiança e anuênio do paradigma, acrescida do adicional
de 20 %, sendo, então, o total denominado vencimento, limitado à 90 % da remuneração do Ministro
de Estado.'
2.2.4 Em relação ao mês de janeiro, acreditamos não ser preciso tecer maiores
comentários, por não ter ocorrido, a nosso ver, excesso de remuneração.
2.2.5 No mês de fevereiro, ao contrário de março, não nos foi possível verificar a exatidão
do cálculo da remuneração do dirigente a partir da remuneração do paradigma. Todavia, considerando
como correto o efetivamente pago nesses dois meses, e que esse total está limitado à remuneração de
Ministro de Estado, conforme exposto à fl. 187, e ainda que não é possível a exclusão do ATS do
paradigma para efeito de comparação com o limite (Decisão 233/95 - 2a Câmara), somos pela rejeição
das alegações de defesa no que diz respeito à remuneração desses dois meses.
2.2.6 Prossegue a defesa com relação à remuneração dos meses de abril a dezembro:
'A partir de abril de 1994, com o advento do ATO DO PODER LEGISLATIVO, introduzindo
o inciso II do art. 5° da Lei 8.852/94, já mencionado acima, os dirigentes desta Empresa passaram a
perceber a remuneração total paga ao paradigma, constituída de:
salário (limitado a 90 % da remuneração do Ministro de Estado);
vantagem pessoal do paradigma (parcela do salário básico superior a 90 % da remuneração
do Ministro);
- gratificação de cargo de confiança do paradigma (ou a parcela compreendida entre 90 %
e 100 % da remuneração do Ministro);
Sobre o total encontrado acima, incidiu o adicional de 20 %.
De acordo com esta conceituação, explicitada nos Pareceres acima, os proventos mensais dos
dirigentes foram, no exercício de 1994:
vencimentos: a parcela correspondente a 90 % da remuneração do Ministro de Estado;
vantagem pessoal: a diferença entre o total obtido na sistemática supra e o valor dos
vencimentos, limitada tal vantagem a 100 % do salário do Ministro de Estado.'
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2.2.7 Primeiramente, gostaríamos de lembrar que a remuneração dos dirigentes deverá ser
calculada conforme o disposto no art. 3° do Decreto-lei 2.355/87. Os §§ I° e 2° desse artigo
estabelecem:
'§ 1 0 O dirigente que optar pela forma de retribuição prevista neste artigo fará jus a um
acréscimo correspondente a 20 % (vinte por cento) da remuneração do cargo para o qual tenha sido
eleito, nomeado ou designado.
§ 2° Para fins de fixação dos honorários, bem assim para cálculo do acréscimo de que trata
o parágrafo anterior, serão consideradas, exclusivamente, as parcelas da maior retribuição paga a
empregado da entidade, compreendendo:
o salário-base do Plano de Cargos e Salários, efetivamente pago e não computadas as
vantagens a que se refere o art. 50;
a gratificação de função ou equivalente;
a gratificação de Natal (Lei n° 4.090, de 13 de julho de 1962);
o adicional por tempo de serviço.'
2.2.8 Verifica-se pelas tabelas enviadas pela empresa que o cálculo dos honorários não foi
0
feito de acordo com o declarado (item 2.2.6 acima), mas sim de acordo com art. 3 do DL 2.355/87, pois
foi incluído o Adicional por Tempo de Serviço do paradigma para efeito de aplicação do adicional de
20 %. Além disso a parcela 'Vantagem Pessoal do Paradigma' não foi incluída na base para aplicação
do adicional de 20 % (não inclusão essa, aliás, feita de forma inadvertidamente correta, pois essa
vantagem pessoal do paradigma, além de estar erroneamente calculada, não pode ser utilizada para
efeitos de incidência do adicional de 20%, tendo em vista não constar das parcelas elencadas no § 2°
do art. 3°, DL 2.355/87) (..)
2.2.9 Ressaltamos para o equívoco no entendimento do que é 'vantagem pessoal' do
paradigma, no mês de setembro (assim como outubro e agosto, mês no qual foram pagas cinco
0
'vantagens pessoais' retroativas). Diz o inciso lido art. 5 da Lei n°8.852/94, que deverão ser adotadas
medidas indispensáveis à adequação das situações que se encontrem em desacordo com o disposto nos
arts. 2° e 3°, procedendo 'à transformação em vantagem pessoal, nominalmente identificada, sujeita
ao limite previsto no art. 3 0, das parcelas que excederem o montante a que se refere o art. 2°, aplicandose a essa vantagem os mesmo percentuais ...' Assim, o salário de setembro do paradigma deveria ser
R$ 2.824,66 (90% da remuneração do Ministro de Estado) que, somado a R$ 210,61, totalizaria R$
3.035,27. Todavia, essa diferença não afeta o cálculo do limite remuneratório dos dirigentes, pois
mesmo que os honorários fossem calculados a partir desse valor, ainda assim estariam acima do teto
máximo.
2.2.10 Gostaríamos de reafirmar que, no que tange aos meses de abril a dezembro, e apesar
de não mencionado pela empresa, o ATS do paradigma não pode ser excluído da remuneração do
dirigente, para efeitos de comparação com o limite remuneratório (Decisão 233/95 - 2 a Câmara).
2.2.11 Somos, portanto, pela rejeição das alegações de defesa apresentadas pela empresa,
a menos do item VII das correspondências de fls. 3, 58 e 112 - Vol. L analisado nos itens 2.2.1 e 2.2.2
acima.
2.2.12 Reproduzimos a seguir os quadros demonstrativos com a correção constante dos itens
2.2.1 e 2.2.2. [Os Demonstrativos de Remuneração encontram-se às fls. 221/22411
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA - NUCLEOS
3.
A
NUCLEN enviou, através da carta P-241/96, de fl. 219 Vol. I, de 06.09.96, o total
3.1
de repasses efetuados pela empresa à NUCLEOS no ano de 1989, atualizados pelo IGP-DI até 1994,
além da relação empresa/empregado verificada naquela ano. Observa-se que, em contraste com as
informações constantes à fl. 130, item 6.8.1, os limites estabelecidos pela Lei n° 8.694/93, art. 24 incisos
I e II, não foram excedidos.
3
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CONCLUSÃO
4.
Ante o exposto, propomos preliminarmente, nos termos do art. 12, § 1°, da Lei n° 8.443/92
c/c art. 153, § 2°, do Regimento Interno do TCU, a rejeição parcial das alegações de defesa e afixação
de novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento aos cofres da empresa das
quantias devidas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, nos termos da legislação
vigente, devido ao seguinte fato:
- Excesso de remuneração, com infringência do inciso XI do art. 37 da Constituição Federal
e arts. 1°e 3° da Lei n° 8.852/92.(..)"
O Sr. Secretário da 9' Secex assim expôs seu posicionamento (fl. 226):
"Apesar de ser a matéria de abordagem constante neste Tribunal, por quase duas décadas,
a remuneração de dirigente oferece, ainda hoje, controvérsias insuperáveis, motivadas por diversos
fatores, dos quais podemos listar alguns como principais:
1 – existência de rubricas diferenciadas na composição salarial de dirigentes e empregadosparadigmas;
2 – tratamento também diferenciado entre dirigente-empregado e dirigente-não-empregado
(fator este que gera dificuldades quanto ao vínculo empregaticio, pagamento de férias, indenizações
trabalhistas, rescisões contratuais no término de mandato, etc.);
3 – múltiplas interpretações, ante o emaranhado de normas, pelos órgãos jurídicos e
consultivos, surgidas no âmbito dos Ministérios, das Controladoras e das empresas em geral;
4 – metodologias de cálculo díspares de empresa para empresa, a despeito da legislação
existente; e
5 – critérios de inclusões e/ou exclusões das diversas rubricas componentes do quantum
remuneratório.
Da matéria, o que resta de cristalino é o limite remuneratório estabelecido na Constituição
Federal, o qual originou os tetos estabelecidos em leis específicas.
De todo o exposto, atento tão-somente ao limite constitucional — teto legal —, sem, portanto,
permear o mérito dos critérios e das metodologias de cálculo, endosso a proposta da instrução, inserida
na conclusão de fls. 220."
Ouvido por iniciativa deste Relator, o Ministério Público (fl. 228) acompanha o posicionamento
da Unidade Técnica e propõe que, quando do julgamento de mérito, seja determinado à Nuclen a adoção das
medidas necessárias à correção das falhas/impropriedades de natureza formal mencionadas nos subitens 10.2.1,
10.2.2, 10.2.4, 10.2.6, 10.2.7.1 e 10.2.8.1, às fls. 154/158.
É o Relatório.
VOTO
Assiste razão ao Sr. Secretário da 9' Secex ao alegar a existência de "controvérsias
insuperáveis" quanto ao assunto excesso de remuneração de dirigentes. À vista dessa reconhecida imprecisão
do complexo normativo que disciplina o assunto, este Tribunal tem com freqüência dispensado os responsáveis
de devolverem as quantias recebidas a maior quando os pagamentos questionados se apoiaram em pareceres
jurídicos do órgão próprio da estatal, situações semelhantes à que ora se discute nestes autos (Acórdãos nos
123/94 – Prestação de Contas da Teleron, 221/93 – idem da Petrofértil; 098/93 – idem da Telebrás; 066/94
– idem da Excelsa; e 062/95– BNDES; e Decisão n° 277/98 – Denúncia contra a Petrobrás, todos exarados
pelo Plenário).
Compulsando as defesas uniformes apresentadas pelos responsáveis, observo que, na fixação
da remuneração de dirigentes, a Nuclen tomou por base os pareceres jurídicos da Eletrobrás juntados às fls.
04/55 do Volume I, os quais continham algum equívoco de interpretação da legislação aplicável à matéria,
conforme demonstrado pela instrução da 9a Secex transcrita no Relatório precedente.
4
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Verifica-se também que a questão relacionada com a entidade fechada de previdência — Nucleos
restou solucionada, conforme mencionado pela instrução, uma vez que os limites estabelecidos pela Lei n°
8.694/93, art. 24 incisos I e II, não foram excedidos.
Assim, na mesma linha dos precedentes mencionados anteriormente e contrariamente aos
pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público nestes autos, considero que o Tribunal deve julgar
regulares, com ressalva, as presentes contas, dispensando-se a devolução das quantias pagas em decorrência
da equivocada interpretação dos dispositivos legais pertinentes a essas questões, pelas razões expostas, mas
determinando-se a estrita observância das normas pertinentes à remuneração de dirigentes de estatais, e VOTO
por que seja adotado o ACÓRDÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 24 de junho de 1998.

`-‘
Carlos 4tila Álvares da Silva
Ministro Relator

•
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ACÓRDÃO N° 087/98—TCU — PLENÁRIO
Processo n° TC-008.961/95-6 (com o Volume 1)-Processos juntados: TC-010.842/96-9 e TC-011.491/96-5.
Classe de Assunto: IV - Prestação de Contas - Exercício de 1994.
Responsáveis: Diretoria - Evaldo Césari de Oliveira (Diretor-Presidente), Geraldo César Mota, Fernando
Antônio Salgado Henning e Gerd Karl Siegfried HabedanIc Hossbach; Conselho de Administração - Mauro
Fernando Orofino Campos (Presidente), Evaldo Césari de Oliveira, Adolf Josef Huettl, Hermann Heinemann
Wever, Zélia Vicentina Serafim Baby, Marcello Lignani Siqueira e Norberto de Franco Medeiros; Conselho
Fiscal — Adelmo Tsuguio Kosaka, Bernd Kerner, Julio Pedro Vaz Esmeraldo e Luiz Oswaldo Norris Aranha.
Entidade: Nuclen — Engenharia e Serviços S.A.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas, Procurador.
Unidade Técnica: 9 Secex.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Nuclen — Engenharia e
Serviços S.A., de responsabilidade de Evaldo Césari de Oliveira (Diretor-Presidente), e demais responsáveis
relacionados no item 3 supra, relativas ao exercício de 1994.
Considerando que o Controle Interno emitiu sobre as contas de que trata este processo
certificado de regularidade, com ressalva;
Considerando que foi promovida a citação dos responsáveis e de outros dirigentes da empresa,
devido à constatação do recebimento de excessos remuneratórios durante o exercício em tela, em desacordo
com os limites estabelecidos na Constituição (art. 37, inciso XI) e no art. 1° do DL n° 2.355/87, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei n° 7.923/89;
Considerando que as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis demonstraram que,
na fixação das parcelas remuneratórias, a Nuclen se baseou em pareceres jurídicos da Eletrobrás; e
Considerando os precedentes, objeto dos Acórdãos n' s 123/94 — Prestação de Contas da
Teleron, 221/93 — idem da Petrofértil; 098/93 — idem da Telebrás; 066/94 — idem da Excelsa; e 062/95—
BNDES; e Decisão n° 277/98 — Denúncia contra a Petrobrás, todos exarados pelo Plenário,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso
II, da Lei n° 8.443/92, em:
8.1. acolher as alegações de defesa apresentadas em resposta à citação dos responsáveis;
8.2. julgar as presentes contas regulares, com ressalva, dando-se quitação aos responsáveis indicados no
item 3 supra; e
8.3. determinar à Nuclen que:
8.3.1. observe fielmente, na fixação da remuneração de seus dirigentes, as disposições do Decreto-lei n°
2.355/87, com alterações posteriores, e da Lei n° 8.852/94;
8.3.2. adote as seguintes medidas necessárias à correção de falhas/impropriedades de natureza formal
apontadas pelo Controle Interno:
análise pelo Conselho Fiscal, ao menos trimestralmente, dos balancetes e demais demonstrações
financeiras, conforme disposto no inciso VI do art. 163 da Lei n° 6.404/76;
acompanhamento, pela Auditoria Interna da Nuclen, da implementação das recomendações apontadas;
ao celebrar novo Acordo Coletivo de Trabalho, não mais inclua o parcelamento do adiantamento de
férias para os empregados admitidos após a edição do Decreto-lei n° 2.355/87, e alterações posteriores;
nas licitações destinadas à aquisição de veículos, abstenha-se de especificar marca e incluir acessórios
opcionais, contrariando o art. 3 0 , § 1 0 , inciso I, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores;
8.3.3. providencie, se ainda não o fez:
o recolhimento relativo a uma diária concedida a maior ao servidor Mário Sérgio Costa e emita
autorizações de viagens complementares nos casos de prorrogação dos respectivos períodos;
a regularização da situação da Advogada Aidê Maria Guarniere Galil, contratada com dispensa de
licitação fundamentada no inciso IV do art. 24 da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, sem a
caracterização da situação emergencial; e
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8.4. encaminhar cópias do presente Acórdão, bem como dos relatórios e votos que o fundamentam, à
Secretaria de Controle Interno do Ministério das Minas e Energia - Ciset/MME, para conhecimento e
acompanhamento da implementação, pela Nuclen, das medidas e providências determinadas no subitem 8.3
supra.
Ata n° 24/98 - Plenário.
Data da Sessão: 24/06/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva
(Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que votou com ressalva: Humberto Guimarães Souto.

RAIVA
Pre id nte em exer. cio

Fui presente:

•

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator

A TO ALENCAR RÇIDRIGUES
Rep. do Ministério afico

—
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GRUPO II— CLASSE IV — PLENÁRIO
TC-625.038/97-5
NATUREZA: Tomada de Contas Especial
ENTIDADE: Caixa Econômica Federal, Agência Pinheiro Machado/RS
RESPONSÁVEL: Jacir Paulo Delazeri, ex-Gerente.
EMENTA: Tomada de Contas Especial. Concessão de créditos
financeiros a clientes com restrições cadastrais. Citação.
Reconhecimento, por parte de Setores da CEF, de que as medidas
econômicas baixadas pelo Governo Federal no período em que
ocorreram as operações financeiras inquinadas dificultaram a adoção
tempestiva das ações corretivas pelas equipes da Instituição. Ausência
de má fé. Alegações de defesa acolhidas. Contas regulares com
ressalva. Quitação ao responsável.

Tratam os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada contra o Sr. Jacir
Paulo Delazeri em razão da concessão de crédito rotativo a clientes da Caixa Econômica Federal que
apresentavam "restrições cadastrais e expressivo volume de cheques devolvidos por insuficiência de
fundos quando da liberação dos créditos" e que, posteriormente, tornaram-se inadimplentes.
A Ciset/MF certificou a irregularidade das contas (fls. 64/65), sendo nesse mesmo sentido
o pronunciamento da autoridade ministerial (fl. 67).
Citado regularmente (fl. 76/77) para recolher o valor global de R$9.076,07 (valor de
08/04/1997), o responsável, após obter vista dos autos (fl. 80), apresentou as alegações de defesa de fls.
81/89 que se resumem nos seguintes tópicos:
os transtornos advindos com a implantação do "Plano Brasil Novo" (moeda nova,
supressão de algarismos, ordens e contra-ordens sobre procedimentos, etc.) teriam dificultado e até
inviabilizado o controle das contas correntes dos clientes;
- a demora (atraso de até 04 dias) na remessa, pela Câmara de Compensação, em virtude da
distância desta, teria também ocasionado o "descontrole total da real posição das contas correntes dos
clientes, e por conseqüência, impossibilitado qualquer apuração dos cheques sem provisão de fundos";
em decorrência do atraso da entrega dos cheques oriundos da Câmara de Compensação
de Pelotas/RS foi impossível proceder à devolução dos mesmos, acarretando à agência o ônus decorrente,
porquanto houve excedente na conta dos correntistas;
diante de tal fato, e considerando "a existência de bens imóveis em nome dos
correntistas, sem gravames e devidamente registrados no cartório competente", entendeu ser conveniente
à CEF conceder um crédito (crédito rotativo e crédito pessoal com aval);
posteriormente, diante de inadimplência dos tomadores, o ex-gerente informa ter adotado
as providências com vistas a reaver o valor da dívida, mediante a inclusão dos devedores nos cadastros
dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, ENE e Cerasa) e emitiu letras de câmbio relativamente ao Crot Crédito Rotativo (cheque azul) de acordo com as normas da CEF, bem como viabilizou o protesto, pelo
cartório competente, de todo o débito;
paralelamente, continuou "tentando cobrar o débito dos devedores, vez que estes
entabulavam a venda de seu automóvel FIA T, cujo preço seria destinado a liquidar o débito com a
CEF";
em 07/11/1990 'foi destituído do cargo de Gerente, recebendo ordens para assumir novo
posto em Porto Alegre em menos de 24 horas, o que acarretou na impossibilidade de resolver o
negócio";
1
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posteriormente a CEF ajuizou ações de execução para cobrança da dívida, contra os
tomadores — Sr. Rui Afonso Pires e Sra Idalina Burgo Pires — mas não obteve êxito em razão de "falta de
interesse do corpo jurídico da CEF no sentido de cobrar do real devedor o crédito ora pleiteado";
a CEF teria parcela de culpa pela inadimplência dos tomadores por adotar juros
"escorchantes".
Após analisar as alegações de defesa (fls. 121/123 e 127/129) a Secex/RS, com endosso do
Ministério Público (fl. 130), propõe sejam elas rejeitadas, comunicando-se a decisão ao responsável, nos
termos do art. 12, § 1°, da Lei n° 8.443/92.
É o Relatório.
VOTO

•

•

Em pauta Tomada de Contas Especial do ex-Gerente da Agência Pinheiro Machado/RS, da
Caixa Econômica Federal - CEF, Jacir Paulo Delazeri, objetivando o ressarcimento de prejuízo decorrente
de operações financeiras das quais, por inadimplência dos tomadores, resultou o prejuízo de Cr$
311.816,19 (valor original) à Instituição que, diante do insucesso na cobrança dos reais devedores pela via
judicial, iniciou o presente processo.
Emerge dos autos aspecto singular, mas sempre presente em processos nos quais se
atribuem débitos a administradores que militam em atividades negociais, como é o caso vertente. Refirome aos riscos inerentes às entidades comerciais, aí incluídas as instituições bancárias, cuja margem de
incidência, como se sabe, cresce na medida em que se acirra a concorrência do mercado, exigindo dos
dirigentes maior esforço, senso de oportunidade e até mesmo um superior grau de ousadia, da qual
dependem e não raro defluem significativas operações ou transações nas áreas consideradas, não obstante
a constante presença dos mencionados riscos.
Por outro lado, sem embargo do acima exposto e da natureza jurídica da Caixa Econômica
Federal (empresa pública), permito-me valer, analogicamente, do princípio do "Dever de Diligência"
contido no art. 153 da Lei das Sociedades por Ações (n° 6.404/76). Ali inscreveu-se que ao administrador
cabe, no exercício de suas funções e no trato dos interesses da empresa, empregar o cuidado e diligência
que costuma empregar na gestão dos seus próprios negócios.
Por certo, em função da onipresença daqueles riscos no universo mercadológico e da
possibilidade de perdas ou insucessos, que não devem ser a regra, mas a exceção, é que o legislador
impôs ao gestor aquela obrigação. Dela decorre, obviamente, a necessidade de, a cada ato que envolva
riscos, ponderar-se a equação risco/retorno ou custo/beneficio, visando a minimizar a ocorrência de atos e
operações malsucedidos
II
Caso concreto, verifica-se das alegações de defesa que, além das dificuldades apresentadas,
oriundas das medidas governamentais e confirmadas pelos vários setores da própria CEF, o responsável
agiu sem culpa ou dolo, buscando, ao contrário, o melhor para a instituição, ou seja: o recebimento dos
créditos. Ademais, não se materializando essa expectativa, adotou de imediato as providências
disponíveis com vistas a forçar o recebimento, sem prejuízo da negociação direta com os devedores, cujo
curso foi prejudicado, porquanto interrompido com sua transferência para Agência de outra localidade, já
agora como empregado destituído da função de Gerente.
III
Constam da peça defensória, entre as justificativas para a concessão dos créditos aos
beneficiários, as dificuldades em monitorizar as contas correntes no período de implantação do plano
econômico baixado pelo Governo Federal no primeiro semestre de 1990, fato esse realçado e considerado
como atenuante pelo Derar/PO, da CEF (fls. 26/29), ao analisar os autos de "Apuração Sumária" para
examinar as anormalidades apontadas por relatório de inspeção realizada pela própria CEF. Com efeito,
constam daquele parecer as seguintes conclusões:
2
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"É demasiado admitir que, face ao Plano Brasil Novo, as ocorrências não pudessem ser
alvo de atenção e cuidados saneadores, mas é forçoso reconhecer que o tumultuado período de
providências de ajustes acarretou enormes dificuldades às Agências, prejudicando a adoção de
prioridades, com reflexos, sem dúvida, na tempestividade da ação corretiva das equipes da CEF...
Assim, diante do exposto, considero que o empregado JACIR PAULO DELAZERL tendo
sido dispensado da Gerência em novembro de 1990, com remoção como simples funcionário para
outras dependências da CEF, já está suficientemente advertido..."
Constam, também, da "Apuração Sumária" e do Parecer do órgão jurídico da CEF (Jurir)
as seguintes afirmativas:
"Não foram identificadas atitudes que sugerissem má fé por parte da administração da
Agência" e "Registre-se igualmente, que houve evolução no saneamento das ocorrências
apontadas".
Tais afirmações dos órgãos encarregados de apurar os fatos e sobre eles opinar corroboram
as alegações de defesa apresentadas.
Não se pode olvidar, e isso milita em prol do responsável, que de todas as operações
realizadas (o ex-Gerente refere-se a mais de cem mil), apenas três resultaram em prejuízo, tratando-se,
portanto, de casos isolados e que caracterizam, conseqüentemente, excepcionalidade.
Diante do exposto, VOTO, data vênia dos pareceres, no sentido de que sejam acolhidas as
alegações de defesa em exame, e por que seja adotado o ACÓRDÃO que ora submeto a este Plenário.
Sala das Sessões, em 24 de junho de 1998.

Carlos Átila Álvares da Silva
Ministro Relator

3
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ACÓRDÃO N° 088/98-TCU-PLENÁRIO
Processo n° 625.038/97-5
Classe de Assunto: IV-Tomada de Contas Especial.
Responsável: Jacir Paulo Delazeri, ex-gerente.
Unidade: Caixa Econômica Federal — CEF, Agência Pinheiro Machado /RS.
Relator: Ministro Carlos Átila Alvares da Silva.
Representante do Ministério Público: De Cristina Machado da Costa e Silva, Procuradora.
Unidade Técnica: Secex/RS.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de
responsabilidade de Jacir Paulo Delazeri, ex-Gerente da Agência Pinheiro Machado/RS, da Caixa
Econômica Federal, instaurada em razão da inadimplência de clientes quanto ao pagamento de créditos
que lhes foram concedidos pelo responsável, no valor original de Cr$311.816,19 (trezentos e onze mil e
oitocentos e dezesseis cruzeiros e dezenove centavos).
Considerando que, citado, ante a imputação do débito sob o fundamento de que não teriam
sido consideradas restrições cadastrais dos tomadores, o responsável apresentou alegações de defesa;
Considerando que os órgãos da Caixa Econômica Federal incumbidos de manifestar-se
sobre a questão asseveram que, efetivamente, as providências de ajustes adotadas pelo Governo Federal
em 1990 trouxeram "enormes dificuldades às Agências", prejudicando sensivelmente a "tempestividade
da ação corretiva das equipes da CEF";
Considerando que os mencionados órgãos registraram, unanimemente, que não houve má
fé por parte do ex-Gerente, e que este vinha realmente promovendo a "evolução no saneamento das
ocorrências apontadas";
Considerando que tais assertivas corroboram as alegações de defesa oferecidas pelo
responsável; e
Considerando, finalmente, que de todas as operações realizadas pela Agência Pinheiro
Machado/RS em período dito "tumultuado" pelos próprios setores técnicos e jurídico da CEF, apenas três
resultaram em prejuízo,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da
Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1°, inciso I; 16, inciso II; e 23, inciso II, da Lei n° 8.443/92,
em acolher as alegações de defesa apresentadas, julgar as presentes contas regulares, com ressalva, e dar
quitação ao responsável, Sr. Jacir Paulo Delazeri.
Ata n° 24/98 — Plenário.
Data da Sessão: 24/06/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva
(Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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Fui presente:
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CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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Rep. do Ministéri Público
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GRUPO I - CLASSE IV - PLENÁRIO
TC-524.013/91-8
NATUREZA: Tomada de Contas Especial.
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Floresta/PE.
RESPONSÁVEL: Afonso Augusto Ferraz, ex-Prefeito.

Tomada de Contas Especial instaurada por meio de Decisão
Plenária, em face de denúncia apresentada, originalmente, ao
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Citação do
responsável. Direito à ampla defesa assegurado, uma vez que o exPrefeito solicitou e obteve vista dos autos. Rejeição das alegações
apresentadas, já que vieram desprovidas de elementos suficientes
capazes de comprovar o bom e regular emprego dos recursos
transferidos pelo FNDE/MEC. Fixação de novo e improrrogável
prazo.

RELATÓRIO

•

Na Sessão Plenária de 12/06/90, o Tribunal, ao ter presente o TC n° 500.356/89-0,
relativo à denúncia formulada ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco dando conta de possíveis
irregularidades na aplicação de recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE/MEC à Prefeitura Municipal de Floresta/PE, resolveu determinar a instauração da
Tomada de Contas Especial objetivando obter os valores não utilizados nos fins a que haviam sido
destinados.
Nos termos do expediente de fls. 20, o FNDE/MEC instaurou a competente TCE tendo
em vista que as prestações de contas foram consideradas irregulares.
Por sua vez, a CISET/MEC certificou a irregularidade das presentes contas, tendo a
autoridade ministerial se manifestado de acordo (fls. 27/34).
No âmbito deste Tribunal, a Instrução de fls. 206/211 apontou os seguintes fatos, os
quais foram objeto da citação:
- Valor de Cr$ 60.000.000,00, recebido em 12/11/85:
Irregularidade: segundo auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a
obra relativa à construção de 2 escolas com 4 salas de aulas e outras dependências não foi realizada.
- Valores de Cr$ 52.000.000,00 e Cr$ 110.000.000,00, recebidos em 09 e 31/12/85,
respectivamente:
Irregularidades:
das 8 unidades previstas, somente duas foram recuperadas;
construção de duas unidades escolares com uma sala de aula apenas, e não duas;
a última parcela foi quitada em 28/02/86, pelo menos um ano e meio antes de
construídas as unidades;
As notas fiscais referem-se a serviços que não foram prestados.
- Valores de Cz$ 900.000,00 e Cz$ 250.000,00, recebidos em 24/10/86:
foi construída uma única unidade escolar, em vez de cinco;
não foram realizados quaisquer reparos em cinco unidades escolares;
numeração sucessiva e ininterrupta de notas fiscais de serviços;
emissão de empenho a posteriori;
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notas fiscais extraídas do mesmo talonário, sendo que a de número superior (032) foi
emitida nove meses antes da emissão da de numeração menor (013);
os empenhos não estão acompanhados das respectivas notas fiscais;
a nota fiscal desses serviços n° 031, de 30/12/86, foi emitida 11 meses depois da
emissão da n° 32, de 24/01/86, utilizada para comprovar as despesas de construcão;
inexistência de procedimento licitatório para a contratação das obras;
contratação direta da Empresa Construção Baixo Pajeú, pertencente ao Sr.Deudedit
Cometi° da Silva,
Secretário de Obras do Município.
- Valor de Cz$ 980.000,00, recebido em 22/10/87:
as unidades de Capoeira do Barro e Mari estavam em construção por ocasião da
auditoria do TCPE (realizada entre julho e setembro de 1988), e as obras tiveram início nos meses de
junho e julho de 1988, quando os recursos alocados correspondentes já tinham sido empenhados e pagos
desde dezembro de 1987;
a construção da unidade de Gameleira restou duvidosa;
a unidade escolar de Poço Cercado foi construída entre os meses de novembro e
dezembro de 1987; não poderia, portanto, estar sendo recuperada nessa mesma oportunidade;
a unidade escolar de Pedra Ferrada foi beneficiada com pequenos reparos, porém
efetuados em julho de 1988 e não em novembro de 1987, como indicam os documentos de despesa;
inexistência de procedimento licitatório;
a contratação direta foi efetuada com a firma José de Souza Jota, pertencente a
familiares do Prefeito.
O Sr. Afonso Augusto Ferraz, no uso do direito constitucional de defesa, requereu e
obteve cópia dos autos (fls. 228/229). Teve, portanto, conhecimento das irregularidades que lhe são
imputadas.
Em atendimento, o responsável apresentou suas alegações de defesa constantes às fls.
235/240, vazadas nos seguintes termos:

•

lb

Os fatos, supostamente irregulares, teriam acontecido nos ... anos de 1985, 1986 e
1987, período particularmente agitado da política de Floresta, que contribuíram para gravíssimas e
lutuosas ocorrências. Nessa época, acusações, denúncias e tentativas de intervenções se sucederam.
Felizmente, o bom senso voltou a reinar em Floresta. Os espíritos se acalmaram.
Desse tempo são as denúncias de malversação de recursos públicos, feitas perante o
TC de Pernambuco e perante a Justiça Federal (Ação Popular proposta por Neuma Araújo Ferraz e que
foi julgada improcedente). Naquele tempo, as acusações que são objeto deste Processo de Tomada de
Contas Especial n° 524.013/91 já tinham sido lançadas contra o ora Defendente. E este as destruiu, uma a
uma, conforme pode ser constatado com os documentos juntos, ambos constantes dos autos: Doc. n. 03 Certidões da Delegacia do MEC/PE - fls. 52/53; Doc. n. 04 - Prestação de Contas - fls. 63/135."
Ressalta que o Relatório Prévio n° 276/89 do Auditor Geral do Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco, que fundamentou a Decisão do TCU, é extremamente cauteloso, uma vez que em
nenhuma parte afirma que houve a suposta malversação, apenas insinua que os autos conteriam "sérios
INDÍCIOS de desvios de recursos liberados pelo Ministério da Educação em favor do Município de
Floresta...".
"Então, como inculpar-se alguém com base em 'INDÍCIOS', sobretudo quando tais
indícios foram destruídos com prova documental idônea e o próprio Parecer da Delegacia do MEC em
Pernambuco?"
Min_bjb_160p\ processos do 13113 \ 1998 d I
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Diante disso, solicita o arquivamento dos autos. Se negado, solicita que seja realizada
vistoria nas contas respectivas e nas obras.
A Instrução de fls. 245/251, após efetuar análise nas alegações apresentadas, destaca
que os elementos em que se funda a defesa do responsável já se encontravam nos autos à época da
análise efetuada pela SECEX/PE. A Certidão da Delegacia do MEC (fls. 52/53), que o ex-Prefeito entende
como comprovação da aplicação dos recursos, relata a aprovação da prestação de contas por parte do
DEMEC em Pernambuco. Ocorre que a análise dessas contas por parte do órgão repassador se restringiu
aos aspectos formais de sua apresentação e tinha por base declarações da própria Prefeitura, como se pode
ler na mesma Certidão (fls. 52/53). Quanto aos documentos das fls. 63/135, prestação de contas da
Prefeitura, em vez de provarem algo de favorável ao ex-Prefeito, reforçaram as evidências da irregular
aplicação dos recursos, como já relatados às fls. 206/211.
Sobre a afirmação de que a Justiça Federal teria arquivado a Ação Popular que versava
sobre a mesma matéria, o Analista considera que a competência para julgar as contas dos administradores
é do Tribunal. Ressalta que ao administrador dos recursos públicos cabe comprovar o seu bom e regular
emprego (art. 93 do Decreto-lei n° 200/67). No caso em questão, considera que isso não ocorreu, pois
tanto as verificações in loco quanto às de natureza documental levam a inferir o oposto.
Diante disso, propõe, com o endosso da Diretora e da Secretária (fls. 251), que o
Tribunal rejeite as alegações apresentadas, concedendo ao responsável novo e improrrogável prazo de 15
(quinze) dias para que efetue o recolhimento do débito, devidamente corrigido.
O Ministério Público manifesta-se de acordo (fls.252).
É o Relatório.
VOTO
Esta Tomada de Contas Especial teve origem na Decisão Plenária proferida no TC n°
500.356/89-0 (Ata n° 28/90).
Referido processo tratava de denúncia formulada pelos Srs. Afonso Aurélio Novaes e
Ulisses de Sousa Ferraz, então vereadores do Município de Floresta/PE, sobre irregularidades que teriam
sido praticadas pelo Sr. Afonso Augusto Ferraz, ex-Prefeito do supracitado Município, na aplicação de
recursos oriundos do FNDE/MEC, nos exercícios de 1985, 1986 e 1987, destinados à construção ou
reparação de unidades escolares.
Originariamente, a denúncia foi formulada ao Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco. Naquela Corte, foi promovida inspeção "in loco", tendo sido constatada um série de
irregularidades, conforme evidencia o Relatório precedente.
A Instrução de fls. 208, item 16, aponta que nada ou muito pouco foi realizado com os
recursos dos Convênios. Na verdade, ocorreram graves imputações de apropriação indébita, desvio de
verbas, peculato e declarações falsas contidas na prestação de contas dos recursos. Há ainda indícios de
que o que chegou a ser feito, o foi tardiamente, vale dizer, com a documentação comprobatória da despesa
referindo-se a período bastante anterior ao da realização dos serviços.
Observa-se que o responsável solicitou e obte've vistas dos autos, tendo tomado
conhecimento dos fatos contidos no oficio citatório.
As alegações apresentadas vieram desprovidas de documentos capazes de comprovar a
correta aplicação dos recursos. Embora a Certidão da Delegacia do MEC, por ele apresentada (fls. 52/53),
informe que a prestação foi aprovada, observa-se que tal declaração foi efetuada com base em outra,
efetuada pelo próprio ex-Prefeito.
Ressalte-se que tanto o FNDE como a CISET/MEC consideraram, posteriormente, que a
prestação de contas estava irregular, daí porque foi emitido certificado de auditoria na forma pertinente
Min_bjb_160p \processos do BJB \ 1998 \ d I
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(fls. 20, 27/34)
Diante do exposto, acolho as propostas uniformes da SECEX/PE e do Ministério Público
e VOTO no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 24 de junho de 1998.

GARIN
BENTO JOS
Ministro- elator
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DECISÃO N° 376/98 - TCU - Plenário
Processo n° 524.013/91-8
Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial.
Responsável: Afonso Augusto Ferraz, ex-Prefeito.
Entidade: Prefeitura Municipal de Floresta/PE.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
Unidade Técnica: SECEX/PE.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no disposto nos
arts. 12, § 1°, e 22, parágrafo único, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 153, parágrafo 2°, do Regimento
Interno/TCU, DECIDE rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Afonso Augusto Ferraz, exPrefeito do Município de Floresta/PE, uma vez que não foram suficientes para comprovar a correta
aplicação dos recursos, fixando-lhe, em conseqüência, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a
contar da notificação, para que efetue, e comprove perante o Tribunal, o recolhimento aos cofres do
FNDE/MEC das importâncias a seguir discriminadas, corrigidas monetariamente e acrescidas dos juros de
mora devidos, calculados a partir das respectivas datas, da forma prevista na legislação em vigor:
VALORES

DATA
12/11/85
09/12/85
31/12/85
24/10/86
24/10/86
22/10/87
9. Ata n° 24/98 — Plenário.

Cr$
Cr$
Cr$
Cz$
Cz$
Cz$

60.000.000,00
40.000.000,00
110.000.000,00
900.000,00
250.000,00
980.000,00

Data da Sessão: 24/06/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO II- CLASSE IV - PLENÁRIO
TC-524.020/95-7
APENSO: TC-500.021/94-5 - Relatório de Auditoria.
NATUREZA: Tomada de Contas Especial.
ENTIDADE: Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e
à Infância de Belo Jardim/PE.
RESPONSÁVEIS: Jaciara Tenório Maciel, Josabeth Urquiza
Tenório dos Passos, Geraldo Gomes dos Passos e Astrogildo Maciel
Pinheiro.
Tomada de Contas Especial. Irregularidades na aplicação de
recursos repassados a título de Subvenção Social. Denúncia oferecida
pelo Ministério Público Federal, acerca das mesmas irregularidades,
julgada improcedente por Juízo Criminal, com base no art. 386,
inciso I, do Código de Processo Penal, por ter sido comprovada a
inexistência dos fatos alegados. Sentença absolutória transitada em
julgado. Impossibilidade de reexame da matéria quanto às
irregularidades já afastadas no âmbito judicial com base no
dispositivo legal citado. Subsistência de falha de natureza formal.
Contas Regulares com ressalva. Quitação aos responsáveis.
Determinação.

