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ATA N° 26, DE 08 DE JULHO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Homero dos Santos
Repr. do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Secretário-Geral das Sessões: Dr. Eugênio Lisboa Vilar de Melo

•

Com a presença dos Ministros Carlos Átila Álvares da Silva e Valmir Campeio, 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, Ministro Homero dos
Santos, declarou aberta a Sessão Ordinária do Plenário, às quatorze horas e trinta minutos, havendo
registrado a ausência dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Iram
Saraiva e Humberto Guimarães Souto, por motivo de férias; e, ainda, do Ministro Bento José Bugarin,
com causa justificada (Regimento Interno artigos 28 a 31, 35, 66, incisos I a V, e 94, incisos I e V, e 112,
inciso I, alínea b).
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 25, da Sessão Ordinária realizada em 01 de julho
corrente, cujas cópias autenticadas haviam sido previamente distribuídas aos Ministros e ao Representante
do Ministério Público (Regimento Interno, artigos 31, inciso I, 37, 38 e 66).
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
O Presidente, Ministro Homero dos Santos, fez as seguintes comunicações em Plenário:
P) EDIÇÃO ESPECIAL DO BOLETIM DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, CONTENDO
EXCERTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SUA LEI ORGÂNICA E SEU REGIMENTO INTERNO

"Senhores Ministros
Senhor Procurador-Geral,
Comunico ao Plenário que estou fazendo distribuir edição especial do Boletim do Tribunal
• de Contas da União contendo excerto da Constituição Federal, na parte que lhe dá competência e
atribuições, sua Lei Orgânica, acompanhada das razões dos vetos do Presidente da República, e seu
Regimento Interno, devidamente atualizado pela Secretaria-Geral das Sessões.
Os originais já se encontram no Centro Gráfico do Senado Federal para impressão e ampla
distribuição."
2) PARTICIPAÇÃO DO TRIBUNAL NO SEMINÁRIO DA EUROSAI E NA REUNIÃO DA
COMISSÃO MISTA DE COOPERAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS PAÍSES DE LÍNGUA
PORTUGUESA
O Presidente, Ministro Homero dos Santos, apresentou, nesta data, Relatório de sua
participação, juntamente com os Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Bento José Bugarin e com o Secretário-Geral da Comissão Mista dos Tribunais de Contas dos Países de
Língua Portuguesa, Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em missão oficial, representando este
Tribunal, nas cidades de Lisboa e de Roma, no período de 23 de junho a 05 de julho corrente.
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SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS
De acordo com o artigo 2° da Resolução n° 064/96, o Presidente, Ministro Homero dos
Santos, realizou nesta data, sorteio eletrônico dos seguintes processos:
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-011.210/75-3
Interessado: Judith Braga da Cruz
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-024.874/81-7
Interessado: Abigail Ferreira Gitirana dos Santos
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-026.501/84-8
Interessado: Ayda Presidio Gurgel do Amaral
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-625.028/87-2
Interessado: Corália Nácul Motta
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-701.057/91-2
Interessado: Josefa Oliveira da Silva e Sonia Maria de Oliveira Silva
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-002.203/95-2
Interessado: Ministério da Integração Regional (extinto)
Motivo do Sorteio: Unidade extinta - Art. 7, par. 4, da Resolução 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-013.476/95-5
Interessado: Secretaria de Controle Interno do Ministério da Educação e do Desporto
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
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Processo: TC-250.099/95-0
Interessado: Prefeitura Municipal de Barreiras - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-250.347/95-4
Interessado: Prefeitura Municipal de Quixabeira/BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-399.015/95-7
Interessado: Prefeitura de Araguari-MG
Responsável: Wanderlei Inácio
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-400.149/95-8
Interessado: Prefeitura Municipal de Sonora - MS
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-005.158/98-2
Interessado: Justiça Federal, Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, 1' Subseção
Motivo do Sorteio: Assunto fora das LUJ's - Art 3, par. 4 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
SORTEIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO
PLENÁRIO
Processo: TC-005.017/98-0
Interessado: Marcelo Antonio Ceará Serra Azul
Motivo do Sorteio: Processo urgente de Ministro - Art. 19 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA i a CÂMARA
Processo: TC-250.244/95-0
Interessado: Prefeitura Municipal de Arataca - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-250.415/95-0
Interessado: Raimundo Augusto dos Santos
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Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-650.076/95-8
Interessado: Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 2 CÂMARA
Processo: TC-624.015/93-9
Interessado: Silvano Pinheiro da Câmara - (ex-Prefeito)
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-325.309/95-7
Interessado: Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Goiás - GO
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-600.291/96-0
Interessado: Francisco Dagmar Fernandes - ex-Superintendente do IBAMA/RN
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-625.153/97-9
Interessado: Universidade Federal de Santa Maria - RS
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA

•

Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 24, organizada em
02 de julho corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de IN 409 a 423, e aprovado os
Acórdãos n's 093 e 094, 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 0 e 9°, 80, incisos V e VI, 84 a 87 e 89):
Procs. n°s 015.005/94-1, 013.191/95-0, 018.697/95-0, 425.208/95-8, 008.133/96-4,
000.706/97-3, 013.824/97-0, 014.094/97-5 e 575.281/98-7, relatados pelo Ministro Carlos Átila Álvares
da Silva; e
Procs. nos 549.044/93-0 (com anexo n° 010.752/96-0), 375.273/95-6, 009.512/97-7,
275.372/97-9 e 500.259/97-6, relatados pelo Ministro Valmir Campelo.
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A requerimento dos respectivos Relatores, deferidos pela Presidência, ad referendum do
Plenário, foram incluídos na supracitada Pauta, nos termos do § 9° do artigo 77, do Regimento Interno, os
seguintes processos:
Procs. n's 001.190/98-9 e 001.924/98-2, relatados pelo Ministro-Substituto José Antônio
Barreto de Macedo; e
Proc. n° 001.431/98-6, relatado pelo Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA
A requerimento dos respectivos Relatores, foram excluídos da Pauta n° 24/98 citada, nos
termos do artigo 78 do Regimento Interno, os seguintes processos:
Proc. n° 000.705/97-7, relatado pelo Ministro Carlos Átila Álvares da Silva;
Proc. n° 700.229/97-3, relatado pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha; e
Procs. n's 350.176/95-7, 275.574/96-2 e 725.228/96-2, relatados pelo MinistroSubstituto Benjamin Zymler.

•

PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Faz parte desta Ata, em seu Anexo III, ante o disposto no parágrafo único do artigo 66 do
Regimento Interno, as Decisões n's 425 e 426, acompanhadas dos correspondentes Relatórios e Votos em
que se fundamentaram, adotadas nos processos n's 008.843/97-0 e 013.091/97-2, respectivamente,
relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta data.
ENCERRAMENTO
O Presidente, Ministro Homero dos Santos -- ao convocar Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado para ser realizada a seguir -- deu por encerrada às quinze horas, 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.

rro C?t
ELENIR TEODORO GONÇALVES DOS SANTOS
Secretária do Plenário
Abrovada em 15 de julho de 1.998

HOMERO SANTOS
Presidente

o
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ANEXO I DA ATA N° 26, DE 08-07-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PARTICIPAÇÃO DO TRIBUNAL NO SEMINÁRIO DA EUROSAI E NA REUNIÃO DA COMISSÃO
MISTA DE COOPERAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS PAÍSES DE LÍNGUA
PORTUGUESA
Inteiro teor do Relatório apresentado, nesta data, pelo Presidente, Ministro Homero dos
Santos, sobre participação, juntamente com os Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Bento José Bugarin e com o Secretário-Geral da Comissão Mista dos Tribunais de
Contas dos Países de Língua Portuguesa, Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em missão oficial,
representando este Tribunal, nas cidades de Lisboa e Roma, no período de 23 de junho a 05 de julho
corrente.
40.
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Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,

•

Comunico a Vossas Excelências que, no período de 23 de junho a 05 de julho, estive nas
Cidades de Lisboa e de Roma, representando o Tribunal em missão oficial, conforme passo a relatar.
Em Lisboa, estive acompanhado dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi e Marcos Vilaça e
pelo Secretário-Geral da Comissão Mista dos Tribunais de Contas dos Países de Língua Portuguesa,
Ministro Luciano Brandão Alves de Souza. Em Roma, pelos Ministros Adhemar Paladini Ghisi e Bento
José Bugarin.
No período de 23 a 26 de junho, participamos em Lisboa, como observadores, do
Seminário da Eurosai, a Organização Européia de Entidades Fiscalizadoras Superiores. A seguir, até o dia
30, teve lugar a Reunião da Comissão Mista de Cooperação dos Tribunais de Contas dos Países de Língua
Portuguesa, da qual o TCU participou, juntamente com mais quatro Instituições de países lusófonos.
O Seminário da Eurosai foi uma preparação para o Congresso dessa organização que
ocorrerá em Paris no ano de 1999. Durante o Seminário, cerca de 130 delegados, representantes de 35
Entidades Fiscalizadoras Superiores e do Tribunal de Contas Europeu debateram o tema A Independência
das Instituições de Controle das Finanças Públicas - Relações com os poderes legislativo, executivo e
judiciário.
Os trabalhos foram presididos pelo Dirigente da Eurosai, Sr. Lubomír Voleník, Presidente
da EFS da República Checa. Na Sessão de Abertura, o Presidente da Assembléia da República, Sr.
António de Almeida Santos, representando Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa que se
encontrava em visita oficial à Alemanha, proferiu discurso louvando a iniciativa de realização do
Seminário e referindo-se à existência de um órgão de controle independente como condição "sine qua
non" para a permanência de um verdadeiro Estado de Direito. Na mesma solenidade, usaram da palavra
também, além do Presidente da Eurosai, o Ministro das Finanças de Portugal, Professor António de Sousa
Franco, e o Presidente da Entidade Anfitriã, o Tribunal de Contas de Portugal, Juiz-Conselheiro Dr.
Alfredo José de Sousa.
Os debates foram de grande interesse para todos, tendo em vista a diversidade de
características das Instituições representadas e de enfoques acerca dos pontos cruciais em que se sustenta
a independência das Entidades de controle. Tal diversidade enriqueceu em muito o desenvolvimento do
Seminário e seus resultados. Esses foram consubstanciados em um documento denominado Declaração de
Lisboa para o Congresso de Paris da Eurosai de 1999.
A declaração refere-se à independência das Entidades Fiscalizadoras Superiores em relação
aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário como fator essencial ao bom funcionamento delas. Como
requisitos para essa independência, são mencionados a inamovibilidade dos membros da Instituição de
Controle, a autogestão de seus recursos, a determinação por elas próprias das atividades a desenvolver,
inclusive com a seleção das entidades a auditar, o dever de colaboração das entidades auditadas, a
efetivação das responsabilidades dos agentes auditados e a consagração do princípio do contraditório. A
esses fatores foi acrescentada ainda a necessidade de colaboração com os órgãos judiciais e da existência
de mecanismos que assegurem o respeito, a coordenação e a aceitação das diferentes atribuições legais das
instituições de controle e das instituições do Poder Judiciário.
Quero ressaltar que a relevância do tema escolhido para o Seminário da Eurosai, o alto
nível técnico das discussões e a atmosfera de respeito mútuo às diferenças expressas pelos debatedores,
juntamente com a excelente oportunidade de melhor conhecer várias das Entidades ali representadas,
validaram nossa presença naquele evento.
A Reunião da Comissão Mista dos Tribunais de Contas dos Países de Língua Portuguesa
desenvolveu-se em dois dias de trabalho, durante os quais delegações da Comissão Instaladora do
Tribunal de Contas de Angola, do Tribunal Administrativo de Moçambique, do Tribunal de Contas de
Portugal, do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe, do Tribunal de Contas de Macau (esse
último na condição de observador) e o Senhor Secretário-Geral da Comissão Mista debateram questões
relacionadas à cooperação que vem sendo desenvolvida desde 1995 entre essas Instituições, com base no
Memorandum de Entendimentos então firmado.
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Durante os trabalhos, o Secretário-Geral da Comissão Mista, Minist?O c/ruárciaiadnoPitndão
Alves de Souza, apresentou, em relatório, as atividades de cooperação coordenadas pela Secretaria desde
o III Encontro ocorrido em Maputo, Moçambique, em outubro de 1997, até junho deste ano, incluindo
também as ações já programadas para o segundo semestre de 1998. Foi apresentado ainda um relato de
atividades, concernente ao mesmo período, do Centro de Estudos e Formação dos Tribunais de Contas
dos Países de Língua Portuguesa, que funciona no Tribunal de Contas de Portugal. Havendo os relatórios
demonstrado um bom desenvolvimento das metas estabelecidas no Memorandum de Entendimentos
firmado em 1995, foram ambos aprovados por unanimidade.
Dentre as várias deliberações da Reunião da Comissão Mista, destacam-se as seguintes:
- realização do IV Encontro dos Tribunais de Contas dos Países de Língua Portuguesa, no
ano de 1999, em São Tomé e Príncipe;
realização do V Encontro dos Tribunais de Contas dos Países de Língua Portuguesa, no
ano 2.000, durante as comemorações dos 500 anos do Descobrimento, no ano 2.000, no Brasil;
visita a Angola, ainda neste ano de 1998, dos Presidentes dos Tribunais de Contas de
Portugal e do Brasil e do Secretário-Geral da Comissão Mista, para entendimentos com o governo e o
parlamento angolanos acerca da instalação definitiva do Tribunal de Contas daquele país;
- moção de solidariedade ao Tribunal de Contas da Guiné-Bissau, extensiva a toda a nação
guineense, em vista da grave crise político-militar por que passa aquele país atualmente.
Outro ponto da Reunião a ser destacado foi a mensagem do Arquiteto Oscar Niemeyer lida
pelo Secretário-Geral aos Membros da Comissão Mista reunidos em Lisboa. A mensagem agradeceu a
homenagem dirigida ao Arquiteto pelos Tribunais por ocasião do III Encontro em outubro passado, em
razão da criação e oferta de um logotipo para a Organização dos Tribunais de Contas dos Países de Língua
Portuguesa.
Já em Roma, estive em missão oficial no período de 01 a 04 de julho, juntamente com os
Ministros Adhemar Ghisi e Bento José Bugarin.
Lá visitamos a Corte dei Conti da Itália, tendo sido recebidos por seu Presidente,
Excelentíssimo Senhor Giuseppe Carbone, para assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica.
O Acordo de Cooperação prevê várias modalidades de intercâmbio técnico, como
promoção de estudos conjuntos, troca de jurisprudência e material especializado e participação conjunta
em cursos de formação e de aperfeiçoamento. Reputo como de grande interesse para o TCU o
desenvolvimento de um programa de cooperação com a Corte de Contas italiana. Tal interesse prende-se
não apenas à possibilidade de um relacionamento mais próximo com uma Instituição de vasta experiência
e elevado nível técnico, mas também pela oportunidade de sermos um canal de aprofundamento das
históricas relações ítalo-brasileiras.
Gostaria de registrar aqui a satisfação que foi para mim poder contar com a companhia dos
eminentes Ministros Adhemar Ghisi, Marcos Vilaça e Bento José Bugarin, assim como do SecretárioGeral da Comissão Mista, Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, cuja brilhante atuação ao longo das
atividades redundou no pleno êxito de nossa missão.
Desejo consignar ainda minha gratidão aos Embaixadores do Brasil em Lisboa e em Roma,
Embaixadores Synésio Sampaio Góes Filho e Paulo Cardoso de Oliveira Pires do Rio, que tudo fizeram
para tornar nossa permanência em Portugal e na Itália a melhor possível. Expresso igualmente os meus
agradecimentos ao Secretário de Controle Interno do Ministério das Relações Exteriores, Ministro Luiz
Sérgio Gama Figueira, com cuja colaboração sempre posso contar.
Por último, assinalo a eficiente assessoria prestada pelo Secretário-Geral de Administração,
Dr. Antônio José Ferreira da Trindade, e pela servidora da Assessoria de Relações Internacionais, Dra.
Sylvia Regina Caldas, durante os eventos em Lisboa, e pelo Secretário-Geral de Controle Externo José
Nagel e o Assessor de Relações Internacionais Sergio Freitas, em Roma.
Sala das Sessões Luciano Brandão Alves de Souza, em 08 de julho de 1998.

•

Neme
Homero Santos
Presidente
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ANEXO II DA ATA N° 26, DE 08-07-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de nos 409 a
423, proferidas pelo Tribunal Pleno em 08 de julho de 1998, e Acórdãos n's 093 e 094, 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 II- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC-014.094/97-5 (com 03 volumes)
NATUREZA: Pedido de Reexame
ENTIDADES: Banco Central do Brasil e Fundação Banco Central de
Previdência Privada - Centrus
INTERESSADOS: Gustavo Henrique de Barroso Franco (Presidente do
Bacen) e Silvio Rodrigues Alves (Diretor-Presidente da Centrus).
EMENTA: Pedido de Reexame da Decisão n° 825-TCU-PLENÁRIO,
na parte relativa à determinação, ao Banco Central do Brasil - Bacen e à
Fundação Banco Central de Previdência Privada - Centrus, no sentido
de não efetuar ou suspender, se for o caso, o pagamento, aos servidores
do Banco, do resgate das contribuições recolhidas, em razão de sua
desvinculação com a Centrus. 0 Conhecimento. Reencaminhamento dos
autos para propiciar fiscalização mediante acompanhamento.
Orientação às Unidades Técnicas. Encaminhamento da Decisão e dos
Relatório e Voto que a fundamentam aos recorrentes.

Os presentes autos originaram-se de REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR
oferecida pelo Sr. Subprocurador-Geral, Dr. Lucas Rocha Furtado apreciada por este Tribunal na Sessão
de 26/11/1997, quando foi adotada a Decisão n° 825/97-TCU-Plenário (fl. 13 do TC principal).
Motivou a iniciativa a notícia de que do patrimônio da Fundação Banco Central de
Previdência Privada - Centrus, composto de aproximadamente R$ 4 bilhões em junho de 1997, R$ 3
bilhões seriam rateados entre o Banco Central do Brasil e seus funcionários na proporção de suas
respectivas contribuições, ou seja na razão de 2/3 e 1/3 respectivamente, sendo que R$ 1 bilhão seria
destinado ao custeio das aposentadorias e pensões ocorridas até 31 de dezembro de 1990.
Recorde-se, por oportuno, que tal rateio patrimonial, à época disciplinado pela MP n° 1535,
edição de 09/10/1997 (in DOU de 10/10 subseqüente), decorreu de Decisão do Supremo Tribunal Federal
que, ao apreciar, em 29/08/1996, a ADIn n° 449-2, declarou a inconstitucionalidade do art. 251 da Lei n°
8.112/90, que excluía os servidores do Banco Central do Brasil do regime estatutário. Tendo em vista o
enquadramento dos servidores no RJU, tornou-se necessário o recolhimento das contribuições devidas ao
Plano de Seguridade Social do Servidor - PSS desde 01/01/1991, e os mesmos desvincularam-se do
sistema previdenciário do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, do sistema fechado de
complementação previdenciária da Centrus, deixando também de se beneficiar do FGTS. Daí as
restituições das quantias recolhidas àquela entidade pelos servidores e pelo BACEN a partir daquela data,
na exata proporção dos recolhimentos por eles (empregados e BACEN) efetuados.
Naquela assentada, de 26/11/1997, ao conhecer da Representação acima referida, o
Tribunal decidiu, verbis:
"8.1 conhecer da presente Representação, formulada pelo Subprocurador-Geral junto a
este Tribunal, para considerá-la procedente;
8.2 determinar ao Banco Central do Brasil e Fundação Banco Central de Previdência
Privada - Centrus que não efetuem ou suspendam, se for o caso, o pagamento aos servidores do
aludido Banco do resgate das contribuições, em razão da retirada deles da Entidade Fechada de
Previdência Privada, até que o Tribunal decida sobre a regularidade e legalidade do critério de
repartição adotado para o referido resgate;
8.3 determinar à 7° Secex que proceda, com a urgência que o caso requer, estudo da
matéria consignada na supramencionada Representação e ofereça pronunciamento conclusivo sobre
a regularidade e legalidade do critério de repartição das 'reservas e benefícios a receber', bem
como sobre o acerto de contas com o Plano de Seguridade Social do Servidor."
1
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À falta de dados para realizar tal estudo, e considerando os dispositivos da legislação que
rege a matéria (Medida Provisória n° 1535, regulamentada pelo Decreto n° 2273, de 14/07/1997), a
requisitou esclarecimentos no
Unidade Técnica, "com vistas a oferecer os pronunciamentos conclusivos",
sentido de que o BACEN e a Centrus (fls. 22/23 e 26/28):
"a) apresentem:
a. 1) o demonstrativo da fração patrimonial referida no art. 14 da MP mencionada;
a.2) a relação e o valor das contribuições vertidas à Entidade Fechada de Previdência
Complementar pelo patrocinador e pelos participantes, ano a ano, a partir do ano de criação da
Centrus;
b) comprovem:
a efetiva conclusão do acerto de contas com o Plano de Seguridade Social do
Servidor, em observância ao art. 21 da MP n° 1.535, condição essencial para a implementação do
disposto nas alíneas 'a' e `b' do sS 3° do art. 14 da mesma norma, ambos regulamentados pelo
Decreto n°2.273/97;
a inexistência, ou se for o caso, a realização de saques de saldos constituídos por
depósitos efetuados pelo Banco Central do Brasil, de competência após 31 de dezembro de 1990, em
data posterior à edição da referida MP, por parte dos servidores ativos e inativos, ex-servidores,
bem como os sucessores de servidores, de acordo com o sç 3° do art. 21 da MP n° 1.535."
Adicionalmente, requereu a manifestação do INSS a respeito do acerto de contas entre ele,
o Instituto, e a Fundação Banco Central de Previdência Privada - Centrus, previsto no art. 21 da MP n°
1.535.
No decorrer do cumprimento da diligência, da qual resultaram os elementos constantes dos
volumes II e III, o BACEN e a Centrus impetraram recurso contra a Decisão deste Tribunal, visando ao
seu reexame.
II
De início os recorrentes discorrem sobre a natureza jurídica da Centrus e dos aportes
financeiros a ela carreados mediante contribuições, o mecanismo de transferência desses recursos do
patrocinador à patrocinada, por força do qual, entendem, transformaram-se em recursos "evidentemente
privados" com o fim específico de custear benefícios previdenciários também de caráter privado. A
seguir, referem-se à Decisão do E. STF, de 29/08/1996, e sua incidência sobre a situação funcional dos
servidores, colocando-os sob o regime jurídico instituído pela Lei n° 8.112/90, ao declarar a
inconstitucionalidade do seu art. 251. Com isso, os servidores passaram a ter a aposentadoria paga pelos
cofres públicos, ficando a Centrus, conseqüentemente, desobrigada de honrar os benefícios contratados.
Ante a situação sui generis em que ficaram esses servidores, o Governo Federal editou a Medida
Provisória acima referida que "dispõe sobre o Plano de Carreira dos servidores do Banco Central do
Brasil, e dá outras providências".
A seguir, os impetrantes registram as razões recursais, cuja parte principal, para
conhecimento deste Plenário, permito-me transcrever (fls. 03/08 do volume I):
"DO CRITÉRIO DE REPARTIÇÃO DAS RESERVAS E BENEFÍCIOS A RECEBER
O resgate das contribuições objeto da decisão ora impugnada encontra-se disciplinado
7.
na Medida Provisória n° 1.535, desde a edição publicada em 14.07.97, nos seguintes termos:

•

'Art. 14. (.)
§ 3° A fração patrimonial da Fundação Banco Central de Previdência Privada — Centrus,
correspondente às 'reservas de beneficios a conceder' relativas aos participantes incluídos no
regime Jurídico Único, no volume global das reservas, será dividida na razão do custeio de sua
observado
formação até 6 de setembro de 1996, por parte do patrocinador e de cada participante,
o seguinte:
a) da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições do patrocinador serão
deduzidos e devolvidos ao Banco Central do Brasil, por ocasião do acerto de contas previsto no
2
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art. 21 desta Medida Provisória, os valores relativos às contribuições realizadas desde I° de
janeiro de 1991, incluída a rentabilidade patrimonial correspondente;
da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições dos participantes,
nominalmente identificada, serão deduzidos e devolvidos aos respectivos titulares, por ocasião do
acerto de contas previsto no art. 21 desta Medida Provisória, os valores relativos às contribuições
individuais realizadas desde 1° de janeiro de 1991, incluída a rentabilidade patrimonial
correspondente;
a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente das contribuições do
patrocinador será administrada pela Fundação Banco Central de Previdência Privada - Centrus,
para custeio de aposentadorias e pensões concedidas com base na Lei n°8.112, de 1990, na forma
em que vier a dispor o regulamento;
a parcela remanescente da fração patrimonial decorrente das contribuições dos
participantes será liberada aos respectivos titulares, a partir da edição do regulamento a que se
refere o art. 21 desta Medida Provisória, em até doze parcelas mensais consecutivas, de acordo
com as disponibilidades financeiras da instituição, ou, a critério dos servidores, mantida, total ou
parcialmente, sob a administração do Centrus, com a finalidade de obtenção de benefícios no
sistema de contribuição definida, a serem estabelecidos por essa entidade de previdência privada,
(destacou-se).
com base exclusivamente em contribuições dos participantes.'
Como não poderia deixar de ser, em cumprimento ao comando legal transcrito, os
recursos disponibilizados aos participantes da Centrus são exclusivamente oriundos de
contribuições pessoais, com origem em deduções de salários, tratando-se, portanto, de valores
totalmente privados.
Os cálculos atuariais referentes ao processo de repartição proporcional das
contribuições, entre participantes e patrocinador, foram levados a efeito pela Atuária Marília Vieira
Machado da Cunha Castro (MIBA 351), integrante dos quadros da empresa ATUAS - Atuários
Associados S/C, que presta serviços, dentre outras entidades, à Centrus e à Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ. Para certificar-se da consistência de tais cálculos, a
Centrus contratou os serviços do Sr. Ivan Sant'ana Ernandes, conceituado profissional dessa área de
atuação.
Quanto ao aspecto técnico da questão, para evitar que equívocos sejam cometidos, cabe
esclarecer que a Centrus, em cumprimento ao disposto na mencionada Medida Provisória n° 1.53512/97, apurou as reservas individuais de benefícios a conceder, tendo sempre como parâmetros as
normas expedidas pela Secretaria de Previdência Complementar e pelo Instituto Brasileiro de
Atuária.
Por se tratar de 'plano de beneficio definido' na forma que sempre constou do
1I.
Regulamento do Plano Básico de Benefícios da Centrus, que constitui contrato entre as partes
(Patrocinador, Fundação e Participante), as reservas foram calculadas de acordo com esse modelo
previdenciário, ou seja, apurando-se a diferença entre o valor atual dos compromissos futuros
(benefícios) e o valor atual das contribuições futuras (custeio).
As reservas acima mencionadas foram, na forma definida na Medida Provisória n°
1.535/97, divididas entre o patrocinador e cada participante, na razão do custeio de cada um deles.
A razão genérica utilizada foi de 1/3 (um terço) para o participante e 2/3 (dois terços)
para o patrocinador, uma vez que a divisão do custeio ao longo do tempo obedeceu essa relação,
conforme se pode aferir do mapa analítico das contribuições vertidas à Centrus (doc. I).
Essas operações resultaram na contabilização, em favor de cada parte, dos valores a ela
atribuídos, conforme se vê do 'Demonstrativo da Fração Patrimonial' - Medida Provisória n°
1.535/97 (doc. II), onde encontra-se consignado o total do patrimônio repartido, o valor de cada
parcela e o montante que já foi contabilizado em nome do Banco Central, a título dos 2/3 (dois
terços) de sua propriedade.
Por sua vez, cumpre esclarecer que o Banco Central não está realizando qualquer
pagamento, sendo certo que a parcela desta Autarquia vem sendo administrada pela Fundação, em
3
C:\relatorios 01409497.doc

—13—

Tribunal de Contas da União

0

.5"Ns1-1—
,0 3alstgr$
Oensectetaxxa dg • — 1C-014.094/97-5

consonância com expressa previsão de ordem legal (art. 14, sç 3°, alínea c, da Medida Provisória n°
1.535/97).
A fração patrimonial titularizada pelo Banco Central, e detida pela Centrus, não foi
movimentada (aguarda regulamentação especifica), não se confundindo com quaisquer outras
rubricas e terá remuneração pela rentabilidade integral da Centrus.
DO ACERTO DE CONTAS COM O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR
No que tange ao acerto de contas com o Plano de Seguridade Social do Servidor, o
Decreto n° 2.273, de 14/07/97, regulamentou os arts. 14 e 21 da mencionada Medida Provisória n°
1.535/97, nos seguintes termos:
Art. 1°- O Banco Central promoverá, até 31 de julho de 1997, na forma deste Decreto, os
acertos previstos no art. 21 da Medida Provisória n° 1.535-7, de 11 de julho de 1997, com base nos
levantamentos por ele realizados, referentes aos valores:
(..)
IV- das contribuições pessoais que deveriam ter sido recolhidas em nome de seus
servidores ao Plano de Seguridade Social do Servidor - PSS, desde I° de janeiro de 1991;
(.)
,sSs I° - Todos os valores apurados na forma prevista neste artigo serão atualizados até a
efetivação dos respectivos acertos, em conformidade com a legislação e a regulamentação
específicas vigentes durante o período.
Art. 2° - Os servidores ativos e inativos, nos valores de responsabilidade de cada um,
indenizarão o Banco Central, na forma prevista no § 1° do art. 46 da Lei n° 8.112, de 1990, pela
diferença entre os montantes dos recolhimentos não efetuados para o Plano de Seguridade Social
do Servidor - PSS e os efetivamente realizados para o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS,
apurados de acordo com os incisos II e IV deste Decreto.' (destacou-se)
Como se vê, dois são os comandos legais extraídos dos artigos acima transcritos. O
primeiro, que é direito do servidor, ainda que disponível, ressarcir o Tesouro, se e quando for o
caso, de forma parcelada, sem ter cogitado o ordenamento legal de outras formas de compensações
a não ser com verbas vinculadas ao INSS. O segundo, traduz o direito do Estado de promover a
cobrança de possíveis diferenças de verbas previdenciárias, via folha de pagamentos ou de
proventos de aposentadorias, dos sujeitos passivos de tais obrigações.
A esse respeito, a Lei n°8.112/90, dispõe:
Art. 46 - As reposições e indenizações ao Erário serão previamente comunicadas ao
servidor e descontadas em parcelas mensais em valores atualizados até 30 de junho de 1994.
sS I° - A indenização será feita em parcelas cujo valor não exceda dez por cento da
remuneração ou provento.'
Ainda a guisa de esclarecimentos, cumpre ressaltar que o acerto de contas envolvendo o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e o Plano de Seguridade Social - PSS está dependendo
apenas da prestação de informações, tanto por parte do INSS quanto do Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, que permitam a atualização dos valores históricos, de
responsabilidade do Banco Central, já levantados. A propósito, houve solicitação formal desses
dados aos mencionados órgãos, conforme correspondências anexas (docs. III a VI).
Entretanto, pelos levantamentos já efetuados, os valores concernentes às cotas patronais,
recolhidos a maior à Previdência Social, superam largamente as contribuições não vertidas pelo
Banco Central e seus servidores em favor do Plano de Seguridade Social no período de 1991/96,
sendo, portanto, o saldo favorável a Autarquia, que o compensará frente a contribuições futuras ao
PSS a que está obrigada.
4
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Por sua vez, os servidores suportarão as parcelas de sua responsabilidade, na forma
22.
prevista na Medida Provisória n° 1.535 e no Decreto n° 2.273, tão logo concluídos os respectivos
cálculos, o que somente será possível com os dados já solicitados ao INSS e ao Mare.
Dessa forma, como se observa das razões expostas e dos documentos apresentados em
23.
anexo, o critério de repartição das reservas e benefícios a receber, bem como o acerto de contas com
o Plano de Seguridade Social do Servidor, revestem-se de plena legalidade e regularidade, não
havendo a mínima possibilidade de ocorrência de prejuízos ao Erário, ainda que eventualmente.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Apesar de não ter sido objeto da mencionada Decisão n° 825/97, desse Tribunal, é
24.
relevante assinalar, ainda, que:
a Centrus já apurou as reservas de que trata o art. 22 da Medida Provisória n° 1.535,
estando o acerto de contas dependendo da conclusão da respectiva auditoria atuarial contratada por
esta Autarquia, o que está previsto para breve. A responsável pelos trabalhos é a Sra Noêmia de
Queiroz Vasquez, profissional qualificada para a execução de serviços da espécie;
eventuais questionamentos de servidores, relativamente aos critérios técnicos adotados
pela Centrus para rateio, entre os participantes, da fração patrimonial que lhes cabe (1/3), não
acarretam qualquer risco para os interesses da União, razão pela qual este Banco Central não se
ocupará do seu exame.
Por todo o exposto, requerem os suplicantes o REEXAME da aludida decisão do Plenário
25.
desse Tribunal de Contas da União, via do presente PEDIDO, que há de ser recebido com efeito
SUSPENSIVO, por força do contido no art. 48 da Lei n° 8.443/92 e no art. 233 do Regimento
Interno dessa Egrégia Corte de Contas."
III
Ao analisar a peça recursal, o informante de fls. 23/28 conclui no sentido de que a mesma
seja conhecida, mas que lhe seja negado provimento, mantendo-se nos seus exatos termos o Acórdão n°
825/97-TCU-Plenário. Propõe, ademais, a remessa dos autos à 7' Secex para a ultimação do estudo
determinado, e comunicação da decisão a ser tomada aos Presidentes do Banco Central do Brasil e da
Fundação Banco Central de Previdência Privada - Centrus.
A Titular da 10' Secex entende que "assiste razão aos recorrentes quando afirmam que o
pagamento dos créditos dos servidores do BACEN junto à Centrus não está vinculado à satisfação dos
respectivos débitos junto ao Plano de Seguridade do Servidor - PSS", porque "as normas aplicáveis à
espécie em nenhum momento determinam compensação de débitos e créditos perante as entidades
previdenciárias envolvidas (JNSS, Centrus e PSS)" . Assegura que seria inviável para o Estado dispor dos
recursos dos servidores junto à Centrus, por se tratar de recursos privados, esclarecendo que, ao regular a
matéria, o Decreto n° 2.273/97 estabeleceu que o INSS deve repassar ao PSS o montante das
contribuições pessoais dos servidores e o das cotas patronais recolhidas pelo Banco Central do Brasil (art.
5°), ficando o Banco obrigado a repassar ao PSS a diferença entre as contribuições patronais e pessoais
que lhe deveriam ter sido pagas e o aporte proveniente do INSS (art. 3°), respondendo os servidores,
perante o BACEN, pelas contribuições que lhes cabem na forma do § 1 0 , do art. 46, da Lei n° 8.112/90
(art. 2°).
Com relação ao critério de repartição do patrimônio da Centrus, consistente na razão do
custeio, até 06/09/1996, da formação da parcela a ser dividida, entende não haver dúvida sobre sua
legalidade, porquanto está de acordo com o que dispõe o § 3°, do art. 14 da MP n° 1535, verbis:
"A fração patrimonial da Fundação Banco Central de Previdência Privada - Centrus,
correspondente às 'reservas de benefícios a conceder' relativas aos participantes incluídos no
Regime Jurídico Único, no volume global das reservas, será dividida na razão do custeio de sua
formação até 6 de setembro de 1996, por parte do patrocinador e de cada participante (..)"
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Considerando o teor desse dispositivo, que não depende de exercício de interpretação, e
que a diligência promovida pela 7a Secex "não tem por objeto o exame do critério", a Sra Secretária da
10a Secex conclui que o Tribunal pode, já no ensejo do julgamento do presente pedido de reexame,
"declarar a legalidade do critério em comento".
De outra parte, no tocante ao momento e ao fator condicionante da devolução dos valores
das contribuições aos seus titulares, entende que a MP n° 1.537/97 "vinculou, ao menos temporalmente, o
pagamento dos créditos dos servidores à ultimação do acerto de contas entre todas as entidades
financeiramente afetadas pela inclusão dos servidores do BACEN no RIU', a teor do disposto na letra
"b", do § 3 0 , daquela norma legal, verbis:
"Art. 14 (..)
(..)
da parcela da fração patrimonial decorrente das contribuições dos participantes,
nominalmente identificada, serão deduzidos e devolvidos aos respectivos titulares, por ocasião do
acerto de contas previsto no art. 21 desta Medida Provisória, os valores relativos às contribuições
individuais realizadas desde I° de janeiro de 1991, incluída a rentabilidade patrimonial
correspondente."
Assim, dissentindo em parte da instrução (fls. 23/28), propõe seja o pedido de reexame:
"conhecido e parcialmente provido, declarando-se a legalidade do critério de rateio da
parcela patrimonial da Centrus a ser distribuída em virtude da submissão dos servidores do Banco
Central ao RIU e determinando-se ao Banco Central do Brasil e à Centrus, com fundamento no art.
14, § 3°, '1, ', da Medida Provisória n° 1.537/97, que não efetuem tal pagamento ou o suspendam, se
for o caso, até que seja concluído o acerto de contas de que trata o art. 21 da referida MP"
O Ministério Público, pelas razões que expõe (inciso IV de fls. 33/35), manifesta-se,
verbis:
"a) seja conhecido do presente recurso para negar-lhe provimento, reiterando-se ao
Banco Central e à Centrus a determinação de suspender a devolução aos servidores da parcela das
'reservas de beneficios a conceder' que lhes foi atribuída até que o Tribunal decida sobre a
regularidade do critério adotado na divisão entre Patrocinadora e servidores daquela fração do
patrimônio da Entidade de Previdência;
b) seja acrescida determinação à Centrus para que distinga em suas demonstrações
contábeis as parcelas das 'reservas de benefícios a conceder' cabíveis a cada uma das partes de
acordo com o período das contribuições que lhe deram origem — até 31.12.90 e a partir de I°.01.91 -nos termos das alíneas 'a' até `d', do § 3°, do art. 14 da Medida Provisória n°1.535;
sejam os autos remetidos à 7a Secex afim de que prossiga na análise da regularidade
do critério de rateio das 'reservas de benefícios a conceder' entre Patrocinadora e servidores,
atentando para a aparente incoerência entre o que determinam a alínea 'c', do § 3°, do art. 14 da
Medida Provisória n°1.535 e o art. 7° do Decreto n°2.273/97."
É o Relatório.
VOTO

•

Registre-se, de início, que, a rigor, a apreciação do presente Pedido de Reexame
dependeria da prévia avaliação e conclusão, por este Tribunal, dos estudos determinados no item 8.3 da
Decisão recorrida, de n° 825/97-TCU-Plenário. Todavia, sem embargo dos pareceres conclusivos
constantes do Relatório supra, unânimes quanto à preliminar de conhecimento mas divergentes quanto ao
mérito, e das razões subjacentes que eventualmente o assunto possa sugerir, apresento aos eminentes
6
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Pares sugestão que julgo mais apropriada ao feito, pelas razões que passo a registrar e, que, se aceitas,
levarão a encaminhamento diferente do imprimido à espécie quando daquela deliberação.
II
Tal como ressaltam as próprias entidades recorrentes, o Ministério Público agiu, sem
dúvida, nos limites de sua competência e no estrito cumprimento do dever que lhe impõe o art. 81, inciso
I, da Lei n° 8.443/92, quando comunicou, sob a forma de Representação, notícia que, à primeira vista, se
concretizada, poderia, ao ver daquele órgão jurídico, trazer riscos de prejuízo ao Erário, por cujos
interesses, consubstanciados nas normas pertinentes, cabe-lhe velar.
Não obstante a cautela que orientou a gênese destes autos, não há negar que a medida, bem
como a decisão recorrida, foram adotadas no pressuposto de que o ressarcimento seria ou estaria sendo
feito com base em critérios prejudiciais ao Erário. É o que explicitam os dois parágrafos fundamentais das
justificativas do Sr. Subprocurador, verbis:
"Considerando que a contribuição da patrocinadora, na hipótese o Banco Central do
Brasil, é, em regra, duas vezes a contribuição dos funcionários, aparentemente poder-se-ia ter como
justo o critério de repartição, na proporção traçada pela matéria jornalística supra-referida.
Entretanto, essa questão, isto é, a justeza, a regularidade e a legalidade desse critério de
repartição do patrimônio é que se pretende elucidar por meio desta representação, afim de prevenir
eventual prejuízo à União."