•

Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada por força da Decisão Plenária de n°
204/94, de 06/04/94, contra Jaciara Tenório Maciel, Josabeth Urquiza Tenório dos Passos, Geraldo
Gomes dos Passos e Astrogildo Maciel Pinheiro, dirigentes da Associação de Proteção e Assistência à
Maternidade e à Infância de Belo Jardim/PE, em razão de supostas irregularidades na aplicação de
recursos públicos recebidos, em 07/07/92, a título de Subvenção Social, do extinto Ministério do BemEstar Social, no valor de Cr$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros), consoante restou apurado
em auditoria realizada por equipe de servidores deste Tribunal em atendimento à solicitação formulada
pela então CPMI do Orçamento.
São as seguintes as irregularidades que motivaram a instauração desta Tomada de Contas
Especial:
- apresentação, pela entidade beneficiária dos recursos, de duas prestações de contas,
2.1
distintas entre si, sendo que a apresentada à equipe de auditoria teria sido elaborada com suporte em
documentos fraudulentos;
- saques de valores expressivos no caixa do Banco realizados diretamente pelo Diretor
2.2
Administrativo da Associação, Astrogildo Maciel Ribeiro.
Regularmente citados, os responsáveis apresentaram em conjunto as alegações de defesa e
os documentos que passaram a constituir o volume IV dos autos (fls. 1/217). Dentre os vários documentos
enviados, destacam-se:
- Sentença proferida pelo Juiz Federal da Sexta Vara da Seção Judiciária de Pernambuco
3.1
julgando improcedente, com base no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal (inexistência do fato),
a denúncia feita pelo Ministério Público Federal (MPF), e dando absolvição aos acusados (fls. 193/199);
- Acórdão do Tribunal Regional Federal da 5' Região negando provimento a recurso
3.2
interposto pelo MPF contra a sentença supramencionada (fls. 200/208);
- Certidão de trânsito em julgado, ocorrido em 07/03/97, do mencionado Acórdão.
3.3
Em suas alegações de defesa, os responsáveis alegam em síntese que:
mtn_bjb_160p \processos do BJB \ 1998 \d3
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- foram absolvidos na Ação Penal movida pelo MPF por não ter restado comprovada a
4.1
existência de crime, bem como por ter sido demonstrada a utilização dos recursos públicos recebidos;
- a existência de duas prestações de contas deve-se a ausência de pessoa na Associação
4.2
com conhecimentos a respeito do assunto, mas não representou ato de improbidade ou malversação de
dinheiro público; as notas "frias" e "calçadas" existentes na prestação de contas são de responsabilidade de
quem as emitiu, conforme ficou demonstrado na Sentença do Juiz Federal no bojo da mencionada Ação
Penal;
- os 13 cheques emitidos pela Associação, de um total de 28, mencionados pela auditoria
4.3
deste Tribunal, que variaram de US$ 346 a US$ 866, não podem ser considerados de valores
significativos, tendo em vista que foram utilizados para pagamentos de despesas de um hospital e de uma
casa de partos; os demais cheques (15), com valores realmente mais altos foram devidamente aplicados em
beneficio da Associação (reforma do prédio do hospital, compra de equipamentos hospitalares, remédios,
etc.);
- o valor da subvenção foi depositado na conta única da instituição onde já circulavam
4.4
recursos de outras fontes, sendo impossível precisar qual dos diversos créditos eram utilizados para
pagamento em determinadas obrigações; a utilização de uma única conta bancária demonstra
desconhecimento e não desonestidade dos ora defendentes.
PARECER DA SECEXJPE
A SECEX/PE, analisando a defesa e os documentos apresentados pelos responsáveis, teceu
5.
os seguintes comentários, em síntese:
- a Ação Criminal mencionada pela defesa tem origem em denúncia formulada pelo
5.1
Ministério Público Federal, na qual se pedia a condenação dos responsáveis "por terem desviado recursos
federais auferidos à Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Belo Jardim"; a
Sentença que já transitou em julgado absolveu os réus e julgou improcedente a denúncia com base no art.
386, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista restar provado a inexistência do fato;
- em situações análogas de absolvição criminal, a exemplo da relatada no Acórdão de n°
5.2
18/93 - Plenário (TC-008.655/87-1, Ata 09/93), tem o Tribunal decidido pela exclusão imediata da
responsabilidade dos réus que tenham sido absolvidos por negação do fato, com fulcro no art. 1255 do
Código Civil, verbis:
"A responsabilidade civil é independente da criminal; não se poderá, porém questionar
mais sobre a existência do fato, ou quem seja o autor, quando estas questões se acharem decididas no
crime." (grifei)
- no caso em tela, afasta-se a possibilidade de manutenção do débito porque o desvio de
5.3
recursos foi, exatamente, um dos fatos cuja existência foi negada pela sentença judicial; da mesma forma
também encontra-se afastada a hipótese de irregularidade por desvio ou desfalque. No entanto subsistem
nos autos, segundo o Analista-Informante, as seguintes questões:
das 42 notas fiscais apresentadas na prestação de contas, 25 foram emitidas pela
Farmácia Santa Cruz, empresa que teve sua situação alterada para "baixado" no Cadastro da Receita
Federal em 15/10/91, por motivo de extinção; assim tais notas fiscais não são válidas para comprovar a
realização de despesas, pois têm datas de emissão entre os dias 08 e 31/07/92;
a ausência de especialista em contabilidade pública "não tem o condão de justificar as
impropriedades, pois o que se exige na prestação de contas é a juntada de documentos e o preenchimento
de formulários de fácil compreensão";
o fato de a Entidade não se beneficiar do ilícito decorrente da emissão por terceiros de
notas fiscais fraudulentas não significa que as despesas informadas por tais documentos estejam
comprovadas.
Entendendo, pelos motivos acima (subitem 5.3, letras a, b, e c), que não houve
6.
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comprovação pelos defendentes da boa e regular aplicação dos recursos, em que pese ter sido
descaracterizada a existência de débito por decisão judicial, propõe o Analista-Informante, com o endosso
da Diretora da 1' Divisão Técnica e da Titular da SECEX, que o Tribunal julgue irregulares as presentes
contas e impute, a cada um dos responsáveis, a multa de que trata o art. 19, parágrafo único, c/c o art. 58,
inciso I, da Lei n° 8.443/92.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O Ministério Público, por meio de parecer da lavra de seu Titular, Dr. Walton Alencar
7.
Rodrigues, assim se pronunciou, no essencial:
"Os responsáveis não cometeram as infrações que lhes foram imputadas ao longo desta
7.1
Tomada de Contas Especial, conforme explicitado na sentença penal, transitada em julgado, às fls. 193/9,
vol. 4, dos autos.
Por esta decisão, reconheceu-se - com base no inciso I do art. 386 do CPP - provada a
7.2
inexistência dos fatos veiculados contra os responsáveis na denúncia, e, consequentemente, neste processo,
dada a identidade de objeto.
Portanto, os responsáveis nada mais tem que provar a esta Corte. Passaram eles incólumes
7.3
por rigorosa apuração em suas contas, no âmbito judicial. Não tem sentido que, depois de tudo, se reabra,
nesta sede, discussões já superadas, e até mesmo, acobertadas pelo manto da coisa julgada material, na
seara criminal.
A rigor, as esferas cíveis, criminais e administrativas formam instâncias autônomas e
7.4
incomunicáveis; assim, o que é decidido numa, não interfere no que é decidido noutra.
Contudo, tal não é um processo absoluto. A sentença criminal, muita vez, repercute na
7.5
esfera administrativa. Resta apenas saber quando.
A resposta a esta questão pode ser facilmente encontrada no art. 386 do Código de
7.6
Processo Penal (CPP).
Por este artigo, o legislador estabeleceu seis causas distintas e únicas que levam o
7.7
magistrado a absolver o réu:
'Art. 386 do CPP - O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde
que reconheça: I - estar provada a inexistência do fato; II - não haver prova da existência do fato; III - não
constituir o fato infração penal; IV - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; V existir circunstância que exclua o crime ou isente o réu da pena; VI - não existir prova suficiente para a
condenação (...)'.
Conforme critério fixado pelo ilustre professor J. CRETELLA JÚNIOR (in Prática do
7.8
Processo Administrativo, RT, PÁG. 116 e segs.), a sentença penal absolutória repercute no juízo
administrativo: a) quando fica provada a inexistência do fato; b) quando não há prova da existência do
fato; c) quando não existe prova de que o réu tenha concorrido para a infração penal.
Ou por outra: a esfera penal sobrepõe-se às decisões administrativas sempre que o juiz
7.9
decidir com base nos incisos I, II e V do art. 386 do CPP.
A sentença que, por sua vez, decidir com base nos incisos III e IV do art. 386 do CPP não
7.10
repercute na esfera cível.
Agora, pergunte-se: onde se situa o inciso VI do art. 386 do CPP? A melhor doutrina,
7.11
capitaneada pelo e. DAMÁSIO E. DE JESUS, entende revogado esse inciso:
'Cremos que o art. 5 0 , LVII, da CF, que instituiu o princípio segundo o qual o réu,
enquanto não transitada em julgado a sentença condenatória, deve ser considerado inocente, revogou o
-inc. VI do art. 386 do CPP. Se a acusação se propõe a provar um fato e, ao término da instrução, paira
'dúvida razoável' sobre a sua existência, 'não pode ser tido como provado', i.é, deve ser considerado
inexistente, não provado' (in Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, com. art. 386).
Estreme de qualquer dúvida, o magistrado, in casu, decidiu a questão com base no inciso I,
7.12
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do art. 386, do CPP:
`Ex positis, julgo improcedente a denúncia com base no art. 386, 1, do Código de
Processo Penal' (fls. 199, vol. 04 dos autos)
Consequentemente, restou definitivamente afastada a possibilidade de que, por ulterior
7.13
decisão, quer criminal, quer cível, quer administrativa, sejam revolvidos os fatos e as matérias decididas na
referida ação criminal.
A propósito desse tema, confira-se, por elucidativo, o art. 66 do CPP:
7.14
'Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta
quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato' (grifos não são do
original)
O Código Civil praticamente reproduz o teor do dispositivo acima:
7.15
'Art. 1525 - A responsabilidade civil é independente da criminal; não se poderá, porém,
questionar mais sobre a existência do fato, ou quem seja o autor, quando estas questões se acharem
decididas no crime' (grifos não são do original)
A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL também se pacificou nesse
7.16
sentido:
'negada a existência do fato, no juizo criminal, não subsiste a pena administrativa' (in

•

RDA 94/86)
Portanto a inexistência do fato, a falta de prova da existência do fato e a não vinculação do
7.17
réu à prática do fato, considerado crime, quando fundamento da sentença penal absolutória, fazem com
que o julgado criminal tranque, definitivamente, a possibilidade de reexame da matéria.
Isto assentado, conclui-se que correta está a unidade técnica ao afirmar que, por conta da
7.18
referida decisão criminal, transitada em julgado, está de plano afastada a hipótese de desvio e de
malversação de recursos públicos.
Equivoca-se, contudo, ao asseverar que, mesmo afastada judicialmente a hipótese de desvio
7.19
e de malversação de recursos, a apresentação de duas prestações de contas distintas para a mesma
subvenção social, baseada em comprovantes de despesas inidôneos configura infração às seguintes normas
de natureza contábil e financeira:
Decreto-Lei 200/67, art. 93: (omissis)
Decreto 93.872/86, art. 66: (omi.ssis)
Com
efeito, o exame dos textos legais e do fato imputado aos responsáveis demonstram
7.20
que ele não se encaixa nos tipos legais descritos nesses artigos.
Por um lado, a mencionada sentença decidiu que a apresentação de duas contas distintas
7.21
para a mesma subvenção social, nada prova contra a lisura da conduta dos responsáveis (fls. 197/8, vol. 4).
Além disso, decidiu a sentença que os mencionados 'comprovantes inidôneos' não
7.22
beneficiavam os ora responsáveis.
Averbe-se, por relevante, que todas as operações realizadas com essas verbas foram
7.23
registradas à margem do livro contábil da Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância
de Belo Jardim. Daí sobressai inequívoca a boa fé dos ora responsáveis.
Contradiz-se, por fim, a unidade técnica ao sustentar à fl. 24, item 24, que não foi
7.24
comprovada a boa e regular aplicação dos recursos pelos responsáveis. Se por sentença criminal, transitada
em julgado, decidiu-se que não houve desvio e que bem geridos foram os recursos públicos decorrentes da
prefalada subvenção social, inexistindo qualquer irregularidade.
Logo, segundo entende o Ministério Público, as presentes contas não devem ser julgadas
7.25
irregulares, pelo conjunto de dados que apresentam.
Por derradeiro, a conduta dos responsáveis não se encaixa em nenhuma das hipóteses do
7.26
art. 16, III, da Lei 8.443/92. De fato, a apresentação de duas prestações de contas distintas para a mesma
min_bib_ I 60p \ processos do II lIES \ 1998 \d3
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subvenção social cuida-se de simples falta de natureza formal, nos termos do art. 16, II, da Lei 8.443/92.
Diante do exposto, opina o Ministério Público no sentido de que sejam as presentes contas
7.27
julgadas regulares com ressalva, dando quitação aos responsáveis, e determinando aos seus sucessores a
observância da totalidade das normas atinentes à prestação de contas." (todos os grifos são do original).
É o Relatório.
VOTO

als\

Inicialmente esclareço que os mencionados saques na conta-corrente da Associação não
foram efetivados em beneficio do Diretor-Administrativo, como deu a entender o oficio citatório elaborado
pela SECEX/PE, mas sim em favor de diversas pessoas e da própria entidade, ensejando a suposição de
que teria havido desvio de recursos públicos, consoante aventado pela equipe de auditoria deste Tribunal
(TC-500.021/94-5, apenso). No entanto, o alegado desvio de recursos públicos, de que foram acusados
os responsáveis na denúncia formulada pelo Ministério Público Federal, não foi comprovado.
Os efeitos da decisão judicial absolvendo os réus de todas as acusações que lhe foram
2
feitas, por ter sido provada a inexistência dos fatos alegados, foram devidamente examinados pelo
Ministério Público junto a esta Corte, não tendo este Relator nenhum reparo a fazer quanto à análise então
empreendida.
Assim, uma vez afastada a hipótese de desvio e de malversação de recursos públicos,
comprovada no âmbito judicial, após rigoroso exame das contas dos responsáveis, não cabe mais a esta
Corte, pelos motivos exaustivamente expostos pelo Parquet, reabrir as discussões a respeito do assunto.
Quanto às supostas notas fiscais fraudulentas, ocorrência de responsabilidade das
respectivas empresas emissoras que se beneficiaram com o não pagamento dos impostos devidos, lembro
que o MPF já tem conhecimento acerca da matéria, pois que foi discutida no âmbito da Ação Criminal por
ele movida, dispensando, portanto, a adoção de providências adicionais por parte desta Corte. Por outro
lado, não há nada nos autos que comprove ao menos a existência de indícios de que as despesas
informadas em tais documentos fiscais não tenham sido efetivamente realizadas, conforme supôs a
Ao contrário, consoante registrou o Ministério Público, as despesas realizadas e
SECEX/PE.
comprovadas mediante a apresentação dessas notas fiscais foram registradas no livro contábil da
Associação, o que demonstra, no mínimo, a boa-fé dos responsáveis.
Manifesto também minha concordância com a douta Procuradoria quando entende que a
confecção de uma segunda prestação de contas, divergente da primeira então apresentada, representa falta
de natureza formal, haja vista que, independentemente do que nelas constam, os recursos públicos
tiveram regular aplicação, consoante decidido na esfera judicial.
Ante o exposto, com as vênias de praxe por divergir da SECEX/PE, e acolhendo
integralmente o Parecer do Ministério Público, VOTO porque o Tribunal adote o Acórdão que ora
submeto à apreciação deste Plenário
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 24 de junho de 1998
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Cuidam os presentes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada contra os Srs.
Geraldo Gomes dos Passos, Astrogildo Maciel Pinheiro, Jaciara Tenório Maciel e Josabeth
Urquiza Tenório dos Passos, a partir da decisão plenária do TCU n° 204/94, às fls. 102/4, em
virtude de subvenção social concedida à entidade Assistência de Proteção à Maternidade e à
Infância de Belo Jardim - PE, pelo Ministério do Bem Estar Social, no exercício de 1992 e no
valor histórico de Cr$ 300.000.000,00.
Na forma da lei, os responsáveis prestaram contas da subvenção social recebida por
aquela entidade ao Ministério do Bem Estar Social.
Em 27.4.93, foram as referidas contas aprovadas pelo então Secretário de
Administração Geral, Dr. Paulo Sérgio de Oliveira Passos.
Instaurada a cognominada "CPI do Orçamento", o então Ministro da Ação Social, Dr.
Ricardo Fiúza foi acusado de irregularidades administrativas e sofreu profunda investigação,
vindo à tona supostas irregularidades na gestão da subvenção social acima.
Realizou-se, assim, uma auditoria, que resultou no relatório de fls. 98/9.
Encaminhado ao TCU, dito relatório embasou a prefalada decisão plenária n° 204/94,
dando origem à presente Tomada de Contas Especial.
Neste interregno, o Ministério Público Federal, com base nos documentos obtidos
com a "CPI do Orçamento", denunciou, dentre várias outras pessoas, os ora responsáveis, por
conta daquela subvenção social, como incursos nas penas dos arts. 1°, da Lei 7.134/83 e 1°, JJ
da Lei 8.137/90, c/c os arts. 29 e 69 do Código Penal, bem como na prática de ato de
improbidade administrativa descrito nos arts. 12 e 47 da Lei 8.443/92.
Autuada sob o n° 94.12713-8, a denúncia correu perante a 6' Vara Federal de
Pernambuco, tendo, ao final, a sentença absolvido os ora responsáveis de todas as acusações
acima. A decisão transitou em julgado em 7.3.97 — cf. certidão às fls. 209, vol. 4.
Parecer técnico às fls. 158/165, propondo sejam as presentes contas julgadas
irregulares.
II
Os responsáveis não cometeram as infrações que lhes foram imputadas ao longo desta
Tomada de Contas Especial, conforme explicitado na sentença penal, transitada em julgado, às
fls. 193/9, vol. 4, dos autos.
Por esta decisão, reconheceu-se - com base no inciso I do art. 386 do CPP - provada a
inexistência dos fatos veiculados contra os responsáveis na denúncia, e, conseqüentemente,
neste processo, dada a identidade de objeto.
Portanto, os responsáveis nada mais tem que provar a esta Corte. Passaram eles
incólumes por rigorosa apuração em suas contas, no âmbito judicial. Não tem sentido que,
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depois de tudo, se reabra, nesta sede, discussões já superadas e, até mesmo, acobertadas pelo
manto da coisa julgada material, na seara criminal.
III
A rigor, as esferas cíveis, criminais e administrativas, formam instâncias autônomas e
incomunicáveis; assim, o que é decidido numa, não interfere no que é decidido noutra.
Contudo, tal não é um preceito absoluto. A sentença criminal, muita vez, repercute na
esfera administrativa. Resta, apenas, saber quando?
A resposta a esta questão pode ser facilmente encontrada no art. 386 do Código de
Processo Penal (CPP).
Por este artigo, o legislador estabeleceu seis causas distintas e únicas, que levam o
magistrado a absolver o réu:

•

"A ri. 386 do CPP - O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde
que reconheça: I - estar provada a inexistência do fato; II - não haver prova da existência do
Jato: III - não constituir o fato infração penal; IV - não existir prova de ter o réu concorrido
para a infração penal; V - existir circunstância que exclua o crime ou isente o réu da pena; VI
- não existir prova suficiente para a condenação (..)".
Conforme critério fixado pelo ilustre Professor J. CRETELLA JÚNIOR (in Prática do
Processo Administrativo, RT, pág. 116 e segs.), a sentença penal absolutória repercute no juizo
administrativo: a) quando fica provada a inexistência do fato; b) quando não há prova da
existência do fato; c) quando não existe prova de que o réu concorrido para a infração penal.
Ou por outra: a esfera penal sobrepõe-se às decisões administrativas sempre que juiz
decidir com base nos incisos I, II e V do art. 386 do CPP.
A sentença que, por sua vez, decidir com base no incisos III e IV do art. 386 do CPP,
não repercute na esfera cível.
Agora, pergunta-se: Onde se situa o inciso VI do 386 do CPP? A melhor doutrina,
capitaneada pelo e. DAMÁSIO E. DE JESUS, entende revogado esse inciso:

"Cremos que o art. 5 0, LVII, da CF, que instituiu o princípio segundo o qual o réu,
enquanto não transitada em julgado a sentença condenatória, deve ser considerado inocente,
revogou o inc. VI do art. 386 do CPP. Se a acusação se propõe a provar um fato e, ao término
da instrução, paira 'dúvida razoável' sobre a sua existência, 'não pode ser tido como provado ',
1.é., deve ser considerado inexistente, não provado"(in Código de Processo Penal Anotado,
Saraiva, com. art. 386).
Estreme de qualquer dúvida, o magistrado, in casu, decidiu a questão com base no
inciso I, do art. 386, do CPP:
"Ex positis, julgo improcedente a denúncia com base no art. 386, I do Código de Processo
Penal" (fls. 199, vol. 04 dos autos).
Conseqüentemente, restou definitivamente afastada a possibilidade de que, por
ulterior decisão, quer criminal, quer cível, quer administrativa, sejam revolvidos os fatos e as
matérias decididas na referida ação criminal.
A propósito desse tema, confira-se, por elucidativo, o art. 66 do CPP:
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"Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser propostu
quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato"
(negritamos).
O Código Civil praticamente reproduz o teor do dispositivo acima:
"A ri. 1.525 - A responsabilidade civil é independente da criminal; não se poderá, porém,
questionar mais sobre a existência do fato, ou quem seja o autor, quando esta questões se
acharem decididas no crime" (negritamos).

•

A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL também se pacificou nesse
sentido:
"negada a existência do fato, no juízo criminal, não subsiste a pena administrativa"
94/86)".

•

(in RDA

Portanto, a inexistência do fato, a falta de prova da existência do fato e a não
vinculação do réu à prática do fato, considerado crime, quando fundamento da sentença penal
absolutória, fazem que o julgado criminal tranque, definitivamente, a possibilidade de reexame
da matéria.
Isto assentado, conclui-se que correta está a unidade técnica ao afirmar que, por conta
da referida decisão criminal, transitada em julgado, está de plano afastada a hipótese de desvio e
de malversação de recursos públicos.
Equivoca-se, contudo, ao asseverar que, mesmo afastada judicialmente a hipótese de
desvio e de malversação de recursos, a apresentação de duas prestações de contas distintas para a
mesma subvenção social, baseada em comprovantes de despesas inidemeos, configura infração
às seguintes normas de natureza contábil e financeira:
Decreto-Lei 200/97, art. 93: "Quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu
bom e regular emprego na conformidade das leis, regulamentos e normas emanadas das
autoridades administrativas competentes".
Decreto 93.872/86, art. 66: "Quem quer que receba recursos da União ou das entidades a
ela vinculadas, direta ou indiretamente, inclusive mediante acordo, ajuste ou convênio, para
realizar pesquisas, desenvolver projetos, estudos, campanhas e obras sociais, ou para qualquer
outro fim, deverá comprovar o seu bom e regular emprego, bem como os resultados
alcançados".
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Com efeito, O exame dos textos legais e do fato imputado aos responsáveis
demonstram que ele não se encaixa nos tipos legais descritos nesses artigos.
Por um lado, a mencionada sentença decidiu que a apresentação de duas contas
distintas para a mesma subvenção social, nada prova contra a lisura da conduta dos responsáveis
(fls. 197/8, vol. 4).
Além disso, decidiu a sentença que os mencionados "comprovantes inidõneos" não
beneficiavam os ora responsáveis.
Averbe-se, por relevante, que todas as operações realizadas com essas verbas foram
registradas à margem do livro contábil da Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Belo Jardim. Daí sobressai inequívoca a boa-fé dos ora responsáveis.
Contradiz-se, por fim, a unidade técnica ao sustentar à fl. 24, item 24, que não foi
comprovada a boa e regular aplicação dos recursos pelos responsáveis. Se por sentença criminal,
transitada em julgado, decidiu-se que não houve desvio e que bem geridos foram os recursos
públicos decorrentes da prefalada subvenção social, inexistindo qualquer irregularidade.
Logo, segundo entende o Ministério Público, as presentes contas não devem ser
julgadas irregulares, pelo conjunto de dados que apresentam.
Por derradeiro, a conduta dos responsáveis não se encaixa em nenhuma das hipóteses
do art. 16, III, da Lei 8.443/92. De fato, a apresentação de duas prestações distintas para a
mesma subvenção social cuida-se de simples falta de natureza formal, nos termos do art. 16, II,
da Lei 8.443/92.
IV
Diante do exposto, opina o Ministério Público no sentido de que sejam as presentes
contas julgadas regulares com ressalva, dando quitação aos responsáveis, e determinando aos
seus sucessores a observância da totalidade das normas atinentes às prestações de contas.
Brasília-DF, 18 de Junho de 1998.
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1. Processo n° 524.020/95-7 (APENSO: TC-500.021/94-5 - Relatório de Auditoria)
2. Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Jaciara Tenório Maciel, Josabeth Urquiza Tenório dos Passos, Geraldo Gomes dos
Passos e Astrogildo Maciel Pinheiro.
4. Entidade: Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Belo Jardim/PE.
5. Relator: Ministro Bento José Bugarin.
6. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Dr. Walton Alencar Rodrigues.
7. Unidade Técnica: SECEX/PE.
8. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por
força da Decisão Plenária de n° 204/94, de 06/04/94, contra Jaciara Tenório Maciel, Josabeth Urquiza
Tenório dos Passos, Geraldo Gomes dos Passos e Astrogildo Maciel Pinheiro, dirigentes da Associação
de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Belo Jardim/PE, em razão de supostas
irregularidades na aplicação de recursos públicos recebidos, em 07/07/92, a título de Subvenção Social,
do extinto Ministério do Bem-Estar Social, no valor de Cr$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de
cruzeiros);
Considerando que as irregularidades que motivaram esta Tomada de Contas Especial
foram objeto de denúncia formulada contra os responsáveis pelo Ministério Público Federal;
Considerando que o Juízo Criminal julgou improcedente a denúncia, com base no art. 386,
inciso I, do Código de Processo Penal, e absolveu os réus e ora responsáveis neste processo por ter sido
provada a inexistência dos fatos;
Considerando que a sentença absolutória transitou em julgado;
Considerando que a inexistência dos supostos delitos, provada no âmbito judicial por
sentença transitada em julgado, afasta a possibilidade de reexame da matéria;
Considerando que a apresentação de duas prestações de contas para o mesmo recurso
público recebido constitui-se falta de natureza formal, tendo em vista que restou comprovada, no âmbito
judicial, a regular aplicação dos recursos;
Considerando o parecer do Ministério Público junto ao Tribunal.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n° 8.443/92, julgar as
presentes contas regulares com ressalva, dando-se quitação aos responsáveis acima nominados;
determinar aos dirigentes da Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de
Belo Jardim/PE a observância das normas legais relativas à prestação de contas quando da utilização de
recursos públicos federais.
9. Ata n° 24/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 24/06/1998 - Ordinária
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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Grupo II Classe IV - Plenário
TC- TC-013.083/94-5
Natureza: Tomada de Contas Anual de 1993
Unidade: Centro de Instrução de Guerra Eletrônica do Ministério
do Exército - CIGE/MEX
Responsáveis: James Correa Caldás e outros indicados à fl.01
Ementa: Tomada de Contas Anual de 1993. Contas regulares com
ressalva e quitação aos responsáveis.

Cuidam os autos da Tomada de Contas do Centro de Instrução de Guerra Eletrônica do Ministério
do Exército - CIGE/MEX, relativa ao exercício de 1993.
Foram constatadas irregularidades administrativas no Centro de Instrução de Guerra Eletrônica CIGE/MEX e, em função disso, constiuída Tomada de Contas Especial - TC 001.307/94-0.
Pareceres:
Do Órgão de Controle Interno (fls. 37/41): a SEF/MEX certificou a irregularidade das contas.
Do Ministro do Exército (fl. 42): O Exmo. Sr. Ministro de Estado do Exército declarou ser de seu
"conhecimento as conclusões do Processo de Tomada de Contas Anual da Unidade Gestora em questão".
Da Unidade Técnica (fls. 339/341 do TC 001.307/94-0): a 3' SECEX formulou proposta no
sentido de que:
"1) sejam julgadas irregulares as contas de James Correa Caldas, no período de 01 de janeiro a 13
de maio de 1993, solidariamente com Geraldo Magela de Queiroz, dando-se quitação aos responsáveis
ante o recebimento do débito; e
2) sejam julgadas regulares com ressalva as contas dos demais responsáveis pela Unidade,
indicados à fl. 01 do TC 013.083/94-5, dando-lhes quitação e deixando de formular proposta de
determinação em face das medidas saneadoras adotadas nos exercícios subsequentes".
Do Ministério Público (fls. 341v do TC 001.307/94-0): o Ministério Público, em cota singela,
manifestou sua anuência à proposta alvitrada pela Unidade Técnica.

•

É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, convém registrar que os presentes autos estavam anexados ao TC 001.307/94-0,
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades administrativas constatadas no Centro
de Instrução de Guerra Eletrônica do Ministério do Exército, ante os reflexos que ocorreriam no exame
destas contas.
Acolhendo sugestão do eminente Ministro CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA, determinei,
mediante Despacho, a desapensação destas contas do TC- 001.307/94-0. Releva notar, também, que o
Plenário proferiu naqueles autos Acórdão no sentido de "juntar cópia da presente deliberação ao TC013.083/94-5 - Tomada de Contas Anual de 1993".
O Tribunal, quando examinou o referido processo na Sessão de 10.06.98, julgou aquelas contas
regulares com ressalva, dando quitação aos Responsáveis
Considerando que as irregularidades constantes do TC- 001.307/94-0 não maculam de vício
insanável os presentes autos, entendo, no mérito, que as presentes contas devam ser julgadas regulares
com ressalva.
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TC-013.083/94-3

Assim, com as vênias de estilo, deixo de acolher os pareceres oferecidos 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.24 de junho
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ACÓRDÃO 1\10 090/98 - TCU - Plenário
Processo n2 TC-013.083/94-5
Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Anual de 1993
Responsáveis: James Correa Caldas, Sérgio Lineu Vasconcelos Rosário, Gabriel Cruz Pires Ribeiro,
João Alfredo da Silva Sinicio, Marcelo Gimenez Grassi, Rosemberg Pereira Dias, Francisco de Assis de
Sousa Lira, Geraldo Magela de Queiroz, Abel Ricardo Pimenta Ferreti da Costa, Raimundo Expedito de
Oliveira, Marco Aurilio Gon Alves
Unidade: Centro de Instrução de Guerra Eletrônica do Ministério de Exército - CIGE/MEX
Relator: Ministro Valmir Campeio
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Unidade Técnica: 3 a SECEX
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Anual do Centro de
Instrução de Guerra Eletrônica do Ministério de Exército - CIGE/MEX, relativa ao exercício de 1993.
Considerando que as irregularidades administrativas constantes do TC- 001.307/94-0 não
macularam de vício insanável as presentes contas;
Considerando que as demais falhas constatadas nos autos são de natureza meramente
formal e não resultam em dano ao Erário,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão
Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em, com fundamento nos arts. 1 2, I, 16, II, 18 e 23, II,
da Lei n2 8.443/92, julgar as presentes contas regulares com ressalva, e dar quitação aos responsáveis
indicados no item 3 supra.
Ata n° 24/98 — Plenário.
Data da Sessão: 24/06/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio (Relator) e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO I — CLASSE IV — PLENÁRIO
TC-002.314/95-9
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Caixa Econômica Federal/Superintendência Regional de
Campinas-SP — CEF/SUREG/CP
Responsáveis: Antonio Limone e outros
Ementa: TCE instaurada por determinação da Decisão TCU n°
21/95 — Plenário, contra servidores da CEF. Comprovadas falhas de
dirigentes em relação a concessão de financiamento a empresa
empreiteira inadimplente e em situação econômico-financeira frágil
e com inobservância de normas internas da CEF. Realizadas
audiências, os responsáveis não lograram justificar as faltas
cometidas. Contas irregulares. Aplicação de multa
individualizadas, observado o limite permitido pelo Decreto-lei n°
199/67, vigente à época dos fatos, outubro a dezembro de 1991.
Autorizado o arquivamento dos autos, sem extinção da dívida, por
economia processual com base no art. 93 da Lei n° 8.443/93 c/c a
Decisão TCU n° 466/95-Plenário.

A 8a SECEX efetuou auditoria no Sistema Financeiro da Habitação, dando origem
ao TC-025.637/92-4, relatado ao Plenário deste Tribunal pelo eminente Ministro Adhemar Paladini Ghisi,
face ao que, mediante a Decisão n° 21/95, determinou-se a constituição de processos apartados
de Tomadas de Contas Especiais para responsabilizar os administradores que liberaram recursos com
inobservância dos pareceres técnicos, a empreiteiras inadimplentes. Tal" é a situação de dois contratos
, a serem considerados neste processo:
- Contrato n° 23.531-10, de 25.11.91, no valor de Cr$ 2.217.573.804,16 (dois bilhões, duzentos
e dezessete milhões, quinhentos e setenta e três mil, oitocentos e quatro cruzeiros e dezesseis centavos),
concedido para construção do empreendimento Residencial São Sebastião III, localizado no Distrito
de Hortolândia — Sumaré-SP, abrangendo 352 unidades habitacionais;
— Contrato n° 24.258-23, de 30.12.91, no valor de Cr$ 6.806.729.720,00 (seis bilhões,
oitocentos e seis milhões, setecentos e vinte e nove mil e setecentos e vinte cruzeiros) concedido para
a concretização do empreendimento Jardins das Bandeiras II, localizado em Campinas-SP, abrangendo
688 unidades habitacionais. Ambos firmados com a empresa Blocoplan Construções e Comércio
Limitada, a qual, segundo os autos (fl. 53) apresentou posição de inadimplente desde 01.12.93
em relação ao primeiro contrato e desde 01.04.93 em relação ao segundo.
Consta dos autos que os empréstimos foram concedidos a despeito de constar em relatório
de análise econômico-financeira, elaborado pelo órgão técnico da própria CEF, que a situação financeira
da empresa estava debilitada (fls. 5 e 53 do processo).
Autorizada pelo Ministro-Relator (fl. 58), foi realizada inspeção na Unidade da Caixa Econômica
Federal que firmou os contratos referidos, ou seja a Superintendência Regional de Campinas-SP
(fl. 60/65).
Em razão dos elementos coletados na inspeção, a SECEX-SP propôs audiência prévia junto
ao Superintendente Regional à época das concessões e junto ao responsável pelo Escritório de Negócios
da CEF em Campinas-SP (fls. 64/65 e 106). Autorizadas pelo Relator (fl. 107), foram realizadas
as seguintes audiências:
4.1 -junto ao Sr. José Airton Martins ( fl. 108) especialmente sobre:
a) concessão dos empréstimos de financiamento sem considerar os pareceres econômico4_,
financeiros desfavoráveis;
MIN-VC_ I 69 \ \ C: \ Trabalho \ sessao \231495.doc
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construção de 688 unidades habitacionais no empreendimento Jardim das Bandeiras II apesar
do subitem 5.3 da Circular Normativa/CEF n° 156/90 estabelecer o número máximo de 500;
ausência de comprovação, nos 90 dias anteriores à apresentação formal da proposta,
da exigência de, no mínimo de 3% do valor do financiamento, mantido como saldo médio em contacorrente do tomador na Caixa Econômica Federal, bem como a não-justificativa da excepcionalidade
aventada na cláusula 3.1.2.1 do Anexo II da referida Circular Normativa; e
a Cláusula Quarta do contrato firmado para a construção do empreendimento denominado
Jardim das Bandeiras II que estipulava como garantia hipotecária imóvel, em segunda e especial
hipoteca, em desacordo com a Resolução n° 12/90 e Circular Normativa n° 156/90, ambas da CEF, que
estabelecem a obrigatoriedade de a garantia real ser representada por hipoteca de primeiro grau sobre
o imóvel objeto da operação.
4.2 - junto ao Superintendente Regional de Campinas — SP (fl. 109) especialmente sobre:
o não encaminhamento das propostas de suplementação de recursos no âmbito ministerial
(Ministério do Bem-Estar Social/Ministério do Planejamento e Orçamento), com relação aos contratos
firmados com a empresa Blocoplan Construções e Comércio Limitada para construção
dos empreendimentos denominados Residencial São Sebastião III e Jardim das Bandeiras II;
procedimentos adotados em relação às unidades habitacionais utilizadas como
estabelecimentos comerciais, ou colocadas à venda, pelos atuais mutuários, referentes ao conjunto
habitacional São Sebastião III.
Em resposta às diligências referidas no item anterior, foram remetidos aos autos os elementos
5.
de fls. 113/134, em relação aos quais a Unidade Técnica instrutiva consignou a instrução constante
às fls. 135/139, na qual concluiu pela necessidade da realização das seguintes audiências prévias:
5.1 - junto aos Senhores Felix Morelli, Gerente de Habitação e Hipoteca, e Antonio Limone,
Superintendente Regional à época da concessão do empréstimo para a construção do empreendimento
Residencial São Sebastião III, em relação a:
manifestação favorável à concessão do financiamento ainda que o Relatório EconômicoFinanceiro de n° 18, de 24.06.91, indicasse situação financeira debilitada da empresa;
ausência de comprovação, nos 90 dias anteriores à apresentação formal da proposta,
da exigência de, no mínimo, 3% do valor do financiamento, mantido como saldo médio em contacorrente, do tomador, na Caixa Econômica Federal, bem como a não-justificativa da excepcionalidade
aventada na cláusula 3.1.2.1 do Anexo II da Circular Normativa/CEF n° 156/90;
5.2 - junto aos Senhores Valdinar Santos e Silva, Gerente de Habitação e Hipoteca, e Antonio Limone,
Superintendente Regional à época da concessão do empréstimo para construção do empreendimento
Jardim das Bandeiras II, em relação a:
manifestação favorável à concessão do financiamento ainda que o Relatório EconômicoFinanceiro de n° 18, de 24.06.91, indicasse situação financeira debilitada da empresa;
construção de 688 unidades habitacionais quando o subitem 5.3 da Circular Normativa/CEF
n° 156/90 estabelece o máximo de 500;
ausência de comprovação, nos 90 dias anteriores à apresentação formal da proposta,
da exigência de, no mínimo, 3% do valor do financiamento, mantido como saldo médio em contacorrente, do tomador, na Caixa Econômica Federal, bem como a não justificativa da excepcionalidade
aventada na cláusula 3.1.2.1 do Anexo II da referida Circular Normativa;
que a devedora
motivo pelo qual ficou estipulado, na Cláusula Quarta do Contrato,
e as dadoras em garantia/anuentes dão à CEF, o imóvel em construção, como garantia, em 2' e especial
hipoteca, contrariando a Resolução n° 12/90 e a Circular Normativa/CEF n° 156/90, que estabelecem
a obrigatoriedade de a garantia real ser representada por hipoteca de primeiro grau sobre o imóvel objeto
da operação.
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Realizadas as audiências, conforme se comprovam às fls. 145/148, os citados, já nominados,
6.
remeteram aos autos os elementos inseridos às fls. 159/202, de cuja análise a SECEX-SP produziu
a instrução de fls. 203/206, nos termos que se seguem:
"2. Em cumprimento ao Despacho do Relator, Exmo. Sr. Ministro Adhemar Paladini Ghisi (fl. 107),
foi promovida a audiência dos Srs. Antonio Limone, Superintendente Regional da CEF, Félix Morelli
Valdinar Santos e Silva, Gerentes de Habitação e Hipoteca, por meio dos Ofícios/SECEX/SP
n's 659 a 662, de 15.08.1997 (fls. 145/148).
3. Os responsáveis tomaram ciência dos aludidos Oficios (fls. 153/154), tendo apresentado, após
prorrogação de prazo (f7s. 151, 152 e 158), suas razões de justificativas (lis. 159/163, 164/170
177/190).
4. A audiência dos responsáveis teve como objeto as seguintes ocorrências, quanto à concessão de
financiamento à empresa Blocoplan Construções e Comércio Ltda, para construção dos
empreendimentos denominados "Residencial São Sebastião III" e "Jardim das Bandeiras II"
(lis. 145/148):
4.1 manifestação favorável à concessão do financiamento, apesar da situação financeira debilitada
da empresa, conforme relatório n°18, de 24.061991;
Razões de justificativa do Sr. Antonio Limone (fis. 177/190):
A análise de uma equipe técnica da CEF concluiu: a) que o comprometimento está dentro dos
limites estabelecidos pela CN/CEF n° 156/90, norma que disciplina a operação ora enfocada;
a análise econômico-financeira não chegou a contra-indicar que se operasse com a empresa
analisada, nem chegou à conclusão de que o empréstimo não era adequado ao seu porte e situação;
além da análise econômico-financeira, existem mais três (cadastral, engenharia e jurídica), que no
caso em questão não apresentavam maiores problemas (fls. 32/34 e fls. 178/179).
Os seus atos foram de expediente e não de gestão (f7. 180), e ocupou o cargo de substituto
eventual de Superintendente Regional da CEF, tendo participado casualmente no processo
de financiamento (17. 181).
As conclusões da equipe técnica e a posterior informação da CEF ao TCU
(Ofício/AUDIT/GAPRE n° 112/95) abonam a atestam a legitimidade dos procedimentos
do justificante (fl. 184).
Razões de justOcativa do Sr. Félix Morelli (/7s. 159/163):
Basicamente são as mesmas apresentadas pelo Sr. Antônio Limone (fls. 160/161).
Razões de justificativa do Sr. Valdinar Santos e Silva (fls. 164/170):
Basicamente são as mesmas apresentadas pelo Sr. Antonio Limone (fl. 165).
Análise:
O mesmo relatório citado pelos responsáveis para justificar, também serve para indicar outras
irregularidades verificadas, como as dos itens 5.2 e 63 (fls. 32/33). A realidade é que a empresa
se encontrava em situação financeira debilitada, passível, portanto, de não receber o financiamento
negociado com a CEF.
4.2 ausência de saldo médio de 3% (três por cento) do valor do financiamento por parte
da financiada, ou manifestação quanto à excepcionalidade prevista na cláusula 3.1.2.1 da CN/CEF
n° 156/90, no tocante à alteração do percentual e do prazo.
Razões de justificativa do Sr. Antonio Limone (fls. 177/190):
Prevaleceu a racionalização de procedimentos e simplificação de exigências (f7. 186). Não há
nexo causal com os problemas que ocorreram posteriormente (l7. 187).
Razões de justificativa do Sr. Félix Morelli «is. 159/163):
Basicamente são as mesmas apresentadas pelo Sr. Antonio Limone (lls. 161/162).
Razões de justificativa do Sr. Valdinar Santos e Silva (lis. 164/170):
Reconhece o descumprimento, alertando que demasiadas exigências acabariam por colocar
obstáculos nos financiamentos de projetos habitacionais (/1 167).
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Análise:
As exigências da CEF para com seus clientes, constantes de suas normas internas, devem ser
cumpridas por seus agentes. Aliás, elas existem justamente para disciplinar o relacionamento
servidor/cliente, e possivelmente até para preservar os seus funcionários de responsabilização pessoal
diante de risco de negócio (inadimplência). Resumindo, se o funcionário da CEF operacionalizar
a transação estritamente de acordo com as normas previstas, o risco negocial é da CEF. Ao contrário,
se o servidor agir em desacordo com os regulamentos, poderá até ser responsabilizado pessoalmente,
•
nos termos da legislação vigente.
4.3 concessão de financiamento para a construção de 688 (seiscentos e oitenta e oito) unidades,
em detrimento da quantidade de 500 (quinhentos), estabelecida no subitem 5.3 da Circular Normativa
— CN/CEF n° 156/90;
Razões de justificativa do Sr. Antonio Limone (fls. 177/190):
A enorme demanda habitacional justifica o aumento da quantidade, que mereceu inclusive
ratificação das autoridades superiores (fls. 187/188).
Razões de justificativa do Sr. Valdinar Santos e Silva (fls. 164/170):
Basicamente são as mesmas apresentadas pelo Sr. Antonio Limone (fls. 166/167).
Análise:
Não nos aparece possível ou aceitável que os servidores da CEF passem a querer diminuir
ou eliminar o déficit habitacional do país concedendo financiamentos a empresas, em descordo com
as normas e regulamentos fixados pela Instituição. Assim, se os regulamentos internos da CEF
previam um quantitativo e o mesmo foi descumprido, no mínimo, houve transgressão às normas
internas da empresa.
4.4 estipulação em contrato de hipoteca em 2° grau, contrariando a Resolução/CEF n° 12/90
e Circular Nonnativa/CEF n° 156/90.
Razões de justOcativa do Sr. Antonio Limone (fis. 177/190):
O imóvel dado em garantia possui área, não desmembrada, de sete alqueires. No local foram
construídos, com financiamento da CEF, três empreendimentos, denominados Residencial Bandeiras
189).
I, II e III. Assim, a própria CEF é a credora hipotecária em 1°, 2a e 3° hipoteca
Razões de justificativa do Sr. Valdinar Santos e Silva (fls. 164/170):
Basicamente, são as mesmas apresentadas pelo Sr. Antônio Limone (fls. 168/169).
Análise:
Estas justificativas merecem ser acolhidas.
5. Ante o exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo que:
5.1 as presentes contas sejam julgadas irregulares, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso IH,
alínea "b", e 19 parágrafo único, da Lei n° 8.443/92, considerando as ocorrências relatadas
nos subitens 4.1 a 4.3, desta instrução, com aplicação de multa aos responsáveis, Srs. Antonio
Limone, Félix More/li e Valdinar Santos e Silva no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
observado o limite permitido pelo Decreto-lei n° 199/67, vigente à época da ocorrência dos fatos
(25.10 e 30. 12. 1991, fls. 197 e 199), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação,
para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro
Nacional, com base nos arts. 23, inciso HI, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 165, inciso III, alínea
"a", do Regimento Interno do TCU; e
5.2 seja determinado, desde já, o arquivamento do processo no que se refere à cobrança da dívida
supramencionada, caso não atendida a notificação, por economia processual, com base no art. 93 da
referida Lei, condicionando a quitação ao recolhimento da aludida multa."
O Ministério Público junto ao Tribunal manifestou-se à fl. 208 em comunhão ao proposto pela
7.
SECEX-SP, ressalvando que "relativamente ao quantum fixado para a multa a ser aplicada
aos responsáveis, entendemos que o Plenário fará uma melhor adequação do mesmo. Assim,
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a determinação constante do subitem 5.2 ficará condicionada ao valor que vier a ser estabelecido
na decisão."
É o Relatório.
VOTO
Primeiramente justifico a inclusão deste processo em pauta do Plenário por tratar-se de Tomada
8.
de Contas Especial instaurada por este Tribunal face a determinação deste Colegiado contida na Decisão
n°21/95 (Sessão de 1.02.95, Ata 4/95) adotada no julgamento do TC-025.637/92-4 relativo à Auditoria na
Caixa Econômica Federal em razão de liberações de recursos com inobservância dos pareceres técnicos, à
empreiteiras inadimplentes.
O processo está devidamente organizado e instruído de diligências, inspeções, audiências
9.
e elementos de justificativas analisadas pela Unidade Técnica instrutiva e pelo Ministério Público junto
ao Tribunal, encontrando-se em condições de ser apreciado no mérito dos seus elementos constitutivos.
10. As irregularidades consignadas nos autos se referem à concessão de 2 (dois) financiamentos
à empresa Blocoplan Construções e Comércio Limitada, sediada em Cuiabá-MT, para concretização
dos empreendimentos imobiliários denominados Residencial São Sebastião III, localizado no bairro
de Hortolândia, cidade de Sumaré-SP e Residencial das Bandeiras II, localizado na cidade
de Campinas-SP, mediante os respectivos contratos n° 23.531-10-SUREG/CAMPINAS, de 25.10.91,
e n° 24.258-23-SUREG/CAMPINAS, de 30.12.91 (fls. 66/101), com inobservância de parecer técnico
quanto a condição econômico-financeira da empresa tomadora e contrariando norma interna da CEF.
Após analisar toda a documentação inserida no processo, a SECEX-SP consignou na sua instrução
11.
que se comprovam as faltas relativas a:
concessão dos financiamentos, apesar da situação financeira debilitada da empresa, conforme
relatório n° 18, de 24.06.1991;
ausência de saldo médio de 3% (três por cento) do valor do financiamento por parte da
financiada, ou de justificativa da excepcionalidade da não exigência do percentual;
permissão contratual para construção de quantidades de unidades habitacionais acima do
limite estabelecido na Circular Normativa/CEF n° 156/90.
De igual forma, as responsabilidades pelas faltas referidas, estão atribuídas aos Senhores Antonio
12.
649.157.008-87 Superintendente Regional de Campinas - SP; Félix Morelli,
Limone, CPF
CPF 070.314.598-34, Chefe de Divisão de Habitação e Hipoteca; e Valdinar Santos e Silva,
CPF 066.941.363-15, Gerente de Habitação e Hipoteca.
Considerando que os elementos contidos nos autos não deixam dúvida quanto às faltas cometidas,
13.
quanto à responsabilidade atribuída aos responsáveis, ou quanto às análises realizadas pela Unidade
Técnica, manifesto acolhimento às propostas convergentes da SECEX-SP e da Procuradoria no sentido
do Tribunal julgar as presentes contas irregulares e aplicar multa aos responsáveis.
Assim, Voto no sentido do Tribunal adotar o Acórdão, cujo teor submeto à elevada apreciação
deste Colegiado.
TCU, Sala das Sessões, em 24 .de junho de 1998

ALMIR CAMPELO
Ministro-Relator

•
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Processo n° TC-002.314/95-9
Classe de Assunto: (IV) Tomada de Contas Especial
Entidade: Caixa Econômica Federal/Superintendência Regional de Campinas-SP
Responsáveis: Antonio Limone, CPF 649.157.008-87, Superintendente Regional;
Félix Morelli, CPF 070.314.598-34, Chefe de Divisão de Habitação e Hipoteca;
Valdinar Santos e Silva, CPF 066.941.363-15, Gerente de Habitação e Hipoteca.
Relator: Ministro Valmir Campeio
Representante do Ministério Público: Maria Alzira Ferreira
Unidade Técnica: SECEX-SP
Acórdão:
VISTOS, discutidos e relatados os presentes autos relativos à Tomada de Contas Especial
instaurada por este Tribunal face determinação contida na Decisão Plenária n° 21/95 (Sessão de 01.02.95,
Ata 04/95) adotada no julgamento do TC-025.637/92-4 relativo à Auditoria na Caixa Econômica Federal
em razão de liberações de recursos com inobservância dos pareceres técnicos, à empreiteiras
inadimplentes;
Considerando que esta Corte procedeu diligências, inspeções e audiências junto a diversos
responsáveis objetivando esclarecer os fatos e que restaram comprovadas as responsabilidades
dos Senhores Antonio Limone, Félix Morelli e Valdinar Santos e Silva relativas a irregularidades
na concessão de 2 empréstimos à empresa Blocoplan Construções e Comércio Limitada, especialmente
em relação a: não observância do alerta contido em relatório técnico interno à própria CEF sobre
a situação financeira debilitada da financiada, não se exigindo reforço de garantia conforme proposto
no relatório; não cumprimento à exigência regimental de saldo médio da empresa financiada;
financiamento para uma quantidade de unidades habitacionais acima do máximo permitido por norma
interna da CEF;
Considerando os pareceres convergentes, da Secretaria de Controle Externo do TCU no
Estado de São Paulo — SECEX-SP e do Ministério Público junto a esta Corte, no sentido da
irregularidade das contas e aplicação de multa aos responsáveis epigrafados, ambos acolhidos pelo
Ministro-Relator;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com base no exposto pelo Ministro-Relator em:
a) com fundamento nos arts. 1°, I, 16, III, b, e 19, parágrafo único, da Lei n° 8.443/92, julgar
as presentes contas irregulares;
com base no art. 58, inciso I, da Lei n° 8.443/92, observado o limite permitido pelo Decreto-lei
n° 199/67, aplicar aos Srs. Antonio Limone, Félix Morelli e Valdinar Santos e Silva, a multa individual
de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação,
para comprovarem perante este Tribunal, nos termos do art. 165, III, a, do Regimento Interno do TCU,
o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da quantia referida, ressalvando que o não atendimento
no tempo fixado implicará em que a mesma seja corrigida monetariamente e acrescida dos encargos
legais, calculados a partir do vencimento do prazo ora estabelecido até a data do efetivo recolhimento;
determinar desde já o arquivamento dos autos sem cancelamento do débito individualizado, a cujo
pagamento continuarão obrigados os responsáveis para que lhes possa ser dada quitação, nos termos
da Decisão TCU n° 466/95-Plenária e com base no art. 93 da Lei n° 8.443/92 por tratar-se de economia
processual.
Ata n° 24/98 — Plenário.

•

Data da Sessão: 24/06/1998 - Ordinária
11. Especificação do quorum:
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11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo (Relator) e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

VAL IR CAMPELO
Ministro-Relator
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idente em e rcício

Fui presente:
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WALTON ALENCAR RODRIGUES
Rep. do Ministério Pillplico
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TC-012.692/95-6 (com 15 volumes)
NATUREZA: Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização PND. Processo de privatização da participação acionária minoritária da
Petrobrás Química S.A. - Petroquisa na Polisul Petroquímica S.A.
UNIDADE: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, Gestor do Fundo Nacional de Desestatização - FND
RESPONSÁVEL: Luiz Carlos Delben Leite, ex-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 nos 351/92 e 306/93. Procedimentos adotados em
conformidade com a legislação aplicável à espécie. Aprovação. Ciência ao
responsável. Arquivamento.

•

Trata-se do acompanhamento dos três estágios do processo de privatização da participação
acionária minoritária da Petrobrás Química S.A. - Petroquisa na Polisul Petroquímica 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 nos 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 Gualter Ramalho Portella,
do Grupo de Privatização (3' Divisão Técnica da 9" Secex), por demonstrar apropriadamente as análises
efetuadas em atendimento às mencionadas Decisões (fls. 171/186):

"I INTRODUÇÃO
Tratam os autos do processo de privatização da Polisul Petroquímica S.A.
A Polisul Petroquímica S.A. é uma sociedade anônima de capital aberto, cujo controle era exercido
pela Petrobrás Química S.A. - Petroquisa, Ipiranga Química S.A. e pela Hoechst Aktiengesellschaft, da Alee manha, sendo que cada empresa detinha 33,333% (trinta e três inteiros e trezentos e trinta e três milésimos
por cento) do capital votante que era composto por 179.493.394 (cento e setenta e nove milhões quatrocentos
e noventa e três mil e trezentos e noventa e quatro) ações. Portanto, tratou-se de uma alienação de participação
minoritária da União.
O capital social da Polisul constituía-se de 193.155.776 (cento e noventa e três milhões, cento

•

e cinqüenta e cinco mil e setecentos e setenta e seis) ações, sendo que 7,07% (sete inteiros e sete centésimos por cento) correspondia a ações preferenciais que pertenciam à empresa International Finance Corporation - IFC.
Sua composição acionária obedeceu ao modelo tnpartite de participação do capital estatal,
juntamente com o capital privado nacional e o capital estrangeiro, implementado pelo governo brasileiro
na década de 70 como instrumento para viabilizar o desenvolvimento. A empresa tem como objetivo a
produção e comercialização de polietileno de alta densidade. Suas operações tiveram início em 1982, com
capacidade para 60.000 toneladas/ano. Em 1986, a capacidade instalada foi ampliada para 100.000
toneladas/ano, podendo chegar a 220.000 t/ano, conforme os tipos de Polietileno.
Sua sede e unidade industrial localiza-se em Triunfo - RS, possuindo escritório em Porto Alegre - RS, São Paulo - SP e Rio de Janeiro - RJ.
A Polisul é uma empresa de segunda geração do Pólo Petroquímico de Triunfo, tendo sido
6.
constituída em 08/06/76 e entrado em operação em dezembro de 1982. Em 05/12/78, a empresa foi transformada de sociedade por cotas de responsabilidade limitada em sociedade anônima. Em 17/09/84, tor1
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nou-se companhia aberta.
A Polisul produz polietileno de alta densidade (PEAD), termoplástico leve e altamente cristalino que apresenta características de resistência química, dureza e impermeabilidade à água e ao vapor.
O PEAD possui grande e variada aplicação no setor de transformação de plásticos, onde é processado
através de processos de extrusão, sopro, injeção e rotomoldagem.
II. BREVE HISTÓRICO E CONSTITUIÇÃO DO SETOR PETROQUÍMICO NO BRASIL
A instalação e o desenvolvimento da indústria petroquímica no Brasil estão estreitamente
associados à estratégia de substituição de importações que comandou a política industrial até a década
de 70.
Dessa orientação, resultaram a consolidação do parque petroquímico paulista e a implantação dos Pólos Petroquímicos de Cama çari e de Triunfo.
No início da década de 80, o segundo choque do petróleo e a crise do balanço de pagamentos
produziram alteração na ênfase à substituição de importações pela indústria petroquímica brasileira. A
exportação e, em conseqüência, a competitividade externa passaram a constituir metas para os futuros
projetos.
A implantação do III Pólo Petroquímico Brasileiro no Rio Grande do Sul, o Pólo Petroquímico de Triunfo, foi decidida em 27 de agosto de 1975, durante a 28° reunião ordinária do Conselho de
Desenvolvimento Econômico-CDE da Presidência da República. O objetivo do projeto foi aumentar a
oferta de produtos, descentralizar a indústria e incentivar a absorção de inovações tecnológicas.
O Pólo Petroquímico de Triunfo entrou em operação em dezembro de 1982, incompleto em
relação ao plano inicial, em conseqüência do franco desaquecimento dos mercados nacional e internacional e com o Brasil submetido a um sério constrangimento cambial. Desta forma, iniciou suas atividades
com apenas três unidades de segunda geração (downstreams), Poliolefinas, Polisul e PPH.
Nos anos subseqüentes, fatores diversos contribuíram para melhoria da situação operacional
do Complexo Petroquímico de Triunfo: recuperação do mercado nacional; elevação dos preços no mercado internacional; investimentos adicionais nas unidades de segunda geração e na Copesul; entrada em
operação de outras plantas de segunda geração tais como, planta etilbenzeno da Petroflex em setembro
de 1983, planta de SBR da Petroflex em julho de 1984, planta de polietileno de baixa densidade da Triunfo em dezembro de 1984, planta de EPDM da Nitriflex em dezembro de 1989, nova unidade de polietileno de alta densidade da Polisul em abril de 1990. Mais recentemente, em abril de 1991, entrou em operação a nova unidade de polipropileno da PPH.
Outrossim, o projeto da unidade industrial da Polisul possui concepção tecnológica avançada,
com performance competitiva a nível internacional, em termos de consumo energético e rendimentos em
produtos petroquímicos.
M Privatização
A Polisul foi incluída no Programa Nacional de Desestatização pelo Decreto n° 99.464, de
16 de agosto de 1990.
IV. Elementos do Processo
Conforme a Decisão TCU - Plenário, de 28 de maio de 1991, as Inspetorias Gerais e Regionais deveriam requisitar os elementos necessários ao pleno conhecimento de cada fase da operação de
privatização, e especificamente, os seguintes estágios:
1° - Documentação referente à contratação dos serviços de consultoria (serviços A e B) e dos
serviços de auditoria do processo, inclusive propostas das empresas vencedoras e respectivos contratos;
2° - Recibo de Depósito de Ações - RDA, edital de venda, relatórios preliminares e finais dos
serviços de avaliação econômico-financeira, montagem e execução do processo de desestatização, propostas de preço e ato de fixação do preço mínimo;
2
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Proposta da empresa contratada para a realização dos serviços de consultoria para o Serviço B (fls. 007 a 137).
Proposta da empresa contratada para a realização dos serviços de consultoria para o Serviço A (fls. 001 a 285, Volume II).
Extratos de Contratos Publicados
Extrato do contrato n° PND/CT-06/91, publicado no Diário Oficial da União de 03.05.91
(fls. 01, Anexo I).
Extrato do contrato n° PND/CN-03/90-A, publicado no Diário Oficial da União de 08.03.91
(fls. 06, Volume I).
Extrato do contrato n° PIVD/CN-03/90-B, publicado no Diário Oficial da União de 08.03.91
(fls., Volume I).
VL SEGUNDO ESTÁGIO
19.

•

Os seguintes documentos constantes do processo constituem o segundo estágio:

Ato de Fixação do Preço Mínimo:
Resolução PND n° 72, de 07 de agosto de 1992, publicado no Diário Oficial da União de
12 de agosto de 1992, fixando o preço mínimo das 59.831.086 (cinqüenta e nove milhões, oitocentas e
trinta e um mil e oitenta e seis) ações em Cr$ 189.086.950.464,00 (cento e oitenta e nove bilhões, oitenta
e seis milhões, novecentos e cinqüenta mil, quatrocentos e sessenta e quatro cruzeiros) referido à posição
de 29 de junho de 1992, equivalentes, naquela data, a US$ 55.392.240,00 (cinqüenta e cinco milhões,
trezentos e noventa e dois mil, duzentos e quarenta dólares americanos) (fls. 143 a 145).
Edital de Venda:
Edital P1VD n° A-I0/92, publicado no Diário Oficial da União de 13 de agosto de 1992, estabelecendo as condições gerais para alienação das ações da Polisul S.A. em 11 de setembro de 1992 (tls.
146a 154).
Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 10 de setembro de 1992 pela Petrobrás Química S.A. - Petroquisa para aprovação do preço mínimo das ações da Polisul S.A. (fls. 172).
- Resolução C1VD/PND n° 72/92 aprovando as condições de alienação das ações da Polisul
S.A. (fls. 256 e 257).
Relatórios de Avaliação:
- Relatório Final de avaliação econômico-financeira do serviço A realizado pelo Consórcio
Banco Inter-Atlântico e JVS Consultores S/C Lida para a desestatização da Polisul S.A. (Anexo IX).
Relatório Final de avaliação econômico-financeira do serviço B realizado pelo Consórcio
liderado pela Projeta Consultoria Financeira S/C Lida para a Desestatização da Polisul S.A. (Anexo
VIII).
Relatório de Montagem e Execução do Processo de Desestatização e proposta de sistemática
de alienação das ações da Polisul S.A. (Anexo III).
- Relatório Preliminar de Avaliação econômico-financeira do serviço B elaborado pelo consórcio liderado pela Projeta Consultoria Financeira S/C Ltda.

•

Propostas de preço mínimo:
Proposta de preço mínimo da Polisul S.A. apresentada pelo serviço A realizado pelo Consórcio Banco Inter-Atlântico S.A. e JVS Consultores S/C Lida (Anexo I, fls. 29).
4
\\Min-ca_132\c\relatorios\01269295.doc

Tribunal de Contas da União

-7 8-

(•

uts

Mou TC-012.692/95-6
ta'cIa 413
CenK
Se°3

Proposta de preço mínimo da Polisul S.A. apresentada pelo serviço B realizado pelo Consórcio liderado pela Projecta Consultoria Financeira S/C Ltda. (Anexo VIII, fls. 11).
Há que se destacar que os Relatórios Preliminares de avaliação econômico-financeira da
20.
Polisul S.A. não constam dos autos. Entretanto, este fato constitui apenas falha formal do processo tendo
em vista que os Relatórios Finais são edições ampliadas e revisadas dos Preliminares.
VII. TERCEIRO ESTÁGIO
Operação de Venda
- Contrato celebrado pelo BNDES, Ipiranga Química S.A., Hoechst Aktiengesellschaft, Hoechst do Brasil Química e Farmacêutica S.A. e Polisul Petroquímica S.A. estabelecendo as condições de
aproveitamento do direito de preferência à aquisição das ações pela Ipiranga e Hoechst (lh. 289 a 296,
Volume II).
Documentação referente à liquidação financeira do leilão (fls. 297 a 306, Volume II)..
Relação dos compradores (fls. 297 a 306, Volume II).
Auditoria Externa
Relatório e Parecer da auditoria independente ao processo de privatização da Polisul S.A.
(fls. 307a 313, Volume II).
VIII. AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (Serviço B)
A avaliação econômico-financeira realizada pelo consórcio liderado pela Projeta Consultoria
21
Financeira baseou-se em estudos de tendência de mercado efetuados pela própria consultora e em dados
fornecidos pela própria Polisul, resultando nas seguintes premissas:
- Foi considerado que a produção da Polisul seria de 190.000 toneladas em 1992 e 230.000
toneladas de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) de 1993 a 2006, sendo que suas vendas são destinadas ao mercado interno e às importações ao mercado latino-americano e ao restante do mundo. A distinção entre o mercado latino-americano e o restante do mundo foi necessária tendo em vista que os preços
praticados no primeiro mercado são 15% (quinze por cento) mais altos do que no segundo.
As projeções financeiras foram realizadas em dólares constantes de dezembro de 1991 e com
base num horizonte de análise de 15 anos. A base de partida para as projeções foi janeiro de 1992.
A principal matéria-prima para fabricação do Polietileno de Alta Densidade (PEAD) é o
Etileno, sendo que a quantidade de Etileno necessária para a produção de PEAD foi definida à razão de
1,02 toneladas de Etileno por toneladas de PEAD, resultando em 194.000 toneladas para o exercício de
1992 e 235.000 toneladas para o restante da produção.
O restante dos custos variáveis de fabricação, que são compostos por gastos com catalisadores, combustível, eletricidade, água e ar, foi calculado com base em dados fornecidos pela própria
empresa e representa um percentual de 18% (dezoito por cento) sobre o custo do Etileno.
Os custos fixos foram definidos em função dos dados fornecidos pela Polisul que apresentava um montante de US$ 32.341.000,00 divididos em mão-de-obra, mão-de-obra de terceiros e outros. A
consultora considerou que a Polisul diminuiria em 10% (dez por cento) seus custos fixos durante o período projetado, representando US$ 29.100.000,00 por ano.
- As receitas financeiras geradas pelo saldo acumulado de caixa de períodos anteriores não
foram incluídas no cálculo do valor presente da Polisul.
O Imposto de Renda foi calculado com base numa alíquota de 47,25% (45% de alíquota
mais 5% do adicional do imposto de renda estadual), enquanto que o PIS foi calculado a 0,65% do total
de receitas de vendas (líquidas) e receitas financeiras e o FINSOCIAL foi calculado sobre o total de receitas de vendas (líquidas) com base na alíquota de 1,2%.
A Contribuição Social foi cakulada com base na alíquota de 10% sobre o lucro antes de
5
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imposto de renda deduzido do valor da própria Contribuição Social (alíquota líquida de 9,09%).
ti. - As receitas operacionais do período foram estabelecidas mediante a multiplicação do total
de toneladas de PEAD vendidas pelo preço vigente no mercado em que foram transacionadas. A projeção
de preços foi realizada pela N M Rothschild & Sons que considerou que ao fim das projeções, em 2006,
a Polisul estaria praticamente vendendo toda a sua produção no mercado interno no qual os preços são
mais altos.
A taxa de desconto (custo de oportunidade do capital) utilizada nas projeções em análise
foi de 12% (doze por cento) ao ano que, aplicada aos fluxos de caixa após os desembolsos financeiros
da Polisul, resultou em um valor econômico para a empresa de US$ 171.800.000,00.

IX AVALIAÇÃO ECONÔMICO

-

FINANCEIRA (Serviço A)

A avaliação realizada pelo Consórcio Banco Inter-Atlântico S/A e JVS Consultores S/C Ltda.
baseou-se em projeções do fluxo de caixa e do lucro líquido gerados pelas atividades operacionais para
o período 1991/2005, partindo do balanço patrimonial do exercício findo de 1990.
Ademais, o trabalho utilizou as seguintes premissas nas projeções financeiras da Polisul:
valores em dólares constantes com data-base em dezembro de 1990;
foram deduzidas do fluxo de caixa operacional as amortizações de empréstimos e financiamentos e respectivas despesas financeiras;
não foram considerados os investimentos em expansões de capacidade instalada;
a receita líquida de vendas da Polisul foi calculada em função das projeções de vendas em
toneladas para os mercados interno e externo e dos preços projetados para os mercados interno e externo;
- os custos com matéria prima foram definidos através do estabelecimento de coeficientes de
consumo de 1,0175 toneladas de Etileno por toneladas de PEAD e de 0,00427 toneladas de Propeno por
toneladas de PEAD, com base em documento fornecido pela Polisul. Para o Buteno, considerou-se o custo
de US$ 3,49 por toneladas de PEAD, conforme apresentado no "Relatório de Controle, Programa e Custo/1990" da Polisul.
os demais custos variáveis foram definidos da seguinte forma:
US$ por Tonelada de PEAD
7.65
12.69
9.28
29.07
14.70
4.58

Utilidades
Vapor
Energia Elétrica
Nitrogênio
Materiais Auxiliares
Sacarias
Outros

os custos fixos foram estabelecidos através do cálculo dos valores médios apurados para o
exercício de 1990 e resultaram nos seguintes valores:
US$ Mil
Custos Fixos de Produção
10,165
Mão de obra Direta
1,500
Manutenção e Terceiros
2,289
Demandas
1,100
Outros Gastos na Produção
15,054
Total
. .
para a depreciação e amortização foram utilizados os valores projetados pela propria o su ;
- os valores das despesas administrativas (US$ 6,450,000) e comerciais (US$ 3,760,000) foram extraídos do "Relatório de Controle - Programa, Orçamento e Gastos" da Polisul pela média do ano
de 1990.
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- as despesas financeiras e amortizações de empréstimos em moeda nacional foram calculados com base no "Demonstrativo de Endividamento de Curto e Longo Prazo" fornecido pela Polisul,
conforme apresentado a seguir:
US$ mil
Ano
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Despesas Financeiras
1,397
963
667
419
195
42
3

Amortização
4,678
3,721
2,760
2,340
2,336
598
133

- a Contribuição Social foi calculada à alíquota de 9,09%, enquanto que o Imposto de Renda
foi apurado à alíquota de 42%. Esses valores foram provisionados no ano-base e pagos no exercício
seguinte.
- a taxa de desconto utilizada para calcular o valor presente do fluxo de caixa foi de 15% a.a.
X COMPARAÇÃO ENTRE OS VALORES PRODUZIDOS PELAS AVALIAÇÕES REALIZADAS
PELOS SERVIÇOS A e B.
Após analisarmos o quadro comparativo (f7s. 187) das avaliações realizadas pelos Serviços
A e B, chegamos à conclusão de que a discrepância dos valores apresentados na linha "Receita de Vendas" deve-se à diferença na previsão da evolução dos preços efetuada pelos dois serviços.
O Serviço B previu um total de receitas de vendas na casa dos US$ 3.015.000.000,00 (três
bilhões e quinze milhões de dólares) para o período das projeções, 15 anos, enquanto que o Serviço A
previu um montante de receitas de vendas de US$ 2.493.728.000,00, o que representa uma variação de
21%. Tendo em vista que a previsão da quantidade de toneladas vendidas no período foi praticamente
a mesma para as dois estudos, 3.430.000 para o Serviço A e 3.410.000 para o Serviço B, a diferença nos
totais das receitas de vendas reside na previsão da evolução dos preços pois que para o Serviço B os
preços aumentariam a uma taxa de 13,31% no período, ao passo que para o Serviço A haveria uma diminuição de 15,26%.
Com relação aos custos de produção, mais especificamente os variáveis, os dois trabalhos de
26.
avaliação partiram de premissas muito semelhantes e baseadas em dados fornecidos pela Polisul S.A.,
sendo que o Serviço B partiu de um preço inicial do Etileno, principal matéria prima para a fabricação
do PEAD, de US$ 413,00 por tonelada e contemplou um aumento médio de 2,4% do primeiro ao nono
ano da projeção que representou um acumulado de aproximadamente 20,4%, enquanto que o Serviço A
iniciou sua projeção com o preço de US$ 424,00 por tonelada e previu um aumento acumulado do produto de apenas 2,74% em todo o período da projeção. Este fato resultou numa diferença de 24,3% entre
o valor apresentado como custo variável pelo Serviço B (US$ 1.937.500,00) e o apresentado pelo Serviço
A (US$ 1.558.951,00).
Com relação aos custos fixos, as consultoras abraçaram metodologias diferentes. Enquanto
27.
o Serviço B adotou os dados fornecidos pela Polisul e considerou uma diminuição de 10% durante o
período projetado, chegando a um valor de US$ 29.100.000,00 por ano, o Serviço A aplicou uma média
sobre os valores apurados para o exercício de 1990 na Polisul, encontrando o valor de US$
15.054.000,00 por ano, sendo que na realidade o custo fixo da Polisul foi estimado em US$
25.264.000,00, tendo em vista que foram ainda adicionados US$ 10.210.000,00 anualmente para fazer
face a despesas administrativas e de vendas.
Considerando o exposto nos itens 26 e 27, a diferença entre o custos totais apresentados pelas
28
duas consultoras ficou na casa dos 22% (US$ 2.373.700,00÷US$ 1.937.911,00).
A diferença percentual entre os valores apresentados pelas consultoras referentes ao lucro
29.
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operacional ficou na faixa dos 52%, sendo que o Serviço B apresentou US$ 641.200.000,00, enquanto
que o Serviço A apresentou US$ 422.423.000,00. Pelo exposto, com relação às receitas de vendas e aos
custos de produção, pode-se concluir que a discrepância entre os valores dos lucros operacionais apresentados pelas duas consultoras deveu-se às previsões de evolução dos preços de venda do PEAD e de
seus insumos.
A linha da planilha de comparação entre as avaliações que se refere ao imposto de renda e
contribuição social apresenta diferenças em função dos diferentes valores apurados para o lucro tributável nos dois estudos. Há que se destacar que os dois trabalhos adotaram alíquotas idênticas para o imposto de renda e para a contribuição social (47,5%).
Antes de analisarmos os diferentes resultados apresentados pelos trabalhos desenvolvidos
pelos serviços A e B, devemos enfatizar que a metodologia de fluxo de caixa operacional descontado a
valor presente, adotada pelas duas empresas de consultoria, é um estudo subjetivo pois que se baseia em
premissas e previsões calcadas em juízos de valores. Assim, apresente metodologia é apenas uma estimativa que tem por objetivo apontar o mais provável valor de mercado do ativo a ser negociado que, neste
caso, é a Polisul Petroquímica S.A.
32.Portanto, não há que se aventar a necessidade de os dois trabalhos partirem de premissas
iguais o- u mesmo semelhantes e menos ainda de chegarem a resultados similares ou parecidos.
Ao analisarmos o fluxo de caixa operacional a valor presente elaborado pelo Serviço B, notamos que a consultora adotou uma taxa de 12% ao ano para o custo de oportunidade do capital e a
utilizou com capitalização contínua infinita para um horizonte de 15 anos, resultando em um valor de US$
171.800.000,00 (cento e setenta e um milhões e oitocentos mil dólares americanos). Isto significa que o
serviço B entendeu que as empresas ou empreendimentos com riscos similares à Polisul têm uma taxa de
retorno de 12% ao ano e que para apuração do valor presente dos fluxos de caixa anuais da empresa
deve-se levar em consideração o fato de que as entradas e saídas de caixa não acontecem em um momento
único ao fim do ano, porém ao longo do período.
Ao adotar a capitalização contínua infinita, a consultora do serviço B demonstrou um apurado cuidado com a máxima proximidade possível de seu estudo com a realidade financeira da Polisul,
sendo que, pelos nosso cálculos (fls.188), a adoção deste critério representou um aumento de aproximadamente US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares americanos) no valor presente da Polisul. Desta
forma, entendemos que este procedimento deve-se tornar padrão para todos serviços contratados para
realizar avaliações econômico-financeiras das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
Há que se ressaltar que o serviço B adicionou ao valor presente do fluxo de caixa o valor
presente da perpetuidade que vem a ser o valor do investimento que gera uma seqüência perpétua de
fluxos de caixa. Este valor é calculado a partir do montante de caixa gerado pelo último ano da projeção
de fluxos de caixa. Este valor é então dividido pela taxa representativa do custo de oportunidade de capital. Em outras palavras, a perpetuidade é o valor atual dos fluxos de caixa futuros que a empresa ainda
gerará após o final da projeção prevista no estudo.
A utilização do conceito de perpetuidade no cálculo de valores presentes de ativos é ponto
pacifico em toda a literatura sobre finanças de empresas e vem sendo adotado em todos os trabalhos de
avaliação econômico-financeiras de empresas realizados no âmbito do Programa Nacional de Desestatização.
Quanto ao fluxo de caixa operacional elaborado pelo serviço A, notamos que foi adotada uma
forma de capitalização anual dos fluxos de caixa previstos nas projeções financeiras conjuntamente com
a taxa de 15% ao ano para a custo de oportunidade de capital. Esta combinação resultou em um valor
presente para a empresa de US$ 111,103,000.00 (cento e onze milhões e cento e três mil dólares americanos).
Outro ponto que devemos ressaltar é que a consultora que elaborou o serviço A não utilizou
o critério de capitalização contínua infinita que, conforme visto nos itens 33 e 34, é o mais adequado
quando se trata de estudos que envolvam fluxos de caixa. A opção pelo critério de capitalização anual
representou uma discrepância entre os nossos cálculos (fls. 189) e o valor apresentado pela consultora
de US$ 6,300,000.00 (seis milhões e trezentos mil dólares americanos).
Finalmente, devemos registrar o estranho fato de as duas empresas de consultoria terem utili8
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189.086.950.464,00 (cento e oitenta e nove bilhões, oitenta e seis milhões, novecentos e cinqüenta mil,
quatrocentos e sessenta e quatro cruzeiros) equivalentes a USS 55,392,240.00 (cinqüenta e cinco milhões,
trezentos e noventa e dois mil, duzentos e quarenta dólares americanos) o preço mínimo para as
59.831.086 (cinqüenta e nove milhões, oitocentas e trinta e uma mil e oitenta e seis) ações da Polisul S.A.,
representativas de 30,9% de seu capital social, de propriedade da Petrobrás química S.A. - Petroquisa,
referido à data de 29 de junho de 1992 e atualizado pela TRD até à data de sua liqüidação financeira.
No dia 10 de setembro de 1992, o BNDES divulgou comunicado relevante fixando o preço
mínimo em Cr$ 352.445.183.367,00 (trezentos e cinqüenta e dois bilhões, quatrocentos e quarenta e cinco
milhões, cento e oitenta e três mil, trezentos e sessenta e sete cruzeiros), em atenção ao item 4.2 do Edital
n° PND-A-10/92/Polisul e à Resolução CD/PND'n° 72/92

XL DESPESAS ADMINISTRATIVAS E PRÊMIO DE ÊXITO DO PROCESSO DE
DESESTATIZAÇÃO DA POLISUL S.A.
Com relação às despesas administrativas, esclarecemos que se dividem em pagamentos efetuados aos consultores que realizaram os serviços A e B, à empresa que procedeu à auditoria externa do
processo e à publicidade veiculada pelos jornais.
Os pagamentos efetuados aos consultores e à auditoria independente obedeceram às clausulas
estipuladas nos contratos, não contendo nenhuma irregularidade, da mesma forma que os pagamentos
de publicidade.
No que tange ao prêmio por êxito, foi estipulado, no contrato celebrado com o consórcio
encarregado de realizar o serviço B, um percentual de 0,35 sobre o valor total da liqüidação financeira
do leilão.
No caso da Polisul S.A., a quantidade leiloada foi de 59.831.086 ações ordinárias, tendo sido
dividido em 59.831 lotes de 1.000 cada e um lote residual de 86 ações, não tendo havido ágio.
A liqüidação financeira, ocorrida em 25/09/96, apurou o valor de Cr$ 352.445.183.367,62
para a totalidade das ações ofertadas. Portanto, o valor pago à empresa consultora que realizou o serviço
B foi de Cr$ 1.233.558.141,78.
À despeito de haver previsão contratual do prêmio de êxito, entendemos ser inconcebível este
pagamento.
O BNDES tem argumentado reiteradamente que este procedimento é uma prática de mercado
pois que se assemelha à corretagem devida às sociedades corretoras quando da colocação, venda ou
compra de papéis no mercado de capitais.
Ocorre que nas transações usuais do mercado de capitais os únicos emolumentos cobrados
são as taxas de corretagem que se justificam, tanto nos casos de colocação (mercado primário) como de
compra e venda simples (mercado secundário), em função dos serviços prestados pelas corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários relativamente à definição de estratégias e modelos de negociação, buscando identificar potenciais investidores.
No caso de colocação primária (subscrição ou 'underwriting) os esforços desenvolvidos pelas
corretoras e distribuidoras ficam mais claros e facilmente observáveis. Neste sentido, segundo Walter
Ness e Reginaldo Pereira, em O Mercado Primário de Ações no Brasil, o processo de subscrição (underwriting), sob a ótica da instituição financeira (corretora ou distribuidora), abrange seis etapas bem
definidas: investigação, assessoramento, underwriting, colocação dos títulos, marketing, e ativação de
liquidez.
A etapa da investigação analisa a atratividade que empresa despertaria no mercado através
da avaliação de diversos fatores como porte da empresa, oportunidades de investimento, rentabilidade,
liquidez e imagem.
O assessoramento consiste na tomada de decisão quanto ao montante e o tipo das ações a
serem emitidas, o método de colocação, cronograma de assembléias da companhia, e outros procedimentos burocráticos junto à bolsa de valores.
O 'underwriting' é a assinatura do contrato entre a distribuidora/corretora e a empresa emissora dos títulos. Nesta etapa, o preço de emissão é estabelecido, os prospectos de propaganda são preparados e inicia-se uma estratégia para garantir a liquidez dos títulos.
10
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A fase em que se procura vender a imagem da companhia ao mercado e distribuir os prospectos publicitários que veiculam uma imagem dos resultados futuros da empresa é conhecida como
Marketing'.
O procedimento de colocação dos títulos representa o efetivo esforço de colocação dos títulos
através do contato realizado entre a distribuidora/corretora e os clientes interessados.
Finalmente, a ativação de liquidez é a fase em que a distribuidora/corretora utiliza estratégias
para manter atraente a cotação do título no mercado secundário. Obviamente, estes procedimentos são
efetuados quando da emissão de títulos de empresas sem tradição em bolsa.
Desta forma, fica clara a identificação dos pontos assemelhados e das diferenças entre os
serviços prestados pelas corretoras/distribuidoras para efeitos de privatização e para colocação tradicional de títulos.
Podemos afirmar que o processo de privatização das empresas nacionais tem se valido de
serviços prestados pelos consórcios contratados para realização do Serviço B que são muito semelhantes
aos prestados por corretoras/distribuidoras às companhias emissoras de títulos.
Entretanto, as fases de colocação dos títulos e ativação da liquidez não existem.
Tanto em um processo de subscrição (colocação primária) quanto em uma intermediação de
compra e venda de ações, a instituição financeira (distribuidora/corretora) contata a clientela do mercado
e oferece as ações. Em ambos os casos, a instituição, em contrapartida, cobra uma taxa de corretagem.
Já nos processos de privatização, o consórcio contratado para realizar o Serviço B desenvolve
um trabalho semelhante aos descritos nos itens 58 a 61 referentes às quatro primeiras fases da subscrição.
Com efeito, as fases de investigação, assessoramento, 'underwriting' e marketing caracterizam-se como
serviços de consultoria e aconselhamento visto que não ocorre intermediação nem oferecimento dos títulos a clientes potenciais.
Assim, nas privatizações, o trabalho desenvolvido pelos consórcios contratados para elaborar
o Serviço B encontra-se na esfera da consultoria, assessoramento e aconselhamento. Por este serviço de
consultoria, os consórcios já são remunerados com base nas condições estabelecidas nas propostas de
concorrência e no edital da licitação. Portanto, não há que se levantar a hipótese de pagamento de taxa
de corretagem tendo em vista que entre os serviços estipulados no edital de licitação e no contrato de
prestação de serviços não consta atividade que se assemelhe à intermediação ou oferecimento de títulos
a investidores.
Adite-se que mesmo na etapa subscrição (colocação primária), onde há intermediação de
títulos, é proibida a cobrança de corretagem ou qualquer outra comissão referente a negociações com
valores mobiliários por parte de sociedades corretoras e distribuidoras, conforme disposto nas Resoluções
do Conselho Monetário Nacional n's 1.655/89 e 1.653/89, respectivamente.
Tal procedimento visa diminuir o custo de colocação de títulos e, Consequentemente, atrair
71.
mais empresas à abertura de capital visto que a empresa emissora dos títulos paga apenas pelos serviços
de assessoria. Dessa forma, entendemos que, nos processos de privatização, deveria haver a mesma preocupação de se baratear os custos de negociação das ações.
A despeito da isenção de cobrança de corretagem nas operações primárias, entendemos ser
impróprio o pagamento de prêmio pelo êxito do leilão por ser este pagamento similar a uma despesa com
serviços de corretagem que efetivamente não são prestados pelos consórcios contratados para realização
do Serviço B do processo de privatização.
Outrossim, a contratação das empresas de consultoria no âmbito do PND tem como base legal
o Decreto n° 1.204/94 e está inserida em seu capítulo que trata dos procedimentos de avaliação. Mais
especificamente, os arts. 30 e 31 do referido Decreto dispõem sobre a contratação de duas empresas para
realizar estudos de avaliação baseados em condições de mercado, da situação econômico-financeira e
das perspectivas de rentabilidade da sociedade.
Nessa mesma linha, o § 1° do art. 30 do Decreto n° 1.204/94 estabeleceu como objetivo dos
procedimentos de avaliação a indicação do valor econômico da empresa, inclusive com a inclusão de
outros parâmetros que sejam julgados necessários à fixação do valor de alienacão.
Portanto, vemos que a razão para contratação das empresas de consultoria é a apuração do
valor econômico da empresa incluída no PND. Dessa forma, consideramos que o pagamento de prêmio
11
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por êxito no processo, além de fugir ao escopo legal da contrafação das consultorias, não pode ser equiparado aos serviços prestados pelas sociedades corretoras descritos no item 54 pois que os do processo
de privatização não contemplam intermediação propriamente dita visto que esta é operacionalizada através dos instrumentos prescritos pela Lei n° 8.666/93, obedecendo aos princípios da administração pública
e, em especial, ao da publicidade e da igualdade.

XII. CONCLUSÃO
Ante o exposto, propomos que sejam considerados regulares os I°, 20 e 3° Estágios, bem como
76.
a prestação de contas relativas às despesas administrativas às despesas administrativas e com publicidade
do processo de desestatização da Polisul S.A., sem prejuízo das seguintes propostas de determinação
referentes ao I° e 20 Estágios a serem encaminhadas ao BNDES:

•

seja determinada a adoção de capitalização contínua infinita, conforme itens 33 e 34, da
taxa de desconto utilizada para o cálculo do valor presente das empresas incluídas no PND;
sejam determinadas inclusões, no Edital de Licitação/Contrato de Prestação de Serviços,
de item esclarecedor da diferença entre as taxas representativas do custo de oportunidade de capital utilizadas pelos serviços A e B, se for o caso, e de item explicativo da formação da referida taxa, inclusive
com memória de cálculo, nos relatórios de avaliação econômico-financeira; e
seja determinada a não inclusão, nos editais de licitação para contratação de serviços de
avaliação econômico-financeira no âmbito do PND, de item que contemple pagamentos por prêmio de
êxito pelo sucesso do processo de alienação."
A Diretora da 3' Divisão Técnica da 9a Secex (Grupo de Trabalho de Privatização) e o Sr. Secretário da 9' Secex manifestam-se de acordo com as propostas de regularidade e determinações sugeridas
pelo Analista.
É o Relatório.
VOTO

•

O Programa Nacional de Desestatização foi instituído pela Lei n° 8.031/90, que criou, para
tanto, o Fundo Nacional de Desestatização — FND. A Medida Provisória n° 1.481/96, até a sua sr reedição
em 08/08/1997, havia dado nova redação ao art. 5 0 , caput, da mencionada lei, estabelecendo como órgão
superior de decisão do FND o Conselho Nacional de Deséstatização — CND, presidido pelo Ministro do
Planejamento e Orçamento e diretamente subordinado ao Presidente da República.
A partir de setembro do ano passado, 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. Mais recentemente, alguns procedimentos da desestatização foram
modificados pela recente Lei n° 9.635, de 15/05/1998 (D.O.U. 1 de 18/05/1998), regulamentada pelo Decreto
n°2.594, de 15/05/1998 (DOU. 1 de 18/05/1998), que revogou os Decretos n's 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 aí 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
12
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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.
Relativamente às determinações propostas na instrução e ratificadas pelos dirigentes da 9' 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 presentes autos ao Conselho Nacional de Desestatização — CND e ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social — BNDES, responsáveis pelo Programa Nacional de Desestatização — PND.
Nesse sentido, ante o que restou apurado nos autos, acolho os pareceres quanto ao mérito e
VOTO por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 24 de junho de 1998.

Carlos Atila Álvares da Silva
Ministro Relator

•
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DECISÃO N° 377 /98-TCU - PLENÁRIO
1. Processo n° TC-012.692/95-6 (com 15 volumes)
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 Polisul Petroquímica S.A.
3. Responsável: Luiz Carlos Delben Leite, ex-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 Polisul Petroquímica S.A., relativo aos três estágios estabelecidos
pelo TCU para o exame dos processos de privatização, anteriores à IN-TCU n° 07/94, 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° 24/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 24/06/1998 - Ordinária
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva (Rela- .
tor), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO II- CLASSE V — PLENÁRIO
TC-450.445/96-8

NATUREZA: Relatório de Inspeção
UNIDADE: Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu/PA
RESPONSÁVEIS: Waldir Antonino D'Oliveira Emin (ex-Prefeito) e
Waldemir Marques Damasceno (Prefeito)
EMENTA: Relatório de Inspeção. Irregularidades verificadas na aplicação
de recursos federais transferidos mediante convênios. Diligência. Remessa
das informações levantadas aos órgãos repassadores dos recursos para
análise em conjunto com as prestações de contas dos convênios, já
apresentadas. Arquivamento.