•

•

Verifica-se que a Decisão tomada sobre o assunto, de caráter imperativo, eis que no
sentido de "não pagar" ou "suspender os pagamentos", foi embasada exclusivamente em notícias
veiculadas na imprensa. Em casos como tal, o procedimento mais indicado - e o Tribunal assim o tem
feito reiteradamente - é apurar preliminarmente a procedência das notícias, aferindo até que ponto são
elas verídicas, ou se constituem apenas indícios a serem obrigatoriamente objeto de diligências, inspeções
ou auditorias para, aí sim, numa segunda etapa, decidir de forma coerciva ou imperativa, se for o caso.
Em que pese as ponderáveis razões que conduziram àquela iniciativa, nota-se agora,
mediante as informações apresentadas pelos recorrentes - Presidentes do BACEN e da Centrus -, que "o
Banco Central não está realizando qualquer pagamento, sendo certo que a parcela desta Autarquia vem
sendo administrada pela Fundação, em consonância com expressa previsão de ordem legal (art. 14, § 30,
alínea 'c', da Medida Provisória n° 1.535)", e que "a fração patrimonial titularizada pelo Banco Central,
e detida pela Centrus, não fui movimentada (aguarda regulamentação especifica), não se confundindo
com quaisquer outras rubricas e terá remuneração pela rentabilidade integral da Centrus"(itens 15 e 16
do Recurso).
Cotejando os dois últimos itens acima, conclui-se que as circunstâncias levaram este
Tribunal a adotar, de certa forma, postura que mais se enquadra na modalidade de controle prévio,
exercitando como que um "pré-julgamento" , na medida em que buscou impedir ou coibir a realização de
uma possível futura despesa, no pressuposto de que seria feita de modo ilegal ou irregular.
Ademais, não se pode olvidar que foram baixadas normas a serem seguidas pelos
dirigentes das Instituições, a MP n° 1.535/97, atual Lei n° 9.650, de 27 de maio último, e o Decreto n°
2.273/97, que disciplinam o assunto, cujo teor não cabe a esta Corte contestar, haja vista suas
competências constitucionais e legais.
III
Diante do acima exposto, entendo, como dito inicialmente, que o Tribunal deva dar novo
encaminhamento ao feito, sobretudo considerando que, por coerência, e com muito maior razão,
porquanto envolve maior quantia, a restituição da parcela de aproximadamente R$ 2 bilhões (art. 14, § 30 ,
inciso I da supracitada Lei n° 9.650/98) ao Banco Central do Brasil não deve passar ao largo da ação do
Controle Externo, devendo, conseqüentemente, de igual modo ser acompanhada por esta Corte de Contas,
o que por si só justifica a revisão da decisão n° 825/97-TCU-Plenário para que ali seja contemplada essa
providência. Da mesma forma e pelo mesmo motivo considero pertinente e salutar o acompanhamento do
7
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acerto de contas, a ser procedido nos termos do art. 21 da referida lei, entre as partes e as entidades ali
indicadas.
Enfatize-se, por oportuno, que, em se adotando nova sistemática de fiscalização, qual seja
mediante acompanhamento em processo específico ou mesmo nas contas do Banco Central do Brasil e
das entidades relacionadas no art. 21 da já mencionada norma legal, esta Corte terá igualmente o ensejo
de, na hipótese de haver inobservância das normas que regem a restituição tanto aos servidores quanto à
Instituição, avaliar os reflexos de eventuais irregularidades nas prestações de contas a serem apresentadas
e de adotar as medidas pertinentes, inclusive a instauração de Tomada de Contas Especial visando ao
ressarcimento. Essa última, obviamente, se no curso das verificações ficar evidenciado dano ou prejuízo
ao Erário.
Assim, ante o exposto e considerado, e para que a ação desta Corte seja plena e
seguramente desenvolvida, e que se circunscreva nos limites de suas competências legal e constitucional,
proponho que este Tribunal reveja a decisão recorrida para torná-la insubsistente em seu item 8.2,
devendo a r Secex dar continuidade aos estudos determinados (item 8.3) porquanto serão úteis ao
necessário acompanhamento das questões aqui abordadas. Tudo sem prejuízo do acompanhamento acima
sugerido.
Destarte, VOTO por que o Tribunal de Contas da União adote a DECISÃO que ora
submeto ao Plenário.
Sala das Sessões, em 8 julho de 1998.

Carlo Atila Álvares da Silva
Ministro Relator

•
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Proc. TC-014.094/97-5
Representação
Pedido de Reexame

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

Trata-se de representação formulada por este representante do Ministério Público e posterior
pedido de reexame interposto pelo Banco Central do Brasil e pela Fundação Banco Central de Previdência
Privada - CENTRUS contra a Decisão n.° 825/97 - TCU - Plenário.
A representação foi motivada por notícia publicada no Correio Bra7iliense de 12.10.97
intitulada "Funcionários do Banco Central vão repartir cerca de R$ 1 bilhão". De acordo com a matéria, o
patrimônio total da CENTRUS, em junho de 1997, era de aproximadamente R$ 4 bilhões. Destes, R$ 1
bilhão continuaria sustentando as aposentadorias e pensões ocorridas até 31 de dezembro de 1990 e R$ 3
bilhões seriam repartidos entre a União e os funcionários, na proporção de 2/3 e 1/3 respectivamente.
Conhecendo da representação, o Plenário deste Tribunal, pela Decisão citada, determinou ao
Banco Central e à CENTRUS que não efetuassem ou que suspendessem o pagamento correspondente ao
resgate das contribuições dos servidores do Banco em razão de sua saída compulsória da Entidade de
Previdência até que o Tribunal aprecie a legalidade e a regularidade do critério adotado para repartição do
patrimônio entre o Patrocinador e os servidores. Foi ainda determinado à 7' SECEX que procedesse a
estudo conclusivo sobre aquele critério bem como sobre o acerto de contas com o Plano de Seguridade
Social do Servidor.
II

e,

•

Em sua instrução inicial, a r SECEX manifesta seu entendimento no sentido de que a retirada
compulsória de participantes da CENTRUS - decorrente da declaração pelo Supremo Tribunal Federal da
inconstitucionalidade do art. 251 da Lei n.° 8 112/90 - constitui situação nova, normatizada pela Medida
Provisória n.° 1.535, que foi regulamentada pelo Decreto n.° 2.273, não se aplicando ao caso as normas
anteriores, especialmente o art. 8° do Regulamento do Plano Básico de Beneficios da CENTRUS (volume
inicial, fl. 21, itens 7 a 9).
Ressalta que o § 3° da MP 1535 não explicita o valor da proporção das contribuições
efetuadas pelo patrocinador e pelos participantes, embora estabeleça que "a fração patrimonial da
Fundação Banco Central de Previdência Privada - CENTRUS, correspondente às 'reservas de beneficios a
conceder' relativas aos participantes incluídos no Regime Jurídico Único, no volume global das reservas,
será dividida na razão do custeio de sua formação até 6 de setembro de 1996, por parte do
patrocinador e de cada participante"
Em decorrência disso, a Unidade Técnica conclui que, embora não reste dúvida quanto à
regularidade e legalidade do critério de repartição das reservas no que tange ao recebimento pelos
servidores da rentabilidade patrimonial, é necessário que o Banco Central e a CENTRUS comprovem a
existência da relação 2/3 e 1/3, entre União e os servidores, conforme a notícia veiculada pela imprensa,
tendo em vista não ter a Autarquia contestado tal informação.
Ao final, a r SECEX propõe a realização de diligência ao Banco Central e à CENTRUS a fim
de que apresentem o demonstrativo da fração patrimonial referida no art. 14 da mencionada Medida
Provisória, a relação e o valor das contribuições vertidas à Entidade Fechada de Previdência
Complementar pelo Patrocinador e pelos participantes e comprovem a efetiva conclusão do acerto de
contas previsto no art. 21 da MP, a inexistência ou a relação dos saques ao FGTS posteriores à edição da
PROC/SUBPROC_LRF EM'_SARQ_PROIY/1998/PARECERES/01409497
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MP n.° 1535. Propõe ainda diligência ao INSS a fim de que o Instituto se manifeste sobre o acerto de
contas com a CENTRUS, previsto no art. 21 da MP.
Em resposta à diligência promovida por meio dos oficios de fls. 27 e 28 do volume inicial,
foram encaminhados os documentos que passaram a constituir os volumes II e III destes autos. Antes que
aquelas peças fossem analisadas, CENTRUS e Banco Central interpuseram recurso conjunto, o que
ensejou a remessa dos autos à 10' SECEX.
III
Pedido de Reexame foi analisado pela 10a SECEX às fls. 23/28 e 29/31, em pareceres
parcialmente divergentes.
analista encarregado da análise às fls. 23/28 entende ser correta a utilização da razão
genérica de custeio prevista no § 3° do art. 14 da MP n.° 1.535 e terem direito os servidores à
rentabilidade patrimonial incorporada à fração a ser distribuída, afastando a aplicação ao caso da legislação
anterior (fl. 25, item 3.8).
Ressalta que para definição da razão entre a contribuição do patrocinador e a dos servidores que serve de parâmetro para divisão das "reservas de beneficios a conceder" - deveriam ser excluídos da
contribuição dos participantes os montantes já sacados pelos funcionários que se retiraram do plano.
Contudo, no entendimento do analista, a Medida Provisória não previu o expurgo de tais resgates (fl. 25,
item 3.9).
Considerando que o acerto de contas previsto no art. 21 da Medida Provisória é condição
indispensável para que a CENTRUS repasse aos servidores as parcelas que lhe cabem, propõe que o
Tribunal conheça do recurso, negando-lhe provimento e que os autos sejam encaminhados à 7 a SECEX
para que conclua o estudo determinado pelo item 8.3 da Decisão recorrida (fls. 27/28).
A titular da Unidade, divergindo parcialmente do posicionamento do analista, propõe seja o
recurso conhecido e parcialmente provido, "declarando-se a legalidade do critério de rateio da parcela
patrimonial da CENTRUS a ser distribuída em virtude da submissão dos servidores do Banco Central ao
RJU e determinando-se ao Banco Central do Brasil e à CENTRUS, com fundamento no art. 14, § 3°, "b",
da Medida Provisória n.° 1.535/97, que não efetuem tal pagamento ou o suspendam, se for o caso, até que
seja concluído o acerto de contas de que trata o art. 21 da referida MP" (fl. 31, item 9).
Fundamenta sua proposta argumentando que, "conforme a 7' SECEX já havia salientado, não
há dúvida sobre a legalidade do critério de repartição do patrimônio da CENTRUS, consistente na razão
do custeio da formação da parcela a ser dividida até 6 de setembro de 1996, em virtude de expressa
previsão do § 3° do art. 14 da MP n.° 1.535" (fl. 30, item 7).
Concorda com o analista, contudo, que o art. 14, § 3°, "b" da Medida Provisória vincula o
pagamento aos servidores ao acerto de contas previsto no art. 21 (fl. 30, item 8.1).
IV
Conquanto, por força do que dispõe o caput do § 3° do art. 14 da Medida Provisória n.°
1.535, esteja evidenciado o direito dos servidores do Banco Central à rentabilidade patrimonial
incorporada às "reservas de beneficios a conceder", não resta dúvida de que o pagamento aos servidores
da parcela a que se refere a alínea "b" do mesmo dispositivo está condicionado ao acerto de contas
previsto no art. 21 da Medida Provisória.
Não é correta a interpretação dos artigos 1° e 2° do Decreto n.° 2.237, de 14 07.97,
apresentada pelos recorrentes no item 18 de seu Pedido de Reexame (fl. 6) no sentido de que "é direito do
servidor, ainda que disponível, ressarcir o Tesouro, se e quando for o caso, de forma parcelada, sem ter
cogitado o ordenamento legal de outras formas de compensações a não ser com verbas vinculadas ao
INSS".
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O § 3 0 do art. 14 da MP distingue nitidamente, em suas alíneas "a" até "d", 4 parcelas
componentes das "reservas de beneficios a conceder". São duas parcelas cabíveis ao patrocinador (alíneas
"a" e "c") e duas aos servidores (alíneas "b" e "d").
As parcelas de cada uma das partes - patrocinador e servidores - foram distinguidas de acordo
com o período de competência das contribuições que as custearam: a partir de 1° de janeiro de 1991
(alíneas "a" e "b") e até 31 de dezembro de 1990 (alíneas "c" e "d").
À liberação da parcela prevista da alínea "d" - originária das contribuições dos servidores
anteriores a 1° de janeiro de 1991, acrescidas da rentabilidade patrimonial - a MP não faz restrições. Isso
porque, em relação àquele período, não era devida a contribuição dos então empregados (celetistas) ao
Plano de Seguridade do Servidor.
Contudo, a liberação da parcela prevista na alínea "b" - originária das contribuições dos
servidores a partir de 1° de janeiro de 1991, acrescidas da rentabilidade patrimonial - está condicionada ao
acerto de contas previsto no art. 21 da Medida Provisória. E é lógico que assim seja, porque, a partir
daquela data, os empregados passaram à condição de servidores, sujeitos ao Regime Jurídico Único, e,
portanto, contribuintes para o Plano de Seguridade do Servidor.
Entretanto, a CENTRUS, de acordo com o demonstrativo apresentado à fl. 11 (doc. II do
Pedido de Reexame), não distinguiu da parte das "contribuições a devolver" aos servidores (item 8.1) as
duas parcelas previstas nas alíneas "b" e "d" do § 3° do art. 14 da Medida Provisória n.° 1.535.
Por outro lado, embora o critério de rateio das reservas entre Patrocinador e participantes na
razão de 2/1 (dois para um) esteja aparentemente correto, não nos parece conveniente que este Tribunal
venha a declarar, neste momento processual, a legalidade do critério de rateio, devendo o estudo a ser
ultimado pela 75 SECEX preceder o pronunciamento sobre a matéria.
Entendemos que nos estudos da Unidade Técnica deva ser analisado o disposto no art. 7° do
Decreto n.° 2.273, de 14.07.97, que regulamenta os arts. 14 e 21 da Medida Provisória n.° 1.535-7, de
11.07.97.
O artigo em questão estabelece:
0
"Art. 7 0 Do montante da devolução prevista na alínea 'a' do § 3 do art. 14 da Medida
Provisória n.° 1.535, de 11 de julho de 1997, será descontado o valor dos beneficios comprovadamente
pagos pela entidade de previdência privada aos seus participantes, servidores e pensionistas do Banco
Central do Brasil, apurado na forma do inciso VII do art. 10 deste Decreto".
O art. 1° do Decreto determina ao Banco Central que promova os acertos previstos no art. 21
da Medida provisória com base nos valores arrolados nos incisos I a VII. O inciso VII, por sua vez, referese aos pagamentos de beneficios a título de aposentadorias e pensões concedidas sob o Regime Geral de
Previdência Social - INSS aos servidores do Banco aposentados a partir de 1° de janeiro de 1991,
efetivamente realizados pelas entidades de previdência privada.
A alínea "a" do § 3° do art. 14 da Medida Provisória trata da parcela das "reservas de
beneficios a conceder" originárias das contribuições patronais a partir de 10 de janeiro de 1991, que
deverão ser restituídas ao patrocinador por ocasião do acerto de contas previsto no art. 21 da mesma MP.
O Decreto, em seu art. 7°, introduziu parcela nova a ser compensada não prevista na Medida
Provisória que deveria apenas regulamentar, extrapolando, portanto, desse poder.
A previsão do Decreto onera ainda mais o patrocinador que, nos termos da alínea "c" do § 3°
do art. 14 da Medida Provisória já teria parte de sua fração - aquela originária das contribuições patronais
anteriores a 1° de janeiro de 1991 acrescidas da rentabilidade patrimonial - administrada pela CENTRUS,
para custeio de aposentadorias e pensões concedidas com base na Lei n.° 8 112, de 1990, na forma em que
vier a dispor o regulamento.
Assim, entendemos deva esse ponto merecer atenção especial da 7a SECEX no estudo quanto
à regularidade do critério de divisão das "reservas de beneficios a conceder".

•
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Pelas razões expostas, este representante do Ministério Público manifesta-se no sentido de
que:

•

seja conhecido do presente recurso para negar-lhe provimento, reiterando-se ao
Banco Central e à CENTRUS a determinação de suspender a devolução aos servidores da
parcela das "reservas de beneficios a conceder" que lhes foi atribuída até que o Tribunal
decida sobre a regularidade do critério adotado na divisão entre Patrocinadora e
servidores daquela fração do patrimônio da Entidade de Previdência;
seja acrescida determinação à CENTRUS para que distinga em suas
demonstrações contábeis as parcelas das "reservas de beneficios a conceder" cabíveis a
cada uma das partes de acordo com o período das contribuições que lhe deram origem até 31.12.90 e a partir de 1 0 .01.91 - nos termos das alíneas "a" até "d" do § 3 0 do art. 14
da Medida Provisória n.° 1.535;
sejam os autos remetidos à 7' SECEX a fim de que prossiga na análise da
regularidade do critério de rateio das "reservas de beneficios a conceder" entre
Patrocinadora e servidores, atentando para a aparente incoerência entre o que determinam
a alínea "c" do § 3 0 do art. 14 da Medida Provisória n.° 1.535 e o art. 7 0 do Decreto n.°
2.273/97.
Procuradoria, em 27 de abril de 1998.

Lucas Rocha Furtado
Subprocurador-Geral
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Processo n°014.094/97-5.
Classe de Assunto: I — Pedido de Reexame.
Interessados: Gustavo Henrique de Barroso Franco (Presidente do Bacen) e Silvio Rodrigues Alves
(Diretor-Presidente da Centrus).
Entidades: Banco Central do Brasil - Bacen e Fundação Banco Central de Previdência Privada Centrus.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral.
Unidade Técnica: 10' Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pelos responsáveis indicados no item 3 supra para darlhe provimento e tornar insubsistente o item 8.2 da Decisão n° 825/97-TCU-Plenário;
8.2. determinar à 7' Secex que:
8.2.1. institua procedimento especial de acompanhamento dos atos e providências que venham a ser
implementados pelo Bacen, pelo INSS e pelo Mare, com vistas a dar cumprimento ao disposto na Lei n°
9.650/98, em especial de seus artigos 14 e 21, bem como no Decreto n° 2.273/97, que os regulamentam,
representando ao relator original deste processo, em caso de irregularidade; e
8.2.2. em articulação com as Unidades Técnicas envolvidas por força de sua competência (clientela),
dê continuidade aos estudos determinados na supracitada Decisão, a fim de que sirvam de orientação ao
acompanhamento ora determinado.
8.3. encaminhar aos interessados cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam.
Ata n° 26/98 - Plenário.
Data da Sessão: 08/07/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator),
Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da
Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO I — CLASSE I - PLENÁRIO
TC-549.044/93-0 (2 volumes)
Anexo: TC-010.752/96-0
Natureza: Recurso de Revisão
Interessado: Osmar Souza, ex-Prefeito Municipal
Entidade: Prefeitura Municipal de Fronteiras-PI
Ementa: Recurso contra o Acórdão TCU n° 181/95 — 2a Câmara,
Sessão de 29.06.95 o qual, rejeitando alegações de defesa
do responsável, julgou irregulares suas contas relativas
ao Convênio n° 363/PI189, no valor de NCz$ 8.430,00, firmado
com a LBA/PI. Elementos recursais não suficientes para comprovar
a correta aplicação dos recursos e 'oferecer base para o Tribunal
modificar a deliberação contestada. Conhecimento com negativa
de provimento. Manutenção do inteiro teor do Acórdão recorrido.

Adota-se, como parte deste Relatório, a instrução lançada pela SECEX-PI às fls. 74/77 dos autos,
endossada pelos dirigentes daquela Unidade.
"Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada contra a Prefeitura Municipal
de Fronteiras-PI, sendo responsável o Sr. Osmar Sousa, ex-Prefeito Municipal, em face da omissão
no dever de prestar contas dos recursos financeiros transferidos por meio do Convênio n° 363/PI/89,
no valor de NCz$ 8.430,00, celebrado entre a então Superintendência Estadual da LBA no Piauí
e a citada Prefeitura, objetivando a manutenção de creche para 120 crianças.
2. Em 10.06.96, o responsável protocolizou a documentação de fls. 66/70, a título de Recurso
de Revisão contra o Acórdão n° 181/95-TCU-2 a Câmara, prolatado na Sessão de 29.06.95 (/ls. 57/59),
onde os Srs. Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 2 a Câmara, ante as
razões expostas pelo Relator, decidiram em:
"a) rejeitar as alegações de defesa do responsável, ante a ineficácia dos documentos
apresentados;
julgar irregulares as presentes contas; e
dar quitação ao Sr. Osmar Sousa, ex-Prefeito Municipal de Fronteiras-PI, face
ao recolhimento integral do débito."
3. O recorrente, por intermédio do seu advogado, Dr. Marco Antônio da Silva Veras,
argumenta que, não obstante o constante no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal os recursos
repassado aos Municípios, mediante convênios, ajustes, etc. passam a integrar o patrimônio do
Município, hipótese em que o órgão competente para fiscalizar é a Câmara Municipal com o auxilio
do Tribunal de Contas do Estado, a teor do art. 31, § 1°, da Constituição Federal, que assim
prescreve:
"Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal,
mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na
forma da lei.
§ I° O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais
de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou dos Tribunais de Contas dos Municípios,
onde houver."
4. Em referência aos argumentos da defesa de que a Justiça brasileira tem reiteradamente
decidido que os recursos repassados por convênios pertencem ao Município, concordamos. Vale
ressaltar, entretanto, que este fato não exime o Ordenador de Despesa, uma vez que a obrigação de
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TC-549.044/93-0

a) — omissão no dever de prestar contas".
Alega o defendente que a omissão de prestar contas não induz a ninguém que hajam sido
praticadas outras irregularidades, hipótese que autorizaria ao Tribunal à não aplicação do art. 12, §
2°, da Lei n°8.443/92.
O defendente argumenta que agiu com boa-fé e os recursos recebidos foram empregados
nos fins a que se propunham.
Por último, o recorrente requer seja o presente recurso dado provimento, retirando
qualquer responsabilidade do ora recorrente e aplicando o disposto no art. 12, sç 2°, da Lei
Orgânica/TCU
Ora, a devolução do recurso por si só não elide a irregularidade, uma vez que não veio
acompanhada de prestação de contas ou de razões que justifiquem, de forma aceitável, sua omissão.
Outrossim, cabe ressaltar que, o reconhecimento da boa-fé previsto na Lei n° 8.443/92
(art. 12, sÇ 2°), exige justificativas consistentes e alicerçadas em documentos idôneos, tendo em vista
que, se os recursos foram aplicados no seu objeto como declara o Gestor à fl. 69, é de admitir que
existam meios para comprová-las o que não foi feito pelo recorrente.
Portanto, a nosso ver, os argumentos apresentados pelo recorrente às fls. 67/69, a título
de novos elementos de defesa não lograram elidir a irregularidade detectada nos autos, caracterizada
na omissão no dever de prestar contas.
Ante o exposto, propomos que sejam:
22.1 Acolhidos os argumentos de defesa apresentados pelo responsável a título de Recurso de
Revisão (art. 32, inciso Hl, da Lei n°8.443/92), para, no mérito, negar-lhe provimento; e
22.2 Mantidos, em seus exatos termos, o Acórdão n° 181/95 — TCU — 2 a Câmara (Ata n°22/95,
Sessão de 29.06.95), tendo em vista a inconsistência das justificativas apresentadas pelo recorrente
e a falta de comprovação da aplicação regular dos recursos."
O representante do Ministério Público junto ao Tribunal manifestou-se de acordo com a proposta
da Unidade Técnica (fl. 77-verso).
É o Relatório.

•

•

VOTO
Trata-se, neste caso, de Recurso de Revisão em que o recorrente alega em sua defesa três
argumentos:
1° - que apesar de estar disposto no art. 71, inciso VI, da Constituição Federal que compete ao TCU
fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou
outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, tal fiscalização estaria a
cargo da Câmara Municipal com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Tal conclusão tem
justificativa no fato alegado de que a Justiça brasileira vem decidindo reiteradamente que os recursos
repassados aos Municípios, mediante convênios, ajustes, etc. passam a integrar o patrimônio do
Município, hipótese em que o órgão competente para fiscalizar é a Câmara Municipal com auxílio do
Tribunal de Contas do Estado, a teor do art. 31, § 1°, da Constituição Federal. Nestas condições, se os
recursos são do Município, no entender do recorrente, o controle externo caberia à Câmara Municipal,
com auxílio do Tribunal de Contas do Estado e não a esta Corte Federal. (...) A ia Turma do STF, ao
julgar o RE Cri. n° 80.302/GO, no qual se incriminava Prefeito Municipal pelo desvio de verba entregue
ao Município em decorrência de convênio com o MEC, decidiu igualmente pela competência da Justiça
Estadual, (...)". O requerente, entretanto, não aduziu mais elementos a respeito.
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2° A Lei Orgânica do TCU parece incoerente ao autorizar o julgamento pela irregularidade das contas
quando se verifica a omissão no dever de prestar contas, visto que não havendo contas não haveria que se
falar em julgamento de prestação de contas (art. 16, inciso III, alínea "a").
3° Apelou o solicitante para que se aplique ao seu caso o previsto no § 2° do art. 12 da Lei Orgânica do
TCU, reconhecendo que o mesmo agiu de boa-fé por ter recolhido o débito
Aos argumentos do solicitante cabem os registros de que o disposto no art. 71 da Constituição
Federal, combinado com os arts. 1°, I, e 5° da Lei n° 8.443/92, prevalecem como parâmetros ao exercício
do controle externo exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio desta Corte, ao qual cabe jurisdição
sobre os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio,
ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Municípios.
Ao argumento do requerente contra a coerência do art. 16 da Lei n° 8.443/92 registre-se que tal
coerência está assegurada pela prerrogativa da figura legal da tomada de contas (art. 80 da Lei
n° 8.443/92) que assegura não haver julgamento de contas sem a ausência desta.
Quanto ao terceiro argumento trazido pelo responsável apelando pela aplicação ao seu caso
6.
do disposto no art. 12, § 2°, da Lei n° 8.443/92, tal argumentação contrapõe-se ao fato de o recolhimento
do débito, por si só, não ser condição suficiente para julgamento pela regularidade, haja vista a condição
complementar de ausência de qualquer irregularidade.
No caso presente, segundo a instrução da Unidade Técnica (fl. 77), o responsável não comprovou
nos autos a aplicação correta dos recursos, tanto é verdade que promoveu a sua devolução o que, em tese,
não seria feito caso os tivesse aplicado conforme o previsto contratualmente.
Por esta razões acolho a instrução da Unidade instrutiva, endossada pelo Ministério Público, no
sentido de se acolher o Recurso de Revisão e negar-lhe, no mérito, provimento, mantendo-se intocado
o teor do Acórdão recorrido.
Assim, Voto no sentido do Tribunal adotar o Acórdão cujo teor submeto à elevada apreciação
deste Colegiado.
TCU , Sala das Sessões, em g de

l 7ÇÍ"
VALMIR CAZ ELO
Ministro-Relator
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ACÓRDÃO N° 0 9 3 /98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-549.044/93-0 (2 volumes) — Anexo: TC-010.752/96-0
Classe de Assunto: (I) Recurso de Revisão
Entidade: Prefeitura Municipal de Fronteiras-PI
Interessado: Osmar Sousa, CPF 001.576.943-72, ex-Prefeito
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: Maria Alzira Ferreira
Unidade: SECEX-PI
Acórdão:
VISTOS, discutidos e relatados os presentes autos relativos ao Recurso de Revisão formulado
pelo Sr. Osmar Sousa contra o Acórdão TCU n° 181/95 — da 2 Câmara, em que foram julgadas
irregulares suas contas relativas a recursos repassados pelo Governo Federal ao Município de FronteirasPI;
Considerando que insatisfeito com o julgamento pela irregularidade de suas contas, o solicitante
não logrou demonstrar, em sua peça recursal, prova com eficácia sobre a deliberação contestada, mesmo
tendo recolhido o valor do débito ainda na fase de citação;
Considerando que a Secretaria de Controle Externo deste Tribunal no Estado do Piauí e o
Ministério Público junto a esta Corte de Contas se pronunciaram favoravelmente ao acolhimento
do recurso em apreço para negar-lhe provimento e manter intocada a deliberação recorrida;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com base
no exposto de Ministro-Relator em:
conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Osmar Sousa, ex-Prefeito Municipal
de Fronteiras-PI contra o Acórdão TCU n° 181/95 — 2' Câmara, por atender aos requisitos
de admissibilidade estabelecidos nos arts. 32 e 35 da Lei n° 8.443/92, para, no mérito, negar-lhe
provimento face a ineficácia das alegações apresentadas sobre a deliberação contestada;
manter inalterado o inteiro teor do Acórdão recorrido.
Ata n° 26/98 — Plenário.