Tratam os autos de Relatório de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de IgarapéAçu/PA, abrangendo o período de 01/01/1995 a 19/11/1996, com o objetivo de verificar denúncias de
irregularidades veiculadas pelo jornal "O Liberal", nos dias 14, 27 e 28 de setembro de 1996, referentes à
utilização de notas fiscais frias na comprovação de aplicação de recursos federais repassados àquela Prefeitura.
A equipe de inspeção requisitou da Prefeitura em questão, para exame, documentação relativa
aos Convênios n's 2654/95-FNDE, 136/96-FAE, 5456/96-FNDE, 3391/96-FNDE e 012/96-FNS, firmados
pelo Município com entidades federais. Não lhe foram, entretanto, apresentados todos os documentos
solicitados. Propôs, por isso, com a concordância do Diretor da l a Divisão Técnica (fl. 05) e do Secretário de
Controle Externo Substituto (fl. 19), que se determinasse ao responsável supracitado a apresentação dos
elementos requisitados, sob pena de aplicação de multa.
Uma vez que os convênios examinados abrangeram duas gestões municipais distintas, fixei,
preliminarmente, nos termos do despacho de fl. 20, com fundamento no art. 42, § 1 0 , da Lei n° 8.443/92 c/c
os arts. 140 e 208, § 1 0 , do Regimento Interno do TCU, o prazo improrrogável de oito dias, a contar da
ciência, para os Srs. Waldir Antonino D'Oliveira Emin e Waldernir Marques Damasceno, ex-Prefeito e
Prefeito, respectivamente, daquele Município, apresentarem a documentação requerida pela equipe de
inspeção, alertando-os de que o não atendimento à diligência, no prazo fixado, os sujeitaria às sanções
previstas nos incisos IV, V e VI do art. 58 da mencionada Lei n° 8.443/92.
a
De outra parte, e considerando que o prazo de vigência do Convênio n° 2654/95-FNDE
expirou em 31/12/1995, determinei fossem requeridas, do órgão repassador dos recursos, informações acerca
da aprovação ou não da prestação de contas pertinente e de providências que porventura tenham sido adotadas
a respeito.
O Sr. Waldir Antônio d'Oliveira Emin recebeu o oficio de diligência em 13/03/1997 (fl. 22),
porém não apresentou a documentação requerida nem justificou essa omissão, permanecendo silente.
O Sr. Waldemir Marques Damasceno manifestou-se apenas para informar que o ex-Prefeito
encontrava-se em lugar incerto e não sabido e que este, ao deixar a Prefeitura Municipal, subtraiu inúmeros
documentos dos arquivos, dentre os quais aqueles solicitados por este Tribunal (fl. 28).
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação informou que a prestação de contas do
Convênio n° 2654/95-FNDE foi apresentada àquela Autarquia e estava aguardando reanálise técnica, com
provável aprovação e a posterior homologação, uma vez que a Demec/PA procedeu verificação in loco e
comprovou o emprego adequado dos recursos transferidos, emitindo parecer conclusivo pela aprovação das
contas (fl. 33). •
A Secex/PA, considerando que a ausência dos elementos requeridos impede a obtenção de
• informações da Secretaria Estadual da Fazenda do Pará, não havendo como atestar a autenticidade das notas
fiscais e a idoneidade dos fornecedores da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu/PA, propõem, conclusi1
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vamente, em pareceres uniformes (fls. 34/35):
"I - Aplicação de multa ao Sr. Waldir D 'Oliveira Emin, conforme prevêem os incisos IV, V
e VI do art. 58 da Lei n° 8.443/92, uma vez que no oficio de diligência o mesmo foi alertado de que o não
atendimento implicaria em tal sanção.
- Detenninar aos órgãos concedentes dos convênios a seguir relacionados, as providências
administrativas internas com vistas a obter o ressarcimento dos valores repassados, nos termos do parágrafo
único do art. 1°, c/c o ,¢ 2° do art. 2°, ambos da IN n° 13/96-TCU:
Fundação Nacional de Saúde:
Convênio n° 012/96 - R$ 6.389,28 (item 3.1.4,11 04)
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação:
- Convênios n's 5.456/96 e 3.391/96
- Convênio n° 136/96 (FAE) - R$ 158.015,00, uma vez que, em face da extinção da FAE, suas
atribuições passaram para a competência do FNDE, conforme art. 18, inciso VIII, letra 'c' e art, 19, inciso
VIII, letra kl', da Medida Provisória n° 1.549-28, de 14.03.97, DOU de 17.03.9 7.
III - Determinação à Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu/PA:
não efetuar pagamento antecipado de despesas, uma vez que tal prática contraria o
disposto no art. 62 da Lei n°4.320/64 e no art. 42 do Decreto 93.872/86;
observar as modalidades licitatórias previstas na Lei n°8.666/93; e
manter arquivada a documentação relativa aos convênios."
É o Relatório.
VOTO

411

A realização da presente inspeção foi determinada para que fossem apuradas denúncias
veiculadas em órgão da imprensa, segundo as quais a Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu/PA estaria
utilizando notas fiscais frias na comprovação de aplicação de recursos federais repassados àquele Município.
Foram analisados os documentos relativos à execução dos convênios de n° 8 2.654/95-FNDE,
136/96-FAE e 012/96-FNS e nessa verificação foram apontadas falhas formais em relação aos dois primeiros
e desvio de finalidade na aplicação dos recursos do Convênio n° 012/96-FNS, cuja primeira parcela foi
integralmente utilizada no pagamento de pessoal da própria Prefeitura, o que contraria o disposto na cláusula
sexta do respectivo convênio (fls. 04/05).
Com relação aos outros dois convênios selecionados para exame, ambos do FNDE (n's
5.456/96 e 3.391/96), não foram apresentados os documentos necessários à comprovação de sua aplicação,
nem mesmo após a fixação de prazo para que os responsáveis os exibissem, tendo esses sido alertados, por
oficio, de que estariam sujeitos a multa, caso não atendessem à diligência no prazo fixado (fls. 22 e 27).
O atual Prefeito, Sr. Waldemir Marques Damasceno, manifestou-se, mas somente para informar
que o ex-Prefeito se encontra em lugar incerto e não sabido e que este, ao deixar a Prefeitura Municipal,
subtraiu inúmeros documentos dos arquivos, dentre os quais, aqueles solicitados pelo Tribunal (fl. 28).
Consulta ao Siafi realizada em meu Gabinete, revelou que, dos cinco convênios selecionados,
quatro constam como "adimplentes", isto é, as respectivas prestações de contas foram apresentadas ao órgão
descentralizador dos recursos e aguardam análise, como, aliás, o Chefe da Auditoria do FNDE informou em
relação ao Convênio n° 2.654/95-FNDE (fl. 33).
O Convênio n° 012/96-FNS está registrado como "inadimplente", ensejando, por isso, que se
determine à Fundação Nacional de Saúde a adoção de providências corretivas, na hipótese de ainda não tê-las
implementado, informando àquela Autarquia sobre o desvio de finalidade verificado na aplicação dos recursos
da primeira parcela desse convênio, conforme registra o item 3.1.4 do Relatório de Inspeção.
A questão atinente aos documentos não apresentados parece-me, a princípio, um indicativo de
desorganização administrativa, não caracterizando necessariamente má-fé do atual gestor municipal. Afirmo
2
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isso porque as prestações de contas foram encaminhadas ao órgão descentralizador dos recursos, no caso, o
FNDE.
Quanto à proposta de aplicação de multa ao Sr. Waldir Antonino D'Oliveira Ernin, observo
estar fundamentada no art. 42, § 2°, da Lei n° 8.443/92, segundo o qual, "vencido o prazo e não cumprida a
exigência, o Tribunal aplicará ao responsável a multa prevista no inciso IV do art. 58 desta Lei."
Todavia, verifico que o expediente (fl. 22) encaminhado pela Secex/PA e recebido pelo exgestor municipal determinou, in verbis: "que V.Sa e/ou seu sucessor na Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu
apresentem ... a documentação requerida ..." (grifei).
Ora, ao menos formalmente, o responsável pela guarda dos elementos solicitados,e em respeito
ao principio da continuidade administrativa, é o atual gestor, a quem cabe o ônus do cumprimento dessa
exigência, tendo, no entanto, se declarado impedido de fazê-lo, por não possuir os documentos solicitados.
Por isso, considero não ser o caso, no momento, de aplicar multa ao ex-Prefeito, podendo essa
providência ser adotada, se necessário, por ocasião de julgamento da tomada de contas especial que vier a ser
instaurada pelos órgãos concedentes.
Por outro lado, à vista do disposto no art. 31 da Instrução Normativa n° 01, de 31 de janeiro
de 1997, da Secretaria do Tesouro Nacional, compete ao ordenador de despesas da unidade concedente
pronunciar-se sobre a aprovação ou não da prestação de contas apresentada. Como as prestações de contas
foram apresentadas, a medida mais adequada é o encaminhamento das informações levantadas na inspeção ao
órgão descentralizador dos recursos, para confrontá-las com as prestações de contas dos convênios
correspondentes e decidir pela necessidade ou não da instauração de tomada de contas especial.
A adoção dessa medida não impede, contudo, que se determine à Prefeitura a fiel observância
das normas relacionadas à aplicação e comprovação de recursos federais transferidos mediante convênios, nos
termos sugeridos pela Unidade Técnica.
Assim, VOTO por que este Plenário adote a DECISÃO que ora submeto à sua apreciação.
Sala das Sessões, em 2 4 de junho de 1998.

Carlos itila Álvares da Silva
Ministro Relator

•
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Plenát 10

DECISÃO N° 378/98-TCU — PLENÁRIO
Processo n° TC-450.445/96-8
Classe de Assunto: V - Relatório de Inspeção.
Responsáveis: Waldir Antonino D'Oliveira Emin (ex-Prefeito) e Waldemir Marques Damasceno (Prefeito).
Entidade: Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu/PA.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: Secex/PA.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. encaminhar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação as informações obtidas pela equipe
de inspeção, relativas aos convênios n's 2654/95-FNDE, 136/96-FAE, 5456/96-FNDE, 3391/96-FNDE,
registrados no Siafi, respectivamente, sob os n's 129744, 303508, 305933 e 307476, para que sejam
analisadas em conjunto com as respectivas prestações de contas, já apresentadas àquela autarquia pela
Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu/PA, com vistas a verificar sobre a necessidade ou não da instauração
de tomadas de contas especiais;
8.2. determinar à Fundação Nacional de Saúde a adoção das providências cabíveis, na hipótese de ainda
não tê-las implementado, em relação ao Convênio n° 012/96-FNS, celebrado com a Prefeitura Municipal de
Igarapé-Açu/PA, registrado no Siafi sob o n° 311252, como "inadimplente", informando àquela Autarquia
sobre o desvio de finalidade verificado na aplicação dos recursos da primeira parcela desse convênio,
conforme consta no item 3.1.4 do Relatório de Inspeção;
8.3. determinar à Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu/PA que observe fielmente as normas relacionadas
à aplicação e comprovação de recursos federais transferidos mediante convênios ou outros instrumentos
congêneres, em especial ao disposto no art. 54 e seus parágrafos do Decreto n° 93.872, de 23/12/1986 e no
art. 30, § 1°, da Instrução Normativa n° 1/97, da Secretaria do Tesouro Nacional, in verbis:
"§ 1 0 Os documentos referidos neste artigo serão mantidos em arquivo em boa ordem, no próprio
local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de
5 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação ou tomada de contas, do gestor do órgão ou entidade
concedente, relativa ao exercício da concessão"; e
8.4. arquivar o presente processo.
Ata n° 24/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 24/06/1998 - Ordinária
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva
(Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO II - Classe V - Plenário
•

TC-550.059/97-0
Natureza: Relatório de Auditoria
Entidade: Conselho Regional de Fármácia do Paraná - CRF/PR.
Responsável: Walmir de Santi, Presidente.
EMENTA: Relatório da Auditoria realizada nas áreas de contratos,
licitações e pessoal. Constatação de admissão sem a realização de
concurso público. Proposta de fixação de prazo para a dispensa da
servidora. Existência de Mandado de Segurança impetrado junto ao STF,
questionando o regime jurídico a que estão subordinados os servidores
do CFO. Inoportunidade de determinar-se a dispensa de pessoal do
CRF/PR, ante a possibilidade de vir a prevalecer entendimento diverso
sobre a matéria. Ocorrência de outras falhas formais. Determinações.
Juntada às contas da mencionada Entidade.

RELATÓRIO

Trata-se do Relatório da Auditoria realizada no Conselho Regional de Farmácia no Estado do
Paraná - CRF/PR, nas áreas de contratos, licitações e pessoal (diárias, passagens e suprimento de fundos).
2. Realizada a audiência do Presidente da Entidade sobre as ocorrências consignadas no Relatório
de fls. 02/04, foram apresentadas, após a obtenção de cópia integral dos autos pelo responsável, por
procurador devidamente constituído (fls. 13/15), as razões de justificativa de fls. 17/21, acompanhadas dos
documentos de fls. 22/49. A SECEX/PR, após o respectivo exame, propõe (fls. 53/54), in verbis:
"6.1 - seja determinado ao Conselho Regional de Farmácia - CRF que:
6.1.1 - cesse o pagamento da Gratificação ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
por absoluta falta de amparo legal;
6.1.2 - cesse o repasse dos honorários advocatícios, afixados por arbitramento judicial e as de
sucumbência, em processos executivos fiscais, entre outros, do CRF/PR, ao assessor jurídico, por se
tratar de funcionário da entidade;
6.1.3 - cumpra o estabelecido no art. 37, inciso II, da Constituição Federal realizando concurso
público para provimento dos cargos dessa entidade e regularize a situação da Sra. Dilma Eliane Crozatti,
admitida sem concurso público;
6.1.4 - cumpra o disposto nos subitens 9.3.1 e 12.2 da IN/SAF n. 09/94, quanto à identificação
dos veículos e obrigatoriedade do uso de placa oficial em veículos do Conselho;
6.1.5 - informe, nos processos licitatórios, a previsão de recursos orçamentários, em cumprimento
ao art. 14 da Lei 8.666/93;
6.1.6 - observe o prazo de validade das propostas nos processos licitatórios, respeitando as
condições estabelecidas no Edital, conforme dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93;
6.1.7 - cumpra o disposto no item 04, Seção 04, capítulo 02, da IN/DTN/MEFP n. 10, de 02/10/91
(DOU de 04/10/91), quanto à entrega de numerário ao suprido;
6.1.8 - observe os preceitos do art. 60 a 63 da Lei n. 4.320/64, nos processos de pagamentos,
especialmente no que se refere a:
- emissão da Nota de Empenho anterior à data da despesa;
- atestação de que os bens e/ou serviços foram entregues e/ou prestados; e
- anexação dos comprovantes de despesas.
6.2 - Seja determinado à CISET/MTb, que verifique, em próxima auditoria, o cumprimento pela
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da realização do inventário fisico anual;
da existência dos Termos de Responsabilidade atualizados;
da identificação com plaquetas dos bens móveis.
6.3 - O presente processo seja juntado às contas do Conselho Regional de Farmácia - CRF,
exercício 1997, para análise em conjunto e em confronto."
A Procuradoria, solicitada a se pronunciar por este Relator (fls. 56), assim se pronuncia, no
3.
essencial (fls. 57/58):
"Os autos evidenciam falhas para as quais a Unidade Técnica propõe determinações de caráter
corretivo, concernentes a: pagamento de gratificação ao Presidente da CPL sem amparo legal; pagamento
de honorários advocatícios de sucumbência sem amparo legal; não realização de inventário fisico anual
do acervo patrimonial; não identificação de veículos pertencentes à Entidade; pagamento de reembolso
de despesa de passagem sem o devido comprovante; e contratação de funcionária sem a devida aprovação
em concurso público.
Sobressai questão atinente à contratação de uma auxiliar administrativo, a Sra. Dilma Eliane
Martins Crozatti, sem a necessária aprovação em concurso público nos moldes previstos pela
Constituição Federal.
Atendendo à audiência promovida pela Unidade Técnica, o Presidente do CRF/PR justifica que
a contratação sem concurso público se deu em função de situação de emergência ocasionada pela
demissão de funcionária que ocupava o cargo anteriormente, sendo que na sub-sede da Entidade apenas
aquela funcionária estava lotada.
Entendemos que, por afrontar o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, deve o ato de
contratação ser anulado.
Vale lembrar, por oportuno, que o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, estabelece que ao
Tribunal de Contas da União compete assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências
necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Caso não seja atendida sua
determinação, ex vi do inciso X do mesmo artigo, deverá o Tribunal sustar a execução do ato impugnado,
comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.
O citado dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei n. 8.443/92, in verbis:
'Art. 45. Verificada a ilegalidade de ato ou contrato, o Tribunal, na forma estabelecida no
Regimento Interno, assinará prazo para que o responsável adote as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.
§ 1° No caso de ato administrativo, o Tribunal, se não atendido:
I — sustará a execução do ato impugnado;
II — comunicará a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;
III — aplicará ao responsável a multa prevista no inciso II do art. 58 desta Lei.'
Assim sendo, entendemos que a determinação proposta pela Unidade Técnica (item 6.1.3 da
instrução, fls. 53) deve ser convertida em fixação de prazo para cumprimento do art. 37, inciso II, da
Constituição Federal.
Sem embargo, temos que considerar a peculiaridade da situação em que se inserem contratações
sem aprovação em concurso público para o diminuto quadro de servidores de Conselhos Regionais de
pequena estrutura. Note-se que, como informa o Presidente da Entidade, na sub-sede há apenas uma
funcionária (fls. 19 e 20), a Sra. Dilma Eliane Martins Crozatti.
Embora seja inquestionável a necessidade da realização de concurso público, face ao comando
constitucional (art. 37, inciso II), há que se admitir as dificuldades e a possível antieconomicidade da
realização de um concurso como este, visto que se destina ao provimento de uma única vaga e que a
estrutura singela da Entidade dificulta em muito a promoção do certame, ainda que se opte pela
terceirização dos serviços.
Por isso é que entendemos que se deva determinar ao Conselho Federal de Farmácia a realização
de estudos que visem a tornar mais eficiente e econômica a promoção de concursos públicos para
provimento de vagas nos conselhos regionais de Farmácia, bem como por que esses concursos tenham
\\Min4am\Jam_436\c:Va1fl\1998\5500599 7.d0c — 3f
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critérios objetivos de seleção, além de transparência e publicidade adequadas.
Não obstante a evidente ilegalidade dessa contratação, entendemos, pelas razões expendidas, não
ter restado caracterizada má-fé por parte dos gestores.
Pelo exposto, este representante do Ministério Público manifesta anuência à proposta da Unidade
Técnica, consignada a fls. 53 e 54, ressalvando o item 6.1.3, que deve ser substituído pelo seguinte:
'6.1.3) seja determinado ao Conselho Federal de Farmácia a realização de estudos que visem a
tornar mais eficiente e econômica a promoção de concursos públicos para provimento de vagas nos
conselhos regionais de Farmácia, bem como por que esses concursos tenham critérios objetivos de
seleção, além de transparência e publicidade adequadas;
6.4) seja assinado prazo de 45 dias para que o CRF/PR, no que se refere à contratação da Sra.
Dilma Eliane Martins Crozatti, adote as necessárias medidas com vistas ao cumprimento do art. 37, inciso
II, da Constituição Federal, informando a este Tribunal, em seguida, acerca das providências adotadas.'
É o relatório.

VOTO

e

Conforme se verifica, o Ministério Público propõe a fixação de prazo com vistas ao cumprimento
do inciso II do art. 37 da Constituição Federal, cuja inobservância implica a nulidade da admissão efetivada
sem o devido certame público (§ 2° do referido dispositivo constitucional).
Importa destacar que, após amplos debates realizados na Sessão Plenária de 12.11.97 acerca das
disposições do art. 58 e seus parágrafos da Medida Provisória n. 1.549/97, firmou-se o entendimento de que
nada obsta ao prosseguimento do exame dos processos concernentes aos Conselhos de Fiscalização de
Profissões Liberais.
A propósito, o texto da referida Medida Provisória, com as alterações que lhe foram introduzidas
até a edição de n. 40, baixada em 26 de fevereiro de 1998, passou a integrar as Medidas Provisórias n. 1.642,
13.03.98, e 1.651, de 07.04.98, sendo convertido na Lei n. 9.649, em vigor a partir de 28 de maio do corrente
ano.
Ressalte-se, ademais, que ainda se encontra pendente de apreciação definitiva pelo Supremo
Tribunal Federal o Mandado de Segurança n. 21.797-9, impetrado pelo Conselho federal de Odontologia
contra decisão desta Corte ao apreciar o TC n. 021.750/94-7, em que se questiona o regime jurídico a que
estão subordinados os servidores daquele Conselho.
À vista do exposto, e seguindo a mesma orientação adotada pela r Câmara na Sessão de
19.02.98, ao julgar as contas do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 9 0 Região — CRECl/BA e
do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia no Estado do Pará — CREA/PA, das quais
também fui relator (respectivamente TC n. 250.214/97-0, Acórdão n. 50/98 — in Ata n. 04/98, e TC n.
450.149/97-8, Acórdão n. 151/98 — in Ata n. 12/98), deixo de acolher a determinação proposta pelo
Ministério Público, que implica nulidade da admissão de servidora do CRF/PR, por não me parecer oportuno
decidir sobre essa matéria, ante a possibilidade de vir a prevalecer entendimento diverso, seja por parte do
próprio TCU, ou do Poder Judiciário.
Outrossim, este E. Plenário, na Sessão de 17.06.98 — ao apreciar Relatório de Auditoria realizada
no Conselho Regional de Medicina do Tocantins — CRM/TO — deixou de acolher proposta semelhante à que
ora é formulada e determinou aquele Conselho que "abstenha-se de admitir pessoal sem a realização de prévio
concurso público, ante o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal, e na Súmula n. 231, de jurisprudência
deste Tribunal". Entendo que, no presente caso, deva o Tribunal adotar medida idêntica.
No que se refere às demais determinações propostas pela SECEX/PR, acolho-as integralmente,
pela sua pertinência, cabendo, por oportuno, registrar, que a IN/SAF n. 09/94, relativa ao Controle Geral de
Veículos Oficiais (subitem 6.1.4 da proposta técnica), foi alterada pelas Instruções Normativas do Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado ns. 02/95, 08/95 e 06/97. Por outro lado, entendo pertinente
determinar também ao Controle Interno (subitem 6.2 da conclusão da instrução técnica) que verifique, em
Ulin-Jam\Jam_436\cMam\1998\5500599 7 .d0c — 3f
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próxima auditoria a ser realizada na Entidade, o cumprimento das demais determinações emanadas nesta
oportunidade.
Ante o exposto, divergindo, em parte, dos pareceres, voto por que seja adotada a decisão que ora
8.
submeto à apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 24 de junho de 1 998.

JOSÉ TONIO B. DE MACEDO
Relator
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Ministério Público

Proc. TC-550.059/97-0
Relatório de Auditoria

PARECER
Trata-se de Relatório de Auditoria realizada no Conselho Regional de Farmácia no Estado do
Paraná - CRF/PR.
Os autos evidenciam falhas para as quais a Unidade Técnica propõe determinações de caráter
corretivo, concernentes a: pagamento de gratificação ao Presidente da CPL sem amparo legal; pagamento
de honorários advocatícios de sucumbència sem amparo legal; não realização de inventário físico anual
do acervo patrimonial; não identificação de veículos pertencentes à Entidade; pagamento de reembolso de
despesa de passagem sem o devido comprovante; e contratação de funcionária sem a devida aprovação
em concurso público.
Sobressai questão atinente à contratação de uma auxiliar administrativo, a Sra. Dilma Eliane
Martins Crozatti, sem a necessária aprovação em concurso público nos moldes previstos pela
Constituição Federal.
Atendendo à audiência promovida pela Unidade Técnica, o Presidente do CRF/PR justifica
que a contratação sem concurso público se deu em função de situação de emergência ocasionada pela
demissão de funcionária que ocupava o cargo anteriormente, sendo que na sub-sede da Entidade apenas
aquela funcionária estava lotada.
Entendemos que, por afrontar o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, deve o ato de
contratação ser anulado.
Vale lembrar, por oportuno, que o art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, estabelece que
ao Tribunal de Contas da União compete assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Caso não seja atendida
sua determinação, ex vi do inciso X do mesmo artigo, deverá o Tribunal sustar a execução do ato
impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.
O citado dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei n° 8.443/92, in verbis:
'' Art. 45. Verificada a ilegalidade de ato ou contrato, o Tribunal, na forma estabelecida no
Regimento Interno, assinará prazo para que o responsável adote as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.
§ 1° No caso de ato administrativo, o Tribunal, se não atendido:
1- sustará a execução do ato impugnado;
- comunicará a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;
III - aplicará ao responsável a multa prevista no inciso II do art. 58 desta Lei".
Assim sendo, entendemos que a determinação proposta pela Unidade Técnica (item 6.1.3 da
instrução, fl. 53) deve ser convertida em fixação de prazo para cumprimento do art. 37, inciso II, da
Constituição Federal.
Sem embargo, temos que considerar a peculiaridade da situação em que se inserem
contratações sem aprovação em concurso público para o diminuto quadro de servidores de Conselhos
Regionais de pequena estrutura. Note-se que, como informa o Presidente da Entidade, na sub-sede há
apenas uma funcionária (fls. 19 e 20), a Sra. Dilma Eliane Martins Crozatti.
Embora seja inquestionável a necessidade da realização de concurso público, face ao
comando constitucional (art. 37, inciso II), há que se admitir as dificuldades e a possível
antieconomicidade da realização de um concurso como este, visto que se destina ao provimento de uma
Gab-proc_708\Público\Pareccres1998-55005997.doc
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única vaga e que a estrutura singela da Entidade dificulta em muito a promoção do certame, ainda que se
opte pela terceirização dos serviços.
Por isso é que entendemos que se deva determinar ao Conselho Federal de Farmácia a
realização de estudos que visem a tornar mais eficiente e econômica a promoção de concursos públicos
para provimento de vagas nos conselhos regionais de Farmácia, bem como por que esses concursos
tenham critérios objetivos de seleção, além de transparência e publicidade adequadas.
Não obstante a evidente ilegalidade dessa contratação, entendemos, pelas razões expendidas,
não ter restado caracterizada má-fé por parte dos gestores.
Pelo exposto, este representante do Ministério Público manifesta anuência à proposta da
Unidade Técnica, consignada a fls. 53 e 54, ressalvando o item 6.1.3, que devem ser substituído pelo
seguinte:
"6.1.3) seja determinado ao Conselho Federal de Farmácia a realização de estudos que visem
• a tornar mais eficiente e econômica a promoção de concursos públicos para provimento de vagas nos
conselhos regionais de Farmácia, bem como por que esses concursos tenham critérios objetivos de
seleção, além de transparência e publicidade adequadas;
6.4) seja assinado prazo de 45 dias para que o CRF/PR, no que se refere à contratação da Sra.
Sra. Dilma Eliane Martins Crozatti, adote as necessárias medidas com vistas ao cumprimento do art. 37,
inciso II, da Constituição Federal, informando a este Tribunal, em seguida, acerca das providências
adotadas."
Ministério Público, em 20 de Maio de 1998.

7.

Ubal o Alves C1das
Procurador
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Processo TC n. 550.059/97-0
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
Entidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná - CRF/PR.
Responsáveis : Walmir de Santi, Presidente.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas.
Unidade Técnica: SECEX/PR
Decisão: A Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE determinar:
8.1 - ao Conselho Regional de Farmácia no Estado do Paraná - CRF/PR que:
8.1.1 - abstenha-se de admitir pessoal sem a realização de prévio concurso público, ante o disposto no
art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e na Súmula da Jurisprudência n. 231 deste Tribunal;
8.1.2 - cesse o pagamento da Gratificação ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por falta
de amparo legal;
8.1.3 — suspenda o repasse dos honorários advocatícios, afixados por arbitramento judicial e os de
sucumbência, em processos executivos fiscais, entre outros, do CRF/PR ao assessor jurídico, por se tratar de
servidor da entidade;
8.1.4 - cumpra o disposto nos subitens 9.3.1 e 12.2 da IN/SAF n. 09/94, alterada pelas Instruções
Normativas do MARE ns. 02/95, 08/95 e 06/97, quanto à identificação dos veículos e à obrigatoriedade do
uso de placa oficial em veículos do Conselho;
8.1.5 - informe, nos processos licitatórios, a previsão de recursos orçamentários, em cumprimento ao art.
14 da Lei 8.666/93;
8.1.6 - observe o prazo de validade das propostas nos processos licitatórios, respeitando as condições
estabelecidas no Edital, conforme dispõe o art. 41 da Lei 8.666/93;
8.1.7 - cumpra o disposto no item 04, Seção 04, capítulo 02, da IN/DTN/MEFP n. 10, de 02/10/91 (DOU
de 04/10/91), quanto à entrega de numerário ao suprido;
8.1.8 - observe os preceitos dos arts. 60 a 63 da Lei n. 4.320/64, nos processos de pagamentos,
especialmente no que se refere a:
emissão da Nota de Empenho previamente à realização da despesa;
atestação de que os bens e/ou serviços foram entregues e/ou prestados; e
anexação dos comprovantes de despesas.
8.2 - à Secretaria de Controle Interno do Ministério do Trabalho - CISET/MTb que verifique, em
próxima auditoria, o cumprimento pela Entidade das determinações objeto dos subitens 8.1.1 a 8.1.8 supra,
bem como daquelas referentes à:
realização do inventário fisico anual;
existência dos termos de Responsabilidade atualizados;
identificação com plaquetas dos bens móveis.
8.3 - ajuntada dos presentes autos às contas do Conselho Regional de Farmácia no Estado do Paraná
relativas ao exercício de 1997, para exame conjunto e em confronto.
Ata n° 24/98 — Plenário.
Data da Sessão: 24/06/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
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11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo (Relator), Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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Grupo II - Classe V - Plenário
-TC-400.040/97-2
-Natureza: Relatório de Auditoria.
-Unidade Técnica: Prefeitura Municipal de Campo
Grande/MS.
-Responsáveis: André Puccinelli (Prefeito a partir de
01/01/97, CPF 005 983 059-04) e Juvêncio César da Fonseca
(Prefeito até 31/12/96, CPF n°022.491.971-72).
Ementa: Relatório de Auditoria. Gestão de recursos
federais no âmbito municipal. Convênios, acordos, ajustes,
royalties, SUS, licitações e contratos. Achados de auditoria
associados à execução financeira e licitação.
Descaracterização de gravidade. Determinações.

-

RELATÓRIO

Cuida-se, nesta oportunidade, do Relatório de Auditoria decorrente do trabalho
desenvolvido pela Secretaria de Constrole Externo no Estado do Mato Grosso do Sul, junto ao Executivo
Municipal de Campo Grande, naquela Unidade Federada, abrangendo o período de 28.03.96 a 11.04.97 e
envolvendo as seguintes áreas temáticas: convênios, acordos, ajustes, royalties, SUS, licitações e
contratos.
O minucioso trabalho desenvolvido pela equipe de auditoria procurou, in limine,
2.
estabelecer amostra significativa do universo passível de ser investigado, selecionando, com esse
propósito, os Convênios: a) FNS n° 1.710/94 (Programa Leite é Saúde), no valor de R$ 818.000,00
(oitocentos e dezoito mil reais); b) FNDE n° 693/96 (Reforma e Ampliação de Escolas), no valor de R$
1.543.829,35 (um milhão, quinhentos e quarenta e três mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta e cinco
centavos); c) FNDE n° 1.632/96 (Desenvolvimento do Ensino Fundamental), no valor de R$ 379.000,00
(trezentos e setenta e nove mil reais); e d) FAE - DF n° 799/94 (Merenda Escolar), no valor de
R$ 7.972.798,70 (sete milhões, novecentos e setenta e dois mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta
centavos). Integraram, ainda, o objeto da auditoria a programação afeta aos recursos dos royalties do
Petróleo e do Sistema Único de Saúde - SUS, no biênio 96/97.
Os achados de auditoria são pertinentes, no essencial, às seguintes práticas: a) pagamentos
antecipados a fornecedor/prestador de serviços; b) desvio de finalidade na aplicação de recursos; c) fuga
ao procedimento licitatório; c) inobservância do integral aporte da contrapartida financeira da Prefeitura;
d) inexpressiva participação do Município no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde; e e) transferência
parcial de recursos à Prefeitura, por parte do Fundo Nacional de Saúde.
Processadas as audiências dos Srs. Juvêncio César da Fonseca, ex-Prefeito Municipal de
Campo Grande/MS, e Erasmo Ferreira da Silva, Diretor-Executivo do Fundo Nacional de Saúde, fls.
200/201 e 202/203, respectivamente, foram apresentados os elementos de fls. 213/214, de interesse do
primeiro, e de fl. 207, em beneficio do segundo.
1 . \\min-lmr_482\c\zarquivo\voto1998\40004097.doc
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A análise das competentes peças no âmbito do Órgão Técnico resultou em entendimentos
diferenciados, visto que a instrução, com o aval do Sr. Diretor de Divisão, opina no sentido de que, entre
outras providências, seja aplicada multa aos responsáveis em epígrafe, com fundamento no parágrafo (mico
do art. 43 da lei n° 8.443/92 (por indevidas contratações diretas com dispensa e inexigibilidade de licitação,
no caso do Sr. Juvêncio César da Fonseca, e descumprimento de cláusula consignada em convênio, no
caso do Sr. Erasmo Ferreira da Silva). Por outro lado, o Dirigente da aludida Unidade Técnica, sustentado
na argumentação que expõe, vislumbra desfecho distinto para estes autos, uma vez que declina da
proposta de multas, sugerindo sejam feitas as determinações e recomendações que elenca (fls. 240/241).

VOTO

•

Inicialmente, cabe consignar os meus encômios pelo profissionalismo do trabalho de
auditoria/instrução realizado no âmbito da Secretaria de Controle Externo no Estado do Mato Grosso do
Sul.
A abordagem didática e abrangente, aliada ao equilíbrio com que foram examinados os
achados de auditoria, confere aos pronunciamentos lançados no processo o reconhecimento ao dever bem
cumprido.
A divergência quanto à orientação pretendida para os autos denota, em si, a pluralidade
analítica inerente à natureza institucional desta Casa, a de Órgão Colegiado. Comum, pois, que nos
diversos estágios de exames, raciocínios independentes sejam estruturados e defendidos.
Há que se alcançar, todavia, uma convicção a ser oferecida ao Colegiado como a conclusão
4
a que chegou este Relator com relação à matéria sub judice. Neste sentido, com as vênias de estilo,
empresto o meu integral apoio ao ponto de vista defendido pelo Sr. Secretário de Controle Externo
Substituto, AFCE Alexandre Valente Xavier, dada a pertinência da argumentação que adoto como parte
integrante do meu Voto, a saber:

•

No que se refere à multa proposta ao ex-Prefeito Municipal, entendemos ser inaplicável
ao caso enfocado. As contratações diretas lidas como irregulares foram realizadas por comissões de
licitações, compostas de três membros e homologadas pelos Secretários de Administração da
Prefeitura Municipal, Sr. Osmar Campos de Oliveira (fl. 218) e Sr° Nadir Viegas dos Reis (fis. 220 e
222). Ao ex-Prefeito Municipal coube tão-somente a ratificação de tais procedimentos, nos termos
preconizados no art. 26 da Lei n° 8.666/93 (fls. 218, 220 e 222).
É forçoso reconhecer que a ratificação de atos praticados por subordinados não exime
totalmente o ex-Prefeito da responsabilidade pela prática das irregularidades. Imputar-lhe multa,
entretanto, acreditamos não ser, neste caso, o caminho mais acertado para coibir a reincidência de
atos semelhantes, além do que não chegaram a ser ouvidos em audiência os primeiros responsáveis
pela prática das contratações diretas impugnadas, quais sejam, os membros das comissões de
licitações e os Secretários de Administração da Prefeitura Municipal de Campo Grande-MS já
nominados no parágrafo precedente.
Ainda em relação a este assunto, diferentemente do aventado pelo Sr. Diretor em seu
Parecer (lis. 236, item 06.1), entendemos não haver irrestrita semelhança entre a irregularidade
punida com multa no TC-400.100/96-7 e esta em exame, apesar de ambas caracterizarem
contratações diretas. No presente caso, o ex-Prefeito Municipal simplesmente ratificou, por força do
disposto no art. 26 da Lei n° 8.666/93, os atos de dispensa e de inexigibilidade homologados pelos
2 . \\min-lmr_482\c\zarquivo\voto1998\40004097.doc
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Secretários de Administração do Município, não sendo ele diretamente responsável pela
irregularidade apontada pela equipe de auditoria, mas sim os aludidos administradores.
Além dos argumentos mencionados, informamos, ainda, que não se vislumbra nos autos
elementos capazes de demonstrar que os processos de dispensa e de inexigibilidade mencionados
tenham concretamente provocado dano ao erário, ou, até mesmo, que tais atos tenham sido
praticados com dolo, o que reforça a tese da inaplicabilidade da multa sugerida.
Considerando, entretanto, que tais atos devem ser coibidos, por não estarem em
consonância com os ditames da Lei de Licitações e Contratos, propomos como medida saneadora e
pedagógica, alternativamente à multa sugerida, que o Tribunal faça as determinações alinhavadas
na conclusão adiante oferecida.
Em relação à proposta de multa ao Sr. Erasmo Ferreira da Silva, ex-Diretor-Executivo do
Fundo Nacional de Saúde (inc. II -fls. 233), consideramos que também nesse caso não é cabível tal
penalidade, uma vez que a não liberação da totalidade dos recursos, na forma estipulada no
cronograma de desembolso do convênio analisado, não foi fruto da vontade do referido gestor, mas
da ausência de autorização do Ministério da Saúde, órgão a que está vinculado o FNS/MS.
Nesse sentido, sugerimos, alternativamente à multa proposta, uma vez não configurada a
responsabilidade direta do responsável na prática da irregularidade mencionada pela equipe de
auditoria, determinar ao Fundo Nacional de Saúde, na pessoa do Diretor-Executivo, para que, em
conjunto com o Ministério da Saúde, adote medidas capazes de evitar o descumprimento dos
cronogramas de desembolsos previstos nos convênios firmados pela entidade.
Defendida a tese da inaplicabilidade das multas antes mencionadas, torna-se
insubsistente, também, a proposta inserida no inc. III do parágrafo 10 da conclusão de fls. 233.
Quanto às determinações e recomendações apontadas nos incisos V e VI (fls. 233 e 234),
estamos de acordo, porém julgamos oportuno oferecer algumas alterações no tocante à redação.
Já em relação à proposta inserta no inciso IV (fl. 233), entendemos que a providência
sugerida não deva se concretizar pelas seguintes razões: primeiro, porque os atos praticados pelo
responsável pela Prefeitura Municipal já surtiram todos os efeitos jurídicos a que se destinavam,
não cabendo retificação; segundo, porque a conclusão a seguir apresentada já contempla proposta
no sentido de inibir a prática de irregularidades semelhantes às apontadas no relatório de
auditoria."
Assim sendo, ante o exposto, Voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto
ao Egrégio Colegiado.
T.C.0 , Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 24 de junho de 1998

LINCOL
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Processo n° TC-400.040/97-2.
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Campo
Grande/MS, abrangendo o período de 28.03.96 a 11.04.97 e envolvendo as seguintes áreas temáticas:
convênios, acordos, ajustes, royalties, SUS, licitações e contratos.
Responsáveis: André Puccinelli (Prefeito a partir de 01/01/97, CPF n° 005.983.059-04) e Juvêncio
César da Fonseca (Prefeito até 31/12/96, CPF n°022.491.971-72).
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/MS.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 43, I, da
Lei n° 8.443/92, c/c o art. 194, II e parágrafo 1° do RI/TCU, DECIDE:
8.1 - determinar à Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, na pessoa do atual Chefe do
Executivo local, que:
8.1.1 - evite a ratificação de procedimentos licitatórios, dispensa ou inexigibilidade de licitação, tais
24.111/96, 47.147/96 e 52.418/96, cujas aquisições diretas foram
como as ocorridas nos processos
realizadas, ante a não comprovação da urgência e da exclusividade fundamentadoras dos procedimentos
realizados, em desacordo com a Lei n° 8.666/93 (Convênio n° 1.710/94);
8.1.2 - oriente os responsáveis pela condução de procedimentos licitatórios, dispensa ou
inexigibilidade (Secretário de Administração e membros das Comissões de Licitações), para que
observem fielmente os preceitos licitatórios constitucionais regulamentados pela Lei n° 8.666/93 (com
suas alterações), evitando-se a realização de aquisições diretas tais como aquelas ocorridas nos processos
nos 24.111/96, 46.147/96 e 52.418/96, nas quais não restaram comprovadas a urgência e a exclusividade
fundamentadoras dos procedimentos realizados;
8.1.3 - observe os ditames contidos nos artigos 62 e 63 da Lei n° 4.320/64, que disciplinam as fases
de liquidação e pagamentos das despesas públicas, de forma a evitar o ocorrido no caso da Construtora
ZW Engenharia Ltda., a quem, no período de setembro/96 a novembro/96, foi paga, antes da conclusão da
obra, a totalidade do valor contratado para a ampliação da Escola Municipal Prof. Eduardo Olímpio
Machado, com recursos provenientes do Convênio n° 693/96, firmado com o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE;
8.1.4 - utilize os recursos recebidos da União, suas Autarquias ou Fundações, mediante convênios ou
instrumentos congêneres, de conformidade com as cláusulas ajustadas e os programas de trabalho,
evitando destinação diversa da originariamente pactuada, como o ocorrido no Convênio n° 1.632/96,
firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para a implantação do
Programa Descentralizado de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que teve parcela dos recursos
destinada à compra de pó de café, diversamente do que constava do plano de trabalho;
8.1.5 - seja dada plena divulgação aos certames licitatórios promovidos pela Prefeitura Municipal, de
acordo com o disposto no art. 22, § 3°, da Lei n° 8.666/93, que determina, nos casos de Convite, a fixação
de cópia do instrumento convocatório em local apropriado;
8.1.6 - promova a aquisição de estabilizadores de voltagem a ser instalados junto aos
microcomputadores e impressoras das escolas beneficiadas com recursos provenientes do Convênio n°
693/96, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em cumprimento ao
Plano de Trabalho que integra o referido convênio;
8.1.7 - implemente adequado controle de estoque de merenda escolar nas escolas, que importem em
registros sistemáticos das entradas e saídas dos gêneros alimentícios dos depósitos, com o intuito de evitar
desvios de alimentos ou que estes sejam aplicados em finalidades diversas das estabelecidas no Programa
de Alimentação Escolar;
8.1.8 - implemente adequado controle de estoque de merenda escolar na Coordenadoria de
Abastecimento Alimentar - COALI, a fim de permitir a avaliação patrimonial dos bens do almoxarifado a
que se refere o art. 106, inciso I, da Lei n° 4.320/64, bem como registros sistemáticos das entradas e saídas
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de gêneros alimentícios dos depósitos de forma a evitar a aplicação em finalidade ec ies7veRttraáTi.da e.1:1;aubarewl e c ida
no Programa de Alimentação Escolar; e
8.1.9 - cumpra o estatuído no art. 7 0 da Lei n° 7.525/86 que estabelece, de forma exclusiva, as
destinações dos recursos recebidos pela Prefeitura a título de royalties do petróleo.
8.2 - alertar o atual Prefeito Municipal de Campo Grande-MS que a reincidência no descumprimento
das referidas determinações sujeita o infrator à penalidade disposta no art. 58, inciso VII, da Lei n°
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU);
8.3 - recomendar, ainda, à Prefeitura Municipal de Campo Grande-MS, na pessoa do atual Prefeito
Municipal, a atenção à norma programática do art. 198 da Constituição Federal cujo teor estabelece que o
financiamento do Sistema Único de Saúde - SUS será realizado "com recursos do orçamento da
Seguridade Social da União, dos Estados e dos Municípios, além de outras fontes", de forma que o
orçamento do Fundo Municipal de Saúde seja contemplado, também, com recursos próprios do
Município, diversamente do que ocorreu no Orçamento Municipal de 1997 (Lei Municipal n° 3.310/96),
que, dos R$ 39.994.000,00 previstos para o referido fundo, apenas R$ 2.000,00 correspondiam à
participação do Município, evitando, dessa forma, as freqüentes glosas nos pagamentos de procedimentos
ambulatoriais e hospitalares realizados pelos prestadores de serviços conveniados ou que eles sejam
compelidos à cobrança indevida de taxas de atendimento, transferindo o ônus da inadimplência do
Sistema à população carente;
8.4 - determinar ao Fundo Nacional de Saúde, na pessoa de seu Diretor-Executivo, que em conjunto
com o Ministério da Saúde, adote medidas capazes de evitar o descumprimento dos cronogramas de
desembolsos previstos nos convênios firmados pela entidade, tal como o ocorrido na execução do
Convênio n° 1.710/94, celebrado com a Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS; e
8.5 - determinar o arquivamento dos presentes autos após a adoção das medidas enunciadas nos
subitens precedentes.
Ata n° 24/98 — Plenário.
—

Data da Sessão: 24/06/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Atila Álvares da Silva,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.
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GRUPO 1 - CLASSE VII - Plenário
Processos n.'s TC 007.850/96-4 e TC 007.911/96-3 (e 27
Volumes)
Natureza: Representações da ODONTO EMPRESA Convênios
Dentários Ltda. e da ODONTOPREV Previdência Odontológica
S/C Ltda., contra a Concorrência n° 0193/96 do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem — DNER
Entidade: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem —
DNER (Autarquia vinculada ao Ministério dos Transportes)
Unidade de Instrução:

ia

SECEX

Ementa — Representações formuladas pelas firmas ODONTO
EMPRESA Convênios Dentários Ltda. (TC n° 007.850/96-4) e
ODONTOPREV Previdência Odontológica S/C Ltda. (TC n°
007.911/96-3). Irregularidades na aplicação da Lei n° 8.666/93,
ocorridas na Concorrência n° 0193/96, realizada pelo
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem — DNER.
Prestação de serviços de assistência odontológica, em nível
nacional. Conhecimento. Procedência. Determinações.
Comunicações. Juntada às Contas da Autarquia, do exercício de
1996
Cuidam os processos indicados de representações formuladas pela ODONTO EMPRESA
Convênios Dentários Ltda. (TC n° 007.850/96-4) e ODONTOPREV Previdência Odontológica S/C Ltda.
(TC n° 007.911/96-3), protocoladas neste Tribunal em 04 e 05/06/96, respectivamente, acerca de
irregularidades na aplicação da Lei n° 8.666/93, ocorridas na Concorrência n° 0193/96, realizada pelo
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, para prestação de serviços de assistência
odontológica, em nível nacional, a aproximadamente 56.000 usuários (servidores, pensionistas e
dependentes) da Autarquia.
2.