•

Data da Sessão: 08/07/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Valmir
Campelo (Relator) e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da
Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

ALMIR CA PELO
Ministro-Relator

ic49,14,
ALT N ALENCAR ,, ODRIGUES
Procurador-Weral

— 7. 8 -erilr
Sacretázla
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Grupo II - Classe I - Plenário
TC-375.273/95-6
(c/01 volume)
Natureza: Recurso de Revisão
Entidade: Sindicato Rural de Santa Juliana/MG
Responsável: Adolfo Espíndula Filho
Ementa: Recurso de Revisão referente à Tomada de Contas Especial
instaurada em função da omissão no dever de prestar contas. Ausência
de fatos novos capazes de modificar o Acórdão recorrido. Considerar
o recurso prejudicado por ser manifestamente impossível, em virtude
de não preencher os requisitos dos arts. 33 e 35, III, da Lei n° 8.443/92.
Comunicação ao responsável do inteiro teor da Decisão a ser adotada
pelo Tribunal.

e

Cuidam os autos de documentação protocolizada na SECEX/MG em 04.12.97, a título de recurso,
pelo Sr. Adolfo Espíndula Filho, ex-Presidente do Sindicato Rural de Santa Juliana, no Estado de Minas
Gerais, contra o Acórdão n° 140/96-TCU-2' Câmara, que julgou irregulares suas contas e o condenou ao
pagamento da quantia de Cr$ 4.000.000,00, recebida do Ministério da Saúde, em 10.02.92. Releva notar que
o mencionado Acórdão foi proferido em processo de Tomada de Contas Especial instaurada pelo órgão
concedente em decorrência de omissão no dever de prestar contas.
O Sr. .Diretor da r Divisão Técnica, com o endosso do Sr. Secretário da SECEX/MG, opina em
parecer de fl. 04, no essencial:
"De acordo com o art. 33 da Lei n° 8.443/92, o recurso de reconsideração 'poderá ser formulado por
escrito uma só vez, pelo responsável ou interessado (..)'. Nota-se que o Tribunal já apreciou recursos de
mesma natureza (Reconsideração), interposto pelo Sr. Adolfo Espindula Filho, conforme fls. 66/68.
Portanto, embora o responsável tenha intitulado o expediente da fl. 01 como Recurso de
Reconsideração', pelo princípio da fungibilidade, o mesmo poderá ser aceito com 'Recurso de Revisão', nos
termos do art.. 35, inciso Ill, tendo em vista o ingresso de novos elementos nos autos sobre a prova
produzida (Jh. 02 e 03).
0
Cabe-me registrar que, no mérito, o exame da matéria, conforme dispõe o art. 3 da Resolução
74/96-TCU, compete à 10a SECEX".
A 10' SECEX, instruindo o feito, esclarece que :
"Citado pelo Tribunal, em 27.10.95 (fls. 31-32v, vol. principal), o responsável não apresentou
alegações de defesa e nem recolheu o débito que lhe foi imputado, permanecendo revel. Porquanto, teve suas
contas julgadas irregulares e foi condenado ao pagamento da quantia correspondente (Acórdão n° 140/96TCU-2a Câmara, Sessão de 14.03.96 -fls. 37-38, vol. principal).
Notificado, o responsável interpôs recurso de reconsideração, em 07.05.96 (fls. 42-55), para tornar
insubsistente o referido acórdão condenatório.
Alegou haverem sido adquiridos os equipamentos odontológicos anteriormente mesmo à
disponibilidade dos recursos do convênio e às expensas de um dos diretores do Sindicato, Sr. Niuton
Fernandes de Oliveira, que, oportunamente, foi ressarcido da despesa. Essa operação foi motivada pela
urgência e necessidade dos equipamentos.
Ainda anexou: fotografia dos equipamentos adquiridos; declarações de utilização dos equipamentos por
cirurgiões dentistas; recibo de pagamento do empréstimo tomado do diretor, especificando a destinação; ata
de reunião do Sindicato, de 03.05.96, em que o então presidente registra ter recebido o referid
Min-VC_ I 70 \C: \Trabalho \ votos9 7527395.doc
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não foi enviada cópia do extrato bancário da conta especifica do convênio;
não consta nota fiscal emitida em nome do Sr. Niuton Fernandes de Oliveira, comprovando a
compra do consultório dentário, ante as informações de fls. 42;
c)...(omissis)...'(grifamos).
Do Mérito

•

O recorrente restringiu as razões que deram causa ao improvimento do recurso de reconsideração
contra o Acórdão n° 140/96-TCU-2° Câmara, que o havia condenado. Baseou este novo recurso apenas nas
falhas mencionadas às letras 'a' e 'h' de trecho do Relatório conexo ao Acórdão n° 330/97-TCU-2a Câmara,
reproduzido no parágrafo 14.1.
Assim, em sua nova defesa, buscou somente suprir as ausências de extrato bancário da conta
específica e de nota fiscal comprovando a aquisição do consultório dentário pelo diretor, Sr. Niuton
Fernandes de Oliveira.
Os fundamentos fáticos do Acórdão n° 330/97-TCU-2a-Câmara, que negou provimento ao recurso de
reconsideração, não se restringiram apenas à ausência daqueles documentos. No Relatório correspondente
ao referido acórdão, o trecho supramencionado é meramente exemplificativo, citando, in numerus apertus,
a ausência de alguns elementos essenciais à comprovação da correta utilização dos recursos do convênio.
O responsável nem mesmo poderia alegar desconhecimento da essencialidade desses elementos,
dentre outros detalhadamente descritos na IN/STN n° 03/90, posto que a referida norma, então vigente,
disciplinava a prestação de contas do convênio, conforme o Termo Simplificado de Convênio (ti 06, vol.
principal), por ele devidamente firmado.
Ressalte-se que a prestação de contas do convênio é procedimento formal, devendo, ao tempo do
convênio em tela, ser constituída dos documentos arrolados no item 27 da IN/STN n° 03/90, a exemplo de:
Relatório de Execução Físico-Financeira, constando de pareceres das unidades técnica e financeira do
órgão concedente (modelo padrão); Execução de Receita e Despesa, evidenciando o saldo (modelo padrão);
Relação de Pagamentos (modelo padrão); comprovante de recolhimento dos recursos não aplicados. Sendo
assim, não foi elidida a omissão no dever de prestar contas.
Demais, no que respeita aos documentos novos trazidos pelo recorrente, cabem os seguintes
comentários:
20.1. A Nota Fiscal série B, n°078288, de 23.09.91, da Odontomédica Vecci Ltda. (ti 02), descreve
sim uma operação de venda de equipamentos odontológicos ao Sr. Niuton Fernandes de Oliveira, o então
diretor do Sindicato Rural de Santa Juliana/MG que, as suas expensas, teria antecipado a compra dos
equipamentos, devido a sua urgência e necessidade, prescindindo à disponibilidade dos recursos do
convênio. Entretanto, o valor total da operação é de Cr$ 900.000,00, bem inferior à quantia recebida pelo
convênio, de Cr$ 4.000.000,00, integralmente restituída ao aludido diretor, conforme Recibo à fl. 50 do
volume principal. .
20.2. No Extrato Bancário da conta especifica do convênio (/1. 03), além da ordem bancária de Cr$
4.000.000,00 a favor do Sindicato, em 12.02.92, registram-se aplicação financeira do mesmo valor, no
período de 14.02 a 16.03.92, e um único saque no valor de Cr$ 4.884.412,07, em 16.03.92.
20.3. Ora, não poderia o Sindicato ter restituído, em 10.02.92, com os recursos do convênio, a
despesa de Cr$ 4.000.000,00 antecipadamente efetuada pelo diretor, Sr. Niuton, conforme Recibo de sua
lavra ffl. 50, vol. principal). Posto isso, qual a destinação dos Cr$ 4.884.412,07 sacados da conta especifica
em 16.03.92?
20.4. A apresentação de documentos com evidentes contradições acerca da destinação dos recurso,F
abre perspectiva de ocorrência de apropriação ou desvio de dinheiro público.
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22.4. Faz-se oportuno salientar que a regra da fungibilidade, expressa no art. 810, do CPC/39 e
cujo sistema atual lhe empresta validade e eficácia, é ditada no interesse da parte, que não será prejudicada
pela interposição de um recurso por outro.
22.5. Não prejudicar aparte, decerto, significa assegurar-lhe o exercício da ampla defesa, deixá-la
ir perante o órgão a quem manifestar sua inconformidade com a decisão a quo, na esperança de que possa
vir a ser reformada a decisão que lhe havia sido desfavorável.
22.6. Assim, não importando se a decisão revisora venha a ser prolatada nesse ou naquele sentido,
dando provimento ou não ao recurso, o direito à ampla defesa não há de ser prejudicado devido a
impropriedade do recurso interposto.
22.7. Não se pode atribuir ao princípio da fungibilidade, entretanto, a mera troca de recursos que
implica tão-somente o exaurimento do direito a nova impugnação do ato decisório.
22.7.1. Com esse zelo, o eminente Ministro Bento Bugarin, adotando parecer da douta
Procuradoria, no relatório conexo à Decisão n° 87/97-TCU-2a Câmara (Ata n° 12/97), diante da
intempestividade de recurso de reconsideração, por mais de dois anos, dissentiu da proposta da Unidade
Técnica de conhecimento do feito como recurso de revisão, e votou por não o conhecer. No caso, a razão
decorreu do fato de o expediente impugnatório não se enquadrar em nenhuma das hipóteses elencadas no
art. 35 da Lei n° 8.443/92. Ora, se conhecido fosse, inequivocamente seria improvido o falho recurso e,
ainda, estaria precluso o direito de intentar o adequado recurso de revisão.
22.7.2. Noutro caso, de recurso de reconsideração interposto fora do prazo por apenas cinco
dias, face à intempestividade, foi conhecido como recurso de revisão, com invocação do princípio da
fungibilidade recursaL Como o recurso de revisão só pode ser interposto uma única vez, surgiu controvérsia
acerca da preclusão da faculdade recursal do responsável, quando interpôs novo recurso. O Ministério
Público entendeu que o primeiro recurso merecia ter relevada a intempestividade de apenas cinco dias, e
não transfigurado em recurso de revisão. Invocou o princípio da verdade material, prevalente no processo
administrativo do TCU, pelo que os prazos para recurso de reconsideração e pedido de reexame não devem
ser peremptórios. O Relator, Ministro Iram Saraiva, adotou a tese desenvolvida com maestria pelo
representante do Parquet, Dr. Walton Rodrigues (Acórdão n° 39/79-TCU-Plenário - Ata 9/97).
2.8. Nos casos abordados, de inadequação aos requisitos objetivos do recurso de revisão, bem como de
pequena intempestividade do recurso de reconsideração, certamente é desarrazoado invocar a fungibilidade
recursal para conhecer do recurso como de revisão.
22.9. Ao contrário, no caso do presente processo, o responsável exerceu, no tempo próprio, a faculdade de
interpor recurso de reconsideração. Destarte, à exceção de embargos de declaração ou de divergência,
outro não poderia ser o novo recurso interposto senão o de revisão, mormente considerando que todos os
requisitos, subjetivos e objetivos, de admissibilidade para o feito foram preenchidos. Vê-se, portanto, que o
recorrente, por desconhecimento apenas, trocou o nome do recurso.
22.10. Por derradeiro, força é salientar, também, que o não conhecimento deste recurso, pelo entendimento
de que, em face da negativa de provimento, o princípio da fungibilidade recursal não fora invocado
para beneficiar a parte, pode abrir precedente para que se utilizem com má-fé da faculdade recursal
nos processos que tramitam nesta Casa. Vejamos o porquê. Sabe o recorrente que, na praxe
processual do TCU, se a Unidade Técnica propõe que se não conheça do recurso, não se esgotará
por aí o seu exame, mas, diversamente do que ocorre nos procedimentos jurisdicionais, adentrará o
exame de mérito, culminando em conclusão com propostas sucessivas, ou alternativas, ao Tribunal.
Desse modo, tendo vista aos autos, o que lhe faculta o princípio da ampla defesa, tomaria
conhecimento dos pareceres da Unidade Técnica, assim como do Ministério Público, que lhes teriam
servido simplesmente como consultores. Uma nova instância recursal estaria aberta, além d
Mi n-VC_170C: \Trabalho \ votos \37527395.doc
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recursos de reconsideração e de revisão, surgindo um intermediário recurso de revisão
promiscuamente denominado de recurso de reconsideração, não passando, entretanto, de mero
ensaio para o recurso de revisão mesmo".
Após o exame da peça recursal, a instrução concluiu nos seguintes termos:
05.
" Considerando não ter o responsável logrado êxito em comprovar a boa e regular aplicação dos
recursos, mantendo-se omisso no dever de prestar contas; que houve infrações à norma regulamentadora de
gestão de convênios (IN/STN n° 3/90); e que se caracterizaram indícios de locupletamento ou desvio de
recursos públicos, propõe-se:
conhecer do expediente impugnatório, interposto pelo Sr. Adolfo Espíndula Filho, ex-Presidente
do Sindicato Rural de Santa Juliana/MG, como recurso de revisão, nos termos dos artigos 32, inciso III, e 35
da Lei n°8.443/92, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os termos do Acórdão n° 140/96-TCU2 a Câmara;
remeter cópia dos presentes autos ao Ministério Público da União para a adoção das providências
que julgar cabíveis, com fulcro no artigo 40 do Código de Processo Penal;
encaminhar o feito ao MP/TCU, de conformidade com o art. 232 do Regimento Interno/TCU;
dar conhecimento da decisão que vier a ser proferida ao responsável."
A douta Procuradoria, por intermédio de seu ilustre representante, Dr. MARINUS EDUARDO DE
06.
VRIES MARSICO, assim se pronuncia, no essencial:
"Examinando os autos, observamos, em acréscimo às considerações expendidas pela 10° SECEX (fls.
08 a 14 do Vol I), ao instruir o recurso interposto, o fato de que a nova documentação colacionada, além de
não comprovar a boa e regular aplicação dos recursos repassados, contradiz as próprias alegações
anteriormente feitas pelo responsável, em especial a declaração de fl. 48, que dá conta da existência de um
novo consultório dentário a partir de abril de 1992, enquanto a nota fiscal ora apresentada mostra a
aquisição em setembro de 1991, antes, até mesmo da formalização do plano de trabalho do Sindicato (fls. 07
a 09).
Dessa forma, manifestamos concordância com a proposição da Unidade Técnica, no sentido de
conhecimento do recurso como Revisão, negando-lhe provimento quanto ao mérito para manter, nos exatos
termos, o recorrido Acórdão n° 140/96 - 2° Câmara (fls. 37 e 38) e remetendo cópia da documentação ao
Ministério Público da União com base em dispositivo do Código de Processo Penal".
É o Relatório.
VOTO
Preliminarmente, entendo oportuno tratar da questão da admissibilidade da documentação
07.
encaminhada pelo responsável como "Recurso de Reconsideração".
Acolho, ante a falta de amparo legal, as conclusões dos pareceres, apresentados tanto pela 10'
08.
SECEX como pela douta Procuradoria, no sentido de ser incabível um novo recurso de reconsideração.
Quanto à tese, fundamentada no principio da fungibilidade recursal, de conhecer do expediente de
09.
fl. 01 como Recurso de Revisão para, no mérito, negar-lhe provimento, constante das conclusões uniformes
dos pareceres acima mencionados, afigura-se não ser a mais apropriada.
A grande dificuldade de acolhimento dessa tese exsurge do exame em confronto da peça recurs
10.
com o art. 35 da Lei n° 8.443/92.
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Dispõe o art. 35 da referida Lei, verbis:
"A ri. 35. De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo,
interposto, por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao
Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei, e
fundar-se-á:
1- em erro de cálculo nas contas;
II- em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão
recorrida;
III - na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida.
Parágrafo único. A decisão que der provimento a recurso de revisão ensejará a correção de todo e
qualquer erro ou engano apurado" (negritei).
À luz desse dispositivo legal, verifica-se que, no caso presente, os novos documentos acostados aos
autos não tiveram qualquer eficácia sobre a prova produzida, pois não foram suficientes para atingir o
resultado desejado pelo recorrente. Portanto, não estando preenchido o requisito previsto no art. 35, III, da
Lei n° 8.443/92, fica, ante a falta de amparo legal, prejudicada a aplicação ao caso concreto do princípio
da fungibilidade recursal. Em razão disso, o expediente de fl. 01 do vol. I não pode ser conhecido como
"Recurso de Revisão".
Concluída a análise dessa questão, tem-se, ainda, as ponderações da 10' SECEX constantes do
tópico 22.10 do Relatório supra. Sobre esse assunto, sou de opinião que o Tribunal deve orientar a
mencionada Unidade Técnica no sentido de, nos processos onde existir recurso de reconsideração já julgado
pelo Tribunal e os responsáveis, ou interessados, acostarem novos documentos caracterizando-os como
recuso de reconsideração, examinar, desde logo, as situações previstas na Resolução TCU n° 114/98 e adotar
as providências cabíveis para cada caso.
Quanto à proposta de se "remeter cópia dos presentes autos ao Ministério Público da União para a
adoção das providências que julgar cabíveis, com fulcro no art. 40 do Código de Processo Penal", entendo
que fica prejudicada pelas razões acima aduzidas, bem como pelo fato de a Unidade Técnica não ter
verificado "a existência de crime de ação pública" (art. 40 do CPP), mas apenas ter suposto a " existência de
indícios da prática de crime".
Por todo o exposto e considerado, com fundamento no § 3° do art. 29 da Resolução n° 77/96, com a
redação dada pela Resolução n° 114/98, entendo que o presente recurso, por não preencher os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 35, III, da Lei n° 8.443/92, deve ser considerado prejudicado pelo Tribunal.
Assim, com vênias por dissentir dos pareceres da 10' SECEX e do Ministério Público, Voto por
que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 8 de i ulhode 1998.

ALMIR C ELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 410 /98-TCU-Plenário
Processo n° TC- 375.273/95-6
Classe de Assunto: (I) - Recurso de Revisão referente à Tomada de Contas Especial instaurada em função
da omissão no dever de prestar contas.
3.Responsável: Adolfo Espíndula Filho
Entidade: Sindicato Rural de Santa Juliana/MG
Relator: Ministro Valmir Campeio
Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo de Vries Marsico
Unidade Técnica: SECEX/MG e 10' SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - com fundamento no art. 29, § 3° da Resolução n° 114/98, considerar prejudicado o recurso por ser
manifestamente impossível, ante a falta de amparo legal em virtude de não preencher os requisitos dos arts.
33 e 35, III, da Lei n° 8.443/92;
8.2 - orientar a 10' SECEX no sentido de, nos processos onde existir recurso de reconsideração já
julgado pelo Tribunal e os responsáveis, ou interessados, acostarem novos documentos caracterizados como
recuso de reconsideração, examinar, desde logo, as situações previstas na Resolução TCU n° 114/98 e
adotando as providências cabíveis para cada caso;
8.3 - encaminhar cópia desta Decisão ao responsável indicado no item 3 supra.
Ata n° 26/98 — Plenário.
Data da Sessão: 08/07/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Valmir Campeio
(Relator) e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

AL IR CA PELO
Ministro-Relator
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GRUPO II- CLASSE IV - PLENÁRIO
TC-425.208/95-8
NATUREZA: Tomada de Contas Especial
ENTIDADE: Centro de Ciências Humanas de Cuiabá
RESPONSÁVEL: Wlademir Lovato Fragão, ex-Presidente
EMENTA: Tomada de Contas Especial. Subvenção.social. Aplicação de
parte dos recursos em obras. Citação. Apresentação de alegações de
defesa. Impropriedades de natureza formal. Acolhimento. Contas regulares,
com ressalva, e quitação. Determinações. Baixa na conta Diversos
Responsáveis.
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da verificação, na prestação de contas, de
desvio de finalidade na aplicação de subvenção social (Registro no Siafi n° 016943) transferida em 31/07/1991
ao Centro de Ciências Humanas de Cuiabá, no valor de Cr$ 80.000.000,00, caracterizando a realização de
despesas de capital, quando tais recursos deveriam ter sido utilizados em despesas correntes para concessão
de bolsas de estudo e assistência educacional (fl. 36).
Citado (fls. 102/104), o responsável, por intermédio de procurador devidamente habilitado (fl.
106), apresentou as alegações de defesa às fls. 110/120, abaixo sintetizadas, que foram analisadas pela
Secex/MT (fls. 130/139) conforme se segue, no essencial:
Defesa: apesar de ter encaminhado a prestação de contas tempestivamente, foi cobrado
posteriormente como se estivesse inadimplente, tendo juntado ao processo comprovantes da entrega da
mesma;
a.1) Análise da Secex: a documentação correspondente à 2' via da prestação de contas às fls.
04/09 é suficiente para caracterizar a irregularidade imputada ao responsável, qual seja o desvio de finalidade
na aplicação dos recursos;
Defesa: ao solicitar a subvenção, obteve instruções conforme Circular da Comissão Mista
de Orçamento, datada de 1985, que não consta neste processo, no qual fica patente que poderia aplicar os
recursos em obras sociais, educacionais, culturais e hospitalares, não podendo, por isso, ser acusado de desvio
de finalidade;
b.1) Análise da Secex: a mencionada Circular, que constava no TC-425.127/93-1 e foi juntada
à fl. 127 deste processo, representaria uma afronta à Lei n° 4.320/64 e é anterior à legislatura em que foi
apreciado o orçamento de 1991, relativo à subvenção social em questão, aplicando-se à mesma as instruções
juntadas à fl.129, cujo item 6 dispõe que tais recursos não podem custear gastos de construção, ampliação,
aquisição de imóveis e de material permanente, e demais despesas de capital e investimentos;
c) Defesa: a prestação de contas encaminhada em 1991 teria sido considerada aprovada,
conforme documentos do Sistema Siafi (fl. 80), achando estranho que posteriormente tenha o Controle Interno
certificado a irregularidade dos fatos constantes neste processo (fls. 95/97);
c.1) Análise da Secex: pode ter havido engano no lançamento inicial efetuado no Siafi
relativamente à subvenção em questão, uma vez que atualmente a situação da transferência consta como
inadimplente (documento do Siafi à fl 83).
0
Por fim, a instrução da Secex/MT, fazendo menção aos arts. 59 e 60, caput e § 3 e alíneas,
do Decreto n° 93.872, de 23/12/1986, afirma que a subvenção social se destina a cobrir despesas de custeio
e será concedida a instituições públicas e privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa,
não podendo servir para aumentar o patrimônio da instituição, como aconteceu no presente caso e nos
relativos aos processos TC-425.174/96-4, TC-425.175/96-0, TC-425.176/96-7, TC-425.201/95-3 e TC425.209/95-4, em tramitação neste Tribunal. Admite apenas como corretas as despesas relacionadas com a
aquisição de livros para a biblioteca, no valor de Cr$ 1.708.426,30, visto que se enquadram como assistência
educacional.
1
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Diante do exposto, propõe a Secex, com a anuência do Ministério Público (fls. 140/141), sejam
rejeitadas as alegações de defesa e fixado novo prazo para que o responsável recolha, aos cofres do Ministério
da Educação e do Desporto, a importância de Cr$ 78.291.573,70, atualizada monetariamente e acrescida dos
juros de mora calculados a partir de 31/07/1991.
É o Relatório.
VOTO
De fato, os autos demonstram que os recursos foram aplicados em finalidade diversa daquela
prevista. Entretanto, aquela finalidade era, não obstante, de interesse público. Por isso, embora concorde com
os pareceres, quanto à caracterização da irregularidade que deu origem a esta Tomada de Contas Especial,
entendo que tal irregularidade não justifica a imputação de débito, pois não houve má-fé por parte do
responsável, o qual efetivamente aplicou e prestou contas da subvenção social recebida; questionado, procurou
justificar a aplicação dos recursos em despesas que lhe pareceram devidas, alegando ter atendido às instruções
de uma Circular de 1985 da Comissão Mista de Orçamento, cujo texto, juntado aos autos pela Secex/MT, dá
respaldo às alegações do defendente.
Por outro lado, há vários precedentes relacionados com o mesmo assunto neste Tribunal em
que as respectivas contas foram julgadas regulares, com ressalva, por não se configurarem indícios de dolo,
locupletamento ou má-fé (Acórdão n° 004/97- ia Câmara, TC-650.302/96-6; Acórdão n° 177/97- Plenário,
TC-475.214/93-5; Acórdão n° 614/97-2' Câmara, TC-624.039/94-3; Acórdão n° 069/98-2' Câmara, TC524.066/94-9 e TC-524.071/94-2; e, em especial, o recente Acórdão n° 194/98-1' Câmara, TC-376.296/96-8,
compreendendo despesas de conservação e recuperação de bens imóveis, como é o presente caso).
Relativamente ao último precedente mencionado (Acórdão n° 194198-1a Câmara), vale destacar
a parte do Voto do Relator, Ministro Iram Saraiva, que faz menção à impossibilidade de o agente executor
ser responsabilizado quando não há regras adicionais sobre a forma de utilização e comprovação de verbas
recebidas, possibilidade que existe no caso de convênios:
"3. A propósito, releva notar que este Tribunal, diante da ausência de indícios de dolo ou
locupletamento, vem deliberando pela regularidade das contas dos responsáveis, com ressalva, quando
os elementos trazidos ao processo, embora padecendo de falhas formais, demonstram
satisfatoriamente a utilização dos recursos federais transferidos, como configurado na espécie.
4. Dando seguimento ao estudo da matéria, a Secex/MG alerta que, por se tratar de
Subvenção Social, durante o ato do acordo firmado entre as partes envolvidas, não ficam estabelecidas
regras definidas, como no caso de convênios, que possam servir de referencial para o uso do dinheiro.
Ressalta, de igual forma, a regra contida no art. 60 do Decreto n°93.872/86, 'verbis': — 'A subvenção
social será concedida independentemente de legislação especial a instituições públicas ou privadas de
caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa'.
5. Finalizando, a Unidade de Instrução manifesta seu entendimento, ao qual me associo, no
sentido de que o agente executor dos recursos provenientes de Subvenção Social não pode ser
responsabilizado por ato não vinculado, notadamente, quando as regras adicionais relativas à forma
de utilização e comprovação de verbas recebidas não foram previamente estabelecidas, em documentos
próprios."
Assim, dissentindo dos pareceres, VOTO por que o Tribunal adote o ACÓRDÃO que ora
submeto à apreciação deste E. Plenário.
Sala das Sessões, em 8 de julho de 1998

•

Carlos Atila Álvares da Silva
Ministro Relator
2
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Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência do desvio de finalidade na
aplicação de subvenção social recebida pelo Centro de Ciências Humanas de Cuiabá no exercício de
1991.
Citado, o responsável apresentou alegações de defesa, já analisadas pela Unidade Técnica.
Os argumentos do responsável são insuficientes para afastar a ocorrência da irregularidade
que deu ensejo a esta TCE, qual seja, a aplicação dos recursos em despesas de capital e não em despesas
correntes de natureza social. Refuta-se as alegações do Sr. Wlademir Lovato Fragão pelos seguintes
motivos:
a cópia da documentação entregue pela entidade à DEMEC/MT demonstra a aplicação
incorreta dos recursos, o que torna despicienda qualquer ação no sentido de provar que o responsável
entregou os originais da prestação de contas tempestivamente;
o documento denominado Boletim de Subvenções Sociais indica a finalidade da subvenção,
que é o custeio de bolsas de estudo e assistência educacional, não restando possibilidade de se admitir sua
aplicação em edificações;
ao contrário do que afirma o responsável, não há registro no SIAFI da aprovação da
prestação de contas.
O art.12, § 3 0, da Lei n° 4.320/64, ao conceituar subvenções, estabelece com clareza a
destinação de recursos dessa natureza: "Considerem-se subvenções, para os efeitos desta lei as
(grifamos)
transferências destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas...".
Consta da fl. 129 parte das instruções recebidas pelos beneficiários das subvenções que trata
da aplicação desses recursos (vide fls. 129), sendo que, na área educacional, seria correto a realização de
despesas para:
"a) aquisição de material didático-escolar;
concessão de bolsas de estudos para ensino;
aquisição de alimentos para refeição de alunos durante o horário escolar;
aquisição de material de consumo escolar".
Dessa forma, entendemos que as despesas com livros para a biblioteca (Cr$ 1.708.426,30),
pela possibilidade de ser reconhecido na categoria material didático escolar, devem ser aceitas. Persistem
injustificadas as despesas identificadas como obras educacionais, obras hospitalares e aquisição de
máquinas e equipamentos.
Dessarte, manifestamo-nos pela rejeição das alegações de defesa e pelo estabelecimento de
-
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novo e improrrogável prazo para que o responsável comprove o recolhimento do débito, nos termos
propostos pela Unidade Técnica (fls. 138 e 139).
Ministério Público, em 9 de Junho de 1998

Ubaldo Alvesaldas
Procurador

•
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ACÓRDÃO N° 094 /98-TCU - PLENÁRIO
1. Processo n° TC-425.208/95-8
2. Classe de Assunto: IV — Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: Wlademir Lovato Fragão, ex-Presidente.
4. Entidade: Centro de Ciências Humanas de Cuiabá.
5. Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
6. Representante do Ministério Público: Dr. Ubaldo Alves Caldas, Procurador.
7. Unidade Técnica: Secex/MT.
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade
de Wlademir Lovato Fragão, ex-Presidente do Centro de Ciências Humanas de Cuiabá.
Considerando que a presente Tomada de Contas Especial foi instaurada em razão da
verificação, na prestação de contas, de desvio de finalidade na aplicação de subvenção social (Registro no
Siafi n° 016943) transferida em 31/07/1991 ao referido Centro, no valor de Cr$ 80.000.000,00, caracterizando
a realização de despesas de capital, quando tais recursos deveriam ter sido utilizados em despesas correntes
para concessão de bolsas de estudo e assistência educacional;
Considerando que, apesar das falhas formais, o responsável logrou comprovar a efetiva
aplicação dos recursos federais recebidos em objeto de interesse público;
Considerando os precedentes relacionados com o mesmo assunto neste Tribunal (Acórdão n°
ia
Câmara,
TC-650.302/96-6; Acórdão n° 177/97- Plenário, TC-475.214/93-5; Acórdão n° 614/97-2'
004/97Câmara, TC-624.039/94-3; Acórdão n° 069/98-2' Câmara, TC-524.066/94-9 e TC-524.071/94-2; e, em
especial, o recente Acórdão n° 194/98-1a Câmara, TC-376.296/96-8, em que constam despesas de conservação
e recuperação de bens imóveis, como é o presente caso); e
Considerando que, da mesma forma dos mencionados precedentes, as falhas observadas não
se caracterizam locupletamento ou má-fé por parte do responsável,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário,
com fundamento nos arts. 1 0 , inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei n° 8.443/92, em:
acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Wlademir Lovato Fragão e julgar as presentes
contas regulares, com ressalva, dando-lhe quitação;
determinar ao Centro de Ciências Humanas de Cuiabá que, na hipótese de recebimento de recursos
federais mediante subvenções ou convênios, observe a legislação vigente, em especial o disposto nos artigos
59 e 60 do Decreto n° 93.872, de 23/12/1986; e
determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Educação e do Desporto — Ciset/MEC que
providencie a baixa da responsabilidade do Sr. Wlademir Lovato Fragão na conta Diversos Responsáveis.
9. Ata n° 26/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 08/07/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator), Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

A

N ALENCAR~GUES
Procurador-Ueral
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GRUPO 1- CLASSE V - PLENÁRIO
TC-013.191/95-0 (com 8 volumes)
NATUREZA: Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização PND. Processo de privatização da participação acionária minoritária da
Petrobrás Química S.A. - Petroquisa na Polipropileno 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 da primeira, segunda e terceira etapas
de que trata a Instrução Normativa TCU n° 074/94. Procedimentos
adotados em conformidade com a legislação aplicável à espécie.
Aprovação. Ciência aos interessados. Arquivamento.

•

Trata-se do acompanhamento dos seis estágios do processo de privatização da participação
acionária minoritária da Petrobrás Química S.A. - Petroquisa na Polipropileno S.A., realizado em consonância
com a Instrução Normativa TCU n° 074 de 29/11/1994.
Transcrevo, a seguir, a elucidativa instrução de autoria da AFCE Maria do Amparo Coutinho,
do Grupo de Privatização (3 a Divisão Técnica da 9' Secex), por demonstrar apropriadamente as análises
efetuadas em atendimento à mencionada Instrução Normativa (fls. 226/235):
"A presente instrução refere-se ao acompanhamento, com base na IN n° 07/94, do processo
de desestatização da POLIPROPILENO S.A, envolvendo a alienação de 42,86% das ações ordinárias
e de 17,20% das ações preferenciais, correspondentes a 34,19% do capital social, pertencente à
Petrobrás Química S.A-PETROOUISA.
A Pohpropileno S.A. é uma companhia aberta de capital autorizado, com sede em CamaçariBahia, fundada em 10.10.74, tendo iniciado suas operações em 01.01.79.
A partir de fevereiro de 1989, a empresa deixou de industrializar resina de polipropileno, sua
principal atividade à época, passando a atuar basicamente como holding'. Seus principais acionistas
eram, além da Petroquisa, a Cevekol (massa falida) e a Cia Suzano, sendo o controle acionário exercido
conjuntamente, por força do Acordo de Acionistas.
São os seguintes os objetivos da Pohpropileno:
'a) a participação em outras empresas como sócia, sócia-quotista ou acionista, administração
de investimentos e empresas;
b) a indústria, comércio, desenvolvimento, processamento, importação, exportação,
transporte, representação e consignação de produtos químicos, petroquímicos, inclusive termoplásticos,
seus subprodutos, compostos e derivados, bem como a prestação de serviços relacionados às atividades
acima.'
A Pohpropileno detinha em 31.12.94 as seguintes participações:

•
1
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VALOR CONTÁBILRS mil

CONTROLADAS
100%

1.386

47 , 47%

47.379

Braspol Polímeros S.A.

45%

14.593

Norquisa-Nordeste Química S.A.

10%

52.764

2%

420

0,59%

421

0,02%

12

-

64

Norcom-Compostos Termoplásticos
do Nordeste S.A.
COLIGADAS
Polibrasil Indústria e Comércio S.A.

Koppol Films S.A.

•

Petrorio-Petroquímica do Rio de
Janeiro S.A.
Copene-Cia Petroquímica do
Nordeste S.A.
Ações, Quotas e Dep. de Incentivos
Fiscais

O capital social em 31.12.94 era de R$ 110.645.000,00, dividido em 5.278.976.000 ações
6.
ordinárias nominativas e 2.963.727.000 ações preferenciais nominativas.
DA PRIVATIZAÇÃO
1" Etapa: 1 0, 20 e 3° Estágios

•

•

A Polipropileno foi incluída no PND mediante Decreto n°522, de 18.05.92, sendo que seu
7.
processo de desestatização iniciou-se com o depósito das ações de titu. 'aridade da Petroquisa junto ao
Fundo Nacional de Desestatização-FND, conforme consta do Recibo de Depósito de Ações n° 112, de
28.05.92 (fih. 04).
De acordo com item 1.2.4 do Edital n° PND-06/95, a desestatização da Polipropileno
8.
encontra respaldo no art. 1° da Lei n°8.031, de 12.04.90, alterada pela Medida Provisória n°1.197,
de 24. 11.95.
No que concerne à contratação dos Serviços de Consultoria (Serviços A' e '13), responsáveis
9.
pela avaliação da Pohpropileno nos termos da Lei n° 8.031/90 e legislação complementar, constam dos
autos os seguintes elementos indicadores da realização do processo licitatório, sob a modalidade de
convite:
Cartas-Convite PND/CT-02/94-A e PND/CT-03/94-B (fls. 64 a 73 e fls. 121 a 131);
publicação no D.O.0 (fls. 20);
propostas das empresas vencedoras (fls. 32 a 52 e fls. 87 a 112);
atos de homologação dos resultados (11s. 53 e fls. 113).
Desse processo licitatório, resultou a contratação em 11.07.94 das empresas Trevisan
10.
Consultores de Empresas Ltda (Contrato PND/CT-02/94-B) e Natrontec-Estudos de Engenharia de
Processos Ltda (Contrato PND/CT-03/94-B).
No caso da desestatização da Pohpropileno, o BNDES contratou um terceiro consultor,
11.
mediante licitação, que se responsabilizou pela avaliação da situação jurídica da empresa e pela
montagem e execução de seu processo de alienação - item 1.2.6 do Edital. Tal serviço está previsto no
art. 35 do Decreto n° 724, de 19.01.93, vigente à época da contratação.
Comprovando a realização do processo licitatório nos termos da Lei n°8.666/93, constam dos
12.
autos os documentos retro mencionados (fls. 132 a 202).
\\Min-ca_132\c\relatorios\01319195.doc
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Para a execução do Serviço `C', foi contratada afirma Zakberg, Sodré Advogados S/C
(Contrato PND/CT-04/94-C de 11.07.94).
O exame preliminar do processo ora analisado verificou a inexistência de peças relativas à
contratação do Auditor Externo ((lis. 203), firma Boucinhas & Campos Auditores Independentes S/C,.
o que ensejou a realização de diligência ao BNDES - Oficio 82 I/95-9a Secex (fls. 205).
Atendendo à diligência, o BNDES encaminhou o Oficio P-509/95, de 28.12.95, e documentos
anexos (fls. 207 a 216), explicando que a referida contratação tratou-se de um complemento de serviços
licitados visando à desestatização da Petroquímica União S.A.-PQU e das participações minoritárias
da Petroquisa nas empresas situadas no Pólo Petroquímico de São Paulo, incluídas no PND mediante
Decreto de 05.03.91 (CBE, Oxiteno, Poliderivados, Polibrasil, Poliolefi nas e Petrocoque).
Quando da inclusão da Polipropileno no PND, em 18.05.92, considerando seu `estreito
relacionamento com o referido Pólo de São Paulo, através de participações acionárias,' o BNDES
decidiu acrescentar os serviços de Auditoria Externa ao contrato envolvendo a POU e demais empresas
0
do Pólo. Tal contratação fundamentou-se no art. 65, inciso II, alínea b e § 1 da Lei n°8.666/93 (lls.
210).
Entre os documentos remetidos estão a Carta Dir3-033/94, de 23.06.94, em que o BNDES
comunica à firma de auditoria o acréscimo contratual (lis. 213), e a cópia da publicação no Diário
Oficial de 08.07.94 do Extrato de Termo Aditivo ao Contrato PND/CT-01/92, de 29.09.92 (fis. 214).
Não consta daquelas peças o valor do aditamento, de modo que não podemos verificar se
o acréscimo contratual observou o limite de 25% previsto no art. 65, § I° da Lei n°8.666/93.
Segundo informação do Presidente da Comissão Especial, às fls. 211, o contrato original teve
seu preço fixado em CrS 251.600,00 (duzentos e cinqüenta e um mil e seiscentos cruzeiros) por
homem/hora de trabalho, em valores de 29.09.92.
Presumiu-se, partindo-se desse valor, que o acréscimo da Pohpropileno ao contrato não
atingiria o limite de 25% estipulado em lei (lis. 211).
O BNDES não remeteu as peças correspondentes ao processo licitatório, nem cópia do
contrato e do aditivo anterior, celebrados com afirma Boucinha & Campos. Entretanto, recorrendo ao
TC 009.368/93-0 - relativo ao acompanhamento da alienação das participações acionárias da
Petroquisa nas empresas do Pólo Petroquímico de São Paulo, atrás mencionadas -, verificamos que
também não consta do contrato original cláusula de preço baseada na estimativa do total de
homens/hora necessários à execução dos serviços de auditoria.
Tal fato acarretou determinação do Tribunal de que o BNDES observasse rigorosamente as
regras dispostas na Lei n°8.666/93 (Decisão n° 352/93-Plenário, Sessão de 04.08.93).
O BNDES já havia recebido determinação nesse sentido, quando do julgamento pelo Plenário
do TC 325.233/91-8, referente ao acompanhamento do processo de desestatização da Goiasfértil Decisão n°452/92, Sessão de 23.09.92, Ata n° 44/92-Plenário.
Mesmo recebendo determinação contrária, o BNDES fez aditamento visando a um acréscimo
contratual, novamente sem estimativa de homens/hora requeridos para a execução dos serviços de
auditoria, baseado apenas na presunção de que não estaria extrapolando o limite de 25% previsto no
art. 65, § I° da Lei n 08. 666/93.
Esse ato do BNDES significou infringência ao art. 55, inciso III da referida lei, além de ter
caracterizado reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal, enquadrando-se no que
dispõe o art. 220, inciso VII do Regimento Interno desta Casa.
O contrato com afirma de auditoria externa já está extinto. O leilão de venda das ações da
Pohpropileno ocorreu em 01.02.96, estando encerrado o processo de desestatização, conforme
comunicado do BNDES publicado no Diário Oficial de 15.07.96 (lis. 222).
Propomos, portanto, a audiência dos responsáveis pelo aditamento irregular, para que
justifiquem o descumprimento à determinação de que o BNDES incluísse cláusula de preço de serviços
de auditoria, ainda que baseados em estimativa de homens/hora necessários à consecução desses
serviços (Decisões n° 452/92 e no 352/93, Plenário, de 23.09.92 e 04.08.93, respectivamente, citadas
anteriormente).
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Quanto ao primeiro e terceiro estágios, podemos considerá-los regulares, sendo atendida a
28.
legislação em vigor.
2" Etapa: 4°e 5° estágios
Serviços 'A' e 'IV

e.

•

A avaliação econômico-financeira da Pohpropileno _realizada por Trevisan Consultores
de Empresas Ltda. (Serviço 'A') e por Natrontec-Estudos de Engenharia de Processos Ltda. (Serviço
'B) ocorreu com base no valor de suas participações acionárias nas empresas controladas e coligadas
(destacadas no quadro constante no 5° parágrafo).
A Trevisan informou no Relatório Final de Avaliação Econômico-Financeira ter adotado os
procedimentos descritos a seguir:
Por se tratar de uma empresa 'holding', foram feitos ajustes no valor de seus investimentos,
de forma a adequá-los ao valor de mercado.
Os valores de mercado das empresas Braspol, Koppol, Polibrasil e Copene foram oficialmente
fornecidos pelo BNDES, após aprovação dos preços mínimos correspondentes pelo Conselho Nacional
de Desestatização - CND.
No caso da Norcom, empresa sem atividades operacionais em que a Polipropileno detinha
100% de participação, considerou-se o valor contábil desse investimento, apurado mediante o critério
de equivalência patrimonial na data-base de avaliação. A Trevisan observou, entretanto, que as
demonstrações contábeis que deram origem ao cálculo de equivalência patrimonial não foram
auditadas.
Quanto à avaliação da coligada Norquisa (10% de participação), visto também ser uma
empresa holding' do setor químico e petroquímico, procedeu-se de forma análoga à da Pohpropileno,
ajustando-se seu patrimônio líquido ao valor de mercado de suas participações acionárias (ver Balanço
Patrimonial Ajustado, Vol. I, fls. 54).
O valor do investimento da Polipropileno na Petrorio (0,59% de participação) foi considerado
como perda efetiva, em razão de a empresa estar paralisada, sem previsões de início de suas atividades
(Vol. 1, fls.57).
Os incentivos fiscais foram considerados pelo seu saldo contábil (Vol. I, fls. 57).
Assim, partindo-se de um patrimônio líquido de R$ 116.893 mil em 31.12.94, a Trevisan,
seguindo os critérios e procedimentos acima descritos, efetuou um ajuste positivo de R$ 68.631, obtendo
para o patrimônio líquido um valor de R$ 185.524 mil. A participação da Petroquisa na Pohpropileno
foi avaliada, portanto, em R$ 63.431 mil. A tabela constante às fls. 16 do Vol. I traz os valores utilizados
nesse ajuste.
Relativamente ao Serviço 'B', executado pela Natrontec, não houve diferença entre o trabalho
desenvolvido por esta consultora e o realizado pela consultora responsável pelo Serviço 'A'.
Conforme coloca a Consultora Natrontec, o cálculo do valor das ações da Polipropileno teve
por base o valor do patrimônio líquido apresentado no Balanço Patrimonial de 31.12.94, deduzindo-se
daí o valor contábil das participações de empresas controladas e coligadas incluídas no PND,
somando-se em seguida o resultado das avaliações de forma a se obter o valor da empresa. A Tabela
8 do Relatório (Vol. I, fls. 87) contém o Demonstrativo dos Ajustes ao Patrimônio Líquido da
Pohpropileno.
O valor encontrado pela Consultora 'B' para o patrimônio líquido ajustado foi de R$
185.730.843,00. A participação da Petroquisa na Pohpropileno - 34,19% - correspondeu assim a R$
63.501.375,37.
A pequena diferença entre os valores encontrados pelas consultoras ao avaliarem a
Pohpropileno se explica pelo fato de: a Natrontec não haver incluído em sua avaliação as participações
na Petrorio e na Copene (0,59% e 0,02%, respectivamente); existir erro da Trevisan quanto ao cákulo
da participação da Polibrasil na Polipropileno; e haver divergência em relação ao ajuste do patrimônio
líquido da Norquisa.
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Considerando, entretanto, que os fatos citados referem-se a valores inexpressivos em
comparação ao valor total da Pohpropileno, entendemos serem irrelevantes, de modo que os números
encontrados pelas consultoras refletem adequadamente o valor de mercado da participação da
Petroquisa na empresa em exame.
Serviço 'C'
A avaliação da situação jurídica da Pohpropileno e a montagem e execução do processo de
alienação da participação acionária detido pela Petroquisa foram realizadas pela firma Zalcberg Sodré
Advogados S/C.
Relativamente à avaliação da situação jurídica da empresa, envolvendo a análise dos
contratos vigentes na data-base (31.12.94); dos aspectos contenciosos (ações indenizatórias, ações de
natureza fiscal, cível e trabalhista), e dos aspectos trabalhistas e previdenciários, não foi constatado
nenhum fato que viesse a comprometer o processo de desestatização da Pohpropileno.
No que diz respeito às ações de natureza fiscal (Vol. I, fls. 104), foram solicitadas mediante
diligência ao BNDES (Oficio n°821/95 - 9 ° SECEr, mencionado anteriormente) informações acerca dos
valores a serem recebidos pela Pohpropileno em razão do julgamento favorável à empresa das ações
citadas no item 8.2 do relatório da Zakberg, Sodré Advogados.
Por meio do Oficio P-509/95, o BNDES atendeu à solicitação. Verificamos com base nos
números enviados (fls. 208), que tais valores são insignificantes, não exercendo influência sobre o valor
de venda da empresa.
Em sua análise dos aspectos patrimoniais, a Zakberg, Sodré Advogados constatou a
inexistência de bens de propriedade da Pohpropileno que pudessem ser caracterizados como ativo nãooperacional.
Havia somente uma associação cultural, esportiva e social dos funcionários da empresa,
denominado Grêmio Polipropileno, avaliado em US$ 500.000,00. Essa associação possuía
personalidade jurídica própria, não se confundindo seu patrimônio com o da Pohpropileno. Uma vez
que o destino dado ao Grêmio não afetaria a modelagem de venda da empresa, a consultora optou por
deixar tal questão para ser tratada posteriormente.
Analisando, portanto, os relatórios de avaliação econômico-financeira (Serviços 'A' e `B ),
bem como o relatório de avaliação da situação jurídica (Serviço 'C') concernentes à alienação da
participação da Petroquisa na Polipropileno, concluímos pela sua regularidade em relação às
informações neles contidas, podendo assim considerarmos o 4° estágio satisfatoriamente cumprido.
Preço Mínimo e Edital
O Conselho Nacional de Desestatização - CND fixou o preço mínimo para a totalidade das
ações representativas do capital social da Pohpropileno em R$ 206.718.428,75 (duzentos e seis milhões
setecentos e dezoito mil quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos) - item 2.3 do Edital
de Alienação, fls. 117. Para as ações objeto de oferta (34,19% do capital social), o preço foi de R$
70.679.966,10 (setenta milhões seiscentos e setenta e nove mil novecentos e sessenta e seis reais e dez
centavos).
Conforme consta do item 2.3.1 do Edital, o preço mínimo de alienação das ações ofertadas
foi aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária dos acionistas da Petroquisa, em 05.09.95 (Vol.
I, fls. 118).
Referentemente ao edital de venda das ações, Edital n° PND-06/95, publicado no Diário
Oficial de 01.12.95, fls. 23.011 a 23.017, verificamos estar de acordo com o disposto no artigo 11 da
Lei n°8.031, de 12.04.90 e com o art. 28 do Decreto n°1.204, de 29.07.94.
Considerando o atendimento da legislação em vigor, temos por cumprido o 5° estágio,
descrito na IN n° 07/94.
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6° Estágio
Mediante leilão público, realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiros, no dia 01.02.96,
foram arrematadas 2.262.418.162 ações ordinárias nominativas e 463.380.762 ações preferenciais,
correspondentes a, respectivamente, 42,86% e 17,20% do capital votante e preferencial da
Polipropileno.
As ações, representando no total 34,19% do capital social da empresa, foram adquiridas por
Suzano Resinas Petroquímicas Ltda. Após essa aquisição, a Cia. Suzano, que detinha 30% das ações
ordinárias e 42,13% das ações preferenciais passou a deter o correspondente a 72,9% e 59,33% dessas
ações.
As ações ordinárias foram vendidas ao preço de US$ 67,4 milhões, enquanto as preferenciais
foram vendidas por US$ 13, 8 milhões, resultando num total de US$ 81,2 milhões. Não houve ágio na
venda das ações.
Quanto aos meios de pagamento, foram utilizados: US$ 1,7 milhões em Certificados de
Privatização; US$ 71,3 milhões em Dívida Securitizada da União e US$ 8,1 milhões em moeda corrente.
Não consta da documentação remetida pelo BNDES, referente a este estágio, o contrato
formalizado com a adquirente das ações, Cia. Suzano.
Relativamente à auditoria independente, afirma Boucinhas & Campos S/C, contratada para
esse serviço, manifesta-se pela regularidade do processo (fls. 223 e 224).
Mediante Oficio AT- 072/96, de 16.10.96, o BNDES encaminhou o dossiê das despesas
administrativas, constituindo-se no Vol. VIII deste processo. O quadro a seguir apresenta sinteticamente
as despesas incorridas:

I
a

•

VALOR ( R$)
126.809,45
19.000,00
18.000,00
14.888,00
606,24
1.179.303,69

NATUREZA
Publicidade legal
Consultoria A
Consultoria B
Consultoria C
Auditoria Externa
TOTAL

1

O total das despesas representou 1,45 % do valor obtido com a venda, não havendo no
demonstrativo encaminhado gastos considerados irregulares.
A aprovação do sexto estágio fica, assim, condicionada ao encaminhamento do contrato
assinado com a Cia Suzano, acompanhado da manifestação do Gestor do FND, o BNDES, sobre o fiel
cumprimento de seus termos, tal como dispõe a IN n° 07/94.

Considerações Finais
Verificamos, com base no exame do primeiro ao sexto estágios do processo de desestatização
da Polipropileno, que o segundo estágio apresentou o problema relativo à contratação do auditor
externo, sem que o preço total do serviço estivesse indicado, contrariando o art. 55, inciso III da Lei n°
8.666/93, e enquadrando-se no disposto no art.222, inciso VII do Regimento Interno.
Quanto ao sexto estágio, tendo em vista o não encaminhamento do contrato formalizado com
a Cia. Suzano, adquirente das ações da Pohpropileno, deixamos de opinar quanto à sua regularidade
enquanto não for sanada essa pendência.
A proposta de regularidade dos primeiro, terceiro, quarto e quinto estágio deverá constar da
instrução que se pronunciar definitivamente sobre o processo.
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Conclusão
Diante do exposto, somos por que, preliminarmente, o Tribunal adote as seguintes propostas:
ordene a audiência dos responsáveis no BNDES pelo Aditivo n°2 ao Contrato PND/CT01/92, de 29.09.92 - Sr. Pérsio Anda e Sra. Elena Landau (respectivamente, Presidente e Diretora de
Desestatização, à época) -, por terem infringido o art.55, inciso III da Lei n°8.666/93, descumprindo,
assim, a determinação relativa à inclusão em contrato de cláusula de preço, expressa nas Decisões n°
452/92 e n° 352/93, ambas do Plenário, exaradas nas Sessões de 23.09.92 e 04.08.93, respectivamente;
determine ao BNDES o encaminhamento do contrato formalizado com Suzano Resinas
Petroquímicas Ltda., adquirente das ações da Polipropileno, devidamente acompanhado da
manifestação do Gestor sobre o fiel cumprimento de seus termos."
67.

41,

Mediante Despacho de fl. 237, foi determinado o encaminhamento dos autos à 9 a Secex para
promover a audiência do responsável e o requerimento sugeridos na instrução acima transcrita.
Em atendimento, fizeram-se presentes neste Tribunal as razões de justificativa de fls. 246/249,
acompanhado dos documentos de fls. 250/255, as quais foram analisadas pela 9 a Secex na instrução de fls.
256/259 da AFCE Maria do Amparo Coutinho, que transcrevo em parte:
"O exame dos documentos referentes ao acompanhamento de desestatização da
POLIPROPILENO S.A. revelou falhas relativamente ao cumprimento pelo BNDES do segundo e do
sexto estágios da Instrução Normativa n° 07194,o que resultou em propostas de audiência e diligência,
acolhidas pelo Sr. Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, mediante despacho de 24.07.97
(fls. 237).
Os ofícios de audiência e de diligência foram respondidos tempestivamente, sendo analisados
a seguir:

AUDIÊNCIA - OFÍCIOS N''S 380197 e 381197 - 9" SECEX

•

Por intermédio dos Ofícios n's 380 e 381, de 04.08.97 (fls.243 e 244), foi determinada a
audiência do Sr. Pérsio Anda e da Sra. Elena Landau, responsáveis pela assinatura do Aditivo n° 2
ao Contrato PND1CT-01192, de 29.09.92, que infringiu o art. 55, inciso III da Lei n° 8.666193 e
descumpriu as Decisões n° 452192 e n° 352193, as quais determinaram ao BNDES a inclusão nos
contratos de cláusula de preço de serviços de auditoria, ainda que baseada em estimativa de
homens 'hora necessários à consecução desses serviços.
O contrato em questão (constante do TC - 009.368193-0), objetivando originalmente a
execução dos serviços de auditoria externa do processo de desestatização da Petroquímica União S.A.
e das participações minoritárias da Petroquisa nas empresas do Pólo Petroquímico de São Paulo
(incluídas no PND por Decreto de 05.03.91), foi celebrado com a firma Boucinhas & Campos
Auditores Independentes S/C. Não constou desse contrato cláusula de preço baseada na estimativa do
total de homens/hora necessários à realização dos serviços de auditoria, embora o BNDES já houvesse
recebido determinação com esse fim - Decisão n° 452192 - quando da apreciação do processo de
desestatização da Goiasfértil (TC 325.233191-8). Assim, ao ser apreciado o primeiro estágio do
processo de alienação das participações minoritárias da Petroquisa nas empresas do Pólo
Petroquímico de São Paulo, aqui referido (TC 009.368/93-0), houve nova determinação, resultando
na Decisão n° 352193, citada no parágrafo anterior.
O Aditivo n°2 ao Contrato PND1CT-01192, tal como o contrato original, foi firmado sem
cláusula de preço total, tendo havido acréscimo de serviços prestados pela Boucinha & Campos,
somente com base na presunção de o limite de 25 % previsto pelo art. 65, § 1° da Lei n° 8.666193
estava sendo observado (fls. 211).
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Em resposta conjunta (fls. 246 a 249), os mencionados responsáveis informam que o início
dos serviços de auditoria externa a partir da data de publicação do edital de alienação das ações, em
conformidade com o art. 29 do Decreto n° 1.204194, inviabiliza a estimativa da quantidade de horas
a serem prestadas nesses serviços. A razão disso é que a contratação do auditor externo ocorre
anteriormente à publicação do edital, não existindo ainda modelagem definida de venda da empresa,
nem previsão sobre as horas gastas com esclarecimentos a potenciais investidores, quantidade de
visitas a instalações da empresa, ou sobre o tempo de duração do leilão.
Tendo em vista esses fatos, os responsáveis pelo aditamento em questão esclarecem que
a estimativa do valor dos serviços de auditoria externa independente está vinculada ao valor limite
da modalidade de licitação escolhida para cada contratação. Além disso, considerando as Decisões
Plenárias n° 452192 e n° 352193, o BNDES passou a adotar nos contratos de auditoria externa a
redação transcrita a seguir:

'Preço dos Serviços: Pela prestação dos serviços objeto deste contrato, o BNDES pagará à
contratada a quantia de até R$ (valor limite previsto para a modalidade de convite no art.
23, inciso II, alínea 'a' da Lei n° 8.666193), limitada ao valor correspondente ao número total de
homens' hora efetivamente trabalhado, na execução do objeto do contrato, ao preço de R$
(preço do licitante vencedor da licitação) por homem/hora de trabalho.'

•

Relativamente ao Contrato n° PND1CT-01192, de 29.09.92, os responsáveis informam terem
seguido os procedimentos acima descritos. Assim, o preço do serviço foi fixado em Cr$ 251.600,00,
por homem/hora trabalho, sendo o valor máximo para a modalidade de convite estabelecido à época
em Cr$ 127.750.000,00, o que resultava, implicitamente, em uma estimativa total de horas
trabalhadas limitada a 507 horas.
Ao ser firmado em 23.06.94 o Aditivo n° 02, que acrescentou ao Contrato n° PND1CT01192 o serviço de auditoria externa independente do processo de desestatização da participação
acionária da Petroquisa na Polipropileno S.A., foi obedecido o art. 65, § 1° da Lei n° 8.666193, de
modo que se estabeleceu que os serviços contratados deveriam 'ser prestados nas mesmas condições
do referido Contrato, ora aditado'. Assim, prevaleceu o preço de Cr$ 251.600,00 por homem/hora,
reajustado pelo IGP-M, conforme o subitem 6.2 da Carta Convite PND1CT-01192.
Foram anexados à correspondência assinada pelos responsáveis cópia da fatura n° 17820
(fls. 250), relativa à quantidade de horas trabalhadas em decorrência do aditamento, e quadro
demonstrativo dos valores efetivamente pagos pela execução do contrato principal e seu aditivo,
atualizados monetariamente pelo IGP-M e convertidos em dólares norte-americanos (fls. 253).
Com base nesses anexos, os signatários da resposta encaminhada esclarecem que o
acréscimo ao contrato original foi de 9 horas, correspondendo a 5,33% da totalidade de horas
trabalhadas (169), o que ficou dentro do limite previsto no art.65, inciso I, alínea `19' da Lei n°
8.666193. Ressaltam ainda que o preço total pago pelo BNDES à contratada pela execução do
contrato principal e seu aditivo correspondeu a US$ 8.259,31, observando o limite constante do
art. 23, inciso II, alínea 'a' da Lei n° 8.666193, atualmente fixado em R$ 38.550,49, equivalente a
aproximadamente US$ 35.500,00.
Concluem os responsáveis que ao 'estipular expressamente que estava sendo celebrado sob
as mesmas condições do Contrato aditado, refletindo , assim, a cláusula de preço constante do
Contrato n° PND1CT-01192, de 29.09.92', o Aditivo n° 02 atendeu ao disposto no art. 55, inciso III
da Lei n° 8.666193. Além disso, o total pago observou o limite de 25% imposto pelo art. 65, inciso
I alínea 'tf da referida lei, sendo que o total dispendido foi muito menor do que o previsto para a
modalidade de convite.
Considerando que o BNDES não encaminhou os documentos relativos ao processo
licitatório, nem cópia do contrato original e do aditivo anterior celebrados com a firma de auditoria
externa Boucinha & Campos, conforme solicitado em diligência realizada realizada via Oficio 82195
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SECEX, de 18.12.95 (fls. 205), respondida às fls. 207 a 211; e considerando que não estava
explícito no Aditivo n° 02 o valor e o total de horas máximos a serem observados em decorrência dos
serviços prestados, não nos foi possível verificar o cumprimento do art. 55, inciso III e do art. 65,
§ I° da Lei n° 8.666193, o que resultou na determinação da audiência em exame.
Todavia, de acordo com as justificativas apresentadas, não houve extrapolação do limite
de 25 % de acréscimo contratual previsto em lei. Quanto ao preço total dos serviços prestados,
embora não existindo cláusula explícita no contrato a esse respeito, verificou-se que, indiretamente,
foi definido um valor global para os serviços, na medida em que se fixou como limite o valor máximo
previsto, à época, para a modalidade de convite.
Em atendimento às decisões do TCU que determinaram a inclusão de cláusula de preço
baseada na estimativa do total de homens/hora necessários à execução do serviço passou-se a adotar
cláusula-padrão limitando o valor do contrato ao disposto no art. 23, incisoII, alínea 'a' da Lei n°
9 0

-

8.666193.
Desta forma, aceitamos as razões de justificativas apresentadas e consideramos regular
cumprimento do segundo estágio da IN n° 07194.

DILIGÊNCIA - Ofício n° 383197 - 9" SECEX
No que concerne ao não encaminhamento do contrato formalizado com a SUZANO RESINAS
PETROQUÍMICAS, adquirente das ações da POLIPROPILENO, o BNDES informa por meio do Oficio
P-307I97, de 14.08.97, não existir tal contrato, não se aplicando ao caso em questão o disposto na
alínea 'e', inciso VI, do art. 3°, da Instrução Normativa n° 07194.
Entendemos assim estar cumprida a diligência, podendo ser considerado regular o
cumprimento do sexto estágio.

CONCLUSÃO:

•

Em face do exposto nesta instrução e na instrução inicial (fls. 226 a 235), e considerando
o cumprimento pleno da audiência e da diligência determinadas, verificamos estarem sanadas as
pendências relativas ao processo de desestatização da POLIPROPILENO S.A., de modo que, quanto
ao mérito, somos por que o Tribunal:
considere aprovadas a primeira, a segunda e a terceira etapas do processo sob exame, em
consonância com a IN n° 07194;
determine o arquivamento dos autos."

O Sr Secretário da 9' Secex manifesta-se de acordo com as propostas sugeridas pela Analista
É o Relatório.
VOTO

•

Em exame, nos termos da Instrução Normativa TCU n° 07/94, as três etapas do processo de
desestatização da participação acionária minoritária da Petrobrás Química S.A. — Petroquisa na Polipropileno
S.A., que foi incluída no Programa Nacional de Desestatização — PND por meio do Decreto n° 522, de
18/05/1992.
Os procedimentos ora analisados iniciaram-se ainda na vigência da Lei n° 8.031/90, que criou
o PND e foi alterada por sucessivas medidas provisórias, e do Decreto n° 1.204/94, que regulamentou essa
lei. Referidos normativos encontram-se revogados, respectivmente, pela Lei n° 9.491/97 e pelo Decreto n°
2.594/98, que hoje disciplinam a matéria.
O presente processo, cujo exame a 9' Secex efetuou à luz da referida Instrução Normativa,
cumpriu integralmente as mencionadas três etapas e recebeu da Unidade Técnica proposta de aprovação, vez
que se desenvolveu dentro das normas aplicáveis.
9
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Observo, entretanto, 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.
Assim, acolho os pareceres e VOTO por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora submeto
à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 8

de julho de 1998.

Carlos JÁtila Álvares da Silva
Ministro Relator

•

10
\\Min-ca_132\c\relatorios\01319195.doc

-51—

e

Tribunal de Contas da União

lenit
Secretária do

csaIdea

DECISÃO N° 41 1/98-TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-013.191/95-0 (com 8 volumes)
Classe de Assunto: V - Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização — PND. Processo de
privatização da participação acionária minoritária da Petrobrás Química S.A. — Petroquisa na Polipropileno
S.A.
Responsável: Luiz Carlos Delben Leite, ex-Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
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: 9a Secex.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
a) aprovar os procedimentos adotados no processo de desestatização da participação acionária minoritária
da Petrobrás Química S.A. — Petroquisa na Polipropileno S.A., relativa às três etapas estabelecidas pelo TCU
para o exame dos processos de privatização conforme IN-TCU n° 07/94, 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° 26/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 08/07/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator),
Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha
Benjamin Zymler.

•

•
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HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
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GRUPO II- CLASSE V - PLENÁRIO
TC-018.697/95-0 (com 09 volumes)
NATUREZA: Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização PND. Processo de privatização da participação acionária minoritária da Petrobrás Química S.A. - Petroquisa na Deten Química S.A.
ENTIDADE: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, Gestor do Fundo Nacional de Desestatização - FND
RESPONSÁVEL: Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-Presidente do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
EMENTA: Acompanhamento do Programa Nacional de Desestatização.
Processo de Privatização. Primeiro e segundo estágios aprovados em Decisão anterior. Avaliação do terceiro estágio de que trata a Decisão TCU sem
número de 28/05/1991, alterada pelas Decisões do Plenário rfs 351/92 e
306/93. Procedimentos adotados em conformidade com a legislação aplicável à espécie. Aprovação. Ciência ao responsável. Arquivamento.

Tratá-se do acompanhamento do terceiro estágio do processo de privatização da participação
acionária minoritária da Petrobrás Química S.A. - Petroquisa na Deten Química S.A., realizado em consonância com a Decisão Plenária sem número de 28/05/1991 (Ata n° 22/91, Anexo XIII), alterada pelas Decisões
do Plenário n's 351/92, de 01/07/1992 (Ata n°32/92), e 306/93, de 21/07/1993 (Ata n° 30/93).
Transcrevo, a seguir, a instrução de autoria do AFCE Teodomiro Aires Sampaio, do Grupo
de Privatização (3' Divisão Técnica da 9 3 Secex), por demonstrar apropriadamente as análises efetuadas quanto
ao referido terceiro estágio (fls. 150/152):
"O Tribunal, por meio da Decisão n° 417/96 - Plenário - decidiu (f7. 129):
aprovar o primeiro e o segundo estágios do processo de alienação da participação da PEIROOUISA no capital social da DETEN QUÍMICA;
determinar ao BNDES que informasse as razões da suspensão do leilão das ações da PETROOUISA na DETEN.
Na data prevista para o leilão, 18.06.96, o BNDES mandou publicar Comunicado Relevante
2.
em jornais de grande circulação anunciando a suspensão do leilão (f7. 122). Daí a determinação do
TCU
Atendendo a essa determinação, o BNDES (Oficio P-308/96-fl. 131) comunicou que a suspensão deveu-se ao fato de não ter havido pré-identificação de participante com montante financeiro suficiente para a realização do leilão.
Um outro oficio, SD-32/96- fl. 133, informa que o Conselho Nacional de Desestatização
(CND), reunido em 27.06.96, autorizou o BNDES a alienar as ações remanescentes da DETEN 11.045. 129.371 ações ordinárias -- sob a égide do Decreto n° 1.068/94.
O Decreto n° 1.068/94, na verdade, determina a inclusão de participações minoritárias no
Fundo Nacional de Desestatização (FND) mas não trata das condições de venda dessas participações.
O Decreto n° 1.204/94, art. 33, IV, é que prevê a adoção de procedimentos simplificados para os processos de desestatização de participações minoritárias, inclusive na fixação do preço mínimo.
Para melhor entender o caso, transcrevo a seguir o trecho da ata da reunião do CND relativo
à DETEN (17s. 136/137):
•

1E3. Deten Química S/A - O Dr. José Pio Borges referiu-se à Nota AD/DEODE 1 n° 18/96, de
21.06.96, em que se apresenta ao Conselho as providências tomadas e os resultados obtidos para se
1
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proceder à oferta de ações remanescentes da Deten Química S.A., de propriedade da Petrobrás Química
S.A. - PETROOUISA - conforme determinação do Conselho Nacional de Desestatização, registrada
na Ata da Reunião realizada em 23.05.96.
Considerando que a participação da PETROQUISA já foi ofertada em leilão especial por duas vezes
sem que a alienação fosse concretizada; que o novo leilão, marcado para 18.06.96 não foi realizado
por não terem sido apresentadas garantias suficientes para atingir o preço mínimo; e que esta participação é minoritária e, se devolvida à PETROOUISA deverá retornar ao Fundo Nacional de Desestatização - FND em obediência ao Decreto n° 1.068/94, sugeriu que o CND, com o fim de evitar-se uma
burocracia desnecessária, autorize o BNDES afazer a imediata transferência dessas ações para a escrituração daquele Fundo, para posterior alienação.
O Conselho Nacional de Desestatização aprovou a proposta nos termos apresentados.'
Em razão de disposições contidas em Acordo de Acionistas, a alienação das ações com direito
a voto está sujeita ao direito de preferência dos outros acionistas. Dentro do prazo estabelecido para
o exercício do direito de preferência, o acionista UNA manifestou-se no sentido de adquirir o equivalente a 7,07% do capital votante da DEIEN (2.734.500.000 ações ordinárias); o acionista UNIPAR recusou a oferta.
O capital votante da DETEN passou a ter a seguinte composição :
28,56%
- PEIROQUISA
35,63%
- UNIPAR
35,63%
- UNA
0,17%
- OUTROS
Na oferta pública, não se apresentaram candidatos que atendessem às condições estabelecidas
no edital de alienação. Diante dessa situação, o CND decidiu manter as ações da DETEN no FND.
Como se tratava agora de uma participação minoritária, as ações foram depositadas no Fundo, para
posterior alienação, sem passar pela PETROOUISA. Evitou-se um trâmite desnecessário, pois, se devolvidas à PETROOUISA, as ações necessariamente . seriam depositadas no FND em obediência ao Decreto n°1.068/94.
Embora a participação da PETROOULS'A na DETEN QUÍMICA já alienada corresponda a
apenas 7.07% do capital votante (R$ 12.015.492,18), faltando vender o equivalente a 28,56% do capital
votante (R$ 48.532.699,05), os procedimentos adotados pelo BNDES e pelo CND para manter essas
ações no FND, para posterior alienação como participação minoritária, estão em conformidade com
a legislação referente à privatização (Lei n° 8.031/90, e alterações, Decreto n° 1.068/94 e Decreto n°
1.204/94).
Dessa maneira, resta analisar os documentos relativos ao exercício do direito de preferência
e que implicaram na venda de uma participação da PETROOUISA no capital da DETEN. Esses documentos compõem o Terceiro Estágio do processo de privatização de acordo com a Decisão s/n° de
28.05.91, alterada pela Decisão n°351/92 e pela Decisão n°306/93.
TERCEIRO ESTÁGIO
Integram esse estágio os documentos relativos à venda e à liquidação financeira, a relação
dos compradores, o relatório da auditoria independente, o comunicado de encerramento.
Como já se disse, o leilão foi suspenso por falta de compradores e o sócio UNA exerceu o direito de preferência sobre 7,07% do capital votante da DETEN.
Ao exercer o seu direito de preferência, o acionista UNA o fez nas condições estipuladas
no Edital ( fls. 36/37, 103/105 e 143/146): 10% em moeda corrente nacional e o restante em títulos;
R$ 4,39 por lote de mil ações (R$ 12.015.492,18 por 2.734.500.000 ações ordinárias).
A empresa contratada para exercer a função de Auditor Externo do Processo, Deloitte Touche
Tohmatsu, parecer de fl. 148, atesta a lisura e a transparência dos atos praticados, o atendimento às
disposições legais e regulamentares especificas, e a equidade de tratamento aos candidatos à aquisição
da participação da PETROOUISA na DETE1V.
2
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O Comunicado de Encerramento do processo de desestatização foi publicado na Gazeta Mer16.
cantil e no Jornal do Commércio de 27.11.96 (fl. 149).
AVALIAÇÃO DO TERCEIRO ESTÁGIO
A análise dos documentos incluídos no terceiro estágio indica que. foram cumpridas a Lei n°
17 .
8.031/90, e alterações, as decisões do Tribunal referentes à privatização, e o Edital n° PND/A04/95/DETEN (/7s. 20/49, 93/95, 103/105).
CONCLUSÃO
Em face do exposto, proponho que sejam aprovados os procedimentos relativos ao terceiro
18.
estágio desse processo de privatização."
A proposta da instrução recebeu a anuência da Diretora da 3 a Divisão Técnica (Grupo de Trabalho de Privatização), com o acréscimo de determinação para que o BNDES encaminhe ao Tribunal, com
antecedência mínima de trinta dias antes do leilão em bolsa, os estudos que embasarão a oportunidade e a
fixação do novo preço. O então Secretário-Substituto, hoje titular da 9a Secex, manifestou-se de acordo (fl.
153).
É o Relatório.
VOTO
Ressalto que, posteriormente à aprovação dos dois primeiros estágios do processo de privatização tratado nestes autds, conforme a Decisão n° 417/96—TCU—Plenário, a matéria passou a ser disciplinada
pela Lei n° 9.491, de 09/09/1997, teve alguns procedimentos modificados pela recente Lei n° 9.635, de
15/05/1998 (DOU. 1 de 18/05/1998), e foi regulamentada pelo Decreto n° 2.594, de 15/05/1998 (DOU.
1 de 18/05/1998).
Relativamente à determinação proposta pela Diretora da 9' Secex, entendo ser dispensável uma
vez que a Instrução Normativa TCU n° 07/94 já dispõe 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

8 de julho de 1998

Carlos itila Álvares da Silva
Ministro Relator

•
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DECISÃO N° 412 /98-TCU - PLENÁRIO

1. Processo n° TC-018.697/95-0 (com 09 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 Deten Química
S.A.
3. Responsável: Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social — BNDES.
4. Entidade: 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: 9a Secex.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
a) aprovar os procedimentos adotados no processo de desestatização da participação acionária minoritária
da Petrobrás Química S.A. — Petroquisa na Deten Química S.A., relativos ao terceiro estágio então estabelecido 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° 26/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 08/07/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator), Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.