•

Sobre a matéria, assim se reporta inicialmente a instrução dos autos:
"2. Consolidadas as ocorrências objeto de ambas as representações na Instrução de fls. 47/51, desta
Secretaria, foi determinada pelo [então Relator] Exmo. Sr. Ministro-Relator Fernando Gonçalves a
realização da respectiva diligência, procedida mediante o Oficio n° 123/96-SECEX-1, de 28/06/96 (fl.
54). Em atendimento a essa diligência, o DNER remeteu, pelo Oficio DG n° 606/96, de 18/07/96, as
informações e documentos constantes do Volume I e dos 26 volumes em espiral, anexos a este
processo.
3. Presentes os elementos necessários, passamos ao exame das ocorrências de que tratam as referidas
representações, seguindo a disposição apresentada na Instrução de fls. 47/51.
3.1 Ocorrência apontada pela representante ODONTO EMPRESA:
- apresentação de pedido de impugnação do edital, pela empresa representante, em 08/05/96, sem
obtenção de resposta até 04/06/96, data de sua representação (fis. 1 e 47).
Pronunciamento do DNER
3.1.1
3.1.1.1 Perante este Tribunal, o DNER manifestou-se a respeito dessa ocorrência, em seu Oficio DG
n° 606/96, da seguinte forma (Vol. I, fl. 3, item 06):
Todas as impugnações foram devidamente analisadas pela Comissão de Licitação e os respectivos
resultados comunicados às referidas empresas impugnantes, nos termos da legislação vigente"'
3.1.1..2 O DNER encaminhou, também, cópia do pedido de impugnação do edital feito pela ODONTO
EMPRESA, datado de 07/05/96, e do protocolo de entrada naquela Autarquia em 08/05/96 (Vol. I, fls.
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5/13). Juntou, ainda, cópia do parecer emitido em 10/05/96 pela Comissão de Licitação, sobre o
referido pedido, e dos documentos utilizados na sua transmissão via fax, à empresa impugnante, em
13/05/96 (Vol. I, fls. 14/16).
Análise
3.1.2
3.1.2.1 Consoante os termos do Aviso de Licitação referente à Concorrência n° 0193/96 (Vol. I, fl.
161), a data de abertura dos envelopes de habilitação foi fixada para 13/05/96 (segunda-feira). Dessa
forma, o pedido de impugnação do edital foi tempestivo, haja vista ter sido apresentado pela
ODONTO EMPRESA ao DNER em 08/05/96, data anterior ao segundo dia útil que antecede a
abertura dos envelopes, prazo este estabelecido no item 9.5 do edital (Vol. I, fl. 170).
3.1.2.2 A representante alega não ter recebido, até 04/06/96, nenhuma resposta à sua impugnação,
embora o DNER comprove, mediante os documentos citados no item 3.1.1.2 desta Instrução, ter
emitido parecer em 10/05/96, transmitido via fax à impugnante em 13/05/96.
3.1.2.3 Pela análise dos documentos relativos à Concorrência n°0193/96 remetidos pelo DNER a este
Tribunal, constata-se que outra empresa concorrente, Golden Cross Seguradora S.A., também alegou
não ter recebido resposta ao seu pedido de impugnação do edital (Vol. I, fl. 122), sendo que, nesse
caso, a decisão proferida pela Autarquia tinha sido enviada a essa empresa por correio, via SEDEX.
3.1.2.4 Tudo leva a crer que, em ambos os casos, seja quanto à ODONTO EMPRESA, seja quanto à
Golden Cross, a ausência de conhecimento das respostas às impugnações por parte das empresas
interessadas deve-se à falta de recebimento formal das correspondências pelos destinatários. É de se
notar que o fax, ainda que sujeito a falhas de toda ordem (extravios, ininteligibilidades, adulterações),
representa um meio prático, rápido e de uso generalizado atualmente, não podendo ser de todo
descartado. A propósito, a utilização do fax já foi disciplinada no âmbito do Ministério da Fazenda,
pela Instrução Normativa n° 2, de 19/11/93 (DOU de 27/11/93, pág. 16150), da Coordenação-Geral de
Serviços Gerais/SAG, podendo servir de diretriz para as demais Unidades da administração federal, in
verbis:
Art. 3° Os equipamentos de fac-simile do MF somente deverão ser utilizados para assuntos oficiais de
extrema urgência e para o envio antecipado de documentos, de cujo conhecimento haja premência.
Parágrafo único - O documento enviado pelo equipamento fac-simile não tem valor comprobatório
legal e não substitui o documento original que deverá ser encaminhado posteriormente.'
3.1.2.5 Observa-se, ainda, que o fato de a resposta ao pedido de impugnação do edital ter sido
transmitida pelo DNER à ODONTO EMPRESA na própria data de abertura dos envelopes de
habilitação (13/05/96), não impediu que aquela empresa participasse da licitação, nem configurou
infringência a nenhum dispositivo legal, haja vista que, conforme se depreende dos arts. 41, §§ 2° e 3°,
e 109 da Lei n° 8.666/93, não há exigência de que pedidos de impugnação de edital tenham efeito
suspensivo em procedimentos licitatórios.
3.1.2.6 Diante do exposto, entende-se que não ficou caracterizada a irregularidade apontada pela
ODONTO EMPRESA no presente caso, sem prejuízo de ser recomendado ao DNER que, nos
procedimentos licitatórios, as correspondências aos licitantes sejam acompanhadas de 'Aviso de
Recebimento — AR', inclusive quando se fizer uso prévio do fax.
3.2 Ocorrência apontada pela representante ODONTO EMPRESA:
- habilitação da empresa vencedora da licitação, sendo que a mesma apresentou certificado de
quitação com a Fazenda Municipal sem endereço registrado, constituindo falha na apresentação
da documentação, uma vez que não ficou comprovado estar tal empresa sob a jurisdição do
Órgão Municipal que expediu o certificado (fls. 1 e 47).
Pronunciamento do DNER
3.2.1
3.2.1.1 Em cumprimento à diligência deste Tribunal, o DNER remeteu cópia dos documentos
apresentados pela licitante vencedora (Vol. I, fls. 82/95) para a fase de habilitação, entre eles, a
Certidão Negativa de Débitos Gerais emitida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá (Vol. I, fl. 95).
3.2.1.2 Consta, também, da cópia do 'Relatório de Julgamento da Comissão de Licitação', que o
DNER, ao responder a esse mesmo questionamento da ODONTO EMPRESA, feito por ela na ata de
abertura dos envelopes de habilitação, manifestou-se no seguinte sentido (Vol. I, fl. 124):
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(...) a reclamação da ODONTOEMPRESA não procede uma vez que trata-se de certidão padrão de
autoria da Prefeitura Municipal de Cuiabá, devidamente identificada com o nome da empresa e seu
CGC, não cabendo à empresa qualquer responsabilidade quanto à forma e exigências burocráticas
(.--)'
Análise
3.2.2
3.2.2.1 Consoante o art. 29, inciso III, da Lei n° 8.666/93, que corresponde ao item 11.3, alínea b, do
edital da Concorrência n° 0193/96 (Vol. I, f1.172), a documentação relativa à regularidade fiscal
consiste, entre outros documentos, em prova de quitação com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
do domicilio ou sede do licitante.
3.2.2.2 De fato, a Certidão Negativa de Débitos Gerais emitida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá,
embora contenha o nome da empresa vencedora, DENT-CLIN Assistência Odontológica RD S/C
Ltda., e seu CGC, possui os campos de endereço (rua e bairro) preenchidos com a expressão 'não
cadastrada(o)'.
3.2.2.3 Observa-se, no entanto, que, por si só, a ausência de dados de endereço da empresa na referida
certidão não caracteriza que seu domicílio ou sede não seja naquela municipalidade, pois certidões
dessa natureza são emitidas para quaisquer interessados que as requeiram, e não apenas para aqueles
domiciliados ou sediados no próprio município. Inversamente, pelas mesmas razões, a presença do
endereço completo não comprova o local do domicílio ou sede da empresa interessada.
3.2.2.4 Portanto, o endereço da empresa na referida certidão é indiferente para efeito da prova de
regularidade com a Fazenda Municipal de que se trata. Em qualquer caso, para a completa verificação
dessa prova, a Comissão de Licitação deverá consultar os estatutos ou atos constitutivos da empresa,
ou outros documentos que indiquem o seu domicílio ou sede.
3.2.2.5 No presente caso, é possível constatar que a DENT-CLIN possui sede na Rua Major Gama,
838, Bairro Porto, Cuiabá - MT, consultando-se os termos dos contratos de credenciamento de
odontólogos constantes dos 26 volumes em espiral anexados a este processo, ou, então, o documento
de CGC emitido pela Secretaria da Receita Federal (Vol. I, fl. 83), apresentado pela licitante vencedora
em cumprimento da exigência do item 11.3, alínea a, do edital, cujos algarismos '/0001-' de seu
número, no caso 36.926.350/0001-20, indicam tratar-se da matriz da empresa.
3.2.2.6 Do exposto, conclui-se que não houve falha na apresentação da documentação da licitante
vencedora relativa ao certificado de quitação com a Fazenda Municipal, resultando improcedente a
alegação de irregularidade apontada pela representante ODONTO EMPRESA.
3.3 Ocorrência apontada pela representante ODONTO EMPRESA:
- habilitação da empresa vencedora da licitação, sendo que a mesma não apresentou,
diferentemente de todas as demais licitantes, atestado de capacidade técnica, a fim de
demonstrar aptidão para o desempenho de atividades compatíveis com o objeto especificado no
edital (fls. 1 e 47).
Pronunciamento do DNER
3.3.1
3.3.1.1 Em atendimento à diligência objeto do Oficio n° 123/96-SECEX-1, relativamente à
documentação apresentada pela licitante vencedora para fins de comprovação da capacidade técnica, o
DNER remeteu a este Tribunal:
cópias dos contratos de credenciamento de profissionais com a DENT-CLIN, nas unidades
federativas discriminadas no Anexo II (Vol. I, fl. 188) do edital da Concorrência n° 0193/96,
constituindo 26 (vinte e seis) volumes em espiral;
cópia do Certificado de Registro e Inscrição da empresa DENT-CLIN no Conselho Regional de
Odontologia de Mato Grosso (Vol. I, fl. 84);
cópias dos atestados emitidos pelo Centro Radiológico Odontológico Régis, Sistema Unidentes S/C
e Centro de Diagnóstico e Radiologia Oro-Facial, assinados pelos respectivos responsáveis técnicos
detentores de registro no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (Vol. I, fls. 89/91); e
cópias das declarações de registro, no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, dos
responsáveis técnicos pelas empresas citadas na alínea anterior (Vol. I, fls. 92/94).
3.3.1.2 Todos os atestados referidos na alínea c anterior continham o seguinte texto-padrão:
MINIS 442 C:\Meus documentos\Relatorios\1c007850-96-4.doc

3

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete do Ministro Iram Saraiva

e

—108—
'eteSneictretácia

do PlouCIO

Atestamos a quem interessar possa, para que surta os efeitos legais, que a Empresa DENT-CLIN
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA RD S/C LTDA., está apta para desempenhar as atividades
compatíveis ao objeto da licitação de acordo com o edital n° 193/96, quanto à Prestação de Serviços
Especializados de Assistência Odontológica a nível nacional. Por ser a pura expressão da verdade
firmamos o presente Atestado.'
3.3.1.3 A respeito desses atestados, a ODONTO EMPRESA fez constar, na ata de abertura do envelope
de habilitação, que a empresa DENT-CLIN não apresentou nenhum atestado de capacidade técnica
fornecido por pessoa jurídica que fosse sua contratante, não comprovando desempenho de atividade
compatível com o objeto do edital (Vol. I, fl. 124, quinto parágrafo).
3.3.1.4 Ao se pronunciar sobre o registro feito em ata pela ODONTO EMPRESA, a Comissão de
Licitação do DNER alegou, consoante o 'Relatório de Julgamento' dos documentos de habilitação (Vol.
I, fl. 124, quinto parágrafo), que o questionamento não procedia, já que a empresa DENT-CLIN tinha
apresentado atestados que atendiam ao disposto no item 11.5, letra b, do edital.
3.3.1.5 O dispositivo do edital citado pela Comissão de Licitação é o seguinte, in verbis:
"11.5 CAPACIDADE1ÉCNICA
Certificado de Registro e Inscrição da Empresa e do responsável técnico no Conselho Regional de
Odontologia - CRO do local da sede do licitante;
Comprovação de aptidão para desempenho de atividades compatíveis com o objeto do Edital de
acordo com as exigências constantes do Capítulo II, que será feita por atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente registradas no Conselho Regional de
Odontologia (CRO);" (V ol. I, fl. 172)
Análise
3.3.2
3.3.2.1 Para melhor compreensão e análise da documentação apresentada pela licitante vencedora
para qualificação técnica na Concorrência n° 0193/96, faz-se necessário, inicialmente, buscar a
correspondência dos itens do edital com os dispostos na Lei n° 8.666/93.
3.3.2.2 Nesse sentido, o registro ou inscrição na entidade profissional competente, de que trata o art.
30, inciso I, da Lei n° 8.666/93, e a indicação do pessoal técnico adequado e disponível para
realização do objeto da licitação, conforme o disposto na parte final do inciso II e no § 6°, ambos do
citado artigo, foram contemplados nos itens 11.5, alínea a, e 11.7 do edital (Vol. I, fls. 172/173),
respectivamente. Essas exigências foram atendidas pela documentação citada no item 3.3.1.1, alíneas
a e b, desta Instrução, nada havendo a relatar em contrário.
3.3.2.3 Quanto aos atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
consoante o disposto no art. 30, parte inicial do inciso II e § 1°, da Lei n° 8.666/93, correspondente ao
item 11.5, alínea b, do edital da Concorrência n° 0193/96, destinam-se à comprovação de aptidão
para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos
com o objeto da licitação.3.3.2.4 Depreende-se do retromencionado dispositivo legal que tais
atestados prestam-se a comprovar que a licitante estava executando ou já executara, para as pessoas
jurídicas emissoras dos atestados, serviços não só pertinentes ao objeto da licitação, mas também
compatíveis com este em características, quantidades e prazos.
3.3.2.5 Isso posto, constata-se, pelo texto-padrão dos referidos atestados, transcrito no item 3.3.1.2
desta Instrução, que não há informações de que a DENT-CLIN estava prestando ou prestara serviços
de assistência odontológica àquelas entidades que emitiram os atestados, nem dados relativos a
características, quantidades e prazos desses serviços.
3.3.2.6 O texto-padrão dos atestados limita-se a afirmar que a DENT-CLIN 'está apta para
desempenhar as atividades compatíveis ao objeto da licitação (...)' . Em verdade, em se tratando de
procedimento licitatório, a competência para aferir se a licitante está apta ou não para o desempenho
de atividade objeto do certame cabe exclusivamente à Comissão de Licitação, mediante a análise dos
documentos apresentados pela licitante para comprovação da aptidão de que tratam os dispositivos
legais anteriormente citados.
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3.3.2.7 Portanto, pelas razões expostas, conclui-se que os atestados apresentados pela licitante
vencedora, DENT-CLIN, não atenderam ao disposto no art. 30, inciso II e § 1 0 , da Lei n° 8.666/93,
equivalente ao item 11.5, alínea b, do edital da Concorrência n° 0193/96, tendo sido indevidamente
acatados pela Comissão de Licitação do DNER.
3.3.2.8 Registre-se, ainda, por oportuno, que a redação do item 11.5, alínea b, do referido edital referese a pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente registradas no Conselho Regional de
Odontologia, quando, diferentemente, o disposto no art. 30, § 1°, da Lei n° 8.666/93 exige que os
atestados é que devam ser registrados na entidade profissional competente. As implicações dessa
alteração de sentido, que também foi objeto de representação a este Tribunal, estão analisadas no item
3.7.2 desta Instrução.
3.4 Ocorrência apontada pela representante ODONTO EMPRESA:
- interposição de recurso pela empresa Golden Cross, participante da licitação, sem que fosse
dado ciência à representante, em desacordo com o art. 109, § 3°, da Lei n° 8.666/93 (fls. 1 e 47).
Pronunciamento do DNER
3.4.1
3.4.1.1 Em seu Oficio DG n° 606/96 (Vol. I, fl. 3), o Diretor-Geral do DNER manifestou-se perante
este Tribunal no sentido de que 'o resultado da fase de habilitação foi publicado no DOU' de
22/05/96, sendo que afirma GOLDEN CROSS S/A apresentou recurso nos termos do art. 109 da Lei
n° 8.666/93. Entretanto, a empresa recorrente protocolou petição desistindo do referido recurso,
conforme consta do processo n°51100.004573/96-3l.'
3.4.1.2 O DNER encaminhou, ainda, a este Tribunal, em atendimento à alínea b.4 da diligência
(fl.54), cópia de representação da ODONTO EMPRESA, datada de 04/06/96, contra atos da Comissão
de Licitação relacionados com as fases de habilitação e de julgamento da Concorrência n° 0193/96, e
do respectivo indeferimento pelo DNER, transmitido à representante mediante fax. Enviou, também,
cópia do recurso e do pedido de seu cancelamento apresentados pela empresa Golden Cross (Vol. I,
fls. 136/159).
Análise
3.4.2
3.4.2.1 Especificamente quanto ao recurso da firma Golden Cross Seguradora S.A. contra a sua
inabilitação na Concorrência n° 0193/96, constata-se que foi interposto em 28/05/96 e, mediante
correspondência de 29/05/96, data prevista para abertura das propostas de preços, solicitado seu
cancelamento (Vol. I, fls. 149/151 e 159).
3.4.2.2 Entendemos que à ausência de comunicação aos demais licitantes do teor do referido recurso,
haja vista seu cancelamento no exíguo prazo de 1 (um) dia decorrido de sua interposição, não constitui
afronta do disposto no art. 109, § 3°, da Lei n° 8.666/93.
3.4.2.3 Com efeito, consoante os termos do citado dispositivo legal, a comunicação do recurso
interposto aos demais licitantes destina-se a permitir a estes impugná-lo, desde que o façam no prazo
de 5 (cinco) dias úteis. Ora, uma vez cessada a validade do recurso no dia seguinte ao da sua
interposição, conforme relatado no item 3.4.2.1 desta Instrução, tem-se que inexiste objeto a ser
impugnado, não havendo, por conseguinte, necessidade de tal comunicação.
3.4.2.4 Esse entendimento condiz com a lição de Humberto Theodoro Júnior (in Curso de Direito
Processual Civil, Forense, 10a edição, Vol. I, pág. 554): `Dá-se a desistência quando, já interposto o
recurso, a parte manifesta a vontade de que não seja ele submetido a julgamento. Vale por revogação
da interposição.' (grifo nosso). Assim, perecendo o objeto (o recurso) a ser impugnado, perece o
direito (de impugnação), consoante o art. 77 do Código Civil.
3.4.2.5 Portanto, não ficou caracterizada irregularidade por parte da Comissão de Licitação do DNER,
no presente caso, conforme alegação da representante ODONTO EMPRESA.
3.5 Ocorrência apontada pela representante ODONTO EMPRESA:
- interposição de recurso pela empresa Golden Cross, participante da licitação, sem que o mesmo
fosse recebido com efeito suspensivo, em desacordo com o art. 109, § 2°, da Lei n° 8.666/93 (fls. 1
e 47).
Pronunciamento do DNER
3.5.1
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3.5.1.1 A presente ocorrência refere-se ao mesmo recurso da Golden Cross tratado no item 3.4
anterior, sobre o qual o DNER pronunciou-se, perante este Tribunal, conforme consta no item 3.4.1
desta Instrução.
Análise
3.5.2
3.5.2.1 O pedido de cancelamento do recurso da Golden Cross no dia seguinte ao de sua interposição
implica não só a inexistência de objeto a ser impugnado pelos demais licitantes, conforme análise feita
nos itens 3.4.2.3 e 3.4.2.4 desta Instrução, mas também a impossibilidade de aplicar-se o efeito
suspensivo de que trata o art. 109, § 2°, da Lei n° 8.666/93. Não cabe atribuir efeito suspensivo a
recurso cuja validade não mais prospera, pois, novamente, com arrimo no art. 77 do Código Civil,
perecendo o objeto, perece o direito.
3.5.2.2 Novamente, não houve irregularidade por parte da Comissão de Licitação do DNER quanto à
ausência de efeito suspensivo para o recurso interposto pela firma Golden Cross Seguradora S.A.
3.6 Ocorrência apontada pela representante ODONTO EMPRESA:
- nomeação do Sr. José Eduardo Voz Albanese, para a presidência da Comissão de Licitação,
sem que o ato fosse publicado no Diário Oficial da União, em desacordo com o art. 38, inciso
da Lei n° 8.666/93 (fls. 3 e 48).
Pronunciamento do DNER
3.6.1
3.6.1.1 O DNER não se pronunciou a respeito desse assunto, em seu Oficio DG n° 606/96, embora
tenha sido enviado cópia das representações e solicitado sua manifestação por intermédio da
diligência. No entanto, nos documentos enviados pelo DNER a este Tribunal, há a informação de que a
Comissão de Licitação responsável pela Concorrência n° 0193/96 foi nomeada pela Portaria n° 207, de
08/03/96.
Análise
3.6.2
3.6.2.1 A representante ODONTO EMPRESA alega, na presente ocorrência, que o DNER infringiu o
art. 38, inciso III, da Lei n° 8.666/93, pois o ato de nomeação do presidente da referida Comissão de
Licitação não foi publicado no Diário Oficial da União - DOU.
3.6.2.2 Observa-se, todavia, que o citado dispositivo legal não exige que o ato de designação da
Comissão seja publicado no DOU, mas tão-somente que seja juntado aos autos do procedimento
licitatório. Além disso, não há na Lei de Licitações, nem noutras normas legais, a obrigatoriedade da
publicação alegada pela empresa representante.
3.6.2.3 Dessa forma, uma vez que a Comissão de Licitação foi formalmente nomeada pelo DNER,
mediante a Portaria n° 207, de 08/03/96, fica caracterizada como improcedente a irregularidade
apontada pela empresa representante.
3.7 Ocorrência apontada pela representante ODONTO EMPRESA:
- exigência, para fins de comprovação de capacidade técnica, de que as pessoas jurídicas de
direito público ou privado, fornecedoras dos atestados, fossem 'registradas' no Conselho
Regional de Odontologia - CRO, em desacordo com o art. 30, § 1°, da Lei n° 8.666/93 (fls. 03 e
48).
Pronunciamento do DNER
3.7.1
3.7.1.1 A ocorrência que ora se trata na representação da ODONTO EMPRESA refere-se ao item
11.5, alínea b, do edital da Concorrência n° 0193/96, já transcrito no item 3.3.1.5 desta Instrução. O
DNER não se manifestou perante este Tribunal a respeito desse assunto conforme solicitado na
diligência constante do Oficio n° 123/96-SECEX-1.
3.7.1.2 No entanto, esse item do edital também foi objeto de pedido de impugnação, apresentado pela
mesma empresa ao DNER em 07/05/96, diferindo do conteúdo da representação apenas quanto ao
argumento legal.
3.7.1.3 A representação apega-se à impropriedade da exigência, contida no referido item do edital, de
que as pessoas jurídicas de direito público ou privado emissoras de atestados de comprovação de
capacidade técnica estejam registradas no Conselho Regional de Odontologia, quando, pelo disposto
no art. 30, § 1°, da Lei n° 8.666/93, os atestados é que deverão ser registrados naquele Conselho.
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3.7.1.4 Como fundamento do pedido de impugnação do edital, por sua vez, a ODONTO EMPRESA
tomou os Pareceres CRO-RJ/ASJUR nos 05/96 e 13/96, de 06/03/96 e 07/05/96, respectivamente, do
Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro - CRO/RJ, no sentido de que a Lei n° 4.324/64,
instituidora do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia, não atribui competência,
àquele CRO/RJ, para fazer registro de atestados de capacitação técnica fornecidos por pessoas de
direito público ou privado, relativos a serviços de assistência odontológica, com o intuito de satisfazer
o art. 30, § 1°, da Lei n° 8.666/93 (Vol. I, fls. 07/13).
3.7.1.5 Citando Marçal Justen Filho e Jesse Torres Pereira Júnior, a ODONTO EMPRESA alegou,
ainda no pedido de impugnação do edital, que o legislador, ao disciplinar a capacitação técnica de que
trata o art. 30, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93, tinha em mente exclusivamente obras e serviços de engenharia,
resultando, no caso de serviços para os quais não houver um controle por parte das entidades
profissionais competentes, na inaplicabilidade da exigência de registro de tais atestados.
3.7.1.6 No tocante ao pedido de impugnação do edital, a Comissão de Licitação do DNER adotou, em
10/05/96, posição contrária à do CRO/RJ, no sentido de que o Conselho Regional de Odontologia está
obrigado a registrar os certificados a ele submetidos, por força do art. 30, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93 (Vol.
I, fl. 14).
3.7.1.7 A divergência entre a empresa impugnante e o DNER decorre, portanto, de hermenêutica
jurídica argüida pelo CRO/RJ, para quem, 'não havendo incompatibilidade entre disposições legais,
em razão da matéria, JAMAIS a lei nova terá o condão de revogar disposições gerais, quiçá
especiais'. Em seguida, o CRO/RJ concluiu que 'dúvidas não restam quanto ao fato de a Lei 8666/93,
não ter o condão de revogar a Lei n° 4324/64, data venia, visto que esta versa sobre instituição do
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia e aquela sobre matérias atinentes a
licitação e contratos, portanto, matérias inequivocadamente distintas' (V ol. I, fls. 12/13)
Análise
3.7.2
3.7.2.1 A matéria sob exame compreende dois pontos básicos, a saber:
a redação dada ao item 11.5, alínea b, do edital da Concorrência n° 0193/96, contém a
exigência de que, para fins de comprovação de capacidade técnica, as pessoas jurídicas de direito
público ou privado fornecedoras dos atestados sejam registradas no Conselho Regional de Odontologia
- CRO, diferentemente do disposto no art. 30, § 1°, da Lei n° 8.666/93, que estabelece a
obrigatoriedade de que os atestados, e não as pessoas jurídicas que os fornecerem, sejam devidamente
registrados nas entidades profissionais competentes. Esse ponto foi objeto da representação ao TCU
pela ODONTO EMPRESA;
a aplicabilidade ou não, ao caso concreto de serviços de assistência odontológica, da
exigência contida no art. 30, § 1 0 , in fine, da Lei n° 8.666/93, no sentido de que os atestados fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para fins de comprovação de capacidade técnica,
sejam registrados no Conselho Regional de Odontologia, haja vista a alegação do CRO/RJ de não
possuir competência para fazer tais registros. Esse ponto constou de pedido de impugnação do edital
pela mesma empresa.
3.7.2.2 Com relação ao primeiro tema, observa-se, inicialmente, que tal exigência afronta o princípio
da legalidade, uma vez que impõe condição não prevista na Lei n° 8.666/93 ou em qualquer outra
norma legal, condição essa que restringe a competitividade dos participantes na licitação, com
implicações diretas em sua qualificação técnica e no resultado do procedimento licitatório.
3.7.2.3 Com efeito, a Comissão de Licitação considerou desatendido o item 11.5, alínea b, por duas
das seis empresas que compareceram à convocação do edital da Concorrência n° 0193/96, em razão de
seus atestados não terem sido emitidos por entidades registradas no Conselho Regional de
Odontologia. Das quatro empresas restantes, três, entre elas a ODONTO EMPRESA, foram
desclassificadas por falhas de outra natureza e, por isso, não tiveram esse item avaliado; e a quarta,
DENT-CLIN, foi a única licitante considerada habilitada nesse item e vencedora da licitação, embora
seus atestados tenham sido indevidamente aceitos pela Comissão de Licitação, conforme análise
constante do item 3.3.2 desta Instrução.
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3.7.2.4 Ademais, causa estranheza o fato de a Comissão de Licitação do DNER indeferir o pedido de
impugnação do edital, conforme relatado no item 3.7.1.6 desta Instrução, alegando que o art. 30, § 1°,
da Lei n° 8.666/93 obriga o Conselho Regional de Odontologia a registrar os atestados que lhe são
submetidos, e, por ocasião do julgamento dos documentos de habilitação, essa mesma Comissão
ignorar tal obrigatoriedade, atendo-se unicamente à exigência contida no item 11.5, alínea b, do edital,
no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público ou privado fornecedoras dos atestados, e não
estes, sejam registradas naquele Conselho. Tal atitude configura infringência dos princípios da
legalidade e da isonomia, pois a referida Comissão não só passou ao largo da lei como adotou posições
contraditórias para uma mesma matéria, em detrimento dos licitantes cujos atestados foram recusados.
3.7.2.5 Quanto ao segundo tema, a perfeita compreensão e resolução da controvérsia suscitada pelo
registro de atestados no Conselho Regional de Odontologia passa, necessariamente, pela análise de três
aspectos principais do problema: 1) o conteúdo e a finalidade dos atestados; 2) a finalidade do registro
dos atestados nas entidades profissionais competentes; e, por fim, 3) a disciplina legal dos atestados, e
das atividades a que se referem, e suas implicações.
3.7.2.6 Consoante o disposto no art. 30, inciso II e § 1°, da Lei n° 8.666/93, os atestados fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado destinam-se à comprovação de aptidão do licitante
para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação. Portanto, para esse fim, o conteúdo dos atestados abrange não só as características
ou tipicidade da atividade que o licitante está executando ou já executou para a entidade emissora
desses atestados, mas também outros elementos definidores da atividade, como quantidades e prazos.
3.7.2.7 Por sua vez, o registro de que trata o § 1°, in fine, do mesmo artigo da referida Lei quer parecer
que objetiva a confirmação, pela entidade profissional fiscalizadora daquela atividade, das declarações
contidas nos atestados, servindo, dessa maneira, como uma espécie de 'certificado de autenticidade ou
veracidade' dessas declarações.
3.7.2.8 Conjugados dessa forma, tem-se uma perfeita aplicação prática de ambos os mecanismos da
Lei de Licitações (atestado e seu registro) quando se trata de obras e serviços de engenharia,
porquanto, mediante a figura da 'Anotação de Responsabilidade Técnica — ART', o Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA exerce um controle sistemático e próprio sobre as
atividades de empresas de engenharia e profissionais autônomos, inclusive com a aplicação de multas
e outras sanções legais, consoante o disposto nos arts. 1°, 2°, § 1 0 , e 3° da Lei n° 6.496, de 07/12/77, in
verbis:
"Art. 1° - Todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer
serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à 'Anotação
de Responsabilidade Técnica' (AR7). (grifos nossos)
Art.2° - A ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia, arquitetura e agronomia.
§ 1° - A ART será efetuada pelo profissional ou pela empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA), de acordo com Resolução própria do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA).
§ 2° - (..)
Art. 3°- A falta da ART sujeitará o profissional ou a empresa à multa prevista na alínea 'a' do art. 73
da Lei n°5.194, de 24 de dezembro de 1966, e demais cominações legais."
3.7.2.9 Pela Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, disciplinada na Resolução n° 307, de
28/02/86, do CONFEA, é possível se aferir a conformidade das características das obras e serviços . de
engenharia realizados por uma empresa ou um profissional, e atestados pela outra parte contratante,
mediante cotejo de suas. declarações, permitindo ao CREA 'registrar' tais atestados. Na prática,
segundo informações obtidas junto ao CREA/DF, o registro realiza-se por arquivamento de cópia do
atestado e por declaração daquele Conselho de que seu teor está de conformidade com o da ART da
obra ou serviço de engenharia a que se refere.
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3.7.2.10 Daí que, entendida literalmente a exigência do art. 30, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93, o registro de
atestados aplicar-se-ia a todas as entidades profissionais competentes, fazendo com que tal dispositivo,
de ordem geral e com o objetivo específico de servir à qualificação técnica de licitantes em
procedimentos licitatórios, tivesse o poder de impor àquelas entidades nova atribuição. Na prática, esse
entendimento configuraria restrição da competitividade entre os interessados, resultando na
inabilitação de licitantes pela dificuldade de serem obtidos esses registros, como realmente se pôde
constatar pelo pedido de impugnação do edital apresentado pela ODONTO EMPRESA e pelo
resultado do julgamento dos documentos de habilitação da Concorrência n° 0193/96, conforme
mencionado nos itens 3.7.1.4 e 3.7.2.3, respectivamente, desta Instrução.
3.7.2.11 Dessa forma, a análise do conteúdo do dispositivo em causa ultrapassa a sua mera
literalidade, para alcançar a devida interpretação teleológica da matéria, onde se procura o alcance e o
significado da norma jurídica, à vista de suas finalidades sociais. Conforme já mencionado no item
anterior, não nos resta dúvida de que o propósito da exigência contida na Lei de Licitações é prestar-se
à qualificação técnica de licitantes, e não disciplinar mecanismos de fiscalização ou estabelecer
atribuição não prevista na legislação específica de cada entidade profissional. Nesse ponto, cabe
também trazer à luz os ensinamentos de Carlos Maximiliano (in 'Hermenêutica e Aplicação do
Direito', Forense, 14 ed., 1994, pág. 360): "a lei geral posterior não derroga a especial anterior' é
máxima que prevalece apenas no sentido de não poder o aparecimento da norma ampla causar, só
por si, sem mais nada, a queda da autoridade da prescrição especial vigente. Na verdade, em
princípio se não presume que a lei geral revogue a especial; é mister que esse intento decorra
claramente do contexto' (grifos nossos).
3.7.2.12 No presente caso, a título de ilustração, a exigência genérica de registro de atestados
obrigaria a que as atividades relativas a áreas como odontologia, medicina, administração, economia, e
outras mais, tivessem uma fiscalização direta e intensiva por parte dos respectivos Conselhos
Regionais à semelhança da efetuada pelo CREA ou, então, que cada Conselho estabelecesse
mecanismos adequados à respectiva atividade profissional, de modo a emitir declaração a respeito de
características de serviços executados ou em execução por empresas e profissionais na esfera de suas
competências, para o fim de atender a licitações.
3.7.2.13 Finalmente, acreditamos que atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, mesmo quando não forem registrados nas entidades profissionais competentes, em
decorrência de falta de amparo de suas normas legais e estatutárias, podem ser acatados, com fulcro no
princípio do direito de que as declarações de vontade têm presunção de boa-fé e veracidade,
respondendo perante a lei seus responsáveis quando eivadas de má-fé ou falsidade. Ademais, aplica-se
ainda ao caso o disposto no art. 43, § 3°, da Lei n° 8.666/93, que faculta à Comissão de Licitação
promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, na
eventualidade de ocorrência de dúvidas quanto ao conteúdo declaratório dos atestados.
3.8 Ocorrência apontada pela empresa representante ODONTOPREV:
- desrespeito ao princípio da publicidade, uma vez que o prazo para solicitação de
esclarecimentos acerca do Edital foi estabelecido em até 20 dias antes da data de entrega das
propostas, restando apenas 10 dias para que os interessados retirassem o instrumento,
analisassem o seu teor e fizessem chegar seus questionamentos (fls. 02/03 do TC-007.911/96-3 e fl.
48 deste processo).
3.8.1 A empresa ODONTOPREV fundamenta essa ocorrência, em sua representação, citando a
Decisão n° 659/94-TCU-Plenário, a qual determina a rigorosa observância dos prazos estabelecidos
no artigo 21, parágrafo 2° da Lei n° 8.666/93, durante os quais os editais de procedimentos
licitatórios deverão permanecer à disposição de eventuais interessados para consulta e/ou aquisição'.
3.8.2 Alega, ainda, a empresa ODONTOPREV, que os princípios da competitividade, defendido por
Toshio Mukai, e da isonomia foram desrespeitados, pois nem todos os interessados tiveram
possibilidade de apresentar propostas em igualdade prévia de condições.
Pronunciamento do DNER
3.8.3
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3.8.3.1 O DNER não se pronunciou perante este Tribunal sobre a presente ocorrência. Entretanto, essa
matéria (item 9.2 do edital; Vol. I, fl. 170) foi objeto de pedido de impugnação do edital da
Concorrência n° 0193/96, datado de 08/05/96, por parte da empresa ODONTOPREV, que requereu a
anulação do certame (fls. 54/56 do TC-007.911/96-3 e fl. 50 deste processo). A respeito, o DNER
alegou que o prazo de 20 dias diz respeito a esclarecimento sobre a documentação a ser fornecida
pelos licitantes, o que nada tem a ver com a impugnação do Edital, que poderá ser feita até dois dias
úteis da data da entrega das propostas, nos termos do parágrafo segundo do art. 91, da Lei n°
8.666/93' (fl. 38 do TC-007.911-96-5 e fl. 50 deste processo).
Análise
3.8.4
3.8.4.1 Observa-se, inicialmente, que a Decisão n° 659/94-TCU-Plenário, tomada pela empresa
ODONTOPREV como fundamento para a alegação de irregularidade do edital da Concorrência n°
0193/96, refere-se à limitação de prazos para consulta e aquisição dos editais em número de dias
inferior ao mínimo exigido para a publicidade dos certames, questão materialmente distinta do
presente caso, que diz respeito à limitação de prazo para esclarecimentos acerca do edital.
3.8.4.2 Não obstante, este Tribunal já teve oportunidade de analisar a presente demanda, que foi
objeto de representação formulada com base no art. 79, § 1 0 , do Decreto-lei n° 2.300/86, contra a
Comissão de Licitação do próprio DNER, a respeito dos termos do edital da Concorrência n° 054/92
(TC-001.027/93-0).
3.8.4.3 Naquela ocasião, acolhendo pronunciamento do Exmo. Sr. Ministro-Relator Homero Santos, o
Tribunal, mediante a Decisão n° 261/95-Plenário (Ata n° 25/95, Sessão de 14/06/95), determinou ao
DNER que se abstivesse de incluir, nos editais de licitação, cláusula fixando prazo para a prestação de
informações complementares aos interessados, no tocante ao conteúdo do ato convocatório, tendo em
vista o disposto nos arts. 3°, § 1°, inciso I, e 40, inciso WH, da Lei n° 8.666/93, alterada pela de n°
8.883/94.
3.8.4.4 Como fundamento de seu parecer, o Sr. Ministro-Relator Homero Santos manifestou-se nos
seguintes termos:
'Com relação ao item do Edital em que foi fixado o prazo de até 20 (vinte) dias, antes da data de
abertura das propostas, para o encaminhamento de pedido de esclarecimento sobre os documentos
exigidos no edital, considero que exigências dessa natureza tendem a reduzir a competitividade do
certame, nos termos do art. 3°, § I°, inciso I, da Lei n° 8.666/93, pois é dever da Administração
fornecer aos interessados as explicações solicitadas, de acordo com o disposto no art. 40, inciso VIII,
da aludida norma legal, com vistas a possibilitar a entrega de propostas de acordo com as
especificações do ato convocatório, ampliando assim o universo da competição.'
3.8.4.5 Configura-se, portanto, no caso do item 9.2 do edital da Concorrência n° 0193/96 (Vol. I, fl.
170), que o DNER infringiu determinação desta Corte de Contas objeto da Decisão n° 261/95-Plenário,
proferida em decorrência de representação contra disposição editalícia de mesma natureza da apontada
na presente representação da empresa ODONTOPREV.
3.9 Ocorrência apontada pela empresa representante ODONTOPREV:
- restrição ao universo de possíveis licitantes, uma vez que as exigências de capacidade técnica
seriam muito superiores à necessidade de qualificação dos concorrentes e caracterizariam
direcionamento do processo, tendo em vista o estabelecimento, nos itens 7.2, 11.5.b e 11.7 do
Edital, de localidades e quantidades mínimas de odontólogos conveniados (fl. 03 do TC007.911/96-3 e fl. 48 deste processo).
Pronunciamento do DNER
3.9.1
3.9.1.1 O DNER não se pronunciou a respeito dessa ocorrência perante este Tribunal. Contudo, ao
responder a pedido de impugnação do edital formulado pela mesma empresa sobre esse assunto, o
DNER alegou que a Lei n° 8.666/93, em seu art. 30, § 1 0, inciso I, veda exigências de quantidades
mínimas ou prazos máximos apenas quanto à capacidade técnico-profissional, e que a exigência
contida no item 7.2 do edital refere-se à aferição de capacidade operacional da empresa, estando a
Autarquia autorizada a requerer, nesse caso, quantidades mínimas de realização dos serviços descritos.
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Segundo o DNER, tal entendimento foi firmado pelo TCU, na Decisão n° 395/95-Plenário (Ata n°
36/95, Sessão de 09.08.95) (fls. 67/68 do TC-007.911/96-3 e fl. 49 deste processo).
Análise
3.9.2
3.9.2.1 Os itens do edital que, segundo a empresa representante, caracterizariam direcionamento do
procedimento licitatório, são os seguintes, in verbis:
'7.2 Não serão aceitas propostas de:
(---)