•
HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS Á ILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO 1- CLASSE V - PLENÁRIO
TC-008.133/96-4
NATUREZA: Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização PND. Processo de privatização da participação acionária da Petrobrás
Fertilizantes - Petrofértil na Araxá Fertilizantes S.A. - Arafértil e na Indag
S.A.
ENTIDADE: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, Gestor do Fundo Nacional de Desestatização - FND
RESPONSÁVEIS: Eduardo Marco Modiano, André Franco Montoro
Filho e Pérsio Anda, ex-Presidentes 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
aos responsáveis. Arquivamento.

Trata-se do acompanhamento dos três estágios do processo de privatização da participação
acionária da Petrobrás Fertilizantes - Petrofértil na Araxá Fertilizantes S.A.- Arafértil e na Indag S.A.,
realizado em consonância com a Decisão Plenária sem número de 28/05/1991 (Ata n° 22/91, Anexo XIII),
alterada pelas Decisões do Plenário n's 351/92, de 01/07/1992 (Ata n° 32/92), e 306/93, de 21/07/1993 (Ata
n° 30/93).
Transcrevo, a seguir, a elucidativa instrução de autoria da AFCE Márcia Bassit Lameiro da
Costa Mazzoli, do Grupo de Privatização (3 a Divisão Técnica da 9' Secex), por demonstrar apropriadamente
as análises efetuadas em atendimento às mencionadas Decisões (fls. 424/441).

•

•

"1 INTRODUÇÃO
-

Trata-se da alienação das participações acionárias da Petrobrás Fertilizantes S/A PETROFÉRTIL nas empresas Araxá Fertilizantes S/A - ARAFÉRTIL e INDAG S/A, ambas incluídas
no Programa Nacional de Desestatização - PND pelo Decreto n° 99.666, de 1° de novembro de 1990,
publicado no DOU de 5/11/90. (fls. 01 e 02).
Em 23/01/92 e 15/04/94, respectivamente, foram alienadas as participações acionárias da
PETROFÉRTIL na IlVDAG S/A e na ARAFÉRTIL S/A, mediante Leilões Públicos realizados pela Bolsa
de Valores do Rio de Janeiro.
As informações contidas no presente relatório baseiam-se em documentos produzidos no
período de novembro de 1990 a abril de 1994 pelo BNDES e empresas consultoras contratadas para
realização dos serviços A' e 'B'. Dessa forma, dado o interregno existente entre a alienação das
participações acionárias da PETROFÉRTIL nas referidas empresas e a análise do processo pelo TCU,
pode ocorrer que muitas das informações aqui contidas não correspondam mais à realidade atual das
empresas analisadas ou mesmo das atividades por estas desenvolvidas, o que não invalida nem torna
desnecessária a análise dos documentos disponíveis, com base na legislação vigente à época, com vistas
à conclusão pelo Tribunal sobre a regularidade dos referidos processos de desestatização, nos seus
diferentes estágios.
1
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2- CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS
2.1.INDAG S/A
2.1.1. Histórico:
A INDAG, localizada em Cubatão, estado de São Paulo, caracterizava-se como empresa
prestadora de serviços de beneficiamento de matérias-primas para a produção de fertilizantes,
fabricando produtos que eram diretamente entregues aos contratantes dos serviços, que então se
encarregavam de comercializá-los. Dessa forma, a empresa não trabalhava com matérias-primas
próprias, mas com insumos colocados em suas instalações para fins de industrialização. As instalações
da INDAG eram utilizadas quase que integralmente pelos seus próprios acionistas, que dividiam a
capacidade de produção na mesma proporção de suas participações no capital.
As instalações da INDAG entraram em operação em 1975, constituindo-se no Complexo
Industrial de Cubatão, até então inteiramente controlado pela IAP S/A Indústria de Fertilizantes. Em
julho de 1985, como parte do seu programa de saneamento financeiro, a IAP, na condição de empresa
concordatária, decidiu desmembrar o Complexo de Cubarão do restante de seus ativos, transformando-o
numa nova empresa (a INDAG) e alienando parte de suas ações em favor da FOSFANIL e da
PETROFÉRTIL, pelo valor dos débitos que possuía respectivamente com o Banco do Brasil e com a
PETROFÉR TIL. Em conseqüência, a INDAG passou a ter, a partir de 1° de setembro de 1985, a
seguinte estrutura de capital, mantida inalterada até a data da alienação da participação minoritária
da PETROFÉRTIL, em janeiro de 1992.

IAP
PETROFÉRTIL
FOSFANIL
TOTAL

DO CAPITAL DA INDAG
% Ações Preferenciais
% Ações Ordinárias
35%
12%
23%
12%
6%
12%
64%
36%

% Total Ações
47%
35%
18%
100%

2.1.2. Distribuição do Capital Social da INDAG
O capital social da INDAG, subscrito e integralizado, até 31/03/91, era de Cr$
307.089.291,00, o que correspondia a 307.089.291 ações nominativas, com valor nominal de Cr$ 1,00
cada, conforme distribuição a seguir:

•
IAP
PETROFÉR TIL
FOSFANIL
TOTAL

•

Ordinárias
36.850.715
36.850.715
36.850.715
110.552.145

APITAL SOCIAL DA INDAG
Preferenciais
107.481.252
70.630.537
18.425.357
196.537.146

Total
144.331.967
107.481.252
55.276.072
307.089.291

2.1.3. Linha de Produção/Mercados e Concorrentes
Ocupando um terreno de 343 mil metros quadrados, e com construções e edificações
somando, aproximadamente, 48 mil metros quadrados, a INDAG tinha na sua configuração principal
como prestadora de serviços, a produção de ácido sulfúrico (198.000 t/ano), superfosfatos simples e
triplos (576.000 t/ano), produtos granulados (580.000 t/ano), sulfato de amônia (165.000 t/ano),
mistura de grãos (220.000 1/ano) e ensaque (445.000 t/ano).
A INDAG não comercializava seus produtos, apenas os beneficia para terceiros, que então
se encarregavam de colocá-los no mercado. Nenhum dos seus clientes (à época) exportavam seus
produtos, colocando-os integralmente no mercado interno. Entre os prestadores de serviços no ramo
de fertilizantes, a INDAG tinha como principais concorrentes a Takenaka e a Galvani. Quanto ao
mercado, este caracterizava-se como amplo, porém sazonal, com um pico de demanda concentrado no
segundo semestre, nos meses de junho a outubro.
2
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2.1.4. Recursos Humanos
Ao final de março de 1991, a INDAG contava com 478 empregados, dos quais 83 (17,4%)
relacionados a funções administrativas e os demais 395 (82,6%) diretamente ligados à produção.
A sazonalidade observada na produção da INDAG, em que o segundo semestre tradicionalmente concentrava o maior percentual de vendas, refletia-se no número de empregados da empresa.
Embora a maior parte deles se mantivesse no trabalho ao longo de todo o ano, a INDAG fazia um
ajuste fino nas turmas de produção, de modo a melhor adequar a folha de pagamento ao seu fluxo de
caixa.
2.1.5. Desempenho Econômico-Financeiro
Numa série de demonstrativos financeiros levantados para o período 1988-1990, em moeda
constante, a INDAG apresentou o seguinte desempenho:
BALANÇO PATRIMONIAL (em US$ mil)
Ativo:
Circulante
Realizável Longo Prazo
Permanente
Total do Ativo
Passivo:
Circulante
Exigível Longo Prazo
Patrimônio Líquido
Total do Passivo

Receita Líquida
Lucro Bruto
Despesas Operacionais
Receita Financeira Líquida
Lucro Operacional
Receita/Despesa não Operacional
Saldo Correção Monetária.
Lucro Antes IR
Provisão IR
Lucro Líquido

31.12.90
2.433,3
166,3
15.233,0
17.832,6

31.12.89
2.856,6
2.076,3
27.039,5
31.972,8

31.12.88
3.216,7
122,3
28.196,0
31.535,0

31.12.90
1.243,8
1.298,3
15.290,4
17.832,6

31.12.89
1.972,4
2.613,6
27.386,8
31.972,8

31.12.88
2.453,7
1.754,4
27.326,8
31.535,0

IVO DE RESULTADOS em US$ mi
31.12.89
31.12.90
21.170,0
18.733,8
4.314,8
8.597,1
851,1
2.145,8
-139,4
-515,1
-324,5
1.285,0
-542,1
29,5
-811,4
-3.249,0
-1.678,0
-1.934,5
271,9
52,6
- 1.406,1
-1.881,9

31.12.88
21.194,1
8.127,1
620,9
-333,2
3.160,3
27,0
-2.874,9
312,4
-87,4
225,0

Com base nas demonstrações financeiras apresentadas, pode-se afirmar que 90% dos ativos
da INDAG encontravam-se no permanente e os restantes 10% ficavam praticamente concentrados no
circulante. Pelo lado dos passivos, historicamente 86% estavam registrados no patrimônio líquido,
ficando os 14% restantes divididos em parcelas aproximadamente iguais entre o circulante e o exigível
a longo prazo.
Esta grande concentração de valores no ativo permanente e no patrimônio líquido pode ser
explicada pelas próprias características da INDAG que ao operar como prestadora de serviços, girava
um capital naturalmente menor que uma empresa similar, que fosse efetiva produtora de fertilizantes.
Apesar das dificuldades macroeconômicas ocorridas no período da análise (realizada pelo
BNDES), a INDAG vinha trabalhando, naquela época, com capital de giro próprio positivo, ao lado
de um nível de endividamento bastante reduzido.
3
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No que tange ao resultado, os números da INDAG refletem os problemas enfrentados pela
empresa à época. Apesar de margens brutas razoáveis (média de 30%), a INDAG perdia pesadamente
na conta de 'paralisações não programadas', como são definidas todas as paradas provocadas por falta
de serviço ou por problemas de layout da empresa. Tais paralisações reduziram consideravelmente as
margens operacionais da INDAG tornando-as até negativas, conforme ocorreu em 1989.
2.1.6. Meio Ambiente
Embora situada num polo industrial famoso por condições ambientais degradadas, consta
que a INDAG encontrava-se, até 1991, numa situação totalmente regularizada junto aos órgãos
ambientais locais, tendo realizado investimentos significativos no despoeiramento de suas principais
unidades.
2.2. ARA FÉRTIL S/A
2.2.1. Histórico:
A ARAFÉRTIL foi estabelecida em 2 de abril de 1971, sob a denominação de Araxá S/A
Fertilizantes e Produtos Químicos, com sede na cidade de Araxá (MG), com o objetivo de mineração
em geral e industrialização e comércio de minérios e produtos químicos, principalmente de fosfatos,
fertilizantes, seus derivados, similares e conexos.
Em abril de 1972, a empresa firmou contrato de arrendamento da jazida de Barreiro com a
CAMIG - Cia. Agrícola de Minas Gerais (atual COMIG), titular de direito de lavra de apatita e
associados e do pirocloro, para promover o aproveitamento econômico da jazida.
A construção de sua Usina Experimental iniciou-se em 1972, mediante associação entre o
BNDES, o Grupo Santista e a Cia. Portland Itaú. A Usina Industrial foi construída entre 1974 e 1978,
quando a empresa entrou em sua fase operacional propriamente dita. Em 1979, numa reestruturação
entre acionistas, saíram o BIVDES (substituído pela PETROFÉRTIL) e o Itaú (substituído pela FIBASE
e, depois pela FERTISUL, empresa do Grupo Ipiranga).
O contrato de arrendamento sofreu modificações em dezembro de 1990, época em que a
ARAFÉRTIL recebia autorização para aumentar sua capacidade de mineração, para novos valores de
arrendamento, incluindo um pagamento mínimo fixo anual em bitolados ou em dólares americanos.
Este pagamento mínimo fixo era função da capacidade produtora da mina, sendo que para níveis de
produção superiores a 3.120 mil toneladas/ano, incorreria uma parcela extra variável.
A estrutura societária da empresa, até 1993, encontrava-se dividida em partes iguais entre
L, a OUIMBRASIL (do Grupo Moinho Santista) e a FERTISUL (do Grupo Ipiranga).
a PETROFÉRTI
A ARAFÉRTIL foi fundada e sempre operou como empresa privada. A integralizaçã o de
recursos estatais visou complementar as fontes necessárias ao empreendimento, tendo sempre se
mantido em caráter minoritário.
2.2.2. Composição e distribuição do Capital Social da ARAFÉRTIL
O capital social da ARAFÉRTIL, no momento imediatamente anterior à desestatização, era
de Cr$ 41.534.658.237,48, sendo representado por 1.452.117 ações nominativas sem valor nominal,
conforme segue:
RÃ FÉRTIL

ACIONISTA
OUIMBRASIL
PETROFÉRTIL S/A
FERTISUL S/A
OUTROS
TOTAL

AÇÕES
484.036
484.036
484.036
9
1.452.117

%
33,33
33,33
33.33
100,00

2.2.3. Linha de Produção/Mercados e Concorrentes
A unidade industrial da ARAFÉRTIL localiza-se na área denominada Barreiro, situada cerca
de 6 km ao sul da cidade de Araxá. A localização da ARAFÉRTIL constitui-se em um de seus pontos
fortes, uma vez que alguns dos mais importantes pólos agrícolas do país (como o Triângulo Mineiro,
4
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o noroeste de São Paulo e o sul de Goiás) encontram-se na área de influência da empresa.
A ARAFÉRTIL explora minérios da Jazida do Barreiro, de propriedade da COMIG - Cia.
Mineradora de MG. A área que contém fosfato encontra-se inserida na concessão do DNPM, tendo sido
arrendada à ARAFÉRTIL por um período de 50 anos, contados a partir de 25/5/77 (até 2027).
Além das condições favoráveis para o escoamento de sua produção até os principais centros
consumidores (Brasília, Goiânia, Ribeirão Preto e Casa Branca) e produtores (Cubatão (SP) e Rio
Grande (RS)) a ARAFÉRTIL não encontra maiores problemas em relação ao abastecimento de insumos.
O ácido sulfúrico e a amônia, dois dos mais representativos insumos consumidos, são recebidos por via
rodoviária, procedentes principalmente de São Paulo, Minas Gerais e Sergipe.
A ARAFÉRTIL é uma empresa integrada, produzindo desde o minério até os fertilizantes
fosfatados simples e suas fórmulas, passando pela produção de rocha fosfática. Comercializa os
seguintes produtos (dados de 1991):
minério bitolado - 114 ton/ano
concentrado úmido - 32 ton/ano
concentrado seco - 449 ton/ano
FAPS -finos de apatita - 31 ton/ano
SSP - superfosfato simples - 55 ton/ano
SSP amoniado - 76 ton/ano
FNPA -fosfato natural parcialmente acidulado - 180 ton/ano
NPK - pequena parcela da produção, trata-se de fertilizantes vendidos já em sua forma
mais complexa, na sua forma final, para o mercado consumidor.
No caso da rocha fosfática, os principais concorrentes da ARAFÉRTIL, à época, eram a
GOIASFÉRTIL e a FOSFÉRTIL para o mercado localizado no interior do país, enquanto a rocha
importada era o principal concorrente na região costeira.
Analisando-se o quadro de competidores, conclui-se que a ARAFÉRTIL sempre apresentou
boas condições de competitividade em todas as regiões que compõem seu mercado de rocha fosfática.
A sua localização, os custos e despesas operacionais relativamente baixos foram os fatores definidores
da competitividade da empresa.
2.2.4. Recursos Humanos
Mais de 98% dos empregados da ARAFÉRTIL encontravam-se alocados em Araxá, havendo
um pequeno contingente no escritório de vendas de São Paulo e no depósito de produtos de Paulínia
(SP). Em junho de 1992 a empresa contava com 811 empregados, sendo 588 da área de operação e 223
da área de administração.
2.2.5. Desempenho Econômico-Financeiro
Numa série de demonstrativos financeiros, em moeda constante, para o período de 1988 a
junho de 1992 a ARAFÉRTIL apresentou a seguinte evolução:
BALANÇO PATRIMONIAL (em US$ mil):
Ativo:
Circulante
Realizável/LP
Permanente
Total Ativo
Passivo:
Circulante
Exigível/LP
Patrim. Liquido
Total Passivo

06/92
19.095
2.910
54.331
76.336

12/91
10.796
11.969
53.269
76.034

12/90
21.298
463
67.052
88.813

12/89
14.150
6.365
61.418
81.932

12/88
15.573
3.791
67.657
87.021

06/92
4.892
15.250
56.194
76.336

12/91
4.204
13.239
58.591
76.034

12/90
4.350
17.382
67.080
88.813

12/89
5.458
21.282
55.192
81.932

12/88
5.530
27.591
53.900
87.021
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Receita Líquida
Lucro Bruto
Desp. Operac.
Rec.Financ.Liq
Lucro Operac.
Rec./Desp ti Op.
Saldo Cor.Mon.
Lucro Antes IR
Provisão IR
Lucro Líquido

06/92
21.849
9.013
17.563
-15.698
-8.550
1
2.466
-6.084
- 6.084

(anto

O Sactotdda do Plonalle TC-N 2
RATIVO DE RESULTADOS: Em US$ mil
12/89
12/90
12/91
99.821
80.958
70.723
41.275
29.477
22.215
9.634
6.150
6.629
25.247
16.457
15.925
54.653
38.087
28.844
-10.313
-2.009
-33
-43.369
-35.324
-32.022
972
755
- 3.211
327
340
556
415
- 3.211

12/88
76.552
32.921
6.806
5.567
32.003
-23
-29.456
2.524
2.524

A situação patrimonial da ARAFÉR TIL sempre foi confortável, sobretudo se comparada com
outras empresas do próprio setor, já que manteve como estratégia operar seu ciclo de produção com
recursos próprios. Seu grau de endividamento, em junho de 1991, era de 26,4%.
Um sinal indicador da vitalidade da ARAFÉRTIL pode ser encontrado na contínua operação
de resultados financeiros líquidos positivos. O resultado de 1991 foi fortemente influenciado pelo
Decreto 8.200 que, ao promover uma reavaliação dos ativos, elevou significativamente as despesas de
depreciação.
2.2.6. Meio Ambiente
O Conselho de Política Ambiental - COPAM deliberou, em 1982, sobre as restrições à
mineração feita pela ARAFÉRTIL, limitando-a e impedindo a destruição de áreas consideradas de
preservação natural. Em função disto, a ARAFÉRTIL empenhou-se em campanha de reflorestamento
da área minerada e recomposição do solo e da vegetação, dentre outras medidas.
A empresa celebrou, ainda com a COPAM um Termo de Compromisso, pelo qual se obrigou
a efetuar, a partir de março de 1991, o monitoramento do ar quanto a material particulado em
suspensão e o monitoramento das águas do Rio Capivara. Comprometeu-se, ainda, a realizar
investimentos de recuperação e proteção ambiental, no montante de US$ 2.500.000,00, até o final de
1993.
3 - ANÁLISE DO PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO
3.1. Inclusão no Programa Nacional de Desestatização - PND
As participações acionárias da Petrobrás Fertilizantes S/A - PETROFÉRTIL na Araxá
Fertilizantes S/A - ARAFÉRTIL e na INDAG S/A foram incluídas no PIVD através do Decreto n°99.666,
de 1° de novembro de 1990, publicado no DOU de 05/11/90.
3.2. Legislação Aplicável
É a seguinte a legislação aplicável à análise dos processos de desestatização da INDAG S/A
e ARAFÉR TIL S/A:
Lei 8.031, de 12 de abril de 1990;
Lei 8.250, de 24 de outubro de 1991;
Decreto n°99.463/90
Decreto n° 724, de 19/01/93
Ata TCU n° 22, de 28/05/91
Decisão TCU n° 351, de 01/07/92 - Plenário (válida somente para a ARAFÉRTIL S/A)
Decisão TCU n° 306/93 (válida somente para a ARAFÉRTIL S/A)
3.3. Primeiro Estágio do Processo de Desestatização - INDAG e ARA FÉRTIL
De acordo com a legislação aplicável, integram a documentação referente ao primeiro
estágio de desestatização:
- Documentos referentes à contratação dos serviços de consultoria (serviços A e B) 6
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inclusive proposta dos vencedores e contratos;
Documentos referentes à contratação dos serviços de auditoria do processo - inclusive
proposta dos vencedores e contratos;
Recibo de Depósito de Ações - RDA (incluído no primeiro estágio após a edição da
Decisão n° 351/92);
Procuração para a venda das ações;
Pronunciamento do gestor sobre:
o total das despesas administrativas e promocionais efetuadas até o momento da remessa
das informações ao TCU, em cada um dos estágios;
o valor de mercado das ações.

•

3.3.1. Para a contratação dos serviços 'A ' e 'B' da INDAG S/A e da ARAFÉRTIL S/A, o
BNDES realizou a Tomada de Preços PND/TP - 14/90, conforme edital constante das fls. 16 a 34,
datado de 20 de dezembro de 1990. Os respectivos Avisos de Licitação foram publicados no DOU e
outros jornais de grande circulação no país, de forma a atender à legislação em vigor.
3.3.2. A TP 14/90 foi realizada em 11 de janeiro de 1991, tendo sido declarados e
contratados os serviços de dois consultores privados, nos termos da Lei 8.031/90, conforme segue:
• AFI - Associados em Finanças e Investimentos Ltda., para o Serviço 'A', no valor de Cr$
37.900.000,00 e,
MÁXIIVIA Corretora de Commodities e Consultoria Ltda. e PAULO ABIB Engenharia S/A,
para o Serviço 'B', no valor de Cr$ 72.180.000,00.
3.3.3. Constam dos autos e foram devidamente analisados os documentos da contratação dos
serviços de consultoria (A e B), bem como as propostas dos vencedores e respectivos contratos.
3.3.4. A contratação dos serviços de auditoria do processo realizou-se através do Convite
n° PND/CT-11/91, conforme fls. 82 a 87 dos autos. Foi declarada vencedora a empresa FERNANDO
MOTTA & ASSOCIADOS - Auditores Independentes, conforme homologação de 09/05/91, constante
das fls. 121 do processo.
3.3.5. Os documentos de contratação dos serviços de auditoria do processo, inclusive
proposta do vencedor e respectivo contrato foram devidamente analisados, encontrando-se inseridos
no processo (lis. 88 a 124). Os mesmos guardam conformidade com a legislação vigente.
3.3.6. O Recibo de Depósito de Ações - RDA da ARAFÉRTIL S/A, de n° 47/90, datado de 03
de novembro de 1990, encontra-se anexado às fls. 12 dos autos e a Procuração para venda das ações
às fls. 13 e 14. Dessa forma, considera-se cumprido o disposto no parágrafo 2°, art. 16, do Decreto
99.463/90. 3.3.7.0 RDA e respectiva Procuração para venda das ações da INDAG não constam do
processo porque não foram emitidos, conforme justificativas encaminhadas ao TCU pela Sra. Eliana
Villela de Almeida Maron, Coordenadora de Serviços do AD/DEODE - 2, do BNDES, às fls. 423:
'Relativamente ao Recibo de Depósito de Ações - RDA referente à INDAG S.A, este não foi emitido,
uma vez que as ações da empresa eram escriturais, isto é, possuíam registro em livro próprio, o que
inviabilizou o depósito das cautelas junto ao Fundo Nacional de Desestatização - FND.'
3.3.8. Quanto ao valor de mercado das ações, valem também as explicações da Sra. Eliane
Maron, citadas no item 3.3.7., anterior: INDAG S.A e ARAFÉRTIL S.A se constituíam à época de
sua privatização, em empresas de capital fechado, não sendo, pois suas ações negociadas em Bolsas
de Valores. Por esta razão, a informação acerca do valor de mercado das referidas ações antes e
depois da privatização não procede.'
3.3.9. Quanto ao total das despesas administrativas e promocionais efetuadas, estas não se
encontram informadas, tendo em vista que tal determinação só veio a se tornar obrigatória em 1993,
a partir da Decisão 306/TCU/Plenário, portanto em data posterior ao encaminhamento das informações
relativas ao primeiro estágio de desestatização.
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3.3.10. Em vista da documentação e das informações constantes dos autos e respectivos
anexos, podemos concluir que os Primeiros Estágios de Desestatização da INDAG S/A e da
ARAFÉRTIL S/A, examinados com base na legislação aplicável, encontram-se regulares e em
condições de encaminhamento para aprovação.
3.4. Segundo Estágio do Processo de Desestatização
Integram o Segundo Estágio do Processo de Desestatização, de acordo com a legislação
aplicável, os seguintes documentos:
Edital de Venda;
Relatórios preliminares e finais dos serviços de avaliação econômico-financeira„Montagem e execução do processo de desestatização;
Proposta de preço;
Ato de fixação do preço mínimo;
Total das despesas administrativas e promocionais efetuadas até o momento da remessa
das informações ao TCU;
Valor de mercado das ações.
3.4.1. INDAG S/A - Segundo Estágio
Toda a documentação referente ao segundo estágio de desestatização da INDAG S/A,
encontra-se inserida nos autos, às fls. 125 a 225, merecendo destaque os seguintes pontos:
3.4.1.1. A alienação da participação acionária da Petrobrás Fertilizantes S/A PETROFÉRTIL no capital social da INDAG S/A foi objeto do Edital de Leilão Público Especial n°
PND-A-06/91. O referido Leilão Público Especial realizou-se em 23/01/92.
3.4. 1.2. A Resolução CD/PND n° 37/91, de 16/12/91 (fls. 164) aprovou as condições de venda
das ações do capital social da INDAG S/A e o respectivo preço mínimo das mesmas, conforme segue:
alienação do conjunto das ações a serem ofertadas por valor não inferior a Cr$
9.163.812.789,17 (nove bilhões, cento e sessenta e três milhões, oitocentos e doze mil, setecentos e
oitenta e nove cruzeiros e dezessete centavos), válido para a data de 4 de fevereiro de 1992, dia da
liquidação financeira da operação;
- alienação de 35% do capital social da empresa, sendo 33% do capital ordinário e 36% do
capital preferencial, representado por 24.018.642.852 (vinte e quatro bilhões, dezoito milhões,
seiscentos e quarenta e duas mil, oitocentos e cinqüenta e duas) ações ordinárias e 46.035.732.113
(quarenta e seis bilhões, trinta e cinco milhões, setecentos e trinta e dois mil, cento e treze) ações
preferenciais;
alienação através de leilão em um bloco único de 70.054.374.965 (setenta bilhões,
cinqüenta e quatro milhões, trezentos e setenta e quatro mil, novecentas e sessenta e cinco) ações;
preço mínimo de Cr$ 130,81 por mil ações.
3.4.1.3. A empresa responsável pela execução do Serviço `B 'apresentou relatório preliminar
e relatório definitivo sobre a 'Montagem e Execução do Processo de Desestaiização e Sistemática para
Alienação das Ações da INDAG S/A' (fls.169 a 209) contendo a identificação dos pontos críticos e
negativos à desestatização, propostas de ajustes aos pontos críticos identificados, avaliação da situação
jurídica da empresa, avaliação dos elementos do Ativo Permanente, estratégia básica para a venda das
ações, alternativas de colocação das ações, forma de pagamento das ações, aquisição de ações por
empregados, aquisição de ações por estrangeiros e cronograma preliminar para desestatização. A
empresa realizou, ainda, os contatos preliminares necessários à divulgação da operação de venda da
participação da PETROFÉRTIL no capital da INDAG junto ao público potencialmente interessado.
Para tanto, foi elaborado 'Prospecto de Apresentação da Empresa', conforme consta das fls. 210 a 225
dos autos.
3.4.1.4. A Avaliação Econômico-Financeira da INDAG S/A
3.4.1.4.1. Serviço 'A'
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A empresa responsável pela realização do Serviço 'A' - AFI Associados em Finanças e
Investimentos Ltda. - utilizou o método do fluxo de caixa descontado para chegar ao valor operacional
da INDAG S/A, com base em três cenários distintos: cenário básico esperado, cenário otimista e
cenário pessimista, todos sob as óticas de participação controladora e de participação minoritária.
Adotou ainda, como premissa a hipótese de que a empresa operaria, no futuro, como instituição
independente, vendendo seus produtos para qualquer cliente e não apenas para seus acionistas.
São os seguintes os resultados da avaliação econômico-financeira apresentados pela AFI
Ltda.:
VALOR OPERACIONAL DA EMPRESA (Em US$ milhões)
Ótica de Participação
Minoritária
Controladora
19%
16%
15%
19%
16%
15%
Taxas Básicas Setoriais
8,35
11,25
12,54
14,27
18,64
20,58
CENÁRIO BÁSICO
3,94
5,30
5,90
8,90
11,15
12,14
CENÁRIO PESSIMISTA
14,43
19,31
21,48
21,36
28,29
31,40
CENÁRIO OTIMISTA
A empresa consultora realizou, ainda, alguns ajustes nas projeções realizadas, em função da
existência de uma divida expressiva da INDAG S/A com o BADESP, no valor de US$ 1,699 milhão, que
foi deduzido da avaliação básica.
Dessa forma, a avaliação final da empresa, sob a ótica controladora e tomando-se como
referência o cenário básico esperado, à uma taxa setorial de 15%, situou-se em US$ 18,881 milhões
(US$ 20,58 milhões menos USS 1,699 milhão referentes à dívida com o BADESP). Sob a ótica da
participação minoritária, a avaliação final da empresa, baseada nos mesmos parâmetros, atingiu o
valor de US$ 12,544 milhões.
3. 4. 1.4. 2. Serviço '13'
A empresa responsável pela realização do Serviço 'B' - Máxima e Paulo Abib Associados,
empregou dois métodos de avaliação, de modo a permitir a apuração e recomendação do preço mínimo
de venda das ações da INDAG:
Método do Fluxo de Caixa Descontado e,
Método de Reavaliação de Ativos

•

Com base no método do Fluxo de Caixa Descontado, a empresa estabeleceu os resultados
futuros da INDA G, no período 1991-2005, posteriormente descontados e trazidos a valores presentes,
considerando 31 de dezembro de 1990 como data-base para realização do trabalho e uma taxa de
conversão de 1 US$ = Cr$ 171,30.
A evolução econômico-financeira esperada da INDAG compreendeu a projeção de:
Custos Operacionais
Financiamentos
Programa de Vendas
Programa de Produção
Preços de Vendas
Investimentos a Realizar
Receitas Operacionais
Depreciação
Capital de Giro Operacional
Demonstrativo de Resultados
Fluxo de Caixa
Balanço
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Num primeiro momento, as projeções foram feitas, considerando-se a configuração produtiva
normal da empresa, o seu `modus operandi' e a sua estrutura organizacional, à época, sem
modificações.
Posteriormente, foram realizadas várias simulações, com ajustes na estrutura operacional
e ajustes nos preços de venda de serviços, o que permitiu a adoção de uma hipótese básica de trabalho
sobre a qual foram desenvolvidas análises de sensibilidade em relação à flutuação nos parâmetros
críticos que afetavam mais fortemente o desempenho operacional da empresa:
comportamento do mercado, refletindo-se nos programas de produção e vendas
política salarial, com reflexos nos custos e despesas
preços de venda, alterando a receita operacional
As projeções realizadas apontaram, para a hipótese básica adotada, os seguintes valores do
Ativo Operacional Total da INDAG, segundo as taxas de desconto abaixo discriminadas:

e

TAXA DE DESCONTO DO
FLUXO DE CAIXA
(%) a/a)
8
10
12
15
18
20

VALOR PRESENTE DO ATIVO
OPERACIONAL TOTAL
(US$ MIL)
24.688
21.604
19.058
16.007
13.644
12.355

De forma conclusiva, a empresa consultora fez a compatibilização entre o valor obtido
através do método de fluxo de caixa descontado e o calculado através da reavaliação patrimonial,
efetuando alguns ajustes que permitiram a apuração dos valores finais.
Em relação ao Método do Fluxo de Caixa Descontado, foram acrescentados ao valor
presente do Ativo Operacional Total o valor dos Investimentos Financeiros (US$ 144 mil), do Realizável
a Longo Prazo (US$ 137 mil) e de bens do Ativo Imobilizado (US$ 2.580 mil) que não interferem na
geração do fluxo de caixa e podem, portanto, ser desmobilizados.
Em relação ao Método de Reavaliação de Ativos, foram acrescentados ao valor do Ativo
Imobilizado aferido, o valor de mercado do Ativo Circulante (US$ 2.432 mil), do Realizável a Longo
Prazo (US$ 137 mil), dos Investimentos Financeiros (US$ 144 mil) e do Ativo Diferido (US$ 92 mil).
Do valor resultante, foram deduzidas as exigi bilidades, no montante de US$ 2.511 mil, referentes a US$
1.243 mil do Passivo Circulante e US$ 1.268 mil do Exigível a Longo Prazo.
Foram os seguintes os valores finais apurados, a partir dos ajustes feitos relativamente aos
métodos utilizados:
VALOR DO ATIVO TOTAL DA
TAXAS DE DESCONTO DO
INDA G(*)
FLUXO DE CAIXA
(US$ MIL)
(% ao ano)
49.079
0,0
24.465
10,0
21.919
12,0
18.868
15,0
16.505
18,0
15.216
20,0
(*) equivalente ao Patrimônio Líquido
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Os ajustes feitos na avaliação pelo Método da Reavaliação Patrimonial do Ativo Imobilizado,
elevaram o valor do Ativo Total da empresa a US$ 47.589 mil.
Dessa forma, a empresa consultora concluiu que o valor do Patrimônio Líquido da empresa,
obtido pelo Método de Reavaliação de Ativos, tornou-se igual ao do Método do Fluxo de Caixa
Descontado, quando a taxa de desconto aplicada foi de aproximadamente I% ao ano, o que demonstrou
a baixíssima rentabilidade do negócio da empresa a ponto de não se justificar a realização de
investimentos em novas unidades semelhantes à INDAG.
3.4.2. ARAFÉRTIL S/A - Segundo Estágio
A documentação referente ao segundo estágio de desestatização da ARAFÉR TIL S/A
encontra-se às f7s. 226 a 357 dos autos, devendo ser destacados os seguintes pontos:
3.4.2.1. A alienação da participação acionária da Petrobrás Fertilizantes S/A PETROFÉRTIL no capital social da ARAFÉRTIL S/A foi objeto do Leilão Público Especial n° PND-A12/92. O referido Leilão Público realizou-se em 5/11/92. No entanto, não houve compradores
interessados o que motivou a realização de novo Leilão, anunciado através do Edital n° PN D-A-02/94
(lis. 303 a 342) e realizado em 15 de abril de 1994.
3.4.2.2. A Resolução CD/PIVD n°111/94, de 31/01/94 (l7s. 354 a 356) aprovou as condições
para alienação do capital social da ARAFÉRTIL S/A e o respectivo preço mínimo das mesmas,
conforme segue:
alienação de 484.039 ações ordinárias, representativas de 33,33% do capital total e
votante, por preço não inferior a CR$ 7.430.293.914,00 (sete bilhões, quatrocentos e trinta milhões,
duzentos e noventa e três mil, novecentos e quatorze cruzeiros reais);
preço mínimo por ação de CR$ 15.350,61 (quinze mil, trezentos e cinqüenta cruzeiros reais
e sessenta e um centavos);
pagamento, pelos adquirentes, de parte do preço das ações, mediante assunção de dívida
da PETROFÉRTIL perante a ARAFÉRI7L, relativa a contrato de mútuo, cujo montante seria apurado
até o dia 08 de abril de 1994.
3.4.2.2.1. De acordo com o expediente do então Presidente do BNDES ao Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil, datado de 13/04/94, (17s. 352), verifica-se que o preço mínimo fixado para
alienação das ações da ARAFÉRTIL situou-se em US$ 16,2 milhões, dos quais US$ 5,5 milhões a serem
pagos através da assunção da dívida da PETROFÉRTIL, ficando os restantes US$ 10,7 milhões a serem
liquidados no leilão das ações. Verifica-se, ainda, que o Exmo. Sr. Presidente da República estabeleceu
em 10% o percentual mínimo do preço de alienação das ações, a ser pago em moeda corrente, incidente
sobre US$ 16,2 milhões. (lis. 351).
3.4.2.3. A empresa responsável pela realização do Serviço R 'apresentou relatórios contendo
sugestões sobre a 'Montagem e Execução do Processo de Desestatização' (f7s. 267 a 283) e a
'Sistemática para Alienação das Ações' (fls. 290 a 294). Neste último relatório encontra-se inserido
o Modelo de Venda Recomendado - venda de ações em leilão público na Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro.
3.4.2.4. A Avaliação Econômico-Financeira da ARAFÉRTIL S/A
Os serviços de avaliação econômico-financeira da ARAFÉRTIL foram realizados pela AFI
- Associados em Finanças e Investimentos (Serviço 'A') e pela Máxima e Paulo Abib Associados
(Serviço `B ').
Como não houve compradores interessados na aquisição das participações da
PETROFÉRTIL no capital da ARAFÉRTIL no leilão realizado em 5/11/92, o BNDES solicitou uma
atualização das planilhas anteriormente preparadas, de modo a balizar o preço mínimo do novo leilão,
desta vez realizado em 15 de abril de 1994.
3.4.2.4.1. Serviço 'A'
A empresa responsável pela realização do Serviço 'A' - AFI Associados - utilizou o método
do fluxo de caixa descontado para chegar ao valor operacional da ARAFÉRTIL S/A, com base em três
cenários distintos: cenário básico esperado, cenário otimista e cenário pessimista, sob as óticas de
participação controladora e de participação minoritária.
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Nas novas previsões feitas para o setor de fertilizantes a empresa incluiu um crescimento de
8% a 16% no mercado global relativamente às projeções realizadas anteriormente (1992), tendo em
vista o comportamento favorável verificado no setor agrícola nacional e mundial no ano de 1993.
O período utilizado para montagem do fluxo de caixa foi de dez anos e três meses, a partir
da data-base de análise, 30 de setembro de 1993. Optou-se pelo uso do dólar americano para obtenção
das estimativas das variáveis importantes na formação de caixa. Desta forma, todos os valores de
informações dos ativos e passivos obtidas dos relatórios financeiros da empresa foram transformados
em dólar da data de 30 de setembro de 1993.
Para obtenção dos fluxos de caixa operacionais da empresa para os cenários considerados
incluiu-se na análise uma série de investimentos necessários e recomendados, de forma a atender às
exigências de controle ambiental e/ou para reposição/instalação de equipamentos essenciais ao bom
desempenho da empresa, no montante de US$ 2.276.000,00 para o ano de 1994.
3.4.2.4.1.1. Avaliação Básica no Cenário Esperado/Participação Controladora
O valor da ARAFÉRTIL no cenário esperado variou de um mínimo de US$ 37.790.000,00,
para a maior taxa setorial de 17%, a US$ 42.671.000,00 para a menor taxa setorial de 15%.
Utilizando-se como referência o custo de capital básico setorial de 16%, a empresa consultora avaliou
inicialmente a participação controladora da ARAFÉRTIL no cenário esperado em US$ 40.105.000,00.
Posteriormente foram acrescidos US$ 5.973.690,00 relativos a ajustes introduzidos na
avaliação por operações da empresa referentes a:
acréscimos de US$ 15.156.690,00 associados a créditos da empresa junto a coligadas;
deduções do valor de mercado dos empréstimos contraídos, estimados em US$
11.209.00,00; e
acréscimo do excesso de capital de giro, estimado em US$ 2.026.000,00.

•

Como a avaliação por operações da ARAFÉRT1L, a um custo de capital setorial de 16%,
perfazia US$ 40.105.000,00, chegou-se a uma avaliação econômico-financeira final da empresa, após
ajustes, de US$ 46.078.690,00, sob a ótica agregada e controladora.
3.4.2.4.1.2. Recomendações do Preço Mínimo
Partindo-se da avaliação econômico-financeira global de US$ 46.078.690,00, a empresa
consultora recomendou que o preço mínimo de venda da participação acionária da PETROFÉRTIL 33,3% -fosse correspondente a 1/3 deste valor global, ou seja, US$ 15.359.563,00.
Recomendou-se, ainda, que o preço mínimo estabelecido fosse integralizado mediante a
utilização de moeda corrente no valor correspondente a contrato de mútuo firmado entre a ARAFÉRTIL
e a PETROFÉRTIL. Em 30 de setembro de 1993, este valor era de USS 5.052.230,00, mas elevou-se,
em 31 de outubro de 1993, para USS 6.489.000,00. Por este critério geral, o valor a ser exigido em
moeda corrente para o leilão de venda da participação da PETROFÉRTIL na ARAFÉRTIL deveria ser
fixado com base no valor agregado do contrato de mútuo entre as duas empresas nas vésperas do leilão.
3.4.2.4.2. Serviço `B'
A empresa responsável pela realização do Serviço '13' - Máxima e Paulo Abib Associados,
apurou o valor econômico da ARAFÉRTIL em diferentes cenários, a partir do desconto de seu fluxo de
caixa projetado segundo premissas também distintas. Entre as hipóteses estudadas o Cenário I,
caracterizado por um crescimento mais discreto no programa de vendas da empresa, foi escolhido como
referencial.
3.4.2.4.2.1. Avaliação da Empresa/Cenário Referencial
Considerando que a experiência acumulada em avaliações anteriores, desenvolvidas no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização, indicava que taxas de desconto de 15% ou 16% ao
ano vinham sendo adotadas como referenciais que refletiam adequadamente os riscos envolvidos na
conjuntura brasileira à época, optou-se, no caso da ARAFÉRTIL, pela aplicação da taxa de desconto
de 16% ao ano.
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Concluiu-se, dessa forma, que o valor econômico apurado para a ARAFÉR TIL, a uma taxa
de desconto de 16% ao ano, era equivalente a US$ 48,9 milhões.
3.4.2.4.2.2. Recomendação do Preço Mínimo
Com base nos estudos realizados, a empresa consultora concluiu que a participação da
PETROFÉRTIL no capital da ARAFÉRTIL era equivalente a 1/3 do valor econômico calculado para
a empresa, conforme metodologia adotada. Desta forma, apurou-se para as quotas de capital
correspondentes àquela participação o valor mínimo equivalente a US$ 16,3 milhões.
Em conformidade com a legislação vigente, estabeleceu-se, ainda, o percentual de moeda
corrente a ser considerado dentro do preço mínimo recomendado, com base nos itens da avaliação
econômica que correspondiam a disponibilidades imediatas para os novos acionistas da empresa. Tais
itens resumiam-se às partes relacionadas, cujo montante na data-base do trabalho eqüivalia a US$ 16,5
milhões (ou USS 5,5 milhões se considerada a terceira parte do capital da empresa, representativa da
participação da PETROFÉRTIL).
Apurando-se o peso da participação destas partes relacionadas no valor mínimo
recomendado para a participação da PETROFÉRTIL, concluiu-se que o percentual de moeda forte
embutido naquele preço mínimo correspondia ao percentual de 33,74%.
3.4.3. Com base na documentação e nas informações constantes dos autos e respectivos
anexos, podemos concluir que os Segundos Estágios dos Processos de Desestatização da INDAG S/A
e da ARAFÉRTIL S/A, examinados à luz da legislação aplicável, encontram-se regulares e em
condições de encaminhamento para aprovação.
3.5. Terceiro Estágio do Processo de Desestatização
Fazem parte do Terceiro Estágio do Processo de Desestatização, de acordo com a legislação
aplicável:
111 Documentação relativa à operação de venda, liquidação financeira e contratos

decorrentes;
Relação dos compradores indicando nacionalidade, tipo de ação, preço e quantidade
adquirida;
Relatório e parecer da auditoria independente e outros julgados indispensáveis ao caso;
Total das despesas administrativas e promocionais efetuadas até o momento da remessa
das informações ao TCU;
Valor de mercado das ações.
3.5.1. INDAG S/A - Terceiro Estágio
Toda a documentação referente ao terceiro estágio de desestatização da INDAG S/A,
encontra-se inserida nos autos, às fls. 358 a 381, merecendo destaque os seguintes pontos:
3.5.1.1. O BNDES, na qualidade de gestor do Fundo Nacional de Desestatização comunicou
o encerramento do processo de privatização da INDAG S/A mediante 'Anúncio de Encerramento do
Processo de Desestatização' mandado publicar nos jornais, conforme consta das fls. 359 e 360 dos
autos.
3.5.1.1.1. A IAP S/A Indústria de Fertilizantes, possuidora de 65% das ações da INDAG S/A
e detentora do direito de preferência na compra de ações, foi declarada vencedora do Leilão, realizado
na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, no dia 23/01/92, tendo sido cumpridos os termos do Decreto
n°99.463, de 12/04/90, bem como todas as condições estabelecidas para a operação no Edital PND-A06/91-INDAG.
3.5.1.2. A empresa Fernando Motta & Associados apresentou 'Relatório Final da Auditoria
do Processo de Desestatizaç'ão da INDAG S/A' do qual constam pareceres e conclusões sobre o
processo de desestatização considerado de acordo com as normas legais e regulamentares pertinentes'.
(fls. 361 a 366 dos autos).

13
\\Min-ca_132\c\relatorios\00813396.doc

-69-

'£51.1eircp,4táxIa

Tribunal de Contas da União

(S°
‘'stlas

1:73

TC-008.133/96-4

3.5.1.3. Em expediente datado de 11/05/92 (fls. 375 a 379 dos autos) o BNDES encaminhou

•

•

à PETROFÉRTIL S/A o quadro final referente à liquidação financeira das Ações Ordinárias e
Preferenciais de emissão da INDAG S/A, bem como a Relação dos compradores, indicando tipo de
ação, preço e quantidade adquirida.
3.5.1.4. Às fls. 380 dos autos, a Câmara de Liquidação e Custódia S/A informou ao BNDES
as quantidades, espécies e valores de moeda utilizada na liquidação do Leilão de Ações Ordinárias e
Preferenciais da INDAG S/A - Certificados de Privatização.
3.5. 1.5. Relativamente às informações sobre o total das despesas administrativas e
promocionais efetuadas, vale registrar que as mesmas não se aplicam ao caso da INDAG S/A, cujo
processo de privatização ocorreu anteriormente à vigência de tal determinação pelo TCU.
3.5.2. ARAFÉRTIL S/A - Terceiro Estágio
A documentação relativa ao terceiro estágio de desestatização da ARAFÉRTIL S/A, encontrase inserida nos autos às fls. 382 a 421, merecendo destaque os seguintes pontos:
3.5.2.1. O BNDES comunicou o encerramento do processo de privatização da ARAFÉRTIL
S/A mediante 'Anúncio de Encerramento do Processo de Desestatização' publicado nos dias 24, 25 e
26 de junho de 1994 na Gazeta Mercantil, conforme fis. 394 dos autos.
ambas
3.5.2.1.1. A QUIMBRASIL Química Industrial Brasileira S/A e a FERTISUL S/A,
já acionistas da empresa, foram declaradas vencedoras do Leilão, efetivado em ato público realizado
na 'Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, no dia 15 de abril de 1994, tendo sido cumpridos os termos do
Decreto n° 724, de 19 de janeiro de 1993, bem como todas as condições estabelecidas para a operação
no Edital PND-A-02/94/ARAFÉRTIL.
3.5.2.2. A empresa Fernando Moita & Associados, empresa de auditoria contratada para
assistir, acompanhar e fiscalizar o processo de desestatização da ARAFÉRTIL, apresentou, em
07/06/94, 'Relatório de Auditoria' (fls. 383 a 388 dos autos), atestando a observância das regras
estabelecidas no Edital para a venda de ações da empresa, bem como a transparência do processo e
sua obediência às normas legais e regulamentares aplicáveis.
3.5.2.3. A Câmara de Liquidação e Custódia apresentou ao BNDES os quadros finais
referentes à Liquidação Financeira das Ações da ARAFÉRTIL S/A, bem como a Relação dos
Compradores, Preços e Quantidades Adquiridas, conforme consta das fls. 399 a 403 dos autos.
3.5.2.4. Despesas Administrativas e Promocionais da ARA FÉRTIL S/A
De acordo com o que estabelece a Resolução 306/93 - PLENÁRIO do TCU, o BNDES, na
qualidade de gestor do Fundo Nacional de Desestatização, encaminhou relatório contendo o total das
despesas administrativas e promocionais efetuadas até o momento da remessa das informações
referentes ao terceiro estágio de desestatização da ARAFÉRTIL S/A, em dois volumes, que encontram-se
arquivados na 9a SECEX/3a Divisão/Grupo de Privatização.
As informações relativas a tais despesas referem-se ao período de outubro de 1992 a agosto
de 1994 e encontram-se agrupadas em 6 (seis) itens distintos, conforme segue:
Despesas com publicidade legal, no montante de:
Cruzeiros: Cr$ 490.890.106,40
Cruzeiros Reais: CR$ 45.267.868,98
Reais: R$ 2.391,03;
Pagamentos ao Consultor 'A': CR$ 16.436.269,69 (cruzeiros reais);
Pagamentos ao Consultor `B' - Escopo básico dos serviços contratados: Cr$
404.557.876,18 (cruzeiros);
Pagamentos ao Consultor 13 '- Serviços Complementares: CR$ 19.510.842,54 (cruzeiros
reais);
Pagamentos ao Consultor 'B'- Prêmio de Êxito: R$ 69.664,74 (reais);
Pagamentos ao Auditor Externo de Processo:
Cruzeiros: Cr$4.388.820,80
Cruzeiros Reais: CR$ 5.820.036,00
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Todos os pagamentos efetuados encontram-se discriminados, tendo sido anexadas pelo órgão
cópias das respectivas 'Notas de Pagamento', 'Faturas' Recibos' e 'Notas de Lançamento'. Não foram
identificadas irregularidades.
3.5.3. Em decorrência da análise da documentação e das demais informações constantes
dos autos e respectivos anexos, podemos concluir que os Terceiros Estágios de Desestatizaç ão da
INDAG S/A e da ARAFÉRTIL S/A, examinados com base na legislação aplicável, encontram-se
regulares e em condições de encaminhamento para aprovação.
4. CONCLUSÃO/PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Considerando que a documentação relativa aos processos de desestatização da INDAG S/A
e ARAFÉRTIL S/A foi devidamente analisada, encontrando-se regular e de acordo com a legislação
aplicável, em todos os seus três estágios, proponho que os autos sejam encaminhados para apreciação
e posterior aprovação."
A proposta da instrução recebeu a anuência da Diretora da 3' Divisão Técnica (Grupo de
Trabalho de Privatização) e do então Secretário-Substituto, hoje titular da 9 Secex (fls. 441/442).
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, é de se mencionar que o Programa Nacional de Desestatização foi instituído pela
antiga Lei n° 8.031/90, que criou, para tanto, o Fundo Nacional de Desestatização — FND. A Medida
0
Provisória n° 1.481/96, até a sua sr reedição em 08/08/1997, havia dado nova redação ao art. 5 , caput, da
mencionada lei, estabelecendo como órgão superior de decisão do FND o Conselho Nacional de
Desestatização — CND, presidido pelo Ministro do Planejamento e Orçamento e diretamente subordinado ao
Presidente da República.
Ressalto que a matéria passou a ser disciplinada pela Lei n° 9.491, de 09/09/1997 (DOU. 1
de 11/09/1997), que revogou a Lei n° 8.031/90 e convalidou os atos praticados com base na Medida Provisória
n° 1.481/97-52. Tal dispositivo teve alguns procedimentos modificados pela recente Lei n° 9.635, de
15/05/1998 (D.O.U. 1 de 18/05/1998) e foi regulamentado pelo Decreto n° 2.594, de 15/05/1998 (DOU. 1
de 18/05/1998), que revogou os Decretos 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
estágios e a terceira, ao sexto estágio.
O presente processo, cujos procedimentos foram iniciados anteriormente à vigência da
mencionada Instrução Normativa, já cumpriu os três estágios previstos na Decisão de 28/05/1991 e recebeu
da Unidade Técnica proposta de aprovação, uma vez que se desenvolveu dentro das normas aplicáveis.
Outrossim, observo que deve ser encaminhada cópia da deliberação do Tribunal acerca dos
presentes autos ao Conselho Nacional de Desestatização — CND e ao Banco Nacional de Desenvolvimento
15
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Econômico e Social — BNDES, responsáveis pelo Programa Nacional de Desestatização — PND.
Nesse sentido, ante o que restou apurado nos autos, acolho os pareceres uniformes e VOTO
por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Tribunal de Contas da União

Sala das Sessões, em R

de julho de 1998.

Carlos Atila Álvares da Silva
inistro Relator

•
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DECISÃO N° 413 /98-TCU - PLENÁRIO
1. Processo n° TC-008.133/96-4
2. Classe de Assunto: V - Acompanhamento. Programa Nacional de Desestatização — PND. Processo de
privatização da participação acionária da Petrobrás Fertilizantes — Petrofértil na Araxá Fertilizantes S.A. —
Arafértil e na Indag S.A.
3. Responsáveis: Eduardo Marco Modiano, André Franco Montoro Filho e Pérsio Anda, ex-Presidentes do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social—BNDES.
4. Entidade: 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:
a) aprovar os procedimentos adotados no processo de desestatização das participações acionárias da
Petrobrás Fertilizantes — Petrofértil na Araxá Fertilizantes S.A. — Arafértil e na Indag S.A., relativos aos três
estágios então 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° 26/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 08/07/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator),
Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha
e Benjamin Zymler.

e
HOMERO SANTOS
Presidente
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-015.005/94-1
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp
INTERESSADOS: Procuradoria-Geral da República e Câmara Municipal de Santos/SP
EMENTA: Representação. Matéria denunciada foi objeto de auditorias
e inspeções em outros processos. Verificação de impropriedades.
Providências a respeito já determinadas pelo Tribunal. Processos
apreciados em conjunto e em confronto com as prestações de contas
respectivas. Conhecimento. Procedência. Comunicação. Arquivamento.

•

Por meio do Oficio/PGR/GAB/n° 1.316, de 14/07/1994 (fl. 01) o então Procurador-Geral
da República, Dr. Aristides Junqueira Alvarenga, encaminhou ao Tribunal, "para conhecimento e
considerações que merecer", documentação enviada àquele órgão pela Câmara Municipal de Santos/SP,
em que se solicita a realização de auditoria na Companhia Docas do Estado de São Paulo - Codesp.
Trata-se do Requerimento n° 1.704/94-SR, de 13/07/1994 (fls. 03/06), aprovado pela citada Câmara
Municipal, contendo denúncia de "irregularidades que teriam sido cometidas pela atual [da época]
diretoria da Codesp, como licitações sem estudos preliminares ou previsão orçamentária, pagamento da
fatura com atraso de até 45 dias, vícios premeditados inseridos nos editais de concorrência, com o
objetivo de motivar o cancelamento de licitações e favorecer empresas através de contratações de
emergências,..."
Inicialmente, autuado o processo como denúncia, em caráter sigiloso, determinei, em
22/08/1994 (fl. 08), a instrução do feito, a cargo da Secex/SP, e que fossem promovidas as diligências
necessárias ao esclarecimento das questões suscitadas.
A Unidade Técnica, em sua primeira instrução, em 31/08/1994 (fl. 09), informou que já
havia realizado um extenso trabalho na Codesp, na área de contratos, cujo relatório se encontrava em fase
final de elaboração (TC-700.184/94-5), além do que também se encontrava em análise naquela Secex
uma representação de licitante (TC-012.230/94-4) tratando de licitação e contratos da Codesp. Propôs,
por isso, o arquivamento destes autos.
Considerando, entretanto, a origem desta representação, restituí (fl. 10) o processo à
Secex/SP para que, após a conclusão dos trabalhos então em andamento verificasse se haveria
necessidade de novas diligências ou até mesmo da inclusão da entidade denunciada no plano de auditoria
de modo a aprofundar o exame das questões aqui tratadas.
Dessa forma, o novo exame realizado pela Unidade Técnica encontra-se às fls. 11/18. O
Assessor da Secex/SP, em parecer de fls. 16/18, resume o andamento de diligências, inspeções e
audiências realizadas na Codesp acerca do assunto.
Quanto ao citado TC-700.184/94-5, Relatório de Inspeção, esclarece que após a audiência
dos responsáveis foi submetido por este Relator ao Plenário, que, na Sessão de 29/11/1995, diante dos
esclarecimentos apresentados pelos responsáveis, considerou justificadas as impropriedades apontadas na
inspeção (cf Decisão n° 602/95 TCU, in Ata n° 54/95).
O TC-012.230/94-4, em que se examinou representação formulada por licitante, foi
juntado às contas da Codesp, exercício de 1994, para análise em conjunto e em confronto. Essas contas
(TC-700.284/95-8), encontravam-se então em fase de audiência dos responsáveis.
Relata ainda que três outras auditorias, abrangendo também os questionamentos contidos
nesta representação, foram realizadas na entidade. A primeira delas, no período de 13 a 31/03/1995, com
o fim de examinar as áreas de pessoal e de licitações e contratos, bem como para verificar ressalvas
apontadas pela Ciset/MT na Prestação de Contas da Codesp, exercício de 1993. Nessa auditoria foram
verificadas impropriedades relacionadas com a contratação, sem licitação, da transferência de um
1
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transtêiner, utilizando-se contratos já firmados anteriormente, e com a contratação de seguro de vida em
grupo, que teria sido irregular. O processo (TC-700.193/95-2) foi juntado às respectivas contas, de 1993
(TC-724.044/94-9), para as providências cabíveis (cf. Relação n° 50/96, in Ata n° 22/96 - r Câmara).
Na segunda auditoria, realizada em abril de 1996, foram analisados os débitos trabalhistas
relativos à URP/89 e as despesas com publicidade e propaganda relativas aos exercícios de 1993 a 1995.
O Relatório de Auditoria (TC-700.098/96-8) foi juntado às contas da Codesp, exercício de 1995, para
exame em conjunto. Além disso, determinações foram endereçadas à empresa para adoção das medidas
corretivas quanto às impropriedades verificadas (cf. Relação n° 64/96 - 2 Câmara, in Ata n° 64/96).
Por último, em julho de 1996, foi realizada inspeção na entidade, com vista a verificar a
procedência de denúncia publicada na imprensa. A equipe de inspeção, conforme conclusão do relatório
(TC-010.078/96-7), considerou procedente com relação a essa denúncia as seguintes ocorrências:
prorrogação de contrato de seguro, abandonando-se a licitação à época em andamento; despesas
significativas com aluguel de escritórios; e utilização de helicóptero para transporte pessoal de diretor em
duas viagens. Ouvidos em audiência, os responsáveis apresentaram razões de justificativa que se
encontravam em análise na Unidade Técnica.
Considerando, portanto, os diversos trabalhos realizados pela Secex/SP na área
questionada nesta representação, o Assessor, ao concluir seu parecer, ressalta ainda que os fatos sob
suspeição nestes autos estão contemplados na Prestação de Contas da entidade, exercício de 1993, TC724.044/94-9, já encaminhada ao Ministério Público junto ao Tribunal. Dessa forma, acompanhando a
instrução da Divisão Técnica, propõe o arquivamento deste processo, com encaminhamento da decisão
que vier a ser adotada ao interessado.
O Secretário de Controle Externo (substituto) manifesta-se de acordo (fl. 18).
É o Relatório.
VOTO

•

•

Conforme consignado no relatório precedente, a Secex/SP realizou diversos trabalhos de
auditoria na Codesp, com vistas a verificar irregularidades apontadas em denúncias, representações e em
relatórios de auditoria do controle interno contidos em prestações de contas da entidade. Esses trabalhos
abrangeram também as impropriedades apontadas nesta representação.
Com vistas a indicar a posição atualizada dos processos mencionados pela Unidade
Técnica, registro a seguir a situação de cada um deles hoje.
O TC-700.184/94-5, Relatório de Inspeção, foi juntado às contas da Codesp, exercício de
1992 (TC-724.072/93-4), as quais, na Sessão de 28/03/1996, foram julgadas regulares com ressalva,
expedindo-se quitação aos responsáveis e fazendo determinações à entidade (Relação n° 25/96, in Ata n°
11/96 — 2' Câmara).
O TC-700.284/95-8, Prestação de Contas da Codesp, exercício de 1994, ao qual foi juntado
o TC-012.230/94-4, Representação de licitante, foi apreciado pelo Tribunal, na Sessão de 29/01/1998,
sendo essas contas julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação aos responsáveis e fazendo as
determinações sugeridas, conforme a Relação n° 003/98, inserida na Ata n° 01/98-2' Câmara. Consta do
Sistema de Controle e Acompanhamento de Processos do TCU - Capt que esse processo foi reaberto e se
encontra na 10' Secex para examinar recurso interposto pelo Ministério Público junto a este Tribunal.
O TC-724.044/94-9, Prestação de Contas, exercício de 1993, ao qual foi anexado o TC700.193/95-2 (Relatório de Auditoria), foi apreciado pelo Tribunal, na Sessão de 25/05/1997, que julgou
regulares com ressalva essas contas, expediu quitação aos responsáveis e fez determinações à Codesp e à
Ciset/MT (cf Acórdão n° 99/97-TCU — Plenário, in Ata n° 18/97). Nessa prestação de contas foi
examinada a questão relacionada com a transferência de um transtêiner, também abordada na
representação ora em exame. Sobre o assunto verificou-se a existência de uma ação judicial movida pelo
Ministério Público perante o Juízo da 5' Vara Cível (Comarca de Santos). Por isso, esta Corte de Contas
orientou a Secex/SP no sentido de que verificasse, nos próximos trabalhos de fiscalização e contas da
entidade, o desenrolar da mencionada ação judicial.
O TC-010.078/96-7 (Denúncia e Relatório de Inspeção) e o TC-700.098/96-8 (Relatório de
Auditoria) foram juntados ao TC-700.183/96-5, Prestação de Contas, exercício de 1995. Essas contas
2
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foram também julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação aos responsáveis e fazendo as
determinações sugeridas, conforme a Relação n° 48/98, inserida na Ata n° 18/98-2a Câmara, de
18/06/1998.
Ante todo o exposto, verifica-se que os resultados dos trabalhos realizados pela Secex/SP
na Codesp, relacionados também com esta representação, já foram apreciados pelo Tribunal, que, acerca
das impropriedades verificadas, determinou aos órgãos/entidades competentes, em cada caso, a adoção
das providências cabíveis.
Dessa forma, acolhendo a proposta da Unidade Técnica, VOTO por que o Tribunal de
Contas da União adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 8 de julho de 1998.
5

Carlos Átila Álvares da Silva
Ministro Relator

3
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DECISÃO N° 414 /98 — PLENÁRIO

• (-7 .pi náfie
O etdr
Secretátia do o

Processo n° 015.005/94-1
Classe de Assunto: VII — Representação.
Interessados: Procuradoria-Geral da República e Câmara Municipal de Santos/SP.
Entidade: Companhia Docas de São Paulo — Codesp.
Vinculação: Ministério dos Transportes.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: Secex/SP.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 213 do
Regimento Interno, c/c o disposto no art. 37A, incisos III e IV e § 1°, da Resolução TCU n° 77/96,
DECIDE:
8.1. conhecer como representação a documentação enviada ao TCU mediante o Oficio n° 1.316, de
14/07/1994, da Procuradoria-Geral da República, para, no mérito, considerá-la procedente;
8.2. informar àquele órgão que, com relação às impropriedades apontadas nessa documentação, o
TCU adotou, no âmbito de sua competência, as providências pertinentes;
8.3. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à
Procuradoria-Geral da República e à Câmara Municipal de Santos/SP para conhecimento; e
8.4. determinar o arquivamento destes autos.
Ata n° 26/98 - Plenário.
Data da Sessão: 08/07/1998 — ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator),
Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da
Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO II- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-000.706/97-3

NATUREZA: Representação.
UNIDADE: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda DAMF/DF.
RESPONSÁVEL: Marco Antônio Valadares Moreira e outros.
EMENTA: Apartado constituído a partir de Representação formulada por
licitante, nos termos do art. 113, Parágrafo 1 0 , da Lei n° 8.666/93.
Audiência dos responsáveis. Acolhimento das razões de justificativa.
Determinações. Juntada do processo às contas anuais respectivas.

•

Na Sessão de 20/01/1997, ao apreciar o TC-013.406/96-5, Representação formulada por
licitante com base no art. 113 da Lei n° 8.666/93, este Tribunal adotou a Decisão n° 020/97-TCU - Plenário
que determinou em seu subitem 8.2. "... a formação de processo apartado, composto de cópias das fls. 17/92
destes autos, referente à contrafação direta de empresas para modernização de elevadores pela Delegacia
de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal, para exame e apuração da questão"(fl. 01).
Constituído o processo, a r Secex procedeu à instrução de fls. 112/124, e sugeriu a audiência
dos respectivos responsáveis (fl. 125), em razão dos seguintes fatos:
1) Sr. Marco Antônio Valadares Moreira, Delegado de Administração no Distrito Federal:
reconheceu a inexigibilidade de licitação irregularmente, alegando inviabilidade de
competição onde esta não é cabível, infringindo a Lei n° 8.666/93;
assinou o contrato vinte dias após a liquidação da despesa, desrespeitando a Lei n° 4.320/64
e o Decreto n° 93.872/86;
descumpriu os prazos previstos no art. 26 da Lei n° 8.666/93.
2) Sr. Marcos Noronha, Coordenador-Geral de Serviços Gerais do Ministério da Fazenda que "...ratificou os
atos, mesmo sabendo que os mesmos não haviam obedecido os trâmites legais, e sem a devida análise que
possibilitaria constatar as demais irregularidades;"
3) Sr. Aécio Bastos da Fonseca, Procurador Chefe da PFN-DF, que "...analisando os atos, exerceu de forma
deficiente o papel que a lei impõe à assessoria jurídica, que é de verificação da legalidade."
Mediante Despacho (fl. 127) foi determinada a realização da audiência. Em atendimento, os
responsáveis encaminharam os arrazoados e documentos de fls. 142/143, 144/199, 200/238 e 256/260.
Após a análise das razões de justificativa (instrução de fls. 261/274), a Unidade Técnica, em
pareceres uniformes, conclui o seguinte:

•

"Considerando que, pelas justificativas elencadas pelo Sr. Delegado da DAll/fF/DF analisadas
nos itens 2.7 a 2.8.9 chegamos à conclusão que as razões de justificativa apresentadas são suficientes
para com relação à alíneab do Oficio 360/97 (item 1.2.1 -fls. 261);
Considerando que, na sua defesa, embora não justifique o exposto na alínea a do citado
Oficio, o Delegado da DAMF cita que se reuniu com a Junta Comercial afim de dirimir as dúvidas com
relação à eficácia das declarações de exclusividade (fls. 202), o que pode indicar que ele as acolheu,
na época, de boa fé.
Considerando que cita que diversos órgãos vêm executando procedimentos semelhantes para
modernização de elevadores. •
Considerando finalmente, que o descumprimento dos prazos a que se refere a alínea c do
citado Oficio implica em falha formal, propomos que este Tribunal;
1
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a) considere justificado o Sr. Marco Antônio Valadares Moreira, Delegado de Administração
do Distrito Federal, quanto ao exposto na alínea b do Ofício 360/97 -fls. 128 - assinatura do contrato
após a liquidação, rejeitando as demais justificativas;
b) determine à DAMF-DF, que:
observe os prazos do art. 26 da Lei n°8.666/93 em seus procedimentos de inexigibilidade
de licitação;
no que se refere ao comprovante de inexigibilidade previsto no inciso I do art. 25 da Lei
n°8.666/93, não considere mais válidas as Declarações expedidas por Órgão do Registro do Comércio
que apenas versem sobre conteúdo de documentos lá arquivados;
c) recomende à PFN-DF que, durante sua atividade de prévia análise de contratos prevista
no parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/93, no que se refere aos comprovantes de exclusividade
previstos no inciso Ido art. 25 da mesma lei, não considere válidas as Declarações expedidas por Órgão
do Registro do Comércio que apenas versem sobre conteúdo de documentos lá arquivados;
d) determine à Coordenação de Serviços Gerais do Ministério da Fazenda que se abstenha
de ratificar contratos que não observem os prazos do art. 26 da Lei n°8.666/93;
e) firme entendimento no sentido de que não devem ser aceitos como atestado de
exclusividade previsto no inciso I do art. 25 da Lei n° 8.666/93 documentos expedidos pelo Órgão do
Registro do Comércio que apenas façam referência a outros documentos e declarações de exclusividade
e que, a menos que conste prazo de validade definido no documento, ele será considerado válido dentro
do período de 1 ano após sua primeira expedição;
fi mande juntar o presente processo às próximas contas da DAMF-DF para análise em
conjunto e confronto."
A se Diretora e a Titular da Unidade Técnica manifestam-se de acordo.
É o Relatório.
VOTO
O tema central destes autos versa sobre a contratação direta de empresas para a modernização
de elevadores. A Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda - DAMF/DF, para esse fim, firmou
dois contratos.
O primeiro, com a Elevadores Otis, em 24 de janeiro de 1995, teve por objeto a prestação de
serviços de recuperação/modernização em quatro elevadores da marca, instalados no Edificio Órgãos
Regionais. A contratação foi firmada com base no inciso I, artigo 25, da Lei n° 8.666/93, por inexigibilidade
de licitação, por se tratar de serviço de comprovada exclusividade da contratada.
O segundo, firmado com a empresa Indústria Villares (fabricante dos elevadores Atlas), teve
também por objeto a prestação de serviços de recuperação/modernização em oito elevadores da marca Atlas
instalados no Edificio Sede/MF. A contratação também foi firmada com base no inciso I, artigo 25, da Lei
n° 8.666/93, por se tratar de serviço de comprovada exclusividade da Contratada.
A modernização de elevadores consiste na atualização técnica e adaptação aos novos usos e
necessidades, visando sempre a melhorar as condições de segurança, eficiência e conforto dos usuários.
Conseqüentemente, a modernização varia muito em complexidade, havendo serviços simples ou complexos.
Verifica-se dos autos que os serviços de modernização dos elevadores em tela abrangiam a
troca dos controles de velhos sistemas de relês eletromecânicos por tecnologia de circuitos a
microprocessadores, de funcionamento preciso e de alta performance, consistindo, portanto, em serviços de
alta complexidade.
Como esses serviços exigiam a utilização de projetos de alta complexidade, mão-de-obra
especializada e ferramental apropriado fornecidos exclusivamente pelos fabricantes, a exemplo dos projetos
de modernização SMTC — Sistema de Monitoração e Controle de Trafego dos elevadores Atlas e do Elevonic
335M da Otis, entendo estar configurado, neste caso concreto e à época da realização da contratação (1994),
a inviabilidade de licitação.
2
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Questiona-se a validade dos certificados de exclusividade utilizados para dar suporte ao
reconhecimento da inviabilidade de licitação, tendo em vista que, apesar de ter sido fornecido pelo órgão de
registro do comércio, apenas continha declaração da existência de documento arquivado naquele registro
atestando a referida exclusividade.
Em verdade, ambos documentos atestam que as firmas em questão são fabricantes dos
componentes originais de reposição para os mencionados elevadores, estando aptas "... a prestar todos os
serviços de assistência técnica, não mantendo para assistência técnica ou venda de componentes, quaisquer
representantes autorizados" (fls. 164/165). Note-se que os contratos foram firmados não com empresas
representantes, mas com filiais das próprias empresas fabricantes dos elevadores.
Segundo consta nas razões de justificativa, o gestor se reuniu com representantes da Junta
Comercial com o objetivo de dirimir as dúvidas relacionadas com a eficácia das declarações de exclusividade.
Nesse particular, se pairasse dúvida sobre a prestabilidade dos documentos, poder-se-ia, de plano, admitir que
os mesmos foram acolhidas sob o manto da boa-fé.
De outra parte, por não estar configurada irregularidade no procedimento em tela, pelo menos
no tocante a esse aspecto, considero desnecessário firmar o entendimento proposto pela Unidade Técnica.
Por último, dos exames levados a efeito pela Unidade Técnica, restou caracterizada a
inobservância dos prazos previstos no art. 26 da Lei n° 8.666/93, constituindo falha passível de determinação.
Assim, acolho em parte os pareceres da Unidade Técnica e VOTO por que o Tribunal de
Contas da União adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em

8 de julho de 1998.