•

e

•

empresa que não comprovar atendimento direto ou credenciado, através de contrato especifico de
prestação de serviços, em Brasília e nas capitais estaduais que sejam sede de Distritos Rodoviários
Federal (sic), bem como 50% (cinqüenta por cento) das cidades do interior, na proporção mínima de
1 (hum) dentista para cada grupo de 150 (cento e cinqüenta) usuários do DNER, conforme tabela no
Anexo II;
empresa que não comprovar atendimento direto ou credenciado, através de contrato específico de
prestação de serviços, nas áreas de ortodontia e radiologia odontológica em Brasília e em pelo menos
60% (sessenta por cento) das capitais estaduais que sejam sede de Distritos Rodoviários Federal (sic);
(...)' (V ol. I, fl. 169).
11.5 CAPACIDADE TÉCNICA
a)
b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades compatíveis com o objeto do Edital de
acordo com as exigências constantes do Capítulo II, que será feita por atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente registradas no Conselho Regional de
Odontologia (CRO);" (V ol. I, fl. 172).
11.7 Apresentação de relação nominal dos profissionais e entidades credenciadas nas unidades
federativas cuja discriminação encontra-se no Anexo II, onde o licitante possui unidade de serviço,
levando-se em consideração a proporcionalidade mínima de 150 (cento e cinqüenta) usuários para
cada dentista.' (V ol.1, fl. 173).
3.9.2.2 Para melhor compreensão do assunto, abordaremos, inicialmente, se é cabível ou não a
inserção, no instrumento convocatório, de exigências relativas à capacidade técnica das licitantes, na
qualidade de pessoas jurídicas.
3.9.2.3 A matéria já foi objeto de ampla discussão no âmbito deste Tribunal, em face das
modificações de dispositivos da Lei n° 8.666/93 pela de n° 8.883/94, em particular a supressão da
alínea b do § 1° do art. 30 daquela Lei, que dispõe sobre a capacitação técnico-operacional.
3.9.2.4 Assim é que, ao apreciar representação feita pelo CREA/SP acerca de ilegalidade no Edital de
Licitação n° COW-301/93, da TELESP (TC N° 009.987/94-0), referente à exigência de comprovação
de capacidade técnica com indicação de quantidades e prazos, o Tribunal, na Decisão n° 395/95-TCUPlenário (Ata n° 36/95, Sessão de 09/08/95), acolheu o Voto do Ministro-Relator Paulo Affonso
Martins de Oliveira, onde este esclarece que continua permitida na Lei n° 8.666/93, por força de seu
art. 30, inciso II, combinado com o art. 33, inciso III, a exigência de comprovação de capacidade
técnico-operacional do licitante juntamente com a de capacitação técnico-profissional.
3.9.2.5 A referida Decisão foi baixada nos seguintes termos:
'8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. (..)
8.2. determinar à Telecomunicações de São Paulo S.A. que dê ao item 3.1.4.3 do Edital de
Licitação n° CO W-301/93, a seguinte redação:
'3.1.4.3 Comprovação mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais
competentes (G/N), de capacidade técnica para execução, no País, em qualquer tempo, de serviço de
implantação de cabos telefônicos classe 'L' e 'C' em um período consecutivo de 24 meses, no volume
mínimo de 60.000 Hxh'. '
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3.9.2.6 No presente caso concreto, as exigências contidas nos itens 7.2, 11.5 e 11.7 do edital,
transcritos no item 3.9.2.1 desta Instrução, guardam consonância com a noção de capacidade técnicooperacional do licitante, que se depreende do disposto no art. 30, inciso II e §§ 1° e 6°, da Lei n°
8.666/93. Note-se que a comprovação de aptidão de que trata a parte inicial do inciso II e o § 1° desse
artigo foi exigida no item 11.5, alínea b, do edital, questão já analisada no item 3.3.2 desta Instrução.
Por sua vez, o disposto na parte final do inciso II e no § 6° do referido artigo, quanto às exigências
mínimas relativas ao pessoal especializado considerado essencial para o cumprimento do objeto da
licitação, foi contemplado nos itens 7.2 e 11.7 do edital, mediante a exigência de comprovação de
capacidade de atendimento direto ou credenciado de serviços de assistência odontológica nas unidades
federativas discriminadas no Anexo II do edital.
3.9.2.7 Observa-se, assim, que o disposto no art. 30, § 6°, da Lei n° 8.666/93 permite a exigência, no
edital convocatório, de comprovação da disponibilidade de quantidade mínima de profissionais, bem
como de máquinas e equipamentos, que, em suma, compõem a capacidade operativa do licitante. Essa
constatação é corroborada pelo disposto no art. 33, inciso III, da mesma Lei, que permite ainda, para
efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, quando prevista no
edital a formação de consórcios.
3.9.2.8 Quanto às vedações expressamente contidas no art. 30, §§ 5° e 6°, da referida Lei, na verdade,
referem-se à comprovação de atividade anterior ou atual do licitante em locais específicos e à
localização prévia de seus equipamentos e pessoal técnico especializado, considerado essencial para o
cumprimento do objeto da licitação. Contudo, é razoável entender que tais vedações, ainda que tenham
uma aplicação genérica, estão mais voltadas para obras e serviços de engenharia, cujas instalações de
canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico, na prática, possuem alto grau de mobilização, o
que, comumente, não se verifica com relação a equipamentos e profissionais de assistência
odontológica.
3.9.2.9 Nessa linha de raciocínio, ao serem discriminadas no edital as localidades onde serão
executados os serviços de assistência odontológica, condição essencial para a definição do objeto
licitado, certamente que ali já estarão situados os odontólogos e instalados os consultórios dotados de
equipamentos próprios ao atendimento da demanda na área de odontologia. Isso se torna mais
plausível quando se leva em conta a condição expressa no item 19.1, alínea b, do edital (Vol. I, fl.
178), de que os serviços sejam iniciados no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da contratação.
3.9.2.10 Portanto, para efeito da documentação relativa à qualificação técnica dos licitantes, as
exigências contidas nos itens 7.2 e 11.7 do edital, referentes à proporção mínima de 1 (um) odontólogo
para cada grupo de 150 (cento e cinqüenta) usuários do DNER e à discriminação das localidades onde
a referida proporção já estivesse verificada, não constituem, a nosso ver, restrição ao universo de
possíveis licitantes ou direcionamento do procedimento licitatório, conforme alegação da empresa
representante.
3.100corrência apontada pela empresa representante ODONTOPREV:
- previsão de contratação de apenas uma empresa, quando o objeto da licitação é divisível, não
permitindo a participação de mais licitantes e a conseqüente possibilidade de contratação de
mais proponentes que viessem a ofertar menor preço (fls. 03/04 do TC-007.911/96-3 e fl. 48 deste
processo).
3.10.1 A empresa representante alega que o edital determina a adjudicação de seu objeto a uma só
empresa, que venha a atender, simultaneamente, todas as unidades do DNER do Brasil. Dessa forma,
as empresas regionais ficaram excluídas dessa licitação, mesmo que pudessem ofertar propostas mais
vantajosas para o atendimento nos Estados em que atuam.
3.10.2 Argumenta também que o TCU firmou, mediante a Decisão n° 393/94 - Plenário, o
entendimento de que, em decorrência do disposto no artigo 3°, sç 1°, inciso I; art. 8°, sç 1°, e artigo 15,
inciso IV, todos da Lei n° 8.666/93, é obrigatória a admissão, nas licitações para a contratação de
obras, serviços e compras, e para alienações, onde o objeto for de natureza divisível, sem prejuízo do
conjunto ou complexo, da adjudicação por itens e não pelo preço global, com vistas a propiciar a
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ampla participação dos licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução,
fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam contudo fazê-lo com referência a itens ou
unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequarem-se a essa divisibilidade,'
Pronunciamento do DNER
3.10.3
3.10.3.1 Não houve pronunciamento do DNER perante este Tribunal a respeito dessa alegação de
irregularidade no edital da Concorrência n° 0193/96. Todavia, essa matéria foi objeto de pedido de
impugnação do edital feito pela firma COSB - Clínica Odontológica Saúde Bucal Ltda., que não
chegou a participar da licitação (Vol. I, fls. 18/20).
3.10.3.2 A firma COSB alegou, em seu pedido, que a exigência editalícia contida no objeto da
licitação, que obriga os licitantes a estarem organizados em nível nacional, compromete o caráter
competitivo do certame, por ferir o disposto no inciso I do § 1° do art. 3° e no § 5 0 do art. 7° da Lei n°
8.666/93, já que somente uma empresa do País, a Golden Cross, poderia atender àquele quesito.
3.10.3.3 Em resposta a esse pedido de impugnação do edital, a Comissão de Licitação do DNER
argumentou que a citada exigência referia-se à aferição de capacidade técnico-operacional dos
licitantes, encontrando base legal no art. 30, inciso II, da Lei n° 8.666/93. Citou, ainda, a Decisão n°
395/95 - TCU - Plenário, concluindo que a Autarquia estava autorizada a exigir no edital a
obrigatoriedade de o licitante possuir representação em todo o território nacional, uma vez que o
DNER era uma entidade que detinha funcionários lotados em todo o Brasil e, para tanto, não lhe
interessaria uma empresa que não atendesse a todo o seu pessoal (Vol. I, fl. 21).
3.10.3.4 Finalmente, a propósito da empresa Golden Cross, citada pela firma COSB, embora tenha
participado da Concorrência n° 0193/96, foi inabilitada por não atender a itens do edital relacionados
com a qualificação técnica (Vol. I, fls. 106/109).
Análise
3.10.4
3.10.4.1 A contratação de serviços de assistência odontológica de que trata a Concorrência n° 0193/96
compreende uma população beneficiária de 61.898 usuários do DNER, entre servidores, dependentes e
pensionistas, da qual foi tomado o quantitativo de 56.000 usuários para efeito da cotação de preços na
licitação.
3.10.4.2 A prestação dos referidos serviços foi prevista para ser realizada em nível nacional,
englobando 22 (vinte e duas) capitais e 106 (cento e seis) cidades do interior discriminadas no Anexo 2
do edital (Vol. I, fls. 188/191). Nessas localidades, a empresa interessada na licitação deveria
comprovar atendimento direto ou credenciado na relação de 100% (cem por cento) das capitais e de
50% (cinqüenta por cento) das cidades do interior, na proporção mínima de 1 (um) odontólogo para
cada grupo de 150 (cento e cinqüenta) usuários do DNER. Além disso, especificamente para as áreas
de ortodontia e radiologia odontológica, a comprovação de atendimento deveria ser com relação a
Brasília e a pelo menos 60% (sessenta por cento) das 21 capitais estaduais restantes.
3.10.4.3 Considerando a quantidade total da população beneficiária discriminada no referido Anexo 2
do edital e tomando-se por base a relação percentual mínima conforme item anterior, tem-se que a
exigência do edital abrange um contingente de 55.528 usuários, distribuídos em 22 capitais (49.158
usuários) e 53 cidades do interior (12.470 usuários) atendidos por uma só empresa, em nível nacional,
para as categorias de serviços odontológicos previstas no edital, quais sejam, diagnóstico, prevenção,
odontopediatria, dentística, endodontia, periodontia, prótese, cirurgia e ortodontia. No caso específico
das áreas de ortodontia e radiologia odontológica, o contingente estimado é de 30.277 usuários,
situados em 14 capitais.
3.10.4.4 Vê-se, portanto, que, embora os serviços odontológicos devessem ser prestados em
localidades diferentes, sem relação de dependência entre si quanto às categorias dos serviços, foi
exigido que um único licitante comprovasse possuir capacidade de atendimento ao significativo
montante de aproximadamente 56.000 usuários, mediante profissionais distribuídos nas localidades na
proporção odontólogo/usuário de 1:150.
3.10.4.5 A expressiva quantidade de capitais e cidades do interior, bem como o montante da
população beneficiária dos serviços odontológicos, indicam, de antemão, que o procedimento
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licitatório não haveria de lograr êxito quanto ao número de empresas aptas a participar da competição e
em condições de ultrapassar a fase de habilitação. Seis empresas atenderam ao ato convocatório,
contudo, a nosso ver, a única empresa habilitada pela Comissão de Licitação também não possuía
capacidade de atendimento de serviços de assistência odontológica em nível nacional, conforme
exigência do edital da Concorrência n° 0193/96, a qual aparentemente logrou comprovar mediante seus
contratos.
3.10.4.6 De fato, analisando detidamente as cópias dos 536 (quinhentos e trinta e seis) contratos de
credenciamento (26 volumes em espiral, anexos a este processo) firmados por clínicas odontológicas e
odontólogos com a licitante vencedora, DENT-CLIN Assistência Odontológica RD S/C Ltda.,
constata-se que uma maioria esmagadora (cerca de 90%) foi assinada no mês de abril de 1996, ficando
as exceções por conta das localidades situadas principalmente nos Estados de Mato Grosso (em cuja
capital situa-se a sede da vencedora) e Mato Grosso do Sul, onde alguns contratos datam de 1992,
1994 e 1995. Daí se comprova que tais contratos foram providenciados em massa, 'a toque de caixa'
(há uma enorme quantidade de contratos firmados na segunda quinzena de abril de 1996), com o
intuito de cumprir as exigências do edital da licitação, cujo Aviso foi publicado no DOU de 08/04/96,
com previsão de recebimento dos documentos e propostas para 13/05/96 (Vol. I, fl. 161).
3.10.4.7 Configura-se, portanto, que, nesse caso, o objeto da licitação poderia ser dividido segundo
cada uma das localidades discriminadas no Anexo 2 do edital ou grupo de localidades, na medida em
que for técnica e economicamente viável, sem perda da economia de escala, com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade entre empresas
ali sediadas, consoante dispõe o art. 23, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93.
3.10.4.8 Da mesma forma, aplica-se à presente situação o entendimento firmado pelo TCU na Decisão
n° 393/94 - Plenário (Ata n° 27/94, Sessão de 15/06/94), que visa a evitar prejuízo para a competição
entre licitantes, tal como o que se verifica neste caso concreto, no sentido de que a adjudicação seja por
itens de serviço (no caso, categorias de serviço odontológico), tomando-se por base a Tabela Nacional
de Conveniado e Credenciado do Conselho Federal de Odontologia (Vol. I, fls. 198/205), e não por
preço global, de modo que empresas situadas nas capitais ou no interior dos Estados, embora não
disponham de capacidade de execução da totalidade do objeto, possam, contudo, fazê-lo com
referência a esses itens.
3.10.4.9 Pelos motivos expostos, ficou configurada a irregularidade do edital da Concorrência n°
0193/96, conforme apontado pela empresa representante ODONTOPREV, uma vez que o edital não
observou a divisibilidade do objeto e a adjudicação por itens, com prejuízo do aproveitamento dos
recursos disponíveis no mercado e da ampliação da competitividade entre empresas ligadas à prestação
0
de serviços de assistência odontológica, contrariando o disposto no art. 3 , § 1 0 , inciso I; art. 15, inciso
IV; e art. 23, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93.
3.110corrência apontada pela empresa representante ODONTOPREV:
- fixação de valor de referência de 'aproximadamente R$ 18,00 (dezoito) reais por usuário/mês'
(item 21.b do Edital), em desacordo com o art. 40, inciso X, da Lei n° 8.666/93 (fl. 04 do TC007.911/96-3 e fl. 48 deste processo).
3.11.1 Alega a empresa ODONTOPREV, em sua representação a este Tribunal, que a fixação de
valor de referência ressuscita, 'via transversa', a extinta licitação de 'preço-base' do revogado
Decreto-lei n° 2.300, contrariando o disposto no art. 40, inciso X, da Lei n° 8.666/93, in verbis:
'Art. 40. O edital conterá no preâmbulo (..), e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
X - critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, conforme o caso, vedada a fixação de
preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência'(grifo
nosso).
Pronunciamento do DNER
3.11.2
3.11.2.1 Em seu Oficio DG n° 606/96, o DNER frisou que, 'em obediência ao parágrafo único do
art. 38 da Lei n° 8.666/93, a minuta do Edital de Licitação n° 193/96-00, na modalidade de
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concorrência, do tipo 'a de menor preço', (..),foi analisada pelo Setor Jurídico deste Departamento,
(..)' (grifo nosso; Vol. I, f1.03, item 03).
Análise
3.11.3
3.11.3.1 O Capítulo I, item 15, do edital da Concorrência n° 0193/96 dispõe que será considerada
vencedora a licitante que 'ofertar o menor preço unitário'. Mais adiante, ainda no mesmo Capítulo,
consigna, expressamente, no item 21, alíneas a e b, que o 'valor de referência é de R$ 12.100.000,00
(doze milhões e cem mil reais) e que o 'preço unitário é de aproximadamente R$ 18,00 (dezoito
reais) por usuário/mês' (grifos nossos; Vol. I, fls. 176 e 179).
3.11.3.2 Pelo exposto, vê-se, claramente, que as referidas disposições do edital indicam não só um
valor de limite máximo para a contratação relativa ao período de I (um) ano, no montante de R$
12.100.000,00, mas também o preço unitário dos serviços em aproximadamente R$ 18,00 por
usuário/mês, valor este resultante da divisão do citado montante pelo contingente de 56.000
beneficiários e por 12 meses.
3.11.3.3 Com isso, fica caracterizado que o DNER utilizou outro tipo de licitação que não os
previstos no art. 45, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93, prática essa vedada pelo § 5° do mesmo artigo da citada
Lei, ao estabelecer o tipo 'menor preço' e, concomitantemente, fixar o preço máximo da contratação.
3.11.3.4 Além disso, foi infringido o art. 40, incisos I e X, da Lei n° 8.666/93, pela fixação de preço de
referência no edital, quando deveria ter sido exigida dos licitantes a cotação dos preços unitários para
os itens das categorias de serviços odontológicos constantes da Tabela Nacional de Conveniado e
Credenciado do Conselho Federal de Odontologia (Vol. I, fls. 198/205), bem como a cotação do preço
global resultante dos quantitativos estimados de usuários a serem atendidos, indicando-se, ainda, o
critério de aceitabilidade desses preços unitários e global.
3.11.3.5 A propósito, o entendimento exposto nos itens 3.11.3.3 e 3.11.3.4 anteriores é corroborado
pelos critérios e expressões da Comissão de Licitação do DNER registrados na conclusão do relatório
de julgamento das propostas de preços da Concorrência n°0193/96 (Vol. I, fls. 132/134), in verbis:
'O preço de R$ 17,00 (dezessete reais) mensais por funcionário e/ou dependente associado ao Plano
de Saúde Odontológico da DENT-CLIN é inferior ao valor estabelecido como teto no Edital (item 21,
letra `a)' (grifo nosso).
'Considerando num universo de aproximadamente 56.000 usuários (funcionários, pensionistas e
dependentes) a estimativa de despesa anual com o Plano de Saúde Odontológico proposto pela
Proposta da DENT-CLIN, seria de R$ 11.424.000,00 (onze milhões e quatrocentos e vinte e quatro mil
reais), inferior, portanto, aos valores previstos no item 21, letra `a' do Edital.' (grifo nosso).
3.11.3.6 Pelos motivos expostos, tem-se como procedente a irregularidade apontada pela empresa
representante ODONTOPREV, no presente caso.
4. Considerações Complementares
4.1 Relatados e analisados os fatos relativos a cada ocorrência objeto das representações a este
Tribunal, tem-se que resultaram improcedentes as irregularidades contidas nos itens 3.1, 3.2, 3.4, 3.5,
3.6 e 3.9 desta Instrução, alegadas pela ODONTO EMPRESA, e confirmaram-se as contidas nos itens
3.3, 3.7, 3.8, 3.10 e 3.11, sendo as duas primeiras alegadas pela ODONTO EMPRESA e as demais
pela ODONTOPREV. As irregularidades relativas à Concorrência n° 0193/96 que lograram
confirmação, em resumo, são as seguintes:
os atestados apresentados pela licitante vencedora não atenderam ao disposto no art. 30, inciso II e §
1°, da Lei n° 8.666/93, tendo sido indevidamente acatados pela Comissão de Licitação do DNER (item
3.3 desta Instrução);
exigência no edital, para fins de comprovação de capacidade técnica, de que as pessoas jurídicas de
direito público ou privado, fornecedoras dos respectivos atestados, fossem registradas no Conselho
Regional de Odontologia - CRO, diferentemente do disposto no art. 30, § 1°, da Lei n° 8.666/93, que
estabelece a obrigatoriedade de que os atestados, e não as pessoas jurídicas, sejam devidamente
registrados nas entidades profissionais competentes (item 3.7 desta Instrução);
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indeferimento de pedido de impugnação do edital, a respeito de registro de atestados de capacidade
técnica no Conselho Regional de Odontologia, contraditório em relação ao julgamento desses
atestados na fase de habilitação, caracterizando infringência dos princípios constitucionais da
legalidade e da isonomia (item 3.7 desta Instrução);
inclusão de cláusula fixando prazo para a prestação de informações complementares aos
interessados, no tocante ao conteúdo do ato convocatório, em desacordo com o disposto nos arts. 3°, §
1°, inciso I, e 40, inciso VIII, da Lei n° 8.666/93, alterada pela de n° 8.883/94, embora já tenha sido
objeto de determinação ao DNER pelo Tribunal, mediante a Decisão n° 261/95-Plenário (Ata n° 25/95,
Sessão de 14/06/95) (item 3.8 desta Instrução);
não-observância da obrigatoriedade de divisibilidade do objeto do procedimento licitatório e da
adjudicação por itens (categorias de serviços odontológicos), resultando na habilitação e contratação
de apenas uma empresa para atendimento de serviços de assistência odontológica nas localidades
discriminadas no edital, em nível nacional, com prejuízo do aproveitamento dos recursos disponíveis
no mercado e da ampliação da competitividade entre empresas situadas nas capitais ou no interior dos
Estados, impedindo a conseqüente possibilidade de contratação de mais proponentes que viessem a
ofertar menor preço, o que contraria o disposto no art. 3°, § 1°, inciso I; art. 15, inciso IV; e art. 23, §
1°, da Lei n° 8.666/93, e ainda a Decisão n° 393/94-TCU-Plenário, Ata n° 27/94, Sessão de 15/06/94
(item 3.10 desta Instrução);
O adoção de critério de julgamento das propostas pelo menor preço e estabelecimento de preços de
referência unitário e global no edital, denotando utilização de outro tipo de licitação que não os
0
permitidos no art. 45, § 1°, da Lei n° 8.666/93, em desacordo com o disposto no art. 45, § 5 , da
referida Lei (item 3.11 desta Instrução);
g) falta da exigência de cotação, pelos licitantes, dos preços unitários para os itens das categorias de
serviços odontológicos constantes da Tabela Nacional de Conveniado e Credenciado do Conselho
Federal de Odontologia (Vol. I, fls. 198/205), bem como do preço global resultante dos quantitativos
estimados de usuários a serem atendidos, e ausência, ainda, do critério de aceitabilidade desses preços
unitários e global, infringindo o disposto no art. 40, incisos I e X, da Lei n° 8.666/93 (item 3.11 desta
Instrução).
4.2 Observa-se que todas essas irregularidades relativas aos termos do edital do certame licitatório,
dado o seu conteúdo eivado de vícios ilegais e formais, onde, diga-se de passagem, até mesmo o
licitante vencedor não lograria êxito na habilitação caso a Comissão de Licitação tivesse atentado para
as exigências da Lei das Licitações, especialmente aquelas desenvolvidas nos itens 3.3 e 3.10 desta
Instrução, por si sós são, a nosso ver, suficientes para a anulação da Concorrência n° 0193/96.
4.3 Isso não é empecilho, todavia, para que alcancemos outros ângulos do plano de assistência
odontológica adotado pelo DNER, principalmente os relativos à sua concepção e operacionalidade,
com implicações de ordem econômica e legal.
4.4 Inicialmente, tem-se que os pagamentos dos serviços contratados serão efetuados mensalmente,
com base no número de beneficiários inscritos e de acordo com o preço da proposta da licitante
vencedora, sendo que o primeiro pagamento dar-se-á no décimo dia a contar da assinatura do contrato,
a título de taxa de adesão. Configura-se, nesse caso, não só antecipação de pagamento de serviços,
como taxa de adesão, vedada pelo art. 38 do Decreto n° 93.872/86, mas também de pagamentos
mensais sem relação alguma com serviços efetivamente prestados, infringindo o princípio da regular
liqüidação da despesa, disposto nos arts. 62 e 63 da Lei n° 4.320/64.
4.5 A título de exemplo, na hipótese de serem inscritos os 56.000 usuários considerados no
procedimento licitatório, que correspondem a 90% (noventa por cento) do total da população
beneficiária do DNER, essa Autarquia arcará, ao preço unitário de R$ 17,00 proposto pela licitante
vencedora, com uma despesa mensal de R$ 952.000,00 (novecentos e cinqüenta e dois mil reais),
mesmo que nenhuma ou apenas uma pequena parcela de beneficiários tenha feito uso efetivo dos
serviços de assistência odontológica ao longo dos meses. Por isso mesmo, o valor do contrato anual
firmado em 29/08/96 com a licitante vencedora, DENT-CLIN Assistência Odontológica RD S/C Ltda.
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(conforme cópia, à fl. 55, do extrato publicado no DOU de 06/09/96, seção 3, pág. 18.115), é de R$
11.424.000,00 (onze milhões e quatrocentos e vinte e quatro mil reais), ou seja, R$ 952.000,00
mensais durante 12 meses.
4.6 Além disso, o plano prevê que o servidor, caso faça uso dos serviços, deverá ressarcir ao DNER,
mediante consignação em folha de pagamento, 40% (quarenta por cento) do valor total do orçamento
elaborado pelo odontólogo credenciado, arcando a contratada com a cobertura dos 60% (sessenta por
cento) restantes. Portanto, além de o DNER arcar com uma despesa mensal crescente (na medida em
que forem feitas as inscrições), desatrelada de serviços prestados, o servidor ainda terá que responder
por 40% dos serviços que efetivamente utilizar.
4.7 O plano de assistência odontológica, nesse aspecto, apresenta características de seguro-saúde, em
que as parcelas mensais a cargo do DNER representam o prêmio de seguro e os 40% do valor total
suportados pelo usuário correspondem à franquia. A modalidade seguro-saúde, todavia, é alvo de
debates no âmbito do Tribunal há um bom tempo, onde por vezes tem sido questionada sua adequação
para serviços de assistência médica e de saúde em geral, haja vista constatações de sua
antieconomicidade.
4.8 Em nosso entender, exemplo inquestionável de inadequação da modalidade de seguro-saúde é o
que se noticia no processo TC n° 012.479/93-4, a respeito de irregularidades em concorrência realizada
também pelo DNER para a contratação de plano de saúde (assistência médica) para seus servidores.
Na Instrução desse processo, ainda em tramitação neste Tribunal, procedeu-se a uma comparação entre
as despesas médicas mensais feitas pelo TCU e pelo DNER, constatando-se que, enquanto o Tribunal
disponibilizava assistência de saúde a 100% de servidores e dependentes, pagando apenas pelos 31,8%
que efetivamente a utilizaram no mês de janeiro de 1994, o DNER pagava pelos 100% das adesões,
embora nem todos os beneficiários tivessem utilizado os serviços, sendo que quanto maior o número
de adesões, as despesas tendem a aumentar na mesma proporção'.
4.9 Por fim, chegou-se à conclusão de que o plano de saúde contratado pelo DNER, além de
antieconômico, continha vícios e infringências legais que comprometiam a sua regularidade, os quais
passamos a transcrever, pela pertinência ao caso dos serviços de assistência odontológica que ora se
trata neste processo:
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°, § I°,
inciso I, do Decreto-lei n°2.300/86, então vigente (..);
(..)
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
principio da regular liquidação da despesa, conforme abrigam os arts. 62 e 63 da Lei n° 4.320/64 (..);

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 Ido art. 32 do DL 2.300/86 e com o art. 40, inciso I, da Lei n°8.666/93 (.);
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.'
4.10 Em conseqüência, a proposta de encaminhamento do assunto foi no sentido de que o Tribunal
firmasse o entendimento 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, e determinasse ao DNER a instauração de novo processo licitatório para fins de
contratação dos referidos serviços, em modalidade que não as citadas.
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4.11 A respeito desse mesmo assunto, ultimamente tem sido adotada pelo Tribunal uma solução, a
nosso ver de forma muito correta, consoante a Decisão n° 656/95-TCU-Plenário (Ata n° 58/95, Sessão
de 06/12/95), no sentido de que, 'na falta de regulamentação especifica da matéria tratada no art. 230
da Lei n° 8.112/90, os órgãos/entidades dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo poderão, a
seu critério, adotar sistema próprio para a prestação de serviços de assistência complementar à saúde
dos servidores, inclusive o de credenciamento de profissionais e instituições médico-hospitalares, com
fulcro no art. 25 da Lei n° 8.666/93, observados os princípios básicos da administração pública'.
4.12 Acreditamos que o credenciamento apresenta-se como uma opção a mais para o caso da
contratação de serviços de assistência odontológica, cabendo à administração avaliar as suas vantagens
desvantagens mediante cotejo com as que têm sido obtidas em decorrência dos procedimentos
licitatórios realizados.
4.13 Finalmente, por todas essas razões, entendemos que deve ser anulada a Concorrência n° 0193/96,
os respectivos atos subseqüentes, e determinado ao DNER que adote providências para instauração
de procedimento licitatório ou credenciamento de entidades e profissionais na forma da Decisão n°
656/95-TCU-Plenário (Ata n° 58/95, Sessão de 06/12/95), para fins da prestação de serviços de
assistência odontológica aos seus servidores, que não seja na modalidade de seguro-saúde ou outro
plano de saúde com as mesmas características.
5. Conclusão
5.1 Diante do exposto, submetemos os presentes autos à consideração superior, propondo que:
I - sejam conhecidas as representações da ODONTO EMPRESA Convênios Dentários Ltda. e
ODONTOPREV Previdência Odontológica S/C Ltda., formuladas de conformidade com o art. 113, §
1°, da Lei n° 8.666/93, para, no mérito, considerá-las procedentes, uma vez que as irregularidades
denunciadas quanto aos termos do edital da Concorrência n° 0193/96 lograram, em parte, confirmar-se
(item 4.1 desta Instrução);
II - seja determinada ao DNER, ante a ocorrência de fatos praticados na referida licitação em
desacordo com o art. 3°, § 1 0 , inciso I; art. 23, § 1°, art. 30, § 1°, art. 40, incisos VIII e X; e art. 45, § 5°,
todos da Lei n° 8.666/93, a adoção das seguintes providências:
instauração de procedimento licitatório ou credenciamento de entidades e profissionais na forma da
Decisão n° 656/95-TCU-Plenário (Ata n° 58/95, Sessão de 06/12/95, in DOU de 28/12/95, pág.
22.549), para fins da prestação de serviços de assistência odontológica aos seus servidores, que não
seja na modalidade de seguro-saúde ou outro plano de saúde com as mesmas características,
admitindo-se a subsistência do contrato firmado com a empresa Dent-Clin Assistência Odontológica
RD S/C Ltda. apenas pelo tempo necessário à realização do novo certame licitatório ou
credenciamento, e desde que não ultrapasse 90 (noventa) dias, contados da publicação da decisão do
Tribunal (itens 4.1 a 4.13 desta Instrução);
cumprimento das medidas relacionadas a seguir, concernentes a procedimentos licitatórios:
enviar correspondências, aos interessados na licitação ou aos licitantes, acompanhadas de
'Aviso de Recebimento — AR', inclusive quando se fizer uso prévio de equipamento de fac-simile, de
modo a constituírem documentos de valor comprobatório legal (item 3.1 desta Instrução);
observar, no julgamento dos documentos de habilitação, a exigência de que os atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para fins de qualificação técnica,
contenham discriminação das características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em
execução pelos licitantes, de modo que seja possível aferir a sua pertinência e compatibilidade com o
objeto da licitação, consoante o disposto no art. 30, inciso II e § 1 0 , da Lei n° 8.666/93 (item 3.3 desta
Instrução);
abster-se de exigir, nos editais, por falta de amparo legal e por caracterizar condição
restritiva da competitividade entre interessados nas licitações, que as pessoas jurídicas de direito
público ou privado sejam registradas nas entidades profissionais competentes, uma vez que o disposto
no art. 30, § 1 0, da Lei n° 8.666/93, refere-se a registro de atestados (item 3.7 desta Instrução);
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abster-se de incluir, nos editais, cláusula fixando prazo para a prestação de informações
complementares aos interessados, no tocante ao conteúdo do ato convocatório, tendo em vista o
disposto nos arts. 3 0 , § 1°, inciso I, e 40, inciso VIII, da Lei n° 8.666/93, alterada pela de n° 8.883/94, e
ainda a Decisão n° 261/95-Plenário (Ata n° 25/95, Sessão de 14/06/95, in DOU de 26/06/95, pág.
9.333), alertando aquela Autarquia no sentido de que a falta de cumprimento de decisão do Tribunal
sujeitará o responsável, salvo motivo justificado, à multa prevista no art. 58, § 1 0 , da Lei n° 8.443/92 e
no art. 220, § 1 0 , do Regimento Interno (item 3.8 desta Instrução);
admitir, obrigatoriamente, nas licitações onde o objeto for de natureza divisível, sem
prejuízo do conjunto ou do complexo, como é o caso de serviços de assistência odontológica, a
adjudicação por itens de serviço e não pelo preço global, com vistas ao melhor aproveitamento dos
recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade entre empresas que, embora não
disponham de capacidade de execução da totalidade do objeto, possam, contudo, fazê-lo com
referência a esses itens, consoante o disposto no art. 3 0 , § 1 0 , inciso I; art. 15, inciso IV; e art. 23, § 10 ,
da Lei n° 8.666/93, e na Decisão n° 393/94-TCU-Plenário (Ata n° 27/94, Sessão de 15/06/94, in DOU
de 29/06/94, pág. 9.622) (item 3.10 desta Instrução);
abster-se de utilizar outro tipo de licitação que não os permitidos no art. 45, § 1 0 , da Lei n°
8.666/93, haja vista a vedação contida no art. 45, § 5°, da referida Lei (item 3.11 desta Instrução);
abster-se de fixar preço de referência nos instrumentos convocatórios, devendo ser exigida
dos licitantes a cotação dos preços unitários para os itens de serviços, bem como a cotação do preço
global resultante dos quantitativos estimados para cada um desses itens, indicando-se, ainda, o critério
de aceitabilidade dos preços unitários e global, consoante o disposto no art. 40, incisos I e X, da Lei n°
8.666/93 (item 3.11 desta Instrução);
III - seja comunicada a Decisão que vier a ser proferida, mediante o envio de cópia de seu teor, bem
assim do Relatório e Voto:
às empresas representantes ODONTO EMPRESA Convênios Dentários Ltda. e
ODONTOPREV Previdência Odontológica S/C Ltda., para conhecimento;
à Secretaria de Controle Interno do Ministério dos Transportes, para que se pronuncie, nas
próximas contas daquele Ministério, sobre o cumprimento, pelo DNER, do disposto nos itens I e II
anteriores;
IV - sejam arquivados os presentes autos."

•

Ouvido o Ministério Público, assim se manifestou a Sr.a Procuradora Maria Alzira Ferreira:
Inicialmente o Ministério Público quer registrar sua anuência ao entendimento da unidade
"2.
técnica (f.79/80), no que tange à restrição de que nova contratação de serviços dessa natureza se possa
dar na modalidade seguro-saúde ou outro plano de saúde assemelhado.
Assim expõe a 1 a SECEX no subitem 4.7 (f 77):
O plano de assistência odontológica, nesse aspecto, apresenta características de seguro-saúde,
'4.7
em que as parcelas mensais a cargo do DNER representam o prêmio de seguro e os 40% do valor total
suportados pelo usuário correspondem à franquia. A modalidade seguro-saúde, todavia, é alvo de
debates no âmbito do Tribunal há um bom tempo, onde por vezes tem sido questionada sua adequação
para serviços de assistência médica e de saúde em geral, haja vista constatações de sua
antieconomicidade.'
Com efeito, na sessão de 02.06.93, ao deliberar a respeito de Relatório de Inspeção Ordinária
realizada no Superior Tribunal Militar - STM (TC-013.910/92-2 Decisão n.° 062/93-TCU-Plenário,
Ata n.° 17/93), o Tribunal determinou aos órgãos do STM, entre outras providências, que:
'8.1.1 - não renovem o Contrato de 'Seguro de Saúde' com a AMIL - Assistência Médica
Internacional, no prazo final de sua vigência, em observância ao art. 230 da Lei n.° 8.112, optando por
realização de convênios, nos termos da mesma legislação'.
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Posteriormente, em sessão ordinária de 16.03.94 (Decisão n.° 145/94-TCU-Plenário, Ata n.°
09/94), o Tribunal, ao julgar pedido de reexame da Decisão n.° 062/93, resolveu modificar o seu
subitem 8.1.1., o qual passou a ter a seguinte redação:
`. . . observar, quando do vencimento do contrato com a AMIL - Assistência Médica Internacional,
para promover a assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, o estabelecido no
art. 230 da Lei n.° 8.112/90, que prevê a prestação da referida assistência através do Sistema Único de
Saúde - SUS, ou diretamente pelo órgão ou entidade, ou, ainda, mediante convênio,'
No seu voto, o eminente Ministro-Relator, Luciano Brandão Alves de Souza, externou sua
concordância com o parecer do Procurador-Geral em exercício, Jatir Batista da Cunha, no sentido de
ser taxativa a enumeração contida no art. 230 da Lei n.° 8.112/90, limitando a três as opções para a
prestação de serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica aos
seus servidores (ativos e inativos), e às suas famílias, quais sejam: através do Sistema Único de Saúde
- SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ou mediante convênio, na forma estabelecida em
regulamento.
'7. Ao nosso ver, a nova redação a ser dada ao citado item 8.1.1 não deverá restringir nem
elastecer o universo de opções delimitado na Lei n.° 8.112/92. .
Em 26.10.94, esta Corte julgou novo pedido de reexame interposto pelo STM, sob a alegação
de impossibilidade de cumprir a decisão do Tribunal, por inexeqüível, em razão de faltar a
regulamentação necessária (Decisão n.° 658/94-TCU-Plenário, Ata n.° 50/94).
O eminente Ministro-Relator, Olavo Drummond, em seu voto, concordou com a posição
externada pelo Procurador-Geral em exercício de que a regulamentação, a que faz menção o art. 230
da Lei n.° 8.112/90, poderia ser efetuada pelo próprio STM, no seu âmbito de atuação, em virtude da
autonomia administrativa conferida pela Carta Magna, em seu art. 99, caput.
Assim, o Tribunal decidiu alterar a redação do subitem, que passou a ser a seguinte:
'O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE conhecer do recurso, para,
dando-lhe provimento,alterar a redação do subitem 8.3 da Decisão n.° 145/94-TCU - Plenário, que
passa a ser a seguinte: determinar ao Superior Tribunal Militar que observe, para promover a
assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, o estabelecido no art. 230 da Lei n.°
8.112/90, que prevê a prestação da referida assistência por meio do Sistema Único de Saúde - SUS, ou
diretamente pelo órgão, ou, ainda, mediante convênio, na forma que vier a regulamentá-lo, em seu
âmbito de atuação, definindo os critérios de transição entre as situações contratuais correntes, se
existirem, e as previstas no regulamento'.
Cabe ressaltar que, dessas decisões, não se extrai a conclusão de que o Tribunal tenha revisto,
com relação ao STM, a determinação referente à impossibilidade de adoção do seguro-saúde, tendo em
vista que esta modalidade não está prevista no art. 230 da Lei n.° 8.112/90.
Entretanto, à vista da ausência de regulamentação do art. 230 da Lei n.° 8.112/90, o Tribunal
admitiu a contratação, mediante licitação, de seguro-saúde (Decisões n.'s 203/95 e 349/95-TCUPlenário, Atas n.'s 21/95 e 31/95).
A Decisão n.° 203/95-TCU-Plenário (sessão ordinária de 24.05.95) tem a seguinte ementa:
'Pedido de Reexame de decisão que determinou a observância da Lei n.° 8.112/90, sobre a prestação
de assistência médica através do SUS, ou diretamente pelo órgão ou mediante convênio. Alegação de
falta de regulamentação do art. 230 da Lei n.° 8.112/90. Provimento. Insubsistência da decisão
recorrida.'
A Decisão n.° 349/95-TCU-Plenário (sessão ordinária de 19.07.95) estabelece:
. . deixando, no entanto, de determinar ao 1BAMA que reexamine a contratação efetuada com a Sul
América Companhia Nacional de Seguros, para assistência à saúde de seus servidores, diante da
superveniência do novo posicionamento da Corte, firmado na Sessão de 25.05.95 (cf. Decisão n.°
203/95 - Ata n.° 21/95 - Plenário);'
Respondendo Consulta formulada pelo Exmo Sr. Ministro da Educação e do Desporto,
interino (Decisão n.° 656/95-TCU-Plenário, TC-016.522/95-8) sobre a possibilidade de serem
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contratados serviços médicos assistenciais por intermédio de um sistema de credenciamento de
entidades e profissionais da área de saúde, o Tribunal assim decidiu:
'8.2. responder à Autoridade Consulente que, na falta de regulamentação específica da matéria tratada
no art. 230 da Lei n.° 8.112/90, os órgãos/entidades dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo
poderão, a seu critério, adotar sistema próprio para a prestação de serviços de assistência
complementar à saúde dos servidores, inclusive o de credenciamento de profissionais e instituições
médico-hospitalares, com fulcro no art. 25 da Lei n.° 8.666/93, observados os princípios básicos da
administração pública;'
No mesmo processo foi relatado o seguinte: '6. Em vista disso, em que pese reconhecer que as
disposições do art. 230 da Lei n.° 8.112/90 carecem, para sua plena eficácia jurídica, de prévia
regulamentação, o Tribunal, ante as concretas perspectivas de dano aos servidores envolvidos, e até
que ocorra a regulamentação requerida, tem entendido regulares as alternativas adotadas a respeito
pelos vários órgãos e entidades, desde que jungidas aos princípios norteadores da realização da
despesa pública.'
Em sessão ordinária, realizada em 23.10.96 (Decisão n. ° 668/96-TCU-Plenário, Ata "n.°
42/96), o Tribunal, ao apreciar relatório de auditoria realizada no STM (TC-015.702/95-2), decidiu
'determinar ao Superior Tribunal Militar que não mais utilize terceiros para administrar seu Plano de
Assistência Médica, por ausência de amparo legal, e, conseqüentemente, quando do vencimento do
contrato com a AMIL - Assistência Médica Internacional, o qual não deverá ser prorrogado, observe,
na administração do aludido Plano, o disposto no art. 230 da Lei n.° 8.112/90'.
Na fundamentação da decisão, o eminente Ministro-Relator, Carlos Átila Álvares da Silva,
expôs o seguinte:
'A regulamentação procedida pelo STM extrapolou os limites da faculdade conferida pelo art.
99, caput, da Constituição Federal quando fez inserir em seu regulamento a autorização formal para a
realização de procedimento licitatório destinado à contratação de empresa especializada para
administrar seu Plano de Saúde. (art. 37, na redação original, modificado posteriormente pelo art. 38
daquele regulamento). O procedimento não teve como objetivo avençar a mera prestação de serviços
médicos propriamente ditos, conforme faculta o art. 230 da Lei n.° 8.112/90, mas 'terceirizar' a
administração do seu Plano de Saúde. A regra é que a regulamentação deve cingir-se aos exatos limites
da lei e a aprovação do procedimento pelo Plenário daquele órgão maior da Justiça Militar não supre a
ausência de fundamento legal para a aludida terceirização.'
À folha 78, a i a SECEX, na letra h do subitem 4.9, conclui que:
'h) 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'.
O objetivo do seguro-saúde é garantir o risco das despesas com a saúde do segurado, com sua
assistência médica e hospitalar, até os limites máximos estipulados na apólice por escolha do próprio
segurado, e observadas as inclusões e exclusões nela previstas
O seguro-saúde está previsto nos arts. 129 e 130 do Decreto-lei n.° 73, de 21.11.66, que
disciplinou o Sistema Nacional de Seguros Privados e regulou as operações de seguros e resseguros.
'Art. 129 - Fica instituído o Seguro Saúde para dar cobertura aos riscos de assistência médica e
hospitalar.
Art. 130 - A garantia do Seguro-Saúde consistirá no pagamento em dinheiro, efetuado pela Sociedade
Seguradora, à pessoa fisica ou jurídica prestante da assistência médico-hospitalar ao segurado.
'§ 1. 0 - A cobertura do Seguro-Saúde ficará sujeita ao regime de franquia, de acordo com os critérios
fixados pelo CNSP.
1 § 2 ° - A livre escolha do médico e do hospital é condição obrigatória nos contratos referidos no artigo
anterior.
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O contrato de seguro consiste na diluição mútua dos riscos de uma comunidade, cada qual
assumindo individualmente uma pequena parte dos prejuízos que o outro por infortúnio vier a sofrer.
Por isso que o segurador entra como que um gestor desse mutualismo, do qual faz parte
individualmente cada segurado, onde além do mutualismo, a álea também é essencial.
A atividade do seguro, exercida pelo segurador, tem sempre fins lucrativos, por ser uma atividade
economica perfeitamente enquadrada nos princípios do capitalismo.
Assim, é inegável, sobretudo num universo de 56.000 usuários, que a Administração tenda a
despender um volume maior de recursos se optar pelo contrato na forma de seguro-saúde, ao invés de
adotar outra modalidade contratual em que os pagamentos sejam feitos de acordo com os serviços
efetivamente prestados.
Acrescente-se que, consoante mencionado, embutidas no preço do prêmio estão as despesas
administrativas, não aprovadas pelo Tribunal, ao proferir a Decisão n.° 668/96-TCU-Plenário.
Assim, conforme vem sendo decidido pelo Tribunal em situações análogas, de modo a evitar
prejuízos para a Administração, o Ministério Público entende que se deva determinar ao DNER que
não proceda à renovação do referido contrato, quando do seu vencimento (o contrato celebrado entre o
DNER e a DENT-CLIN tem o termo final de sua vigência fixado em 05.09.97, f. 55).
Propõe-se, outrossim, que seja determinado à autarquia que, na contratação de entidades e
profissionais, para fins da prestação de serviços de assistência odontológica aos seus servidores,
pensionistas e dependentes, se abstenha de adotar a modalidade seguro-saúde ou outro plano com
características semelhantes, em obediência ao princípio da economicidade.
Por fim, o Ministério Público manifesta a sua concordância com as demais proposições da 1'
SECEX, constantes dos itens II (letra b), III e IV, às folhas 79/80."
Sorteado Relator da matéria (fl. 88), solicitei instrução complementar, considerando entre outros
fatos que parte da proposição do MP/TCU estava desatualizada, em razão do tempo decorrido.
Em recente parecer de fls. 105/112 a Unidade Técnica opina nestes termos:

•

Nesta Corte de Contas, as representações foram analisadas na Instrução de fls. 56/80 (TC"2.
007.850/96-4), datada de 22/11/96, cuja proposta de encaminhamento de mérito contida no subitem
5.1, inciso II, alínea a, consiste basicamente em o Tribunal determinar ao DNER a instauração de novo
procedimento licitatório ou credenciamento de entidades e profissionais na forma da Decisão n°
656/95-TCU-Plenário, para fins da prestação de serviços de assistência odontológica aos seus
servidores, que não seja na modalidade de seguro-saúde ou outro plano de saúde com as mesmas
características, admitindo-se a subsistência do contrato firmado com a empresa DENT-CLIN
Assistência Odontológica RD S/C Ltda. apenas pelo tempo necessário à realização do novo certame
licitatório ou credenciamento.
Nos autos, também se pronunciou o Ministério Público junto ao Tribunal, consoante o Parecer
3.
de fls. 83/86, datado de 18/04/97, onde, após valiosas considerações sobre a modalidade de segurosaúde, em confronto com a jurisprudência do Tribunal, concluiu a Procuradora daquele Ministério Dra.
MARIA ALZIRA FERREIRA, em síntese:
pelo entendimento de que se deva determinar ao DNER que não proceda à renovação do referido
contrato, quando do seu vencimento (o contrato celebrado entre o DNER e a DENT-CLIN tem o termo
final de sua vigência fixado em 05/09/97, fl. 55) (item 18, fl. 85);
pela proposta de que seja determinado à Autarquia que, na contratação de entidades e profissionais,
para fins da prestação de serviços de assistência odontológica aos seus servidores, pensionistas e
dependentes, se abstenha de adotar a modalidade seguro-saúde ou outro plano com características
semelhantes, em obediência ao princípio da economicidade (item 19, fl. 85);
pela concordância com as demais proposições da 1' SECEX, constantes dos itens II (letra b), III e
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IV, às fls. 79/80 (item 20, fl. 86).
Contudo, por motivo de afastamento legal do então Ministro-Relator, Exmo. Sr. FERNANDO
GONÇALVES, o sorteio do novo Relator veio a realizar-se em 23/09/97 (fls. 88), após o termo final
daquele contrato, fixado em 05/09/97. Tendo em vista esse fato e, ainda, as recentes notícias
veiculadas pela imprensa, que apontam irregularidades na execução do contrato entre o DNER e a
DENT-CLIN para a prestação dos serviços de assistência odontológica, o Relator sorteado do TC007.850/96-4, Exmo. Sr. Ministro IRAM SARAIVA, autorizou fosse promovida diligência por esta
Secretaria, para juntada de novos esclarecimentos ou informações a respeito dos fatos anunciados na
imprensa, bem como para atualização da instrução do processo e proposições devidas (fl. 89).
Em atendimento à diligência promovida pelo Oficio n° 273/97-SECEX-1, de 23/12/97 (fls.
90/91), manifestou-se o Diretor Executivo do DNER, mediante o Oficio DG/DNER n° 068/98, de
30/01/98 (fl. 92), no sentido de que o contrato em questão foi suspenso por iniciativa da Autarquia em
30/04/97, e foi objeto de auditoria por parte da CISET/MT, conforme Relatório n° 17.835. Informou,
ainda, o Diretor Executivo que o Ministro dos Transportes havia determinado a instauração de
Comissão de Sindicância, conforme Portaria n° 565, de 04/12/97, prorrogada pela Portaria n° 595, de
29/12/97, com vistas a elucidar os fatos.
Com efeito, mediante o Oficio n° 003-CS/Port.565/97 e anexos (fls. 94/102), dirige-se ao
Tribunal a referida Comissão de Sindicância do Ministério dos Transportes, para solicitar informações
a respeito de processos em tramitação nesta Corte de Contas, com o objetivo de apurar possíveis
irregularidades relativas ao Contrato PG-149/96-00, celebrado entre o Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem - DNER e a empresa DENT-CLIN Assistência Odontológica RD S/C Ltda.
6.1 Fazendo menção à existência deste processo, TC-007.850/96-4, a respeito do procedimento
licitatório que resultou no contrato objeto da apuração, a Comissão de Sindicância quer saber quais são
os autos administrativos do DNER que se encontram em análise nesta Corte de Contas e, ainda, se o
Tribunal está procedendo a algum exame sobre as denúncias de irregularidades divulgadas pela
imprensa (cópias anexas) sobre o mencionado contrato.
6.2 Por fim, a Comissão, à vista da exigüidade do prazo legal para conclusão da sindicância,
encarece que seja informada dos elementos acima, os quais considera fontes de fundamental
importância para definir, inclusive, a metodologia de seus trabalhos.
Em prosseguimento, mediante Despacho à fl. 93, o Ministro-Relator, Exmo. Sr. IRAM
SARAIVA, determina a esta Unidade Técnica que proceda à coleta das informações requeridas pela
Comissão de Sindicância.
Inicialmente, quanto à natureza do pedido e à competência do agente para fazê-lo, temos que a
matéria se enquadra nos termos do art. 33 combinado com o art. 9°, inciso III e § 2°, ambos da
Resolução n° 77/96-TCU, uma vez que se trata de pedido de origem outra que não os órgãos e
entidades mencionados no art. 30 da mesma Resolução, sobre informações relativas a processos em
tramitação.
Quanto ao teor da solicitação, esclarecemos que os processos em andamento no Tribunal (TC007.850/96-4 e 007.911/96-3), a respeito das representações, protocoladas em 04 e 05/06/96, não se
referem, propriamente, a irregularidades no Contrato PG-149/96-00, firmado em 29/08/96 com a
vencedora da Concorrência n° 0193/96, DENT-CLIN Assistência Odontológica RD S/C Ltda., mas a
termos do edital convocatório e a atos praticados pela Comissão de Licitação no decurso daquele
procedimento licitatório.
À luz dessas considerações, tem-se que não tramita no Tribunal outro processo, específico para
apuração das supostas irregularidades divulgadas pela imprensa a respeito do contrato entre o DNER e
a empresa DENT-CLIN, porquanto, além de os presentes autos se referirem, principalmente, aos
aspectos legais e operacionais dos serviços de assistência odontológica quanto a exigências do edital e
às demais fases do procedimento licitatório da Concorrência n° 0193/96, anteriores à contratação, as
notícias da imprensa davam conta de que providências estavam sendo adotadas pelos órgãos
competentes (Secretaria de Controle Interno e Ministério dos Transportes) para apuração dos fatos
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ocorridos no decurso do contrato.
Portanto, com relação ao pedido de informações formulado pela Comissão de Sindicância do
Ministério dos Transportes, entendemos que, feita a devida juntada aos autos do Oficio n° 003CS/Port.565/97 e anexos (fls. 94/102), o presente processo deve ser encaminhado ao Relator,
consoante o disposto no art. 9°, inciso III e § 2°, da Resolução n° 77/96-TCU, para atendimento ao
pleito do interessado, com a brevidade possível, no sentido de informar-lhe dos autos em análise no
Tribunal que tratam das representações contra o DNER relativas aos termos do edital e fases do
procedimento licitatório da Concorrência n° 0193/96.
Em prosseguimento, agora quanto ao encaminhamento de mérito dos presentes autos, e levandose em conta a manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal, bem como os elementos trazidos
pelo Diretor Executivo do DNER em cumprimento da diligência, consignemos, novamente, que a
proposta expendida no subitem 5.1 da Instrução de fls. 56/80 refere-se especificamente aos aspectos
relacionados com exigências do edital e às demais fases do procedimento licitatório da Concorrência
n° 0193/96, objeto das representações, além de um enfoque adicional a respeito da concepção e
operacionalidade do plano de assistência odontológica adotado pelo DNER, com implicações de
ordem econômica e legal (subitens 4.3 a 4.13 da mesma Instrução). De forma diversa, as supostas
irregularidades anunciadas pela imprensa recaem sobre a execução do contrato entre o DNER e a
empresa DENT-CLIN, e não sobre as etapas anteriores, estas referentes aos termos do edital e às
demais fases do procedimento licitatório.
Portanto, a nosso ver, o mérito dos presentes autos permanece inalterado, sem prejuízo de ser
objeto de deliberação por parte do Tribunal, porquanto as questões de que se trata, embora se refiram à
prestação de serviços de assistência odontológica para servidores do DNER, correm, pelas razões
expostas no item anterior, de forma independente daquelas objeto da apuração pela Comissão de
Sindicância do Ministério dos Transportes.
Entretanto, em face do tempo decorrido até a presente data, a proposta expendida na alínea a do
inciso II do subitem 5.1 da Instrução de fls. 56/80, embora se mantenha inalterada em sua essência e
fundamento principal, deve ter a redação reformulada, com vistas a suprimir o disposto em sua parte
final, consistente na subsistência do contrato apenas pelo tempo necessário à adoção das providências
determinadas pelo Tribunal, porquanto aquele contrato não mais subsiste na atualidade. Além disso,
considerando a manifestação constante do item 18 do Parecer do Ministério Público junto ao Tribunal
(item 3, alínea b, desta Instrução), foram feitos, também, alguns melhoramentos na redação do restante
da mesma proposta, sem, contudo, alterar-lhe a substância.
Diante do exposto, submetemos os presentes autos à consideração superior, propondo:
15.1- quanto ao mérito das questões referentes aos TCs-007.850/96-4 e 007.911/96-3:
I - sejam conhecidas as representações da ODONTO EMPRESA Convênios Dentários Ltda. e
ODONTOPREV Previdência Odontológica S/C Ltda., formuladas de conformidade com o art. 113, §
1°, da Lei n° 8.666/93, para, no mérito, julgá-las procedentes, uma vez que as irregularidades
apontadas quanto aos termos do edital da Concorrência n° 0193/96 lograram, em parte, confirmar-se
(subitem 4.1 da Instrução de fls. 56/80);
II - seja determinado ao DNER, ante a ocorrência de fatos praticados na referida licitação em
desacordo com o art. 3 0 , § 1°, inciso I; art. 23, § 1°; art. 30, § l'; art. 40, incisos VIII e X; e art. 45, § 50 ,
todos da Lei n° 8.666/93, que:
na realização de procedimento licitatório, ou mesmo na opção pelo credenciamento de entidades e
profissionais na forma da Decisão n° 656/95-TCU-Plenário (Ata n° 58/95, Sessão de 06/12/95, in DOU
de 28/12/95, pág. 22.549), para fins da prestação de serviços de assistência odontológica aos seus
servidores, pensionistas e dependentes, abstenha-se de adotar a modalidade de seguro-saúde ou outro
plano de saúde com características semelhantes, em obediência ao princípio da economicidade
(subitens 4.1 a 4.13 da Instrução de fls. 56/80 e item 14 desta Instrução);
dê cumprimento das medidas relacionadas a seguir, concernentes a procedimentos licitatórios:
b.1) enviar correspondências, aos interessados na licitação ou aos licitantes, acompanhadas de 'Aviso
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de Recebimento — AR', inclusive quando se fizer uso prévio de equipamento de fac símile, de modo a
constituírem documentos de valor comprobatório legal (subitem 3.1 da Instrução de fls. 56/80);
observar, no julgamento dos documentos de habilitação, a exigência de que os atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para fins de qualificação técnica,
contenham discriminação das características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em
execução pelos licitantes, de modo que seja possível aferir a sua pertinência e compatibilidade com o
objeto da licitação, consoante o disposto no art. 30, inciso II e § 1 0 , da Lei n° 8.666/93 (subitem 3.3 da
Instrução de fls. 56/80);
abster-se de exigir, nos editais, por falta de amparo legal e por caracterizar condição restritiva da
competitividade entre interessados nas licitações, que as pessoas jurídicas de direito público ou privado
sejam registradas nas entidades profissionais competentes, uma vez que o disposto no art. 30, § 1 0 , da
Lei n° 8.666/93 refere-se a registro de atestados (subitem 3.7 da Instrução de fls. 56/80);
abster-se de incluir, nos editais, cláusula fixando prazo para a prestação de informações
complementares aos interessados, no tocante ao conteúdo do ato convocatório, tendo em vista o
disposto nos arts. 3 0 , § 1 0 , inciso I, e 40, inciso VIII, da Lei n° 8.666/93, alterada pela de n° 8.883/94, e
ainda a Decisão n° 261/95-Plenário (Ata n° 25/95, Sessão de 14/06/95, in DOU de 26/06/95, pág.
9.333), alertando aquela Autarquia no sentido de que a falta de cumprimento de decisão do Tribunal
sujeitará o responsável, salvo motivo justificado, à multa prevista no art. 58, § 1 0 , da Lei n° 8.443/92 e
no art. 220, § 1°, do Regimento Interno (subitem 3.8 da Instrução de fls. 56/80);
admitir, obrigatoriamente, nas licitações onde o objeto for de natureza divisível, sem prejuízo do
conjunto ou do complexo, como é o caso de serviços de assistência odontológica, a adjudicação por
itens de serviço e não pelo preço global, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis
no mercado e à ampliação da competitividade entre empresas que, embora não disponham de
capacidade de execução da totalidade do objeto, possam, contudo, fazê-lo com referência a esses itens,
consoante o disposto no art. 3 0 , § 1 0 , inciso I; art. 15, inciso IV; e art. 23, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93, e na
Decisão n° 393/94-TCU-Plenário (Ata n° 27/94, Sessão de 15/06/94, in DOU de 29/06/94, pág. 9.622)
(subitem 3.10 da Instrução de fls. 56/80);
abster-se de utilizar outro tipo de licitação que não os permitidos no art. 45, § 1 0 , da Lei n°
8.666/93, haja vista a vedação contida no art. 45, § 5°, da referida Lei (subitem 3.11 da Instrução de
fls. 56/80);
abster-se de fixar preço de referência nos instrumentos convocatórios, devendo ser exigida dos
licitantes a cotação dos preços unitários para os itens de serviços, bem como a cotação do preço global
resultante dos quantitativos estimados para cada um desses itens, indicando-se, ainda, o critério de
aceitabilidade dos preços unitários e global, consoante o disposto no art. 40, incisos I e X, da Lei n°
8.666/93 (subitem 3.11 da Instrução de fls. 56/80);
III - seja comunicada a Decisão que vier a ser proferida, mediante o envio de cópia de seu teor, bem
assim do Relatório e Voto:
às empresas representantes ODONTO EMPRESA Convênios Dentários Ltda. e ODONTOPREV
Previdência Odontológica S/C Ltda., para conhecimento;
à Secretaria de Controle Interno do Ministério dos Transportes, para que se pronuncie, nas próximas
contas do DNER, sobre o cumprimento, por aquela Autarquia, do disposto no inciso II anterior;
IV - sejam os presentes autos juntados às contas do DNER relativas ao exercício de 1996 (TC008.135/97-5);
15.2 - quanto ao atendimento da solicitação da Comissão de Sindicância do Ministério dos
Transportes, seja enviada correspondência à Presidente daquela Comissão, pelo Ministro-Relator, na
forma da minuta em anexo, com fundamento no disposto no art. 9°, inciso III e § 2°, da Resolução n°
77/96-TCU, no sentido de informar-lhe que os autos em análise no Tribunal tratam, especificamente,
de representações contra o DNER relativas aos termos do edital e fases do procedimento licitatório da
Concorrência n° 0193/96."
-
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6.
O Ministério Público junto ao Tribunal, em novo parecer, acolhe as atuais proposições de fls.
108/112, da 1 a SECEX. Acrescenta ainda determinação no sentido de a Secretaria de Controle Interno do
Ministério dos Transportes informar ao Tribunal "...os resultados obtidos pela Comissão de Sindicância
constituída naquela Pasta (fl. 103), cujos reflexos, não obstante a pequena monta dos recursos orçados
para o exercício de 1996, conforme extrato de fls. 55, poderão influenciar o mérito de tais contas" (fl.
122).
É o relatório.
VOTO
Cuidam os processos indicados de Representações formuladas pela ODONTO EMPRESA
Convênios Dentários Ltda. (TC n° 007.850/96-4) e ODONTOPREV Previdência Odontológica S/C Ltda.
(TC n° 007.911/96-3), protocoladas neste Tribunal em 04 e 05/06/96, respectivamente, acerca de
irregularidades na aplicação da Lei n° 8.666/93, ocorridas na Concorrência n° 0193/96, realizada pelo
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, para prestação de serviços de assistência
odontológica, em nível nacional, a aproximadamente 56.000 usuários (servidores, pensionistas e
dependentes) da Autarquia.
Como consignado no relatório precedente, as Representações em exame foram analisadas
2.
inicialmente com proposta de mérito da Unidade competente, no sentido de o Tribunal determinar ao
DNER a instauração de novo procedimento licitatório ou credenciamento de entidades e profissionais, na
forma da Decisão n° 656/95-TCU-Plenário, para fins da prestação de serviços de assistência odontológica
aos seus servidores, que não fosse na modalidade de seguro-saúde ou outro plano de saúde com as
mesmas características, admitindo-se a subsistência do contrato firmado com a empresa DENT-CLIN
Assistência Odontológica RD S/C Ltda. apenas pelo tempo necessário à realização do novo certame
licitatório ou credenciamento.
O Ministério Público junto ao Tribunal, por sua vez, acrescentou proposta no sentido de se
3
determinar ao DNER que não procedesse à renovação do referido contrato (quando do seu vencimento em
05/09/97), e que na contratação de entidades e profissionais, para fins da prestação de serviços de
assistência odontológica aos seus servidores, pensionistas e dependentes, se abstivesse de adotar a
modalidade seguro-saúde ou outro plano com características semelhantes, em obediência ao princípio da
economicidade
Sorteado Relator da matéria, após o termo final do mencionado contrato, fixado em 05/09/97, e
4
considerando as notícias então veiculadas pela imprensa que apontavam irregularidades na execução do
1a SECEX promovesse a
contrato firmado entre o DNER e a DENT-CLIN, autorizei diligência para que a
juntada de novos esclarecimentos ou informações a respeito dos fatos apontados, bem como para
atualização da instrução do processo e proposições devidas.
Em decorrência, informa o Sr. Diretor Executivo do DNER que o mencionado contrato foi
suspenso por iniciativa da Autarquia, em 30/04/97, e que foi objeto de auditoria por parte da CISET/MT.
Informa ainda que o Senhor Ministro de Estado dos Transportes instaurou Comissão de Sindicância,
conforme Portaria n° 565, de 04/12/97, prorrogada pela Portaria n° 595, de 29/12/97, com vistas a elucidar
as irregularidades denunciadas.

•

Pelo Oficio n.° 003-CS/Port.565/97, a Sr Presidente da Comissão de Sindicância do Ministério
dos Transportes solicitou informações a respeito de processos em tramitação nesta Corte de Contas, com
o objetivo de apurar possíveis irregularidades relativas ao citado Contrato PG-149/96-00, celebrado entre
o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER e a empresa DENT-CLIN Assistência
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Odontológica RD S/C Ltda. Fazendo menção à existência deste processo - TC-007.850/96-4, a
mencionada Comissão de Sindicância buscava saber também que outros processos administrativos do
DNER, sobre a matéria, se encontravam em análise nesta Corte de Contas e, ainda, se o Tribunal estava
procedendo a algum exame a respeito das denúncias de irregularidades divulgadas pela imprensa.
Por essa razão, expedimos o Oficio n.° 001/GAB/MIN_IS/98, pelo qual comunicamos que os
7
processos de minha relatoria, em andamento neste Tribunal (TC-007.850/96-4 e 007911/96-3), tratam
especificamente das representações ora em exame, protocoladas em 04 e 05/06/96, não guardando, por
isso, relação direta com eventuais irregularidades na execução do Contrato PG-149/96-00, firmado em
29/08/96, com a vencedora da Concorrência n° 0193/96, DENT-CLIN Assistência Odontológica RD S/C
Ltda. Acrescente-se ainda que tais processos cuidam, essencialmente, dos aspectos legais e operacionais
dos serviços de assistência odontológica quanto a exigências do edital e às demais fases do procedimento
licitatório da Concorrência n° 0193/96, anteriores à contratação. As noticias da imprensa davam conta, à
época, que providências estavam sendo adotadas pelos órgãos competentes (Secretaria de Controle
Interno e Ministério dos Transportes), para apuração dos fatos ocorridos no decurso do contrato As
supostas irregularidades anunciadas pela imprensa recaem efetivamente sobre a execução do contrato
entre o DNER e a empresa DENT-CLIN, e não sobre as etapas anteriores, estas referentes aos termos do
edital e às demais fases do procedimento licitatório
Quanto a análise das questões ora em apreço, e levando-se em conta a manifestação do
Ministério Público junto ao Tribunal, bem como os elementos trazidos pelo Sr Diretor Executivo do
DNER, em cumprimento da diligência, consigna a Unidade Técnica que a proposta expendida na
Instrução refere-se especificamente aos aspectos relacionados com exigências do edital e às demais fases
do procedimento licitatório da Concorrência n° 0193/96, objeto das representações, além de um enfoque
adicional a respeito da concepção e operacionalidade do plano de assistência odontológica adotado pelo
DNER, com implicações de ordem econômica e legal
SECEX, o mérito dos presentes autos permanece inalterado, sem
Como bem observa a
prejuízo de ser objeto de deliberação por parte do Tribunal, porquanto as questões de que se trata, embora
se refiram à prestação de serviços de assistência odontológica para servidores do DNER, correm, pelas
razões já expostas, de forma independente daquelas objeto de apuração pela Comissão de Sindicância do
Ministério dos Transportes.
Ressalte-se entretanto que o Tribunal, em recente Sessão reservada de 03-06-1998, ao examinar
10
denúncia que consubstanciou o processo n.° TC 012.479/93-4 (Relator o Sr. Ministro Carlos Átila Álvares
da Silva), acolheu as justificativas apresentadas pelo DNER, a respeito de licitação realizada pela
Autarquia, visando à contratação de assistência médica para seus servidores Em consequência, deixo de
acompanhar, em parte, a proposta da Unidade Técnica, a respeito, contida no item II, alínea a
Nestes termos, acolho os pareceres da ia SECEX e do MP/TCU. Voto por que o Tribunal adote a
DECISÃO que ora submeto à consideração deste E Colegiado
TCU/ Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,

SARAIV
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DECISÃO N.° 381/98 - TCU - Plenário
Processos n.'s TC 007.850/96-4 e TC 007.911/96-3 (e 27 Volumes)
Classe de Assunto: VII - Representações da ODONTO EMPRESA Convênios Dentários Ltda. e da
ODONTOPREV Previdência Odontológica S/C Ltda., contra a Concorrência n° 0193/96 do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem — DNER. Conhecimento. Procedência. Determinações.
Comunicações. Juntada às Contas/96.
Interessados: ODONTO EMPRESA Convênios Dentários Ltda. e ODONTOPREV Previdência
Odontológica S/C Ltda.
Entidade: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem — DNER
Vinculação: Ministério dos Transportes
Relator: MINISTRO IRAM SARAIVA
Representantes do Ministério Público: Procuradores, Dr.a Maria Alzira Ferreira e Dr. Marinus Eduardo
De Vries MarsiCo.
Unidade Técnica: 1 a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. — conhecer das presentes representações da ODONTO EMPRESA Convênios Dentários Ltda. e
ODONTOPREV Previdência Odontológica S/C Ltda., formuladas de conformidade com o art. 113, § 1°,
da Lei n° 8.666/93, para, no mérito, julgá-las procedentes, em parte, uma vez que as irregularidades
apontadas quanto aos termos do edital da Concorrência n° 0193/96 lograram confirmar-se parcialmente;
8.2. — determinar ao DNER, ante a ocorrência de fatos praticados na referida licitação em desacordo
0
com o art. 3 0 , § 1°, inciso I; art. 23, § l'; art. 30, § 1°; art. 40, incisos VIII e X; e art. 45, § 5 , todos da Lei
n° 8.666/93, que:
na realização de procedimento licitatório, ou mesmo na opção pelo credenciamento de entidades e
profissionais na forma da Decisão n° 656/95-TCU-Plenário (Ata n° 58/95, Sessão de 06/12/95, in DOU de
28/12/95, pág. 22.549), para fins da prestação de serviços de assistência odontológica aos seus servidores,
pensionistas e dependentes, observe o princípio da economicidade (subitens 4.1 a 4.13 da Instrução de
fls. 56/80 e item 14 desta Instrução);
dê cumprimento às medidas relacionadas a seguir, concernentes a procedimentos licitatórios:
enviar correspondências, aos interessados na licitação ou aos licitantes, acompanhadas de "Aviso
de Recebimento - AR", inclusive quando se fizer uso prévio de equipamento de fac simile, de modo a
constituírem documentos de valor comprobatório legal;
observar, no julgamento dos documentos de habilitação, a exigência de que os atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, para fins de qualificação técnica,
contenham discriminação das características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em
41. execução pelos licitantes, de modo que seja possível aferir a sua pertinência e compatibilidade com o
objeto da licitação, consoante o disposto no art. 30, inciso II e § 1°, da Lei n° 8.666/93;
abster-se de exigir, nos editais, por falta de amparo legal e por caracterizar condição restritiva da
competitividade entre interessados nas licitações, que as pessoas jurídicas de direito público ou privado
sejam registradas nas entidades profissionais competentes, uma vez que o disposto no art. 30, § 1°, da Lei
n° 8.666/93 refere-se a registro de atestados;
abster-se de incluir, nos editais, cláusula fixando prazo para a prestação de informações
complementares aos interessados, no tocante ao conteúdo do ato convocatório, tendo em vista o disposto
nos arts. 3°, § 1°, inciso I, e 40, inciso VIII, da Lei n° 8.666/93, alterada pela de n° 8.883/94, e ainda a
Decisão n° 261/95-Plenário (Ata n° 25/95, Sessão de 14/06/95, in DOU de 26/06/95, pág. 9.333),
alertando aquela Autarquia no sentido de que a falta de cumprimento de decisão do Tribunal sujeitará o
responsável, salvo motivo justificado, à multa prevista no art. 58, § 1°, da Lei n° 8.443/92 e no art. 220, §
1°, do Regimento Interno;
admitir, obrigatoriamente, nas licitações onde o objeto for de natureza divisível, sem prejuízo do
conjunto ou do complexo, como é o caso de serviços de assistência odontológica, a adjudicação por itens
de serviço e não pelo preço global, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no
mercado e à ampliação da competitividade entre empresas que, embora não disponham de capacidade de
execução da totalidade do objeto, possam, contudo, fazê-lo com referência a esses itens, consoante o
disposto no art. 3 0 , § 1°, inciso I; art. 15, inciso IV; e art. 23, § 1°, da Lei n° 8.666/93, e na Decisão n°
393/94-TCU-Plenário (Ata n° 27/94, Sessão de 15/06/94, in DOU de 29/06/94, pág. 9.622);
-
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abster-se de utilizar outro tipo de licitação que não os permitidos no art. 45, § 1°, da Lei n°
8.666/93, haja vista a vedação contida no art. 45, § 5 0, da referida Lei;
abster-se de fixar preço de referência nos instrumentos convocatórios, devendo ser exigida dos
licitantes a cotação dos preços unitários para os itens de serviços, bem como a cotação do preço global
resultante dos quantitativos estimados para cada um desses itens, indicando-se, ainda, o critério de
aceitabilidade dos preços unitários e global, consoante o disposto no art. 40, incisos I e X, da Lei n°
8.666/93;
8.3. — determinar que a Secretaria de Controle Interno do Ministério dos Transportes informe ao
Tribunal os resultados obtidos pela Comissão de Sindicância constituída pela Portaria n.° 565/MT, de 0412-97, cujos reflexos poderão influenciar o mérito das Contas de 1996, da mencionada Autarquia;
8.4 - comunicar a presente Decisão, mediante o envio de cópia de seu teor, bem assim do Relatório e
Voto, às empresas representantes ODONTO EMPRESA Convênios Dentários Ltda. e ODONTOPREV
Previdência Odontológica S/C Ltda., para conhecimento; bem como à Secretaria de Controle Interno do
Ministério dos Transportes, para que se pronuncie, nas próximas contas do DNER, sobre o cumprimento,
por aquela Autarquia, do disposto no item 8.2 anterior; e
8.5. — autorizar a juntada dos presentes autos às Contas do DNER, relativas ao exercício de 1996
(TC-008.135/97-5), para exame em conjunto e em confronto.
Ata n" 24/98 — Plenário.
Data da Sessão: 24/06/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Carlos Átila Álvares da Silva (na Presidência), Iram Saraiva (Relator),
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-010.523/97-9
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Fundação Nacional de Saúde- Coordenação de Sergipe
E
LABOQUIMICA
COMÉRCIO
INTERESSADA:
REPRESENTAÇÕES LTDA.
EMENTA: Representação. Irregularidades que teriam sido praticadas
pela Comissão de Licitação. Conhecimento. Improcedência. Ciência ao
interessado. Juntada às contas.

•

Em exame Representação apresentada pela empresa LABOQUIMICA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. nos termos do art. 113, § 10 , da Lei n° 8.666/93 contra atos irregulares que
teriam sido perpetrados pela Comissão de Licitação da Fundação Nacional de Saúde - Coordenação de Sergipe
por ocasião dos procedimentos ficitatórios relativos à Tomada de Preços n° 003/97, cujo objeto era a aquisição
de equipamentos ambulatoriais e hospitalares.
Alega a representante, conforme sintetizado pela 4' SECEX, unidade responsável pela
instrução do processo, que:
"3.1 esteve presente na data e hora marcados no Edital (06.06.97, às 9h30m) para apresentar
a respectiva proposta, referente ao processo licitatório em questão, tendo sido surpreendido com a inabilitação;
3.2 inconformado, interpôs no prazo legal Recurso Administrativo, previsto no art. 109, inciso
I, alínea a, da Lei de Licitações, com o intuito de "correção da ilegalidade contra si praticada";
3.3 ao tomar conhecimento do Recurso, a CPL não reconsiderou a decisão, mantendo a
representante excluída do certame, bem como não deu seguimento ao Recurso, "suprimindo, assim,
arbitrariamente, a instância recursal";
3.4 "a despeito de a Lei 8666/93 conferir ao Recurso interposto o efeito suspensivo, a
Comissão, ignorando-o, realizou as demais fases do procedimento licitatório sem que houvesse o
julgamento", o que violou os princípios da legalidade, da recorribihdade das decisões e da ampla defesa;
3.5 não cabia à CPL julgar o recurso, e como a remessa do mesmo à autoridade superior não
foi efetuada, aquela Comissão "expôs o seu ato à invalidação e ainda, se expôs à responsabilidade
administrativa, civil e criminal;
3.6 a pendência de recurso suspensivo resulta na impossibilidade de serem praticados atos
validamente, caso contrário, esses serão nulos, não produzindo qualquer efeito;
4. Por fim, o Representante pede que sejam adotadas as medidas cabíveis para a promoção
da responsabilidade administrativa dos membros da Comissão Permanente de Licitação daquela Fundação."
Foi efetivada diligência à Fundação Nacional de Saúde com o objetivo de verificar a
procedência da Representação.
Após analisar a documentação encaminhada por aquele órgão, a 4' SECEX, em pareceres
uniformes, apresentou as seguintes considerações:
"4. Em resposta, o Sr. José Antônio Perrucho de Farias, Coordenador Regional da FNS em
Sergipe, encaminhou o Oficio FNS/CPL n° 1383/97 de 24.09.97, fls. 17 a 21, bem como os documentos de
fls. 22 a 91, esclarecendo o que se segue:
4.1. A Laboquímica, intempestivamente, no dia 05.06.97, véspera da abertura das propostas
de preços, solicitou o Edital da Licitação em questão, por telefone, alegando que não iria participar do
certame, apenas o queria para justificar a sua não participação perante uma representada.
M1NHGS-457\ C.DOCUMENTOS \DOCS-01052397
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4.2. No dia e hora marcados para a abertura das propostas, a empresa compareceu ao ato
alegando direito em participar da licitação, apresentando uma carta datada de 24.04.97 (fls. 50), onde
contesta o contido na alínea "c" do subitem 2.1 do Edital, tumultuando o processo.
4.3. Para que o processo não sofresse paralisação, o Presidente da Comissão de Licitação
consultou o SICAF onde verificou que a Labo química se encontrava em situação irregular, em razão do
vencimento do respectivo Balanço, ocorrido em 30.04.97, e da Certidão Negativa dos Tributos Municipais,
vencida em 18.05.97.
4.4. A Comissão decidiu, então, declarar a Labo química inabilitada, de acordo com o que
consta da Ata, às fls. 52. Inconformada, a empresa manifestou o desejo de oferecer recurso contra a
Comissão e pediu que o fato fosse registrado em Ata.
4.5. Com o intuito de avaliar melhor a situação, a Comissão efetuou o registro e abriu o
prazo de cinco dias úteis para recursos.
4.6. Em reunião realizada em 16.06.97, a Comissão verificou que a Labo química "não
poderia ter intervido no processo, por não ter retirado o Edital em tempo hábil, nem apresentado, no prazo
marcado, a documentação exigida para a qualificação técnica e econômico-financeira, e resolveu
desconhecer dos pedidos que a mesma havia registrado em ata, já que aquela empresa não pertencia ao
mundo do processo.
Registre-se que a empresa impetrou Mandado de Segurança contra a Comissão de
Licitação da FNS/SE, correndo o Processo na la Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal em Sergipe
(Processo n°97.2435-O), tendo sido negado (fls. 78/79). Consta o Parecer da Procuradoria Regional da
República opinando em contrário ao pedido de Segurança da empresa (fls. 89 a 91).
Após a análise de toda a documentação, verificamos que a empresa Labo química, além de
ter sido intempestiva na fase de habilitação, quando retirou o Edital fora do prazo estabelecido, se
encontrava em situação irregular no SICAF, onde os respectivos Balanço e Certidão Negativa dos Tributos
Municipais estavam com os prazos de validade vencidos. Ademais, a empresa não poderia alegar que para
entrar no processo bastaria a carta apresentada, datada de 29.04.96, onde contesta a letra "c" do subitem
2.1 do Edital. Caberia impugnação ao Edital, de acordo com o estabelecido nos parágrafos I° e 2° do art.
41 da Lei n° 8.666/93, o que não foi feito em tempo hábil.
Uma vez que a empresa Laboquímica não fazia parte do processo, a Comissão de Licitação
não teria como acolher o recurso por ela interposto, e tão pouco submetê-lo à autoridade superior, motivos
que afizeram entrar com apresente Representação junto ao TCU
Ante o exposto, e tendo em vista que não restaram comprovados os fatos que motivaram
a empresa Labo química a formular a presente Representação perante a este Tribunal, sugerimos o
encaminhamento do presente processo ao Gabinete do Exm° Sr. Ministro-Relator HUMBERTO
GUIMARÃES SOUTO, com a proposta de que:
I - se conheça da presente Representação, por preencher os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 213 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento;
- seja dada ciência à interessada do que vier a ser decidido;
III - sejam os autos arquivados."
É o relatório.
VOTO

A Laboquimica Comércio e Representações Ltda formula representação a este Tribunal com
fundamento no art. 113, § 10 , da Lei 8.666/93.
•

A referida empresa questiona o fato da Comissão Permanente de Licitação da Fundação
Nacional de Saúde em Sergipe não ter dado prosseguimento ao recurso administrativo por ela interposto
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quando de sua inabilitação para participar da Tomada de Preços n° 003/97, ferindo princípios basilares do
Direito, bem como ignorando disposições da Lei n° 8.666/93.
Analisando a questão à luz dos dispositivos legais concernentes à matéria, e tendo em vista os
elementos que foram anexados aos autos, entendo que não assiste razão ao representante.
Restou demonstrado nos autos que o documento apresentado a título de recurso administrativo
não configura mais que uma impugnação intempestiva aos termos do edital referentes à habilitação.
A Lei n° 8.666/93, em seu artigo 41, § 1° e 2°, é clara ao dispor que impugnação feita ao Edital
de Licitação fora dos prazos ali consignados não tem efeito de recurso. Portanto, não poderia a Comissão de
Licitação agir de forma diferente.
Desta forma, Voto no sentido de que este Tribunal adote a Decisão que submeto à deliberação
deste Plenário.
T.C.U. Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 24 de junho de 1998.

HUMBERTO G 1
Ministro-
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DECISÃO N° 382/98-TCU - PLENÁRIO
Processo n°: 010.523/97-9
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessada: Laboquímica Comércio e Representações Ltda.
Entidade: Fundação Nacional de Saúde- Coordenação de Sergipe
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 4a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno , diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da representação formulada pela empresa Laboquímica Comércio e Representações Ltda
com fulcro no § 1° do art. 113 da Lei n° 8666/93, para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2 - encaminhar cópia desta Decisão, bem com do Relatório e Voto que a fundamentaram à autora da
representação, bem como à Fundação Nacional de Saúde- Coordenação de Sergipe;
8.3 - determinar ajuntada destes autos às contas da referida entidade relativas ao exercício de 1998.
Ata n° 24/98 — Plenário.
Data da Sessão: 24/06/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva,
Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

I M SARAIV
Presdente em exeício
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BERTO GUIMARÃES SOUTO
Ministro-Relat
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GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC 014.651/97-1
NATUREZA: Representação
ÓRGÃO: Justiça Federal - Seção Judiciária de
Pernambuco
INTERESSADO: Dr. Roberto Wanderley Nogueira
EMENTA: Representação. Percentual de contribuição
para o Plano de Seguridade Social - PSS.
Diligência. Adequação a pronunciamento do Supremo
Tribunal Federal. Arquivamento. Envio de cópia da
Decisão, com Relatório e Voto que a fundamentam,
ao interessado.

Adoto como relatório a bem lançada instrução elaborada no
âmbito da SECEX-PE, com a concordância da Senhora Diretora da 3 2 Divisão
e da Senhora Secretária, verbis:

•

"Trata-se de Representação formulada pelo Exmo. Sr. Juiz
Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Pernambuco, Roberto
Wanderley Nogueira, acerca da devolução parcial, determinada em decisões
administrativas proferidas pelo Cole giado do E. Tribunal Regional Federal
da 5 2 Região, das parcelas descontadas das remunerações dos magistrados
e servidores, a título de contribuição para o Plano de Seguridade Social
do Servidor - PSSS, cuja ali quota fora majorada de 6% para 12% a partir
de julho de 1994, por força de medidas provisórias sucessivamente
reeditadas.
Em atenção ao despacho prolatado pelo Exmo. Sr. MinistroRelator Humberto Guimarães Souto (f is. 49), foi promovida a diligência
proposta na instrução de fls. 41/47, mediante o Oficio n 2 002/98-SECEX-PE
(f is. 50), solicitando elementos necessários ao saneamento dos autos, os
quais se fizeram presentes às fls. 51 usque 95.
A análise levada a efeito nos documentos acostados aos autos
permite as seguintes constatações:
3.1 o TRF da 5 Região efetivamente realizou o pagamento, aos
juizes e servidores, das diferenças 'provenientes da elevação da allquota
de contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor, conforme
decididos do seu Cole giado nos respectivos processos administrativos;
3.2 as decisões administrativas foram proferidas com suporte
na orientação do E. Conselho da Justiça Federal, órgão de Fiscalização
Interna, firmada no Processo Administrativo n 2 97240023, que reduz, de 12%
para 6%, o percentual da contribuição para o PSSS;
3.3 os decididos adotados nos processos administrativos,
assim como o pagamento das correspondentes diferenças, antecederam a
decisão, de natureza cautelar, proferida pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal na ADIn n 2 1.610-DF, em Sessão Plenária de 28/MAI/97, quando, ao
apreciar a constitucionalidade da decisão do Conselho de Administração
do Superior Tribunal de Justiça, que limitara, em 6%, o percentual da
contribuição dos servidores do STJ para o PSSS, concedeu, liminarmente,
a suspensão da eficácia da referida decisão, com efeito ex tunc;
3.4 finalmente, consoante esclarece o Presidente do TRF da
5 i Região, após o pronunciamento da Suprema Corte, a allquota da
questionada contribuição foi elevada de 6% para 11%, de acordo com o novo
entendimento dado pelo Conselho da Justiça Federal.
MIN-HGS-457\ CDOCL'MENTOSNDOCS-01465197
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4. Considerando que as decisões administrativas do Tribunal
Regional Federal da 5 2 Região, adotadas em matéria notoriamente
controvertida e sob orientação do Conselho da Justiça Federal, precederam
o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal; considerando, ainda, a
adoção tempestiva de medidas saneadoras por parte da Entidade, somos pelo
encaminhamento dos autos ao Gabinete do Exmo. Sr. Ministro-Relator
Humberto Guimarães Souto, com proposta de arquivamento do presente
processo, remetendo cópia da decisão a ser proferida ao Exmo. Sr. Juiz
Federal Roberto Wanderley Nogueira, autor desta Representação." (f is.
96/7).

É o relatório.
VOTO

Conforme relatado, a situação está regularizada.
•

Destarte, acolho o parecer emitido pela Unidade Técnica e VOTO
no sentido de que este Colegiado Pleno adote a decisão que ora submeto
à sua deliberação.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro
de 1998.
junho
Souza, em 24 de

tI

ciano Brandão Alves de

UMBE TO GUIMARÃES OUTO
M nistro-Rela .r
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383/98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n°: TC 014.651/97-1
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Dr. Roberto Wanderley Nogueira
Órgão: Justiça Federal - Seção Judiciária de Pernambuco
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: SECEX-PE
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente;
8.2. arquivar o processo, em virtude de estar regularizada a situação sob exame;
8.3. enviar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao interessado.
Ata n° 24/98 — Plenário.
Data da Sessão: 24/06/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva,
Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO 1- CLASSE VII - Plenário
TC-599.065/94-0
Natureza: Solicitação
Órgão: Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro
Interessado: Procurador da República, Newton Penna
Ementa: Solicitação formulada pelo Ministério Público Federal no
sentido de obter, para fins de instrução do processo MPF/PR/RJ n°
08120.000090/98-52, cópia do Relatório de Inspeção Extraordinária
realizada no TRT-P Região, com o objetivo de apurar possíveis
irregularidades na Administração do ex-Presidente do TRT- ia Região.
Encaminhamento de cópia das peças solicitadas. Determinação no
sentido de que, posteriormente, se promova a juntada deste processo
ao TC-575.280/95-6.

•

Cuidam os autos de solicitação do Ministério Público Federal, subscrita pelo Exmo. Sr. Procurador
da República, Dr. Newton Penna, no sentido de obter cópia do Relatório de Inspeção Extraordinária realizada
no TRT- I' Região (TC-599.065/94-0), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades praticadas pelo exPresidente Exmo. Sr. Juiz José Maria de Mello Porto.
Esclarece o interessado que os elementos ora solicitados destinam-se a instruir o procedimento
Administrativo MPF/PR/RJ n° 08120.000090/98-52.
Convém salientar que o processo relacionado à matéria objeto do pedido em questão é originário
de representação encaminhada pelo ex-Procurador-Geral da República, Dr. Aristides Junqueira Alvarenga,
versando sobre possível malversação de recursos públicos pelo ex-Presidente do TRT- ia Região, com o intuito
de promoção pessoal.
Com vistas a apuração dos fatos representados foi realizada inspeção pela SECEX/RJ (fls.22/28),
na qual não se confirmou o uso indevido de recursos públicos no que diz respeito a praticas de autopromoção,
porém foram apontados indícios de irregularidades nas áreas de diárias e passagens.
Tendo em vista que as razões de justificativas apresentadas pelo responsável não lograram êxito em
5.
justificar todas as falhas apuradas, o referido processo foi convertido em Tomada de Contas Especial conforme
Relação n° 36/96- r Câmara, estando atualmente com proposta de juntada às contas do TRT-la Região,
correspondentes ao exercício de 1994 (TC-575.280/95-6, em tramitação).
O pedido ora aduzido perante esta Corte pelo Sr. Procurador atende aos requisitos de
6.
admissibilidade previstos no parágrafo único do art. 30 da Resolução TCU n° 77/96.
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, vale registrar que o Tribunal:
ainda não apreciou o TC-599.065/94-0, objeto do presente pedido;
vem firmando posicionamento, a partir da Decisão n° 91/96 - Plenário, Ata n° 8/96, no sentido de
que informações a respeito de matéria ainda não apreciada por este Tribunal somente poderão ser atendidas
mediante autorização do Plenário.
Tendo em vista que a presente solicitação preenche os requisitos legais sou de opinião que a mesma
8.
deva ser atendida pelo Tribunal.