Carlo Átila Álvares da Silva
Ministro Relator
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Processo n° TC-000.706/97-3
Classe de Assunto: VII - Representação.
Responsáveis: Marco Antonio Valadares Moreira, Delegado; Marcos Noronha, Coordenador-Geral de
Serviços Gerais do MF e Aécio Bastos da Fonseca, Procurador Chefe da PFN-DF.
Unidade: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda - DAMF/DF.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: r Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 113,
Parágrafo 1 0, da Lei n° 8.666/93, c/c o disposto no art. 43, inciso I, da Lei n° 8.443/92, e no art. 194, inciso
I, do Regimento Interno do TCU, DECIDE:
8.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis citados no item 3 supra;
8.2. determinar à Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda - DAMF/DF que observe, nos
procedimentos de inexigibilidade de licitação, os prazos previstos no art. 26 da Lei n° 8.666/93;
8.3. determinar à Coordenação de Serviços Gerais do Ministério da Fazenda que se abstenha de ratificar
contratos que não observem os prazos do art. 26 da Lei n° 8.666/93; e
8.4. determinar ajuntada destes autos às contas da Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda
— DAMF/DF, exercício de 1994, para análise em conjunto e confronto.
Ata n° 26/98 - Plenário.
Data da Sessão: 08/07/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator), Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS ILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-013.824/97-0
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES
INTERESSADA: Sidus - Systems do Brasil Ltda.
EMENTA: Representação formulada por empresa privada contra
irregularidades na aplicação da Lei n° 8.666/93. Conhecimento.
Diligência. Infração ao art. 31, § 1°, da referida lei. Inexistência de
danos, Determinação. Juntada às contas respectivas para exame em
conjunto e em confronto.

Trata-se de Representação formulada pela empresa Sidus - Systems do Brasil Ltda.,
mediante expediente e documentação de fls. 01/33, contra possíveis irregularidades na aplicação da Lei n°
8.666/93, no procedimento licitatório levado a efeito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, por intermédio da Concorrência AA/Gejur-01/97, com vistas à aquisição
de equipamentos de informática.
Nos termos da empresa representante, são as seguintes as irregularidades existentes no
edital de concorrência:
o BNDES teria deixado de observar o contido no art. 31 da Lei n° 8.666/93, ao não
exigir a apresentação da documentação relativa à qualificação econômico-financeira dos licitantes; e
o BNDES estaria direcionando o resultado da licitação, uma vez que a exigência técnica
prevista no subitem 2.2 do anexo II do edital, qual seja, que a "controladora de vídeo" seja integrada à
"placa-mãe", acarretaria frustração ao caráter competitivo da licitação visto que poucos fabricantes a nível
mundial oferecem tal característica em seus microcomputadores.
A instrução inicial dos autos (fls. 34/41), a cargo da 8' Secex, consignou que os elementos
apresentados eram insuficientes para um pronunciamento definitivo, sugerindo a realização de diligência
para obtenção das seguintes informações adicionais (fl. 40):

•

"a) entendimento do Banco quanto à dispensa das exigências do art. 31 da Lei n°
8.666/93, relativamente à qualificação econômico-financeira das licitantes, em especial em face do
contido na cláusula quarta da minuta de contrato anexada ao edital da concorrência;
b) forma de pagamento dos produtos licitados, especialmente considerando que no preço
dos mesmos estarão embutidos todos os custos relativos à garantia de 3 (três) anos a ser dada pelo
licitante vencedor;
garantias a serem exigidas da licitante vencedora em relação ao cumprimento do
contrato, especialmente em caso de falência ou inadimplência, tendo em vista o extenso período em
que a mesma deverá prestar serviços de garantia/manutenção aos equipamentos (três anos);
entendimento do Banco sobre a real necessidade da exigência de computadores dotados
de controladora de vídeo integrada à placa-mãe, considerando que o desempenho de máquinas sem
tal característica não é, necessariamente, inferior àquelas, haja vista que o desempenho é
condicionado também por outros fatores; e
quantidade de licitantes que apresentaram produtos dotados de 'controladora de vídeo'
integrada à 'placa-mãe', bem como número de fabricantes de produtos com tal característica
participantes da licitação."
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O BNDES apresentou os esclarecimentos solicitados (fls. 45/47) informando, em síntese,
que:

as exigências do art. 31 da Lei n° 8.666/93 podem ser dispensadas, no caso em exame,
porque se trata da aquisição de microcomputadores, cujo pagamento é feito contra entrega imediata;
a garantia (suporte técnico), contratualmente exigida por um período de três anos, é de
responsabilidade tanto do fornecedor quanto do fabricante. Adicionalmente, há também o Código de
Defesa do Consumidor à disposição do BNDES que, na qualidade de adquirente dos produtos é, também,
consumidor;

a cláusula quinta da minuta do contrato estabelece que o pagamento será feito em 10 (dez)
dias úteis, a contar da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que tenha sido efetuado o
recebimento definitivo dos equipamentos constantes na Nota Fiscal;
o microcomputador dotado 'de "controladora de vídeo" integrada à "placa-mãe" traz
vantagens como maior desempenho, maior homogeneidade do equipamento, menor possibilidade de
ocorrência de mau contato e redução dos custos de manutenção; e
há mais de 20 (vinte) licitantes em condições de atender às exigências do edital e relaciona
19 (dezenove) fabricantes cujos produtos atendem essas características.
A 8' Secex, ao examinar os esclarecimentos apresentados (fls. 48/56), entende que houve
infração ao disposto no art. 31 da Lei n° 8.666/93 porque, nos termos do edital, o BNDES se dispunha a
adquirir 420 microcomputadores, a serem entregues em nove lotes, num prazo de pelo menos 120 dias.
Esse prazo de entrega não estaria adequado ao conceito de "pronta entrega" a que se refere o art. 40, § 40 ,
0
da citada Lei n° 8.666/93. Entende, ainda, que o art. 195, § 3 , da Constituição Federal e o entendimento
firmado na Decisão Normativa n° 705/94-TCU - Plenário impõem que se verifique, previamente à
realização de pagamentos, a regularidade da empresa contratada em matéria de obrigações com a
seguridade social.
Sobre a especificação das características do produto a ser adquirido, afirma que a exigência
de que a "controladora de vídeo" seja integrada à "placa-mãe" se refere apenas a uma opção técnica feita
pelo BNDES com o intuito de adquirir equipamentos de melhor qualidade e que podem ser fornecidos por
uma grande quantidade de fabricantes.
Por isso, em pareceres uniformes, a Unidade Técnica propõe (fls. 53/56):
a) conhecer da presente Representação, formulada nos termos do art. 113, § 1°, da Lei n°
8.666/93, para considerá-la parcialmente procedente;
b) determinar ao BNDES que:
b. 1) ao elaborar seus editais de licitação, aplique corretamente o art. 31, § 1°, da Lei n°
8.666/93, observando o conceito de 'entrega imediata' ou 'pronta entrega' estabelecido no art. 40, §
4°, do mesmo Estatuto;
b.2) previamente aos seus pagamentos, verifique a regularidade das empresas contratadas
para com a seguridade social, nos termos do art. 195, § 3°, da Constituição Federal e o
entendimento firmado na Decisão Normativa n° 705/94-TCU - Plenário;
dar conhecimento da Decisão que vier a ser proferida a respeito, bem como do
Relatório e Voto do Relator ao Representante; e
determinar a juntada dos autos às contas do BNDES, relativas ao exercício de 1997
para exame em conjunto e em confronto."

É o Relatório.
VOTO
Assinalo, a princípio, que a presente representação, formulada nos termos do art. 113, § 10 ,
da Lei n° 8.666/93, pode ser conhecida pelo Tribunal, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade
previstos, à época, no art. 38 da Resolução n° 77/96-TCU, atualmente vigentes no art. 37-A, VII e §§ 1° e
2°, desse mesmo normativo legal, consoante alteração introduzida pela Resolução n° 110/98-TCU.
2
\\Min-ca_132 \c \relatorios \ 01382497.doc

-83

9-

Suctotallac
do Ploo_VA
gi enw

Tribunal de Contas da União

TC-013.824/97-0

A viabilidade da especificação do equipamento pretendido pelo BNDES, na Concorrência
• AA/Gejur-01/97, ficou comprovada pelo expressivo número de fornecedores interessados na licitação,
bem como na indicação de vários fabricantes que produzem equipamentos com as características exigidas
pelo edital de licitação.
Por outro lado, a exceção a que se refere o § 10 do art. 32 da Lei n° 8.666/93, somente se
aplica à licitação na modalidade "concorrência" na hipótese de fornecimento de bens para pronta entrega.
Como ficou demonstrado no relatório precedente, o prazo de entrega dos equipamentos licitados era de
0
120 dias, prazo esse superior ao definido como de "pronta entrega" pelo art. 40, § 4 , da citada Lei n°
8.666/93.
Há que se considerar, contudo, que, no esclarecimento apresentado pelo BNDES, com
referência à forma de pagamento, foram tomadas as cautelas necessárias, de tal forma que o pagamento
somente é efetuado após o recebimento definitivo dos produtos adquiridos.
Assim, acolho os pareceres e VOTO por que o Tribunal de Contas da União adote a
DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em

8 de julho de 1998

Carlos Atila Álvares da Silva
Ministro Relator

3
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DECISÃO N° 4 1 6/98-TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-013.824/97-0
Classe de Assunto: VII - Representação.
Interessada: Sidus - Systems do Brasil Ltda.
Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 8 Secex.
Decisão: O Tribunal de Contas da União, reunido em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo
Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Representação, formulada nos termos do art. 113, § 1°, da Lei n° 8.666/93,
para considerá-la parcialmente procedente;
8.2. determinar ao BNDES que:
8.2.1. ao elaborar seus editais de licitação, aplique corretamente o art. 31, § 1°, da Lei n° 8.666/93,
observando o conceito de "entrega imediata" ou "pronta entrega" estabelecido no art. 40, § 4°, do mesmo
Estatuto;
8.2.2. previamente aos seus pagamentos, verifique a regularidade das empresas contratadas para com a
seguridade social, nos termos do art. 195, § 3 0 , da Constituição Federal e o entendimento firmado na
Decisão Normativa n° 705/94-TCU - Plenário, publicada no D.O.U., Seção I, de 06/12/1994, páginas II'
18.613 e 18.614;
8.3. dar conhecimento da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam ao
Representante; e
8.4. determinar a juntada deste processo às contas do BNDES, relativas ao exercício de 1997, para
exame em conjunto e em confronto.
9. Ata n° 26/98 - Plenário.
Data da Sessão: 08/07/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator),
Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da
Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-575.281/98-7
NATUREZA: Solicitação
INTERESSADA: Advocacia-Geral da União — Procuradoria da União
no Estado do Rio de Janeiro.
EMENTA: Solicitação de informações para defesa da União em juizo.
Processo que contém os elementos requeridos não foi ainda apreciado
pelo Tribunal. Atendimento. Esclarecimentos. Juntada dos processos.

O Sr. Procurador da Fazenda Nacional Luiz Carlos Silva Sampaio, na qualidade de
Representante Judicial da União, requer deste Tribunal, por meio do Oficio n° 1.538/98-PU/RJ/SI, de
13/05/1998 (fl. 01), informações que possam habilitar aquela Procuradoria na defesa dos interesses da
União em Ação movida pela Sociedade de Ensino Superior de Nova Iguaçu — Sesni e por Maria de
Fátima Mayhé Raunheitti Ramos (Processo n° 98.0003122-7) no Juizo da 2a Vara Federal do Rio de
Janeiro.
A Secex/RJ, que analisou (fls. 06/07) o pedido, esclarece que o TC-575.365/98-6, Tomada
de Contas Especial, recentemente protocolizado naquela Unidade Técnica e ainda não instruido, atende ao
que é solicitado. Por isso, e à vista do que dispõem a Resolução TCU n° 105/98 (art. 1°, inciso III, e art.
4°) e a Resolução TCU n° 77/96 (art. 22), propõe o envio de cópia da referida TCE à Procuradoria da
União no Estado do Rio de Janeiro e ajuntada destes autos àquela TCE.
É o Relatório.
VOTO
O processo que contém os elementos solicitados pela Procuradoria da União no Estado do
Rio de Janeiro somente foi protocolizado neste Tribunal no dia 4 de junho p.p. e ainda não foi sequer
instruido pela Unidade Técnica. Todavia, por se tratar de matéria necessária à defesa da União em juizo,
considero que se deva atender à solicitação em pauta, encaminhando ao órgão requerente cópia integral
do TC-575.365/98-6, cientificando-o da situação em que se encontra o referido processo.
Dessa forma, acolho os pareceres e VOTO por que o Tribunal de Contas da União adote a
DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 8 , de julho de 1998

Carlos tila Álvares da Silva
Ministro Relator

•
1
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Processo n°575.281/98-7
Classe de Assunto: VII - Solicitação de informações.
Interessada: Advocacia-Geral da União - Procuradoria da União no Estado do Rio de Janeiro.
Entidade: Sociedade de Ensino Superior de Nova Iguaçu/RJ (Cursos Técnicos de Patologia,
Enfermagem e Contabilidade).
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: Secex/RJ.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 19, inciso
I, alínea "u", do Regimento Interno, c/c o disposto nas Resoluções TCU n° 36/95 (art. 30) e n° 77/96 (art.
30, parágrafo único), DECIDE:
8.1. conhecer da solicitação contida no Oficio n° 1.538/98-PU/RJ/SI, de 13/05/1998, da Procuradoria
da União no Estado do Rio de Janeiro, para, em atendimento, enviar àquele órgão cópia integral do TC575.365/98-6, cientificando-o de que o referido processo trata de tomada de contas especial instaurada
pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, ainda não instruída por Unidade Técnica
deste Tribunal e, portanto, não contém decisão definitiva desta Corte de Contas; e
8.2. determinar ajuntada destes autos ao referido TC-575.365/98-6.
Ata n° 26/98 - Plenário.
Data da Sessão: 08/07/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator),
Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da
Rocha e Benjamin Zymler.

,D
HOMERO SANTOS
Presidente

•

•

)

CARLOS A ILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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Grupo I - Classe VII - Plenário
TC-009.512/97-7 c/ 1 Vol. Anexo
Natureza: Representação (§1 2 do art. 113 da Lei n 2 8.666/93)
Órgão: Ministério da Educação e do Desporto-MEC/Coordenação
Geral dos Serviços Gerais
Interessada: Empresa R. Sales Construções Ltda.
Ementa: Representação da empresa acima citada contra a anulação do
processo licitatório n 2 23000.010090/96-68, da TP 03/97MEC.Conhecimento da Representação para, no mérito, considerá-la
improcedente; cientificação do inteiro teor da deliberação do Tribunal,
bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, às partes
envolvidas; determinação de juntada dos autos às contas da
Coordenação Geral de Serviços Gerais do MEC, relativas ao exercício
de 1997, para exame em conjunto e em confronto.

•

Trata-se de Representação formulada pela empresa R. Sales Construções Ltda. (fls. 01 a 29), com
fundamento no § 1 2 do art. 113 da Lei n2 8.666/93, contra a anulação da Tomada de Preços n 2 03/97, realizada
pelo Ministério da Educação e do Desporto, cujo objetivo era a contratação de empresa especializada para
executar os serviços de instalação de torneiras d'água e válvulas para mictório de acionamento hidrodinâmico,
com fornecimento de materiais, nos sanitários do Edificio Sede e Anexos do MEC.
Preliminarmente, o processo foi baixado em diligência para que fosse ouvido o Sr. CoordenadorGeral de Serviços Gerais do MEC a respeito da matéria suscitada nos autos.
Por intermédio do Oficio n 2 551/97 (fls. 32/33), acompanhado dos documentos de fls. 36 a47, o Sr.
Max Alan Souza Lopes apresentou suas justificativas e esclarecimentos a respeito da anulação do processo
licitatório em questão, valendo ressaltar o seguinte:
"1- Esta Coordenação, em 21 de maio próximo passado comunicou aos participantes da Tomada
de Preços n° 03/97, o indeferimento do recurso apresentado pela Empresa R. Salles Construções Ltda.,
conforme parecer da Comissão Permanente de Licitação deste MEC, o que anexamos no momento (anexo
I).
2-A citada Empresa, não aceitou o indeferimento do recurso por ela apresentado e formulou uma
representação junto a Secretaria de Controle Interno, CISET/MEC.
3- A CISET/MEC, com a representação em mãos, solicitou a esta Coordenação o encaminhamento
dos autos da licitação.
4-A CISET/MEC examinou os autos do processo n° 23000.010090/96-68 e encontrou as seguintes
irregularidades:
"O orçamento, estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, não está na forma exigida
pelo inc. II, ,¢ 2° do art. 40 da Lei n°8.666/93, pois não constam os preços. Lembre-se que não pode ser
fornecida a planilha somente com os quantitativos. Agindo desta maneira ocorre a frontal violação dos
preceitos legais. O legislador ao inserir no texto legal as disposições acima citadas pretendeu demonstrar
aos licitantes que a Administração sabe o preço de mercado do objeto a ser licitado, evitando, assim a
prática de superfaturamento. Saliente-se que não acontece a condução da licitação porque esta planilha
pode e deve ser colocada como o preço máximo que a Administração aceita, conforme inc. X do art. 40
da Lei de licitações.
Acrescente-se que na planilha os Beneficios e Despesas Indiretas — B.D.I. que as empresas podem
praticar estão fixados em 20% pelo edital, tirando a competitividade do certame, haja vista que fica nesta
taxa a faixa onde ocorrerá a competição. A Administração, dessa maneira, não pode fixá-los
antecipadamente.
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A minuta do edital, após análise da Consultoria Jurídica — CONJUR/MEC, no PARECER N°
625/96/COPRON/CONJUR, de 10 de dezembro de 1996, foi modificada sem motivação, tendo em vista que
no seu preâmbulo constava que o regime da licitação seria empreitada por preço global, sendo que, no edital
válido, o regime foi por item. Alerte-se que esse regime, por item, ou seria impossível de concretizá-lo, ou
então traria grande dificuldade à sua execução. Explicando melhor, como são três os itens licitados, a saber:
Torneira metálica, cromada, diâmetro + 1/2', acionamento hidrodinâmico;
Válvula para mictório com acionamento hidrodinâmico, diâmetro de 1/2', cromada;
- Miscelânia (Miudezas diversas).
A execução dos serviços seria prejudicada se, para cada item licitado, houvesse diferentes
empresas, gerando, assim, grande transtorno e comprometimento da obra e serviço. Além do mais, o edital
não exigiu que se separassem, por item, as despesas em mão-de-obra, encargos sociais e B.D.I.,
inviabilizando o julgamento da melhor oferta apresentada."
O processo retornou à 6 2 SECEX, onde foi instruido (fls.48 a 51), após a concessão de vista e o
fornecimento de cópia das peças solicitadas pelo Sr. Carlos Roberto Sales, devidamente qualificado nos autos
à fl. 45.
O Assessor da Unidade Técnica competente examinou detidamente a Representação, em confronto
com a legislação especifica e com os elementos juntados ao processo por ambas as partes envolvidas.
Dessa forma, ressaltou cada etapa do processo licitatório, demonstrando, de inicio, que a autora da
presente Representação ofereceu, em 05.03.97, impugnação ao Edital da TP 03/97, contra a exigência de
atestado de capacidade técnica que comprovasse a execução de serviço da mesma natureza em edificações
comerciais com área superior a 20.000 m2 (art. 30, § 1 2 , I, da Lei n° 8.666/93), bem como a de que a vistoria
fosse realizada somente por engenheiro civil, vez que os arquitetos também estariam técnica e legalmente
capacitados. Tais impugnações foram acatadas pela Comissão Permanente de Licitações-CPL (fls. 97 a 154,
Vol. I), que efetivou as devidas modificações e, via de conseqüência, determinou o adiamento da sessão de
habilitação (§ 4 2 do art.21 do Estatuto de Licitações).
Após a habilitação das treze firmas participantes e a abertura das propostas em 07.04.97, o
Assessor/informante registrou que a R. Sales fez constar em ata que seis firmas não haviam especificado
corretamente válvulas e/ou torneiras, o que levou a CPL a enviar correspondência a todos os participantes
sobre a especificação dos materiais cotados. Chamou a atenção, todavia, para a verificação de que a autora
desta Representação também não havia especificado completa e corretamente, em seu orçamento inicial (fl.
06), as torneiras e as válvulas.
Prosseguindo em seu exame dos autos, o Assessor da 6 2 SECEX registrou que, após o recebimento
dos esclarecimentos solicitados, a Comissão acatou as especificações das sete licitantes, inclusive da firma R.
Sales. Entretanto verificou que nenhuma das concorrentes havia interpretado corretamente a Planilha
Orçamentária constante do Edital (fl. 10), pois teriam aplicado de forma equivocada a incidência do BDI
(Bonificações e Despesas Indiretas).
A Comissão constatou que essa falha teria decorrido de sua própria interpretação equivocada da
planilha, levando à desclassificação de doze licitantes, que calcularam o BDI apenas sobre os itens "Torneiras
e Válvulas", bem como da firma R. Sales (13 2 concorrente desclassificada), por fazer incidir o BDI apenas
sobre os itens "Mão-de-Obra e Encargos", esquecendo-se do item miscelânea.
Em face de ter desclassificado todas as proponentes, a CPL deu o prazo de oito dias úteis para a
correção das impropriedades verificadas, de acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei n 2 8.666/93.
Antes da abertura das novas propostas, a R. Sales interpôs recurso administrativo (fls. 15/16) contra
a decisão da CPL de desclassificá-la, bem como a que concedeu novo prazo a todas as demais licitantes para
a complementação das especificações do Edital.
O mencionado recurso foi indeferido, o que levou a autora da presente Representação a representar
junto à CISET/MEC, em 23.05.97, contra a decisão da CPL, alegando que o Edital não havia exigido quer:, 0)
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planilha orçamentária fosse montada com base no Decreto n 2 92.100/85, aduzindo, ainda, não visar lucro com
venda de material e, por isso, não aplicou o BDI sobre esses itens, vez que sua atividade é a de prestação de
serviços.
A Representante foi cientificada, pelo Oficio n 2 838-DIEST/COFIC/CISET/MEC, de 16.06.97 (fl.
22), que aquele órgão de controle concluiu que a licitação deveria ser anulada pela autoridade competente,
tendo em vista que foram constatados diversos vícios no Edital, de acordo com parecer técnico da CISET (fls.
23 a 25), cujas constatações já foram transcritas no parágrafo 3 2 deste Relatório.
O Assessor ressaltou ainda que a firma R. Sales contestou a referida anulação, que, entretanto, foi
mantida pela CISET/MEC, ante a ausência de fatos novos.
Assim, considerando que a Secretaria de Controle Interno competente verificou ilegalidades
incontestáveis no processo licitatório sob enfoque e que a anulação da TP 03/97-MEC foi o procedimento
correto, nos termos do art. 49 da Lei n 2 8.666/93, o Analista concluiu seu exame da matéria propondo que:
"I - seja conhecida apresente Representação, formulada nos termos do art. 113, § 12, da Lei n 2
8.666/93, e, no mérito, considerada improcedente;
- seja dado conhecimento da Decisão que vier a ser adotada, bem como do Relatório e Voto
que a fundamentarem, às partes interessadas, Representante e Representado; e
III - seja juntado o presente processo às contas da Coordenação de Serviços Gerais/MEC
relativas ao exercício de 1997, para exame em conjunto e em confronto."
O Sr. Secretário de Controle Externo da 6 2 SECEX acolheu as proposições de seu Assessor.
É o relatório.
VOTO
Para que um procedimento licitatório seja considerado legal e legítimo deve ser realizado em
consonância com os princípios e as normas gerais estabelecidas pelo Estatuto das Licitações e dos Contratos
Administrativos, atualmente representado pela Lei n 2 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei
n2 8.883/94 (DOU de 06.07.94).
O Edital é a peça inicial de todo processo licitatório, é relevante ato administrativo que vale como
"lei interna da licitação", estando incluídos, como partes integrantes do mesmo, os seus anexos. É por
intermédio dele que as licitações se concretizam. A partir de sua publicação, as cláusulas aprovadas devem
ser, rigorosamente, respeitadas pelas partes envolvidas.
O ilustre administrativista J. Cretella Júnior em sua obra "Das Licitações Públicas", ao tecer
comentários sobre a vinculação da Administração ao Edital, assim asseverou:
"Em obediência ao princípio da legalidade, que rege a operacionalidade técnico-jurídica do estado
de direito, no qual vigora a máxima 'suporta a lei que fizeste' -patere legem, quem fecisti -, a presente
Lei n 2 8.666/93 consagra a norma segundo a qual 'a Administração não pode descumprir as normas e
condições do edital que publicou e a que se acha estritamente ligada'."
Dentro dessa linha de raciocínio, é importante enfatizar a responsabilidade daqueles que têm a
competência de elaborar o Edital que irá conduzir um determinado processo licitatório, no âmbito da
Administração Pública. Seu texto deve conter informações claras e objetivas, sem qualquer obscuridade ou
sentido dúbio, a fim de evitar a interposição de recursos pelos concorrentes acerca de inobservância de
princípios básicos previstos no art. 3 2 da Lei n2 8.666/93, bem como do princípio constitucional da isonomiaj
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As peças processuais demonstram que nenhum licitante interpretou corretamente a Planilha
21.
Orçamentária para execução de "Serviços Especializados", constante do Edital (fl. 10), aplicando de forma
equivocada a incidência do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas). Além disso, 06 (seis) concorrentes não
especificaram corretamente as torneiras.
Assim, além das ilegalidades apontadas no parecer da CISET/MEC, outras impropriedades podem
22.
ser destacadas do processo licitatório sob exame, a saber:
o Edital foi elaborado com especificações incompletas e insuficientes, o que ensejou uma
diversificação indesejada de materiais ofertados, impossibilitando um julgamento isonômico;
a Planilha Orçamentária permitiu diferentes interpretações dos licitantantes para a obtenção do
preço global, o que demonstra falhas em sua elaboração;
houve julgamento equivocado pela Comissão Permanente de Licitação-CPL, desclassificando
indevidamente várias firmas concorrentes.
Ante todo o exposto, não resta a menor dúvida que o Ministério da Educação e do Desporto agiu
23.
corretamente ao anular a Tomada de Preços n 2 03/97, por entender que ficou inviabilizado o julgamento da
melhor proposta para a Administração, conforme determina a Lei n 2 8.666/93 (art. 3 2).
Assim, de acordo com as conclusões da Unidade Técnica competente, Voto no sentido de que o
Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Egrégio Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em

(/".
VALMIR C ELO
Ministro-Relator

•
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DECISÃO N 2 418/98-TCU- Plenário

e

Processo n2 TC-009.512/97-7 c/ 1 Vol. Anexo
Classe de Assunto: (VII) - Representação (§1 2 do art. 113 da Lei n2 8.666/93)
3.Interessada: Empresa R. Sales Construções Ltda.
Órgão: Ministério da Educação e do Desporto-MEC
Relator: Ministro Valmir Campeio
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 6 2 SECEX
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da Representação formulada, com fundamento no art. 113, § 1 2, da Lei n2 8.666/93, pela
firma R. Sales Construções Ltda. para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2 - levar ao conhecimento da autora da presente Representação, bem como do Órgão Representado
(Coordenação Geral de Serviços Gerais do MEC), o inteiro teor desta Decisão e do Relatório e Voto que a
fundamentam;
8.3 - determinar a juntada destes autos às contas da Coordenação Geral de Serviços Gerais do MEC,
relativas ao exercício de 1997, para posterior exame em conjunto e em confronto.
Ata n° 26/98 — Plenário.
Data da Sessão: 08/07/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Valmir Campeio
(Relator) e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.

-t7-3

•

HOMERO SANTOS
Presidente
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GRUPO H - CLASSE VII - Plenário
TC-275.372/97-9
Natureza: Representação
Interessado: Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Entidade: Secretaria de Saúde do Estado do Ceará
do
Ementa: Representação formulada, com fulcro na Cláusula
Acordo de Cooperação firmado entre o TCU e o Tribunal de Contas
do Estado do Ceará, sobre irregularidade atinente a fracionamento de
despesas em procedimentos licitatórios. Conhecer da presente
Representação, para considerá-la procedente, em que pese não se
tenha evidenciado locupletamento, fuga ao processo licitatório ou
prejuízo ao erário. Determinação tendo em vista a natureza formal da
irregularidade constatada. Ciência ao interessado.