7.
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TC-599.065/94-0

Assim, por todo o exposto e considerado, Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que
ora submeto ao Plenário.
U, Sala das Sessões, em 24 de j unho de 1998
1(4.

VALMIR C ELO
Ministro-Relator
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1. Processo n° TC-599.065/94-0
2. Classe de Assunto: (VII) Solicitação de cópia, oriunda do Ministério Público Federal, da Inspeção
Extraordinária realizada no TRT- la Região, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na
Administração do ex-Presidente do TRT laRegião.
3. Interessado: Procurador da República, Dr. Newton Penna
4. Órgão: Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro
5. Relator: Ministro Valmir Campelo
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: SECEX/RJ
8. DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 acolher a Solicitação formulada pelo Exmo. Sr. Procurador da República, com fundamento nos
arts. 8°, da Lei Complementar n° 75/93 e 26, I, b, da Lei n° 8.625/93, bem como no art.30 da Resolução
TCU n° 36/95, art. 30, parágrafo único, da Resolução TCU n° 77/96 e na Cláusula Segunda do Convênio
de Cooperação Técnica e Assistência Mútua celebrado entre o Tribunal e o Ministério Público Federal;
8.2 - encaminhar ao interessado cópia das peças solicitadas, esclarecendo, na oportunidade:
que as instruções, Relatórios e Pareceres contidas nos Autos ainda não foram aprovadas pelo
Tribunal;
que, tão logo ocorra o julgamento do referido processo pelo Tribunal, ser-lhe-á remetida cópia da
Decisão que vier a ser adotada;
8.3 - determinar ajuntada destes autos ao TC-575.280/95-6 - correspondente à Tomada de Contas do
TRT-laRegião - exercício de 1994.
9. Ata n° 24/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 24/06/1998 - Ordinária
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo (Relator) e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO: II- CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-012.446/91-2 (processo tornado público por meio da Decisão Plenária
n° 85, de 08/10/91).
APENSOS: TCs 025.404/91-1 e 017.751/91-8
NATUREZA: Denúncia.
ENTIDADE: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.
INTERESSADA: Cidinha Campos, ex-Deputada Federal.
Denúncia contra o INSS. Fatos apurados e apreciados anteriormente
pelo Tribunal. Medidas já adotadas relativamente a algumas questões,
inclusive com a constituição de Tomada de Contas Especial. Pendência no
processo relacionada a suposto superfaturamento em preço contratado para
fornecimento e troca de carpete e à autorização irregular para início dos
trabalhos contratados (troca de carpete e reformas) após conhecida a
vencedora do certame licitatório, mas antes de sua formal adjudicação. Não
comprovação de sobrepreço. Inexistência de prejuízos ao Instituto em
razão da aludida autorização. Arquivamento dos autos. Ciência à
interessada.

•

Trata-se de Denúncia formulada pela ex-Deputada Federal Cidinha Campos acerca de
diversas irregularidades que teriam ocorrido no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Este Plenário já se manifestou quanto a este processo em diversas oportunidades, inclusive
tendo determinado a retirada da chancela de sigiloso que recaía sobre os autos, conforme Decisão de n°
85, de 08/10/91 (fls. 151). Após as várias manifestações desta Corte e as conseqüências daí advindas
(sindicâncias, inquéritos administrativos, constituição de Tomada de Contas Especial, diligências,
apresentação de esclarecimentos pelo INSS, etc.), restou pendente para exame apenas a questão
envolvendo a contratação, em 27/03/91, da firma CRIART Decorações, Comércio e Representações
Ltda., tendo por objeto a reforma, inclusive com troca de carpetes, nos 2°, 7° e 8° andares da sede do
então Ministério do Trabalho e Previdência Social - MTPS.
A contratação decorreu de licitação realizada em 07/03/91, na modalidade de Convite, este
endereçado a cinco empresas, tendo comparecido ao certame apenas três delas. A CRIART, por ter
apresentado o menor preço, sagrou-se vencedora com a proposta no valor global de Cr$ 23.220.710, no
qual estavam incluídos o fornecimento, retirada e colocação de 915 m 2 de carpete de lOmm ao preço de
Cr$ 8.400,00 por m 2 . Ocorre que a empresa Mendonça Tapetes, uma das três licitantes, havia vendido à
empresa CRIART, em 21/02/91 e em 08/03/91, 164,4 m 2 de carpete ao preço de Cr$ 2.600,00 por m 2,
ensejando, com isso, a hipótese de superfaturamento no preço cobrado do INSS e de prévia combinação
entre as duas empresas.
No entanto, a Comissão de Inquérito do INSS, designada pela Portaria DRH de n° 248, de
4.
05/10/92, para apurar os fatos, concluiu que não houve conluio entre as mencionadas empresas, tendo em
vista que o carpete adquirido pela CRIART junto à Mendonça Tapetes não se destinou ao objeto da
licitação (fls. 473/489). Quanto ao preço do carpete, a Comissão de Inquérito concluiu que não houve
superfaturamento, tendo em vista que, no valor cobrado pela empresa, estavam incluídos não apenas o
fornecimento do material, mas também a retirada do carpete pré-existente e a colocação do novo, com a
utilização de mão-de-obra especializada. Ainda com relação à questão do superfaturamento, a Comissão
de Inquérito, para corroborar o seu entendimento, fez referência ao Relatório elaborado por uma outra
Comissão, criada pela Portaria INSS/DAP n° 22/92 especialmente para avaliar o valor dos serviços
prestados pela CRIART, que assim concluiu (fls. 486): "ante a análise dos dados levantados por esse
min_bjb_ I 60p \ processos do BJB \ 1998 \ d3
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Grupo de Trabalho, onde foram pesquisados preços e custos dos serviços especificados, em revistas
especializadas, propostas e planilhas de serviços idênticos aos realizados por outros órgãos públicos, em
empresas fornecedoras de materiais similares, verificamos uma variação de 16% (dezesseis) por cento a
mais nos serviços faturados pela empresa executante. Julgamos, portanto, ser uma margem aceitável
diante das composições dos BDI 'S apresentados por diversas empresas, atualmente".
Acolhendo parecer do Ministério Público (fls. 501/504), o Tribunal, por meio da Decisão
de n° 380/93 (fls. 511), determinou, dentre outras providências, a remessa a esta Corte de cópia do
Relatório da Comissão Técnica criada pela Portaria INSS/DAP n° 22/92, bem como do pronunciamento
do INSS a respeito da diferença entre os preços praticados na licitação vencida pela CRIART em 07/03/91
(Cr$ 8.400,00/m2 ) e o praticado na venda feita pela Mendonça Tapetes àquela empresa em 21/02/91
(Cr$ 2.600,00/m 2).
Em cumprimento à Decisão do Tribunal, vieram aos autos os documentos de fls. 517/536,
contendo o pronunciamento do então Presidente do INSS e a cópia do Relatório da referida Comissão
Técnica. Em seu pronunciamento, o Presidente do INSS, reportando-se ao Relatório da Comissão de
Inquérito, assim concluiu (fls. 517/518): "o processo licitatório obedeceu ao que preceitua o Decreto-lei
n° 2.300/86, e seu trâmite transcorreu dentro das normas estabelecidas, não havendo superfaturamento,
e, em conseqüência, não trazendo prejuízos a este Órgão".
PARECER DA 1' SECEX
O Analista-Informante, examinando os documentos enviados pelo INSS, teceu os seguintes
comentários, dentre outros:
- A pesquisa de preços realizada pela Comissão Técnica baseou-se no documento de fls.
7.1
528, datado de 04/05/91, do qual consta o preço de Cr$ 7.200,00/m 2 como sendo o do fornecimento e
colocação do carpete de 6mm. Para chegar ao valor do carpete de 10mm, objeto da licitação, a Comissão
acresceu àquele preço 39%, que corresponderia à diferença entre os dois tipos de tapete, obtendo então o
valor de Cr$ 10.008,00/m 2 . No entanto, o documento não tem autenticidade. "Trata-se de uma relação de
preços de diversos itens, não se sabe de que origem, nem a quem se destina, parecendo parte de uma
proposta. Não contém identificação oficial, assinatura e sequer comprova a contratação daquele preço por
alguma instituição.".
- "Em pesquisa realizada pela Revista Construção, Ed. abril/91, o preço do carpete de
7.2
1 Omm, cotado para a Região Centro Oeste, à época da licitação (15/03/91), era de Cr$ 4.557,00/m 2,
significativamente inferior ao cobrado pela empresa ao INSS (Cr$ 8.400,00/m 2), entretanto bastante
superior ao preço praticado na transação CRIART x Mendonça Tapetes (Cr$ 2.600,00/m 2).
- Se, por um lado, está evidente que o Órgão, quer na licitação quer nas análises posteriores
7.3
pelas Comissões constituídas, não conseguiu demonstrar transparência na transação e, também, poderia ter
conseguido melhor preço na colocação dos carpetes, por outro, não há como afirmar a existência de
prejuízo ou quantificá-lo, caso exista, mesmo porque o julgamento da Comissão de Licitação baseou-se
nos valores globais das propostas recebidas, estando envolvidos 15 (quinze) itens, sendo que o item sob
questionamento é apenas um deles, representando 33,1% do montante.
- Além disso, entendemos, s.m.j., não ter ficado comprovado que a compra de carpetes
7.4
entre as competidoras já visasse à licitação em pauta: a uma, porque o endereço de entrega do material foi
inserido na nota fiscal emitida pela Mendonça Tapetes em favor da CRIART posteriormente à ocorrência
da licitação; e a duas, porque a quantidade adquirida naquela comercialização é bem inferior ao objeto da
licitação (164,4m 2, em peça avulsa, contra 915m 2, assentados - fls. 513)"
Ante essas considerações, propõe o Analista-Informante, com o endosso do Titular da
8.
Unidade Técnica, que o Tribunal determine o arquivamento deste processo, "sem prejuízo de determinar
ao INSS que se abstenha de autorizar a execução de serviços anteriormente à adjudicação, tal como
verificado no Convite n° 08/91 - que resultou na contratação da CRIART -, tendo em vista a ausência de
rrun_bjb _160p \processos do BJB \ 1998 \d3
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amparo legal desse procedimento.".
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Entendendo que houve superfaturamento, e ante a dificuldade declarada pela SECEX em
9.
quantificar o débito, opina o Ministério Público "no sentido de que se promova a identificação e a
audiência prévia, nos termos do art. 43, II, da Lei n° 8.443/92, do Presidente da Comissão de Licitação e
da autoridade homologadora do certame, em face da contratação da empresa CRIART Decorações Ltda. a
preços muito superiores ao de mercado, desobedecendo ao art. 38, II, do Decreto-lei n° 2.300/86, bem
como do responsável pela autorização para início dos serviços antes de promovida a homologação do
certame e a ordem de execução e, também, antes de decorrido o prazo recursal, ferindo os arts. 35, V, e
75, I, b, do referido diploma legal".
É o Relatório.
VOTO
A contratação da CRIART pelo INSS foi objeto de Sindicância e de Inquérito
Administrativo, tendo as respectivas comissões concluído pela inexistência de irregularidades. Além disso,
inúmeras diligências foram feitas pela Unidade Técnica, sem que se tenha conseguido comprovar de forma
irrefutável o alegado superfaturamento Com efeito, conforme assinalado pela SECEX, "não há como
afirmar a existência de prejuízo ou quantificá-lo, caso exista, mesmo porque o julgamento da Comissão de
Licitação baseou-se nos valores globais das propostas recebidas, estando envolvidos 15 (quinze) itens,
sendo que o item sob questionamento é apenas um deles, representando 33,1% do montante". Desta
forma, se não há como comprovar a existência de superfaturamento, fica prejudicada a proposta formulada
pelo Ministério Público no sentido de se determinar a audiência dos responsáveis a esse respeito. Além
disso, a medida certamente não contribuiria para que novos elementos fossem carreados aos autos para
esclarecimento da questão, tendo em vista o longo tempo transcorrido desde a data da realização do
certame licitatório (07/03/91).
Quanto ao fato de os trabalhos terem sido iniciados após o conhecimento do nome da firma
vencedora da licitação, mas antes da respectiva adjudicação, entendo que o procedimento, apesar de
irregular, não trouxe prejuízos ao INSS, tendo em vista que os aludidos serviços foram devidamente
executados e a contento, conforme atesta a Comissão de Inquérito Administrativo em seu Relatório (fls.
489). Relativamente a essa questão, deixo de acolher a proposta de recomendação formulada pela Unidade
Técnica, tendo em vista tratar-se de ocorrência não rotineira, justificada pelos gestores, in casu, pela
• urgente necessidade dos serviços. Não se trata, portanto, de desconhecimento da lei ou de seu reiterado
descumprimento, mas de caso isolado, devidamente justificado pelos responsáveis, ainda que tardiamente,
por ocasião da Sindicância realizada para apurar os fatos. Além disso, durante os vários anos que
transcorreram desde a ocorrência do fato irregular, diversas administrações já se sucederam no PNSS, sem
que se tenha notícia de que fato semelhante tenha ocorrido no âmbito daquele Instituto que justificasse
uma determinação do Tribunal a respeito
Ante o exposto, com as vênias de praxe por divergir do Ministério Público, e acolhendo
parcialmente a proposta formulada pela Unidade Técnica, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que
ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 24 de junho de 1998.

BENTO JOS B / GARIN
Ministro- elátor
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Denúncia

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

Trata-se de Denúncia formulada pela ex-deputada Federal CIDINHA CAMPOS, acerca de
irregularidades ocorridas no Instituto Nacional do Seguro Social.
Restou nos autos a questão atinente à contratação da firmà CRIART Decorações Ltda, para
prestação de serviços de adaptação e reforma no prédio do ex-MTPS.
A Unidade Técnica, conquanto entenda que nem o Relatório Técnico (fls. 521/535) nem o
Relatório da Comissão de Inquérito (fls. 473/489) lograram comprovar a transparência e a regularidade da
transação (fl. 550), opina pelo arquivamento dos autos, porque não há como afirmar que houve prejuízo
ou quantificá-lo (fl. 552).
Perfilhamos o entendimento da 1.a SECEX quando assere que os mencionados Relatórios não
lograram comprovar a regularidade da contratação do serviço, no entanto estamos convencidos de que
houve o superfaturamento no item 05 da licitação.
Não podemos ter como regular a aquisição e a colocação de carpete a Cr$ 8.400,00/m 2, a
preços de março de 1991, quando se tem noticia nos autos de que tal preço é muito superior ao de
mercado da época: Cr$ 2.600,00/m 2 (fl. 379) e Cr$ 4.557,00/m 2 (fl. 545). Além disso verifica-se que o
preço de mercado, quatro meses após a compra (27.7.91), em período de altas taxas de inflação, era ainda
inferior ao pago à CRIART: Cr$ 6.227,00 (fl. 380).
Mesmo considerando que o preço pago pelo INSS incluía a remoção do carpete antigo,
verifica-se que a diferença encontrada não se justifica.
Ademais, como já assinalado na intervenção do parquet às fls. 501/504, não se pode esquecer
o fato de o início da execução do serviço ter ocorrido em 8.3.91 (fls. 483/484), antes da homologação e da
ordem de execução, em 27.3.91 (fl. 480) e, ao que parece, antes de transcorrido o prazo para recurso.
Por isso e ante a dificuldade já declarada pela 1.' SECEX em quantificar-se o débito, opina
este representante do Ministério Público no sentido de que se promova a identificação e a audiência
prévia, nos termos do art. 43, II, da Lei n.° 8.443/92, do Presidente da Comissão de Licitação e da
Autoridade homologadora do certame, em face da contratação da empresa CRIART Decorações Ltda. a
preços muito superiores ao de mercado, desobedecendo o art. 38, II, do Decreto-Lei n.° 2.300/86, bem
como do responsável pela autorização para o início dos serviços antes de promovida a homologação do
certame e a ordem de execução e, também, antes de decorrido o prazo recursal, ferindo os arts. 35, V, e
75, 1, b, do referido diploma legal.
Procuradoria, em 13 de maio de 1998

Lucas Rocha Furtado
Subprocurador-Geral
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DECISÃO N° .3_85/98 - TCU - Plenário
Processo n°012.446/91-2 (Apensos: TCs 025.404/91-1 e 017.751/91-8)
Classe de Assunto: VII - Denúncia (processo tornado público por meio da Decisão Plenária n° 85, de
08/10/91).
Interessada: Cidinha Campos, ex-Deputada Federal.
Entidade: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado.
Unidade Técnica: 1' SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE determinar o
arquivamento dos presentes autos, dando-se ciência desta Decisão à interessada.
Ata n° 24/98 — Plenário.
Data da Sessão: 24/06/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos
José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC 002.069/98-9
Natureza: Solicitação
Entidade: Departamento de Estradas de Rodagem do Acre
DERACRE
Interessado: 2 Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado do
Acre
Ementa:

- Solicitação de cópia de peças processuais para instrução de Ação
Civil Pública em curso junto à Justiça Federal. Deferimento. Ressalva
quanto à inexistência de decisão definitiva deste Tribunal. Juntada ao
feito a que se referem as informações.

RELATÓRIO

Adoto como Relatório a instrução da AFCE Ana Cristina Melo de Pontes, fls. 03/05,
verbis:

"Cuidam os presentes autos de expediente encaminhado pelo Ex" Sr. Evandro Reimão
dos Reis, Juiz atuante na Justiça Federal de Primeira Instância, Seção Judiciária no Estado do
Acre, por meio do qual solicita ao Presidente desta Corte de Contas, Ministro Homero Santos, a
remessa, 'no prazo de quinze dias' de cópia autenticada de todos os relatórios, auditorias e estudos
sobre obras contratadas pelo Estado do Acre na BR-364/AC, relativamente ao trecho entre os
municípios de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, com o fito de instruir os autos da Ação Civil Pública n°
96.1930-4, movida pelo Ministério Público Federal contra o Sr. Orleir Messias Cameli, atual
Governador do Acre, e outros.
Da Admissibilidade
Saliente-se, por oportuno, que o pedido ora aduzido perante este E. Tribunal encontra
amparo no art. 30 da Resolução/TCU n° 77/96, bem como no inciso III e nos §§ 1° e 2° do art. 90
da mesma Resolução.
Dos Processos no Âmbito deste Tribunal
A propósito, cabe esclarecer que os processos relacionados à matéria consignada nestes
autos abrangem, no todo, 3 processos, quais sejam:
TC n° 800.087/97-6 — Relatório de Levantamento de Auditoria na obra da BR-364/AC,
3.1
acompanhado de Relatório Fotográfico, contendo os pontos mais relevantes da vistoria "in loco"
no trecho Rio Branco - Cruzeiro do Sul, para dar cumprimento à Decisão s/n° - Plenário
(Sigilosa), de 23.07.97, visando atender ao disposto no art. 69, inciso II, da LDO-1998 (Lei n°
9.473, de 22.07.97), arquivado na SECEX/AC, nos termos do art. 3° da Resolução n° 091/97-
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TC n° 800.022/98-0 — Relatório de Auditoria realizada no Departamento de Estradas de
3.2
Rodagem do Acre - DERACRE. A auditoria sob enfoque teve início em 04.09.97 (Portaria
SECEX/AC n° 29/97), sendo suspensa em 17.09.97 (Portaria SECEX/AC n° 35/97) ante as
razões apresentadas no TC n° 800.104/97-8. Em 26.01.98, por meio da Portaria — SECEX/AC n°
01/98, foram reinicializados os trabalhos no citado Departamento, com o objetivo de fiscalizar as
áreas de convênios, acordos e ajustes celebrados com a União.
TC n° 800.104/97-8 (com proposta de juntada ao TC n° 800.022/98-0) — Representação
3.3
contra o Dirigente do DERACRE, Sr. Clóvis Corrêa de Queiroz, ante a não disponibilização da
documentação solicitada por meio de requisições de auditoria, impossibilitando a equipe de
exercitar as prerrogativas conferidas pelo art. 207, inciso II do RI/TCU.

e.

Em relação ao processo citado no subitem 3.1, houve orientação (Memorando-Circular n°
26/97-SAUDI), no sentido de que deveriam ser abertos processos sigilosos específicos para cada
obra, os quais deveriam permanecer arquivados nas SECEX. Tratando-se de um processo
arquivado e concluso, entendemos que, mesmo não tendo sido apreciado pelo Tribunal, a
solicitação de envio de cópia autenticada deva ser atendida diretamente pela Presidência,
dispensada a apreciação pelo Colegiado, haja vista o que dispõe a recente Decisão n° 110/98Plenário, e nos termos do parágrafo único do art. 31 da Resolução n° 77/96.
Quanto aos TCs relatados nos subitens 3.2 e 3.3, entendemos que, por não terem sido
julgados e encontrarem-se em tramitação no âmbito desta SECEX/AC, o pleito deve ser submetido
ao Plenário para deliberação, conforme determinação contida no item 8.2 da Decisão n° 110/98TCU-Plenário.
Conclusão
Considerando que a Ação Civil Pública trata da malversação de verbas públicas federais,
aplicadas na Rodovia BR-364/AC mais especificamente no trecho Tarauacá/Cruzeiro do Sul, bem
como de atos de improbidade Administrativa cometida tanto pelo Governador do Estado do Acre,
Sr. Orleir Messias Cameli, quanto pelos Dirigentes do DERACRE,
Considerando que a jurisdição do Tribunal abrange qualquer pessoa fisica, órgão ou
entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos, ou
pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária,
abrangendo, ainda, aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte dano ao Erário (incisos I e II do art. 5° da Lei n° 8.443/92),
Considerando que o deslinde do Processo de Ação Civil Pública n° 96.1930-4 é, também,
de interesse deste Tribunal, haja vista que as ilegalidades/irregularidades constantes de tal ação,
além de outras detectadas pela equipe de auditoria, estão sendo apuradas, com proposta de
audiência prévia dos responsáveis;
Considerando que o Tribunal vem adotando decisões no sentido de acolher os pleitos da
espécie, concedendo cópias de documentos não julgados (Decisões 391/95-Plenário, Ata n° 36/95
e 495/95-Plenário-Ata n° 44/95);
Considerando a necessidade de alertar o requisitante sobre o caráter provisório das
informações contidas nos relatórios que não contemplam o posicionamento final do Tribunal sobre
C WIN-FG MICRO-01 \JARDIWO0206998 DOC
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fls. 3

as ilegalidades/irregularidades apuradas (TC n° 800.022/98-0 e TC n° 800 104/97-8);
Considerando que se trata de uma determinação judicial,
Considerando, por fim, o preconizado na legislação aplicável ao caso (Resolução n° 77/96),
não vislumbramos óbices a que se atenda o requerido pelo Ex in° Juiz Sr. Evandro Reimão dos
Reis, razão pela qual propomos ao Ministro-Relator:
que conheça da solicitação formulada pelo Ex m° Sr. Evandro Reimão dos Reis, Juiz Federal,
6.1
por meio do Oficio/GABJU n° 82, 2 Vara, de 14.04.98, nos termos do art. 30 da Resolução n°
77/96;
que submeta o pleito ao Plenário desta Corte de Contas, com proposta de autorização do
6.2
encaminhamento dos relatórios constantes dos TCs n0S 800.022/98-0 e 800.104/97-8 ao Ilustre
Requerente, sem prejuízo de comunicar-lhe do caráter provisório das instruções, relatórios e
pareceres constantes dos TCs aqui mencionados, os quais se encontram pendentes de apreciação
final, informando de que assim que ocorrer o julgamento pelo Tribunal ser-lhe-ão remetidas cópias
das decisões que vierem a ser prolatadas;
que eleve a matéria ao Ministro Presidente, com proposta de que o atendimento à
6.3
(TC n°
solicitação de cópias referentes ao processo já concluso e arquivado nesta Secretaria
800.087/97-6) possa ser determinado pela própria Presidência, nos termos do parágrafo único do
art. 31 da Resolução n° 77/96.
7. Propomos, ainda, a juntada deste processo aos processos a que se referem, no caso os TCs ri s
800.087/97-6, 800.022/98-0 e 800.104/97-8, conforme determinação contida no § 2° do art. 90
da Resolução n° 77/96-TCU".
Acrescento que essa manifestação foi chancelada pelo Diretor da 2' Divisão Técnica e pelo
Secretário de Controle Externo Substituto da SECEX/AC
É o Relatório
VOTO

•

Inicialmente, registro que relato estes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n° 64/96 TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao Senhor
Ministro Fernando Gonçalves.
Ante a bem fundamentada manifestação da Unidade Técnica, que se harmoniza com a
jurisprudência deste Tribunal, entendo que se deva autorizar a remessa à Justiça Federal no Estado do
Acre de cópia integral dos autos do TC-800.087/97-6 e do TC-800.104/97-8, sem prejuízo de que seja
dada ciência ao interessado de que os referidos processos não foram ainda objeto de deliberação, razão
pela qual as manifestações constantes nas peças que os integram não expressam o posicionamento
conclusivo deste Tribunal no tocante aos fatos examinados.
Esclareço ainda que não mencionei o TC-800.087/97-6, em razão de que, como assinalou a
2.
Unidade Técnica, trata-se de processo já concluso e arquivado, tendo, por isso mesmo, sido encaminhado
diretamente à Presidência desta Casa, para atendimento ao interessado, nos termos do art. 31, parágrafo
único, da Resolução n° 77/96.
(1#
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Por fim, uma vez providenciado o que ora se autoriza, cumpre determinar a juntada do presente
processo ao TC-800.022198-0, com o conseqüente retorno dos autos reunidos à SECEX/AC, para a
continuidade da instrução do aludido feito.
Pelo exposto, Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à aprovação
deste Plenário.

TCU, Sala das Sessões, em 24 de junho de 1998
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386 /98-TCU - Plenário

Processo n° TC 002.069/98-9
Classe de Assunto: VII - Solicitação de informações
Interessado: 2a Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária no Estado do Acre
Entidade: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Acre - DERACRE
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECDUAC
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. autorizar a remessa à 2 Vara da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado do Acre de cópia
integral do TC-800.022/98-6 e do TC-800.104/97-80-2, informando-se ao interessado que tão-logo ocorra
o julgamento pelo Tribunal serão encaminhadas àquele Juízo cópia das decisões que vierem a ser
prolatadas;
8.2 levar ao conhecimento do ilustre interessado que os processos mencionados no subitem anterior
não foram ainda objeto de deliberação, razão pela qual as manifestações constantes nas peças que os
integram não expressam o posicionamento conclusivo deste Tribunal no tocante aos fatos examinados; e
8.3. juntar o presente processo ao TC-800.022/98-0, com o conseqüente retorno dos autos reunidos à
SECEX/AC, para a continuidade da instrução do aludido feito.
Ata n° 24/98 — Plenário.
Data da Sessão: 24/06/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo (Relator), Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário.
TC-575.155/98-1
Natureza: Solicitação.
nta Rita - Ri
Entidade: Sociedade Educacional Santa
Responsáveis: Valéria Silva Palladino e Dante Humberto
Palladino Filho
Interessado: Reynaldo Gabetto Bruno, Procurador da
Fazenda Nacional
Ementa: Pedido de informações referente ao processo de
Tomada de Contas Especial, TC n° 575.404/95-7.
Atendimento. Informação à requerente de que o processo
não foi apreciado, no mérito, pelo Tribunal.
Arquivamento.

RELATÓRIO
Examina-se solicitação formulada pelo Procurador da Fazenda Nacional, designado
representante judicial da União, Reynaldo Gabetto Bruno, por intermédio do Oficio n° 1.227/98PU/RJ/SI, de 15.4.98 (fl. 1), e reiterada por meio do Oficio n° 1.690/98-PU/RJ/SI, de 21.5.98 (fl. 5),
solicitando informações que habilitassem aquele órgão a defender os interesses da União Federal em ação
judicial, tramitando na Justiça Federal de ia Instância do Estado do Rio de Janeiro, proposta pelos
responsáveis em epígrafe, referente às contas prestadas pela Sociedade Educacional Santa Rita (fls. 2/4).
Parecer da Unidade Técnica
Ao analisar a solicitação (fl. 9), a SECEX/RJ concluiu que a solicitação encontrava amparo
nos art. 1°, inciso III, e 4° da Resolução — TCU n° 105/98, haja vista que a Tomada de Contas Especial
(TC n° 575.404/95-7), que cuida do assunto, ainda tramita nesta Corte. Propôs, finalmente, o
encaminhamento do processo, juntamente com a referida TCE, à SEGEGEX, conforme orienta a citada
Resolução.
Em cumprimento ao mandamento constante do art. 4° da multicitada Resolução — TCU n°
105/98 e considerando que o TC n° 575.404/95-7 foi sorteado eletronicamente, em 17/09/97, cabendo ao
Exmo. Sr. Ministro Marcos Vinicios Vilaça a sua relatoria, o Sr. Secretário-Geral de Controle Externo
encaminhou o presente processo ao seu Gabinete.
É o Relatório.
VOTO

•

Preliminarmente, importa informar que relato o presente processo em virtude da
convocação constante da Portaria do Presidente desta Corte de Contas n° 312, de 10 de junho de 1998, e
em razão da urgência que a apreciação da presente solicitação requer, conforme o disposto no § 2° do art.
4° da Resolução TCU n° 105/98.
O Tribunal ainda não apreciou, no mérito, o TC n° 575.404/95-7, objeto do pedido de
2.
informações, tendo as alegações de defesa dos responsáveis sido rejeitadas por meio da Decisão n°
314/97-TCU- ia Câmara.
Observo que a presente solicitação, efetuada por membro da Procuradoria da União no
Estado do Rio de Janeiro, órgão da Advocacia-Geral da União (art. 2°, inciso II, alínea "a", da Lei
Complementar n° 74/93), encontra amparo no art. 4° da Lei n° 9.028, de 12 de abril de 1995 e na acima
citada Resolução TCU n° 105/98.
Assim, considerando a imprescindibilidade das informações constantes do TC n°
5.
575.404/95-7 para a defesa dos interesses da União, entendo perfeitamente possível o atendimento da
Min-mv_121 \C: Wotos\57515598.doc
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solicitação do requerente, alertando-o para o fato de que a referida Tomada de Contas Especial ainda não
foi objeto de deliberação definitiva por parte deste Tribunal.
Ante todo o exposto, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
apreciação deste Plenário.

•

TCU, Sala das Sessões, em 24 de junho de 1998.
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DECISÃO N° 387/98-TCU - Plenário.
Processo n° TC — 575.155/98-1
Classe de Assunto: VII — Solicitação
Interessado: Reynaldo Gabetto Bruno, Procurador da Fazenda Nacional
Entidade: Sociedade Educacional Santa Rita - RJ
Relator: Ministro Lincoln Magalhães da Rocha
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/RJ
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. acolher a presente solicitação, no termos do art. 4 0 da Lei n° 9.028/95 c/c o art. 1°, inciso III, e o
§ 2° do art. 4° da Resolução TCU n° 105/98;
8.2. determinar à Unidade Técnica que proceda à extração de cópia do processo TC n° 575.404/95-7,
encaminhando-a, ato contínuo, ao interessado;
8.3. informar ao representante judicial da União que a acima aludida Tomada de Contas Especial
ainda não foi objeto de deliberação definitiva por parte deste Tribunal; e
8.3. determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 24/98 — Plenário.
Data da Sessão: 24/06/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.
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GRUPO 1- CLASSE VII— Plenário
TC — 725.356/96-0
Natureza: Solicitação
Entidade: Delegacia do Ministério da Educação e do Desporto — DEMEC
no Tocantins
Interessado: Sr. Antonino Santana Gomes — Delegado Regional da
DEMEC no Tocantins
Ementa: Solicitação formulada por Delegado da DEMEC. Pedido
genérico de informações sobre relatórios de verificação in loco e sobre
pareceres relativos aos convênios do FNDE com Municípios do
Tocantins. Descaracterização do pleito como pedido de vista. Falta de
amparo legal para atendimento do pleito. Indeferimento. Comunicação ao
interessado

O Delegado do MEC no Tocantins encaminhou oficio ao Sr. Secretário da SECEX/TO
solicitando "a fineza de se estudar a possibilidade de remeter a esta DEMEC cópia dos Relatórios de
Verificação 'in loco' e pareceres inerentes aos convênios do FIVDE com as Prefeituras Municipais do
Tocantins, fiscalizadas por esse Órgão".
Prosseguiu o Sr. Delegado: "A nossa solicitação se fundamenta no princípio de se evitar a
duplicação de esforços e meios para atingimento de uni mesmo fim, ou seja, se um município já teve
ão, julgamos desnecessária a fiscalização pela
seus convênios verificados pór Técnico desse Órg
DEMEC, hem Como a elaboração de Relatórios e emissão de Pareceres relativos ao que já foi unia
vez comprovado".
O Sr. Secretário de Controle Externo, ao instruir o feito, assim pronunciou-se:
"Ao considerarmos o disposto no caput do art. 226 do Regimento Interno, in verbis: 'As
partes poderão pedir vista ou cópia de peça concernente a proce.s.so, bem como juntada de documento,
mediante expediente dirigido ao Relator verifica-se que tal solicitação não poderá ser atendida
visto que o solicitante não é parte nos processos em questão, e ainda, considerando que o MinistroRelator da sublista 9.2 (Biênio 1995/1996), na qual se incluem as Prefeituras Municipais do Estado
do Tocantins, é o Exmo. Ministro-Substituto José Antonio B. de Macedo.
Concluo, com base no § 4' do art. 226 do Regimento Interno c/c inciso II do art. 1° da
Portaria n° 01/GA-JAM/96 e no exercício da competência delegada pelo Exmo. Ministro Substituto
José Antonio B. de Macedo, nos termos da Portaria n° 01/GA-JAM/96, de 10.07.96, indeferindo a
presente solicitação e determinando o arquivamento dos autos nesta secretaria".
É o Relatório.
VOTO
Entendo que o pleito do Sr. Delegado da DEMEC/TO não pode ser processado como
pedido de vista. A DEMEC dirigiu oficio à SECEX Tocantins requerendo informações com intuito de
auxiliá-la na fiscalização dos convênios firmados entre Municípios de Tocantins e o Fundo Nacional
paro o Desenvolvimento da Educação — FNDE. Esse pedido deve ser compreendido como solicitação,
que merece receber o tratamento prescrito no art. 30 e sèguintes da Resolução n° 77/96. Tal dispositivo
cuida das solicitações efetuadas pelo Congresso Nacional. Em seu parágrafo único, ficou explicitado
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que as disposições do caput aplicam-se ao Ministério Público da União e aos demais órgãos com
legitimidade para tanto.
Anoto, também, que o fornecimento de informações acerca de processos já julgados pelo
Tribunal é ordinariamente decidido pela Presidência. Prescreve o art. 31 da referida Resolução que
caberá à Presidência, "sendo dispensada a apreciação pelo Tribunal", atender a solicitações "sobre
trabalhos já realizados e apreciados pelo Tribunal".Em relação aos processos não julgados, deverá o
Tribunal pronunciar-se sobre o pleito.
Reconheço legitimidade genérica da DEMEC para requisitar informações a este Tribunal.
É possível que o referido órgão depare-se com circunstância especial em que necessite de informação
específica obtida por este Tribunal para desempenhar sua missão de acompanhar os desembolsos de
recursos públicos federais. Ocorre, porém, que a generalidade do pedido em tela impede seu
deferimento. Não foram especificados os processos que interessam àquela Delegacia Regional.
Inadmissível, portanto, que o Tribunal supra a atuação controladora dos órgãos transferidores de
recursos (ainda que ela se dê em razão de carência de recursos humanos ou materiais).
Os órgãos transferidores devem exercer o controle da utilização dos recursos repassados.
Recebem e examinam as prestações de contas de contas e, eventualmente, realizam inspeções in loco.
Em seguida, são as contas encaminhadas ao Controle Interno (a quem compete apoiar o controle
externo no exercício de sua missão institucional, consoante dispõe o inciso IV do art. 74 da
Constituição) para fornecer seu indispensável pronunciamento. Somente depois da atuação dessas
instâncias de controle, o TCU passa a desincumbir-se de sua tarefa constitucional de julgar as contas
dos gestores de recursos públicos federais.
A atuação do TCU, portanto, encerra a cadeia de controle dos atos dos gestores públicos. O
5:
fornecimento de informações a respeito de número indeterminado de processos subverte a sistemática
regular de controle que o Estado deve desempenhar. Os órgãos repassadores de recursos e o Controle
Interno devem fornecer elementos para que o TCU, ao final, se pronuncie sobre as contas dos gestores
públicos. Por alterar substancialmente essa ordem de atuação dos entes envolvidos nesse processo e,
por conseguinte, contrariar o ordenamento jurídico posto, entendo deva ser o pedido em tela negado.
Ante o exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este Plenário.
6.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,24 de junho de 1998.
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DECISÃO N° 388/98 — TCU — Plenário

Processo n° TC — 725.356/96-0.
Classe de Assunto: VII - Solicitação.
Interessado: Dr. Antonino Santana Gomes, Delegado da Delegacia do Ministério da Educação e do
Desporto no Tocantins
Unidade: DEMEC/TO
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX-TO
Decisão: O Colegiado, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — indeferir a solicitação efetuada pelo Delegado Regional da DEMEC/TO, por ter sido genérica e
imprecisa e, também, porque sua implementação subverteria a sistemática de controle dos recursos
públicos, que estipula a atuação prévia do órgão repassador e do controle interno, como requisito para o
julgamento das contas pelo TCU.
8.2 - encaminhar ao interessado cópia da presente Decisão e também do Relatório e Voto que a
fundamentam.
8.3 - determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 24/98 — Plenário.
Data da Sessão: 24/06/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José
Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).
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GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário
TC-001.433/98-9
Natureza: Solicitação
Órgão: Departamento de Polícia Federal — Delegacia em Imperatriz
-MA
Interessada: Dra. Silvana Helena Vieira Borges — Delegada de Polícia
Federal

•

41,

Ementa: Pedido de informações a respeito do TC n° 350.296/96-0,
que trata de Tomada de Contas Especial instaurada para apreciação de
eventuais irregularidades existentes na execução do Convênio n°
523/90, firmado entre o Município de Sítio Novo — MA e a União,
representada pelo extinto Ministério da Ação Social. Atendimento do
pleito. Informação à interessada que a questão ainda não foi apreciada
pelo Tribunal. Juntada dos autos ao TC n° 350.296/96-0.

Trata-se de pedido formulado pela Delegada de Polícia Federal, Dra. Silvana Helena Vieira Borges,
no sentido de obter informações a respeito do andamento do TC n° 350.296/96-0, que trata de Tomada de
Contas Especial instaurada para apurar eventuais irregularidades na execução do Convênio n° 523/90, firmado
entre o Município de Sítio Novo — MA e a União, representada pelo extinto Ministério da Ação Social. Tem
por objetivo o presente pleito colher elementos para a instrução do inquérito policial n° 79/96CART/DPF.B/ITZ/MA.
Informa a Sra. Assessora da SECEX/MA que o referido processo ainda não foi apreciado pelo
02.
Tribunal. Encontra-se em fase de diligência junto à CISET/MARE, para fins de colher seu pronunciamento
a respeito da prestação de contas apresentada pelo responsável. Comunica, ainda, que o Tribunal, por meio
da Decisão n° 609/97 — Plenário, já se pronunciou a respeito do envio de cópia do Relatório, Voto e Decisão
ao referido Órgão, quando da apreciação final da questão. Aduz, por fim, que o pedido encontra amparo no
art. 30 da Resolução n° 36/96, razão por que propõe, com a concordância do Sr. Secretário de Controle
Externo, "conhecer da solicitação para informar à interessada que o processo referenciado ainda não foi
apreciado por este Tribunal e que, tão logo o seja, ser-lhe-ão remetidos o Relatório, Voto e correspondente
Deliberação."
É o Relatório.
VOTO
Importa mencionar que o Tribunal ainda não apreciou o TC n° 350.296/96-0, objeto do pedido de
informações.
Cumpre destacar que a presente solicitação encontra amparo no art. 30 da Resolução n 2 36/95 desta
Casa, que faculta aos membros do Departamento de Polícia Federal o direito de obter informações a respeito
de processos em trâmite no Tribunal.
Dessa forma, entendo possível o atendimento à solicitação da requerente, razão pela qual reputo
necessário seja informado que o TC- n° 350.296/96-0 ainda não foi objeto de deliberação por parte do
Tribunal, encontrando-se em fase de diligência junto à CISET/MARE, para fins de apreciação da prestação
de contas apresentada pelo responsável.
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Por fim, tendo em vista que a matéria objeto do pedido de informações ainda não foi apreciada, por
04.
medida de cautela, entendo que o presente processo deva ser juntado ao TC-350.296/96-0, para que, quando
do seu julgamento, seja analisada a conveniência de remeter à autoridade requerente cópia da Decisão que vier
a ser tomada.
Ante o exposto, proponho que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste
Plenário
TCU, Sala das Sessões, em 24 de junho de 1998
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DECISÃO N°

,89/98-TCU- Plenário

Processo n2 TC-001.433/98-9.
Classe de Assunto: VII — Solicitação.
Interessado: Dra. Silvana Helena Vieira Borges — Delegada de Polícia Federal.
Órgão: Departamento de Polícia Federal — Delegacia em Imperatriz - MA.
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/MA.
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. deferir a presente solicitação, nos termos do art. 30 da Resolução n° 36/95, para informar à
autoridade indicada no item 3 supra que o TC-350.296/96-0 ainda não foi apreciado pelo Tribunal,
encontrando-se em fase de diligência junto à CISET/MARE, para apreciação da prestação de contas
apresentada pelo responsável;
8.2. determinar ajuntada do presente processo ao TC-350.296/96-0 para que, quando do seu julgamento,
seja analisada a conveniência de remeter à autoridade requerente cópia da Decisão que vier a ser tomada.
Ata n° 24/98 — Plenário.
Data da Sessão: 24/06/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Iram Saraiva (Presidente em exercício), Carlos Átila Álvares da Silva,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).
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-163ÍNDICE DOS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA E CONSTANTES
DA ATA N° 24, DE 24.06.1998
SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO
TC N°

RELATOR

UNIDADE
TÉCNICA
SECEX-MA

ACÓRDÃO

091

DECISÃO

PÁG.

389

160/162

001.433/98-9

Min.-Subst. BZ

002.314/95-9

Min. VC

SECEX-SP

002.069/98-9

Min.-Subst.JABM

SECEX-AC

386

149/153

007.850/96-4

Min. IS

1' SECEX

381

105/133

008.961/95-6

Min. CAAS

9' SECEX

010.523/97-9

Min. HGS

4' SECEX

382

134/137

012.446/91-2

Min. BJB

1' SECEX

385

144/148

012.692/95-6

Min. CAAS

9' SECEX

377

074/087

013.083/94-5

Min. VC

3' SECEX

014.651/97-1

Min. HGS

SECEX-PE

383

138/140

014.985/97-7

Min. HGS

4' SECEX

375

026/037

275.454/96-7

Min.-Subst. LMR

SECEX-CE

374

008/024

400.040/97-2

Min.-Subst. LMR

SECEX-MS

380

100/104

450.445/96-8

Min. CAAS

SECEX-PA

378

088/091

524.013/91-8

Min. BJB

SECEX-PE

376

049/053

524.020/95-7

Min. BJB

SECEX-PE

550.059/97-0

Min.-Subst. JABM

SECEX-PR

379

092/099

575.155/98-1

Min-Subst. LMR

SECEX-RJ

387

154/156

599.065/94-0

Min. VC

SECEX-RJ

384

141/143

625.038/97-5

Min. CAAS

SECEX-RS

725.356/96-0 .

Min.-Subst. BZ

SECEX-TO

067/073

038/044

087

064/066

090

054/063

089

045/048

088
388

157/159