•
Trata-se de Representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por força da
Cláusula 1' do Acordo de Cooperação firmado entre o TCU e aquele Tribunal, contra irregularidade
verificada em procedimentos licitatórios levado a efeito pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará
(Convites n's 137 e 138), proveniente do fracionamento de despesa para aquisição de materiais análogos
cujo montante implicaria na realização de licitação na modalidade Tomada de Preços.
A instrução dos autos, a cargo da SECEX/CE, consigna preliminarmente que: "A zelosa 7'
2.
que, em auditoria realizada junto a
Inspetoria do Tribunal de Contas do Estado do Ceará 'certifica
Secretaria de Saúde do Estado do Ceará observou a existência de processos hcitatórios, na modalidade
de carta convite, os quais não se revestem de forma regular, pelas razões que ora se segue:
I- Aquela Secretaria emitiu, durante o mês de julho do corrente ano, as cartas convites n's.
137/91 e 138/91, objetivando a compra de materiais e equipamentos permanentes.
2- No entender desta Inspetoria, salvo melhor juízo, não é lícito à administração daquela Pasta
parcelar desnecessariamente as licitações e, tal fato não deve ter respaldo junto a esta Corte de Contas,
uma vez que foi sempre preocupação dos legisladores em coibir a prática do parcelamento, pois nas
normas legais que tratam da matéria, encontramos dispositivos que proíbem a burla da modalidade
prevista em lei para cada tipo de licitação. O Decreto-lei n° 2.300/86 em seu art. 2°, abaixo transcrito,
institui a obrigatoriedade de a Administração de licitar as suas obras, serviços, compras e alienações
quando contratados com terceiros'- fls.03"
Em sua defesa, os responsáveis pela Secretaria de Saúde e pela Comissão de Licitação
apresentaram as alegações de fls. 19/20, donde a instrução destacou os seguintes excertos:
"a) os recursos destinados à aquisição de materiais constantes nas Cartas Convites 137/91 e
138/91, são recursos provenientes do Convênio SUS/01/88 - PROSAIIDE, que teriam que ser gastos até o
dia 30 de junho do ano em curso, caso contrário, seriam devolvidos...;
b) ...estas Unidades se encontravam bastante necessitadas em termos de equipamentos e
materiais permanentes, não só isso, mas o PAM-433-Floresta foi reformado e reequipado, pois, o mesmo
não tinha condições de funcionamento."
Outrossim, alegam os responsáveis que "a Secretaria recebeu processos separados de requisição
de material para os dois postos - PAM 437 - Jacarecanga e 433 - . Floresta e não usou de má fé quando da
emissão das referidas Cartas-Convites" (fls 19/20, itens "f' e "h").
Observa a instrução dos autos que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, ao considerar
insuficientes as alegações de defesa apresentadas, propôs a imposição de multa aos responsáveis Lúcio
Gonçalo Alcântara, Mamaria Cavalcante e Silva, e Ana Maria Nogueira Studart Gomes.
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No entendimento do Analista-informante, muito embora "possa não existir má fé, realmente está
caracterizado o fracionamento de despesas ofensivo à letra da Lei n° 8.666/93".
Quanto ao argumento de que os "recursos teriam que ser gastos até 30 de junho do ano em
curso, caso contrário seriam devolvidos", julga improcedente, pois, em que pese os recursos devam ser
gastos conforme as necessidades, a realização de despesas há de ser efetuada de acordo com um
planejamento e, sobretudo, sem atropelar a Lei.
Pondera, ainda, que, no caso sob exame, talvez por força da "acentuada indefinição em curso
quanto aos rumos do INAMPS então em extinção, o certo é que, parece, não se cuidou suficientemente do
planejamento. Em termos patrimoniais, segundo observamos, pouco depois destes processos licitatórios
em comento, já se cuidava era da fusão dos dois PAM's, Jacarecanga e Floresta, com o aporte a este
último de um acervo de mais de três mil itens, muitos deles coincidindo com o material licitado nos
convites de nos 137/91 e 138/91...".
Em conclusão, propõe seja determinada a realização de auditoria no Sistema Único de Saúde Gerência Estadual - Área Patrimonial e de Bens Móveis, "enfatizando o controle sobre os acervos
transferidos do antigo INAMPS ou o resultante da fusão de Unidades de Atendimento, em confronto com
as licitações efetuadas alegadamente para reequipá-las, a exemplo do ocorrido com os PAM's 433 e 437,
acima aludidos".
Dissentindo da proposição supra, o Assessor da SECEX/CE alvitra, preliminarmente, em
obediência ao principio da ampla defesa, seja promovida a audiência dos responsáveis para "apresentar
razões de justificativas acerca do fracionamento de despesas pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará
para aquisição de material permanente e equipamentos análogos (fls. 06/16) destinados ao PAM-433 e
PAM-437, nos valores de Cr$ 5.394.082,00 e Cr$ 9.654.752,60, respectivamente, cujo montante
implicaria, à época, em Tomada de Preços (...), sendo, porém, distribuídas em duas modalidades
licitatórias de menor vulto (Convites 137/91 e 138/91, ambos emitidos em 25.06.91), em desacordo com
o preconizado nos artigos 2° c/c os artigos 20 e 21 do até então Decreto-Lei 2.300/86, revogado pela atual
Lei 8.666/93 (artigos 2°, 22 e 23)".
A Secretaria de Controle Externo, Substituta, manifesta-se de acordo com a proposição do Sr.
Assessor.
É o Relatório.
VOTO
Cumpre de inicio assinalar que a presente representação merece ser conhecida, porquanto, além
de ter sido formulada nos termos da Cláusula P do Acordo de Cooperação firmado entre o TCU e o
Tribunal de Contas do Estado do Ceará, preenche os requisitos de admissibilidade previstos atualmente
no art. 37-A, V e §§ 10 e 2° da Resolução n° 77/96-TCU, consoante alteração introduzida pela Resolução
n° 110/98-TCU, bem assim por encontrar respaldo no art. 113, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93.
Quanto ao mérito, verifica-se que a única irregularidade representada diz respeito tão-somente a
fracionamento de despesa verificado nos procedimentos licitatórios levados a efeito pela Secretaria de
Saúde do Estado do Ceará, consubstanciados nas Cartas-Convites IN 137/91 e 138/91.
Impõe ressaltar que, a despeito da configuração de fracionamento de despesa, as alegações de
defesa aduzidas pelos responsáveis deixam antever que, afora a ausência de má-fé e de locupletamento, os
certames se processaram na mais absoluta transparência, vez que, conforme demonstrado em
documentação anexa, o procedimento adotado foi semelhante ao de uma Tomada de Preços, haja vista
que para ambas licitações foram convidadas nada mais nada menos que "42 Firmas". Nesse sentido, vale
destacar ainda a informação de que para o Convite n° 137/91 foram adjudicados itens diversos a 21
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diferentes empresas licitantes, já em relação ao Convite n° 138/91 foram 22 as empresas adjudicadas,
denotando, de modo inequívoco, a ausência de favorecimento.
Outrossim, não se pode olvidar que, embora tenha sido evidenciada falha procedimental na
origem do certame, em nenhum instante se questionou a lisura da escolha das propostas vencedoras,
revelando, de plano, a inexistência de dano ao Erário.
Importa, por pertinente, assinalar que em inúmeras situações semelhantes (Acórdão 62/95Plenário, Ata 22/95; Acórdão 90/94-P Câmara, Ata 05/94; Acórdão 110/96-P Câmara, Ata 13/96;
Acórdão 143/94-Plenário, Ata 55/94; Acórdão 419/97-P Câmara, Ata 32/97; Decisão 17492-P Câmara,
Ata 14/92) esta Corte de Contas tem considerando o fracionamento de despesa, desde que não importe em
fuga ao certame licitatório e prejuízo aos cofres públicos, uma mera falha formal, insuficiente, portanto,
para macular gravemente a gestão dos responsáveis sob sua jurisdição.
Com estas considerações, penso que se mostra despicienda a argüição dos responsáveis, posto
que nas razões de justificativas apresentadas pelos aludidos gestores já constam elementos suficientes e
esclarecedores com vistas a formação de juízo de mérito sobre a questão representada.
Dessarte, ante o que restou evidenciado nos autos e na mesma esteira dos precedentes
invocados, creio que a proposição mais consentânea para o deslinde da matéria em apreço deve cingir-se
ao envio de determinação à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará para a adoção de providências, de
modo a coibir a ocorrência da falha de natureza formal apurada nos autos, a teor do que dispõe o art. 43, I,
da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 194, II, do Regimento Interno deste Tribunal.
Assim, com as vênias de praxe por dissentir dos pareceres da SECEX/CE, Voto por que o
Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
TCU., Sala das Sessões, em g de julho de 1998

ALMIR C ELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 419 /98-TCU-Plenário

Processo n° TC-275.372/97-9
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Entidade: Secretaria de Saúde do Estado do Ceará
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/CE
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente Representação, formulada com fulcro na Cláusula la do Acordo de
Cooperação firmado entre o TCU e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por atender os requisitos
previstos no art. 37-A, V e §§ 1° e 2° da Resolução n° 77/96-TCU, consoante alteração introduzida pela
Resolução n° 110/98-TCU, bem assim no art. 113, § 1°, da Lei n° 8.666/93, para, no mérito, considerá-la,
procedente, porquanto, a despeito de não ter sido evidenciado fuga ao processo licitatório,
locupletamento, má-fé ou prejuízo ao erário, ficou, todavia, caracterizado nos autos o fracionamento de
despesa representado;
8.2 - com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 194, inciso II, do Regimento
Interno deste Tribunal, tendo em vista a natureza formal da irregularidade constatada, determinar à
Secretaria de Saúde do Estado do Ceará a adoção de medidas com vistas a observar rigorosamente as
disposições contidas nos arts. 22 e 23 da Lei n° 8.666/93, evitando, dessa maneira, o fracionamento de
despesa;
8.3 - comunicar ao interessado o inteiro teor desta Decisão, bem assim do Relatório e Voto que a
fundamentam;
8.4 - arquivar o presente processo.
Ata n° 26/98 — Plenário.
Data da Sessão: 08/07/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Valmir
Campelo (Relator) e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da
Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente
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c._
VALMIR CA PELO
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-500.259/97-6
(c/01 volume)
Natureza: Representação
Entidade: Prefeitura Municipal de São José do Belmonte/PE
Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco- TCE/PE
Responsável: Moacir Nunes Carvalho
Ementa: Representação sobre irregularidades na construção do
matadouro público em Bom Nome, formulada pelo TCE/PE.
Conversão deste processo em TCE e citação do responsável para
apresentar alegações de defesa ou recolher a quantia devida. Dar
ciência da Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam
ao Presidente do TCE/PE.

•

Cuidam os autos de Representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco a
cerca de irregularidades na aplicação de recursos federais provenientes do Convênio n° 277/91
(Registro/SIAFI n° 028593, fls. 23/26) celebrado entre a Delegacia Federal de Agricultura/PE e a Prefeitura
Municipal de São José do Belmonte, em 31.12.91, tendo por objeto "Apoiar a Construção do Matadouro
Público Municipal".
A instrução, a cargo da SECEX/PE, esclarece que:
02.
"As irregularidades envolviam a construção de matadouro público. De acordo com as conclusões de
trabalhos in loco dos técnicos, quando da assinatura do recebimento dos recursos federais, o matadouro já
estava construído e pago; portanto, teria sido indevido o novo pagamento que posteriormente se fez, pela
mesma obra, com emprego de recursos federais, e teria sido fraudulento o documento apresentado para
comprovar a licitação relativa à obra, pois se trataria de mera cópia de licitação anterior (fls.21/22).
Após análise preliminar (fls. 23/35), que juntou aos autos as informações disponíveis no SIAFI
relativas ao convênio em tela, essa Secretaria entendeu necessária a realização das seguintes diligências: ao
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, solicitou-se cópia da documentação relativa à construção do
matadouro, constante das prestações de contas do Município de São José do Belmonte; e à Delegacia Federal
de Agricultura solicitou-se cópia da prestação de contas do Convênio n° 277/91, o qual tinha por objeto o
indigitado matadouro.
Passamos a examinar as informações enviadas em atendimento às diligências.
'A Delegacia de Agricultura informou (fl.40) que a prestação de contas do Convênio n° 277/91 foi
enviada à Delegacia Federal de Controle, e por isso a solicitação não poderia ser atendida; enviaram-se
extratos obtidos do SIAFI (fls. 41/3), que não contêm nenhuma informação nova.
O Tribunal Estadual enviou os oficios que foram autuados no volume anexo. Dentre eles, merecem
destaque os seguintes: a prestação de contas de 1991 já mencionava a construção do matadouro (fls. 6, 9 e
10); a licitação para construção da obra se fez por convite (fls.50/3), cujas propostas teriam abertura e
julgamento em 28/08/91 (fl. 56) - de se notar que essa data é coerente com a do primeiro termo de
julgamento anexado aos autos (fl. 21), o que reforça a evidência de fraude do segundo termo (fl. 22); o
julgamento das contas do Município de 1992, considerando o pagamento em duplicidade da construção do
matadouro, foi pela irregularidade (fl. 58); os dois pagamentos teriam sido feitos à Construtora Nossa
Senhora Aparecida, a qual tinha como sócio cotista o contador da Prefeitura à época (fl.69).
Conclui-se que as informações trazidas pela Corte Estadual reafirmam que os recursos federais não
tiveram a destinação prevista no convênio.
Min-VC_170\\C: \Trabalho\Sessao\50025997.DOC
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Tornam-se necessárias, por isso, nos termos do art. 47 da Lei n° 8.443/92, a conversão do presente
processo em Tomada de Contas Especial e, nos termos do art. 12, II, a citação do ex-Prefeito, para que
apresente defesa ou recolha a quantia repassada."
Por todo o exposto, a instrução propõe, com o endosso da Sra. Diretora da 3 3 Divisão Técnica e do
Sr. Secretário da SECEX/PE e fundamento no art. 47 da Lei n° 8.443/92, "seja o presente processo
convertido em Tomada de Contas Especial, e, com fulcro no art. 12, II, da mesma Lei, seja autorizada citação
do ex-Prefeito de São José do Belmonte, Sr. Moacir Nunes de Carvalho, para que apresente defesa ou
recolha, corrigida e acrescida de juros de mora nos termos da lei, a quantia de Cr$ 4.000.000,00, devida em
razão de aplicação em finalidade diversa da prevista dos recursos do Convênio n° 277/91, uma vez que,
quando da celebração do ajuste, seu objeto, um matadouro, já estava construido "
É o Relatório.
VOTO
Compulsando os autos, verifica-se à fl 16 que quando do recebimento dos recursos federais, o
matadouro já estava construido e pago, portando os novos pagamentos efetuados à Construtora Nossa
Senhora Aparecida em 28.02.92, empenho n° 357 no valor de Cr$ 4.000.000,00, e em 05.03.92, empenho n°
602 no valor de Cr$ 1.200.000,00 são indevidos e a o primeiro pagamento, utilizando recursos federais,
causou dano ao Erário.
Em razão disso, ficou configurada a ocorrência da irregularidade prevista no art. 47 da Lei n°
8.443/92, o que enseja a conversão, desde logo, destes autos em Tomada de Contas Especial.
Assim, acolhendo as conclusões dos pareceres uniformes da SECEX/PE, VOTO por que o Tribunal
adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.
TCU., Sala das Sessões, em 08 de

VALMIR CMVIPELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 420 /98-TCU- Plenário

e

1. Processo n° TC-500.259/97-6 (c/01 volume)
2. Classe de Assunto: (VII) Representação sobre irregularidades praticadas na Prefeitura Municipal de São
José do Belmonte/PE
3. Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Responsável: Moacir Nunes Carvalho
4. Entidade: Prefeitura Municipal de São José do Belmonte/PE
5. Relator: Ministro Valmir Campelo
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: SECEX/PE
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da Representação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco para, no mérito,
considerá-la procedente e, com fundamento:
no art. 47 da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 197 do Regimento Interno, ordenar, desde logo, a conversão
deste processo em tomada de contas especial;
no art. 12, II, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 153, II, do Regimento Interno, promover a citação do Sr.
Moacir Nunes Carvalho, ex-Prefeito do Município de São José do Belmonte/PE e responsável pelas contas
em exame, para, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, apresentar alegações de defesa ou
recolher aos cofres do Tesouro Nacional a quantia de Cr$ 4.000.000,00 corrigida monetariamente e
acrescida dos encargos legais, a contar de 21/02/92, até a data do efetivo recolhimento, na forma da
legislação em vigor;
8.2. dar ciência da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam ao Exmo. Sr.
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.
9. Ata n° 26/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 08/07/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Valmir Campeio.»
(Relator) e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.

•
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HOMERO SANTOS
Presidente

VALMIR C MPELO
Ministro-Relator
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GRUPO I - CLASSE VII - Plenário
TC 001.190/98-9
Natureza: Representação
Entidade: Banco do Brasil S/A, Agência de Campina Verde/MG
Interessado: Dr. José Cardoso Lopes, Procurador da República em Minas
Gerais
Ementa:
- Expediente encaminhado por Procurador da República no Estado de
Minas Gerais, solicitando a realização de auditoria em Agência do Banco
do Brasil naquele Estado, ao tempo em que noticia possíveis
irregularidades das quais teriam resultado dano ao Erário. Conhecimento
como Representação. Remessa de cópia da Decisão, Relatório e Voto ao
ilustre Procurador.
RELATÓRIO
Pelo Oficio de fl. 01, o Dr. José Cardoso Lopes, Procurador da República no Estado de Minas
Gerais, invocando o art. 8 2, II, da Lei Complementar n 2 75/93, solicitou a este Tribunal que determinasse "...
a instauração de auditoria na Agência do Banco do Brasil em Campina Verde/MG, em razão do acordo
noticiado, que pode resultar em prejuízo do BB (cópia de documento de fls 115), encaminhando, após, o
resultado conclusivo dos trabalhos técnicos desenvolvidos".
Autuado o referido expediente e encaminhado à SECEX/MG para análise, encontravam-se os
autos em fase de apreciação das razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Edir Gomes Xavier,
Superintendente Regional do Banco do Brasil e Adaílson Lima e Silva, servidor do Núcleo Jurídico do referido
Banco - signatários do expediente que noticiou o acordo a que alude o ilustre Procurador - quando sobreveio
nova solicitação do Dr. José Cardoso Lopes, desta feita para que fosse informado àquela "...Procuradoria de
Uberlândia se já foi instaurado o procedimento fiscalizatório para apurar irregularidades junto à Agência do
Banco do Brasil em Campina Verde/MG. Em caso positivo qual o andamento das investigações", tendo
acrescentado que "... as informações ora solicitadas visam instruir autos de procedimento administrativo
instaurado nesta Procuradoria".
O Sr. Secretário de Controle Externo da SECEX/MG, ao tempo em que, preliminarmente,
mandou proceder à diligência, já providenciada, visando à complementação de informações que considerou
necessária, concordou, ainda, com a instrução no sentido do encaminhamento dos autos a este Relator, com
vistas ao atendimento da solicitação já referida.
É o Relatório.
4.
VOTO
Inicialmente, registro que relato estes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n 2 64/96
- TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao Senhor
Ministro Fernando Gonçalves.
Importa ressaltar que, de conformidade com o disposto no inciso IV do art. 70 da CF/88, c/c
inciso II do art. 1 0 da Lei n2 8.443/92, esta Corte de Contas realiza auditoria por iniciativa própria ou por
solicitação do Congresso Nacional, de suas Casas ou das respectivas Comissões.
No entanto, tendo em vista que o Oficio n 2 264/98-PRM/UDI, c/ anexo, encaminhado pelo
ilustre Procurador noticia possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais, das quais teriam
resultado dano ao Erário, entendo que esse expediente deva ser conhecido como Representação, conforme
estabelece o § 4 2 do art. 9 2 , c/c inciso IV do art. 37A da Resolução/TCU n 2 77/96.
C WIN-FG‘MICRO-021RELATORIOS100119098 WPD-mnb-RCMLO
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Quanto ao expediente de fl. 27, encaminhado pelo Dr. José Cardoso Lopes, pelo qual são
4.
solicitadas informações sobre o "andamento das investigações", cabe, a meu ver, esclarecer a esse Procurador
que:
foram ouvidos em audiência os Srs. Edir Gomes Xavier e Adailson Lima e Silva, signatários
do expediente que noticiou o acordo a que alude o Oficio da Procuradoria da República em Minas Gerais, e,
posteriormente, em face das razões de justificativas por eles apresentadas, a Unidade Técnica competente
promoveu diligência saneadora;
tão logo seja proferida decisão definitiva sobre o assunto, ser-lhe-á comunicada.
Oportuna se faz, também, a remessa de cópia da Decisão ora proferida, bem como do Relatório
5
e Voto que a fundamentam, ao supramencionado Procurador.
Pelo exposto, Voto no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à
6.
consideração do Colegiado
T.C.U., Sala das Sessões, em 08 de julho de 1998.

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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DECISÃO N2 421 /98-TCU - Plenário
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Processo n2 TC 001.190/9897
Classe de Assunto: VII - Representação
Interressado: Dr. José Cardoso Lopes, Procurador da República em Minas Gerais
Entidade: Banco do Brasil/Agência de Campina Verde/MG
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/MG
Decisão:O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 receber o Oficio 112 264/98-PRM/UDI da lavra do Dr. José Cardoso Lopes, Procurador da República
em Minas Gerais, como Representação, com fulcro no inciso IV do art. 37A da Resolução/TCU n 2 77/96,
tendo em vista noticiar possíveis irregularidades das quais teria resultado dano ao Erário, bem assim o fato de
que este Tribunal, ex vi o inciso IV do art. 70 da CF/88, c/c inciso II do art. P da Lei n 2 8.443/92, somente
atende à solicitação de auditoria quando formulada pelo Congresso Nacional, por suas Casas ou suas
respectivas Comissões;
8.2 informar ao supramencionado Procurador que:
8.2.1 foram ouvidos em audiência os Srs. Edir Gomes Xavier e Adaílson Lima e Silva, signatários do
expediente que noticiou o acordo a que alude o Oficio da Procuradoria da República em Minas. Gerais, e,
posteriormente, em face das razões de justificativas por eles apresentadas, a Unidade Técnica competente
promoveu diligência saneadora;
8.2.2 tão logo seja proferida decisão definitiva sobre o assunto, ser-lhe-á comunicada;
8.3 encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao Dr. José
Cardoso Lopes; e
8.4 restituir os autos à SECEX/MG.
Ata n° 26/98 — Plenário.
Data da Sessão: 08/07/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Valmir Campelo
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator), Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.
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HOMERO SANTOS
Presidente
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JOSÉ ANTO O BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII - Plenário
TC 001.924/98-2
Natureza: Solicitação
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Margarida/MG
Interessada: Câmara Municipal de Santa Margarida/MG

a

Ementa:

- Expediente remetido pelo Presidente da Câmara Municipal de Santa
Margarida solicitando informações sobre convênio para eletrificação rural
pactuado pela referida municipalidade e o Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, ao tempo que anexa matéria jornalística relatando
irregularidades na aplicação de recursos federais. Conhecimento.
Encaminhamento de cópia da Decisão proferida à Câmara Municipal
supra identificada. Constituição de apartado. Determinação ao Ministério
da Agricultura e do Abastecimento. Arquivamento dos autos.

RELATÓRIO

•

Trata-se de expediente pelo qual o Sr. Vanderlei José dos Santos, Presidente da Câmara
Municipal de Santa Margarida/MG, encaminha a este Tribunal requerimento, aprovado pelo Plenário daquela
Câmara Municipal, solicitando as seguintes informações sobre convênio para eletrificação rural, firmado entre
o Ministério da Agricultura e do Abastecimento e aquele Município, "objeto de denúncia na imprensa nacional
(Jornal do Brasil de 22/02/98)":
"1) Se o convênio foi realizado?
qual o seu valor?,
se houve prestações de contas?;
em caso positivo, enviar à Câmara Municipal de Santa Margarida uma cópia das prestações
de contas" - fl. 02.
Tendo em vista que a Solicitação em exame diz respeito a matéria não processada nesta Corte
de Contas, encaminhei o presente processo à SEGECEX, com fulcro no § 1 2 do art. 9 2 da Resolução/TCU
n2 77/96, para a adoção das providências de sua alçada, havendo essa Secretaria Geral, por sua vez, remetido
os autos à SECEX/MG para análise (fl. 08).
A referida SECEX informa que a matéria publicada no Jornal do Brasil abrange, além do
convênio com a Prefeitura em tela, outras 10 prefeituras do Estado de Minas Gerais, com indicação, em cada
caso, das irregularidades na aplicação dos recursos repassados pelo Ministério da Agricultura para eletrificação
rural, a saber: Prefeitura Municipal de Patos de Minas - responsável: Jarbas Cambraia (ex-prefeito), Prefeitura
Municipal de Divino - responsável: Geneci Pereira Brum (ex-prefeito), Prefeitura Municipal de Guaraciaba
- responsável: Waldemiro Moreira Gonçalves (ex-prefeito), Prefeitura Municipal de Carmópolis de Minas responsável: Leir de Oliveira Lebron (ex-prefeito), Prefeitura Municipal de Manhumirm - responsável: Áureo
Darli Heninger (ex-prefeito), Prefeitura Municipal de Maripá de Minas - responsável: Antônio Torres de
Castro (ex-prefeito), Prefeitura Municipal de Tabuleiro - responsável: Armando Alves Corrêa, Prefeitura
Municipal de Rio Pardo de Minas - responsável: Maria Raimunda de Faria Costa (ex-prefeita), Prefeitura
Municipal de Piracema - responsável: Adilson Washington Greco (ex-prefeito) e Prefeitura Municipal de
Bonfim - responsável: Ermir Fonseca Moreira (ex-prefeito).
Ressalta, porém, que as possíveis irregularidades apontadas naquele periódico são de
conhecimento do próprio controle interno do Poder Executivo, pois a matéria jornalística teve como fonte a
"CISET/SFR/Ministério da Fazenda". E, ainda, que o entendimento deste Tribunal é no sentido de que o
C WIN-FG\MICRO-02\RELATORIOS\00192498-mnb-RCMLO
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controle e a fiscalização dos recursos financeiros transferidos por órgãos ou entidades da Administração
Federal são exercidos pelas respectivas unidades repassadoras.
A atuação desta Corte, restringe-se, por imposição constitucional, legal e regulamentar,
somente ao controle da aplicação desses recursos por ocasião do exame das contas anuais dos órgãos
descentralizadores, no exame das tomadas de contas especiais instauradas quando constatado ato de que
resulte dano ao erário e exauridas as providências a nível do órgão repassador ou do controle interno, bem
como por meio da realização de inspeções e auditorias por iniciativa própria ou por solicitação das autoridades
competentes (Decisões 577/93-P-Ata 53/93, 498/93-P -Ata 55/03 dentre outras).
Após levantamento feito pela SECEX, abrangendo todos os convênios mencionados no item
4 supra, não foi constatada a existência de nenhum processo de Tomada de Contas Especiais em trâmite nesta
Corte. No entanto, entende oportuno aquela Secretaria, ante a natureza da matéria sob exame (indícios de
irregularidades na aplicação de recursos federais), solicitar ao órgão repassador dos recursos informações
sobre o andamento das devidas prestações de contas.
Ante o que expôs, propõe a Unidade Técnica (fls. 12/13):
7.1 informar ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santa Margarida que:
7.1.1 o controle, a fiscalização e a prestação de contas dos recursos de que trata o Oficio n 2
035/98/GP43/92 (convênio assinado entre o Ministério da Agricultura e do Abastecimento e a Prefeitura de
Santa Margarida, no valor de R$ 167.000,00, para eletrificação rural), consoante disposições legais e
regulamentares, está a cargo do próprio órgão repassador dos recursos (cfr. Instrução Normativa n 2 01/97,
da Secretaria do Tesouro Nacional, in D.O.U. de 31-01-97, pgs. 1.887/96);
7.1.2 somente nos casos de ocorrência de irregularidades insanáveis na prestação de contas ou
quando verificada a omissão dessas, os processos, transformados em Tomadas de Contas Especiais (art. 8 2da Lei nc2 8.443/92), teriam que ser encaminhados ao Tribunal para julgamento;
7.1.3 segundo pesquisa procedida pela Secretaria de Controle Externo do TCU em Minas
Gerais, não foi constatada, neste Tribunal, nenhum processo de Tomada de Contas Especial relativa à
transferência em comento.
7.2 encaminhar ao solicitante cópia da decisão que vier a ser adotada;
7.3 determinar ao Controle Interno do Ministério da Agricultura e do Abastecimento que, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência, informe a este Tribunal acerca das prestações de contas dos
recursos repassados, mediante convênio para eletrificação rural, às prefeituras aludidas no item 4 deste
Relatório, indicando, se for o caso, se já foram instauradas as devidas Tomadas de Contas Especiais, nos
termos do art. 8 2 da Lei n2 8.443/92.
É o Relatório.

VOTO
Inicialmente, registro que relato estes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n 2 64/96
- TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao Senhor
Ministro Fernando Gonçalves.
Relativamente ao objeto da solicitação da Câmara Municipal de Santa Margarida, após pesquisa
realizada no SIAFI, constatou-se a existência de apenas um convênio firmado entre a Secretaria de
Desenvolvimento Rural/SDR/Ministério da Agricultura e do Abastecimento e a Prefeitura em questão, tendo
como responsável o Sr. Wagner Soares Lima (ex-prefeito) e objetivando a implantação de rede de distribuição
de energia elétrica, no valor total de R$ 167.000,00 (recursos federais: R$ 133.600,00 e contrapartida
municipal: R$ 33.400,00), o qual encontra-se com sua prestação de contas aguardando a aprovação do órgão
concedente (fls. 15/19).
Há que se ressaltar, no entanto, que o fórum adequado para a obtenção do tipo de informação
requerida é justamente o órgão concedente dos recursos, pois, consoante prescreve o art. 199, caput, e seu
§ 3 2 do Regimento Interno/TCU, "a fiscalização da aplicação de quaisquer recursos repassados pela União,
autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e demais órgãos e entidades da Administração
C- \ MIN-FG MICRO-02 \ R ELATORIOS 00192498-mnb-RCMLO
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Federal mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estados, ao Distrito Federal
e a Município será feita pelo Tribunal por meio de inspeções e auditorias, bem como por ocasião do exame
dos processos de tomadas ou prestações de contas da unidade ou entidade transferidora dos recursos", bem
assim mediante o julgamento da tomada de contas especial que o Ministério repassador, na qualidade de
gestor dos referidos recursos federais, deverá instaurar no caso de omissão na prestação de contas ou
quando constatar irregularidade na aplicação de tais recursos.
Considerando, ainda, que a Solicitação em foco veio acompanhada de matéria jornalística
4
concernente a possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais repassados para várias prefeituras
no Estado de Minas Gerais, manifesto minha concordância com o entendimento da Unidade Técnica quanto
a proposta para que este Tribunal determine a fixação de prazo para que sejam encaminhadas a este Tribunal
informações sobre a utilização dos recursos transferidos às prefeituras citadas no Relatório que antecede este
Voto
Entretanto, faço duas ressalvas; a primeira no tocante ao destinatário da dita determinação, por
entender que a mesma deva ser dirigida ao órgão concedente dos recursos em questão, cabendo, inclusive, ser
encaminhada ao mesmo, à título de subsídio, cópia da Decisão proferida, bem como do Relatório e Voto que
a fundamentam; e a segunda no sentido de que o acompanhamento do assunto deva ser efetuado em processo
apartado, a ser constituído pela SECEX/MG.
Pelo exposto, acolho, no essencial, os pareceres e voto por que seja adotada a decisão que ora
submeto à apreciação deste E Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 08 de julho de 1998.

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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Processo n2 TC 001.924/98-2
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interressada: Câmara Municipal de Santa Margarida/MG
Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Margarida/MG
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/MG
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 conhecer da Solicitação da Câmara Municipal de Santa Margarida/MG para informar-lhe que:
8.1.1 consoante prescreve o art. 199, caput, e seu § 3 2 do Regimento Interno/TCU, "a fiscalização da
aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público e demais órgãos e entidades da Administração Federal mediante convênio, acordo, ajuste ou outros
instrumentos congêneres, a Estados, ao Distrito Federal e a Município será feita pelo Tribunal por meio de
inspeções e auditorias, bem como por ocasião do exame dos processos de tomadas ou prestações de contas
da unidade ou entidade transferidora dos recursos", bem assim mediante o julgamento da tomada de contas
especial que o Ministério repassador, na qualidade de gestor dos referidos recursos federais, deverá instaurar
no caso de omissão na prestação de contas ou quando constatar irregularidade na aplicação de tais recursos;
8.1.2 segundo pesquisa procedida pela Secretaria de Controle Externo do TCU em Minas Gerais, não
foi constatada, neste Tribunal, nenhum processo de Tomada de Contas Especial relativa à transferência em
comento;
8.2 determinar ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, por intermédio de sua Secretaria de
Controle Interno, que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência, informe a este Tribunal acerca das
prestações de contas dos recursos federais repassados às prefeituras abaixo indicadas, mediante convênio para
eletrificação rural, bem como sobre a efetiva execução dos objetos conveniados, indicando, se for o caso, se
já foi instaurada a devida Tomada de Contas Especial:
8.2.1 Prefeitura Municipal de Patos de Minas - responsável: Jarbas Cambraia (ex-prefeito),
8.2.2 Prefeitura Municipal de Divino - responsável: Geneci Pereira Brum (ex-prefeito),
8.2.3 Prefeitura Municipal de Guaraciaba - responsável: Waldetniro Moreira Gonçalves (ex-prefeito),
8.2.4 Prefeitura Municipal de Carmópolis de Minas - responsável: Leir de Oliveira Lebron (ex-prefeito),
8.2.5 Prefeitura Municipal de Manhumirim - responsável: Áureo Darli Heninger (ex-prefeito),
8.2.6 Prefeitura Municipal de Maripá de Minas - responsável: Antônio Torres de Castro (ex-prefeito),
8.2.7 Prefeitura Municipal de Tabuleiro - responsável: Armando Alves Corrêa,
8.2.8 Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas - responsável: Maria Raimunda de Faria Costa (exprefeita),
8.2.9 Prefeitura Municipal de Piracema - responsável: Adilson Washington Greco (ex-prefeito),
8.2.10 Prefeitura Municipal de Bonfim - responsável: Ermir Fonseca Moreira (ex-prefeito), e
8.2.11 Prefeitura Municipal de Santa Margarida - responsável: Wagner Soares Lima (ex-prefeito);
8.3 determinar à SECEX/MG a constituição de processo apartado com vistas ao acompanhamento do
cumprimento da determinação objeto do subitem supra, adotando as providências a seu cargo;
8.4 encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao Ministério
da Agricultura e do Abastecimento, por intermédio da sua Secretaria de Controle Interno, e à Câmara
Municipal de Santa Margarida/MG; e
8.6 arquivar o presente processo.
Ata n° 26/98 - Plenário.
Data da Sessão: 08/07/1998 - Ordinária.
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11. Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Valmir Campelo
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator), Lincoln Magalhães da Rocha e
Benjamin Zymler.

%■.)
HOMERO SANTOS
Presidente

a

JOSÉ ANTO

BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII - Plenário
TC-001.431/98-6
Natureza: Solicitação
Órgão: Departamento de Polícia Federal - Superintendência Regional
no Maranhão - Delegacia em Imperatriz
Interessados: Dra. Silvana Helena Vieira Borges e Dr. Victor Arantes
Junior - Delegados de Polícia Federal
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 Sodal. Tem
por objetivo o presente pleito colher elementos para a instrução do inquérito policial n° 59/97CART/DPF.B/ITZ/MA.
02.
Informa a Sra. Assessora da SECEX/MA, com a anuência do titular da Unidade Técnica, que a
presente solicitação tem igual teor à requisição efetuada no TC-001.433/98-9, razão por que sugere o
arquivamento do presente feito (fl. 5).
03.
Foi remetido ao meu Gabinete o TC n° 350.296/96-0 acima mencionado, contendo idêntica
solicitação, proveniente do mesmo Órgão, porém assinada por outro Delegado de Polícia Federal.
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 9- 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.
Data venha do entendimento da SECEX/MA, o fato de o presente pedido ter o mesmo teor de outro
processo (TC-001.433/98-9) não impede que a autoridade policial apresente nova solicitação a respeito do
andamento do feito, ainda mais quando tais informações são repassadas em momentos distintos.
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.
DTA/98
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Outrossim, com o deferimento do presente pleito, entendo que a solicitação encaminhada anexa ao
TC-350.296/96-0 será plenamente atendida, razão por que reputo desnecessário o julgamento independente
do referido pedido, que, por economia processual, pode ser deferido neste mesmo processo.
Por fim, tendo em vista que a matéria objeto do pedido de informações ainda não foi
apreciada, 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 8 de julho de 1998

JAMIN ZTMLER
nistro-Re ator
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DECISÃO N2 423 /98-TCU- Plenário
Processo n2 TC-001.431/98-6.
Classe de Assunto: VII — Solicitação.
Interessados: Dra. Silvana Helena Vieira Borges e Dr. Victor Arantes Junior — Delegados de Policia
Federal.
Órgão: Departamento de Policia Federal — Superintendência Regional no Maranhão - Delegacia em
Imperatriz.
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 às
autoridades indicadas no item 3 supra que o TC-350.296/96-0 ainda não foi apreciado pelo Tribunal;
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° 26/98 — Plenário.
Data da Sessão: 08/07/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Valmir Campelo
e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin
Zymler (Relator).

P.„4::(■
HOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO III DA ATA N° 26, DE 08-07-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 425 e
426, adotadas nos processos IN 008.843/97-0 e 013.091/97-2, respectivamente, relatados na Sessão
Extraordinária de Caráter Reservado realizada nesta data (Parágrafo único do artigo 66 do Regimento
Interno).
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TC-008.843/97-0 (Sigiloso), c/ 01 volume.
Anexo . TC-013.092/97-9 (Sigiloso), c/ 01 volume.
Natureza: Denúncia.
Entidade: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CONFEA.
Denunciante: Identidade preservada (art. 55, § 1 0 , da Lei n. 8.443/92,
c/c o art. 35, § 4 0 , inciso II, da Resolução n. 77/96 - TCU)
EMENTA: Denúncia acerca da ocorrência de possíveis irregularidades
no CONFEA. Conhecimento para considerá-la parcialmente
procedente. Questões em exame nas contas da Entidade. Manutenção
do sigilo quanto à autoria. Juntada do volume II dos autos às contas do
CONFEA relativas ao exercício de 1992. Ciência ao denunciante.
Arquivamento.

RELATÓRIO

•

Trata-se de Denúncia formulada acerca da ocorrência de possíveis irregularidades no âmbito
do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, as quais são sintetizadas pela 6"
SECEX nos seguintes termos:
"a) inobservância, pelo CONFEA, da competência para coordenar, supervisionar e controlar as
atividades dos Conselhos Regionais (CREA's) e da Mútua de Assistência aos Profissionais da
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, uma vez que, desde 1994, vários CREA's (com raras
exceções, como o do Rio Grande do Sul) suspenderam unilateralmente o repasse de 20% do valor das
taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART destinado à MÚTUA, sem depositar o
montante devido em juízo;
utilização, pelos CREA's, do referido numerário para outras finalidades, 'não possuindo em
caixa os recursos necessários à quitação da ...dívida', que importa em, aproximadamente, R$
25.000 000,00, gerando imprecisões nos balanços e nas previsões orçamentárias anuais;
repasse indevido de verbas para entidades de classe, mediante convênios, 'absolutamente
inócuos e unilaterais, vez que não implicam em qualquer proveito para o CONFEA' ;
concessão de diárias e passagens a pessoas fisicas, até mesmo não possuidoras de vínculo
com o CONFEA, 'não havendo relatórios de viagem ou mesmo quaisquer outras justificativas para a
existência de tais repasses';
realização de várias reuniões durante o ano, pelas Comissões que compõem o CONFEA e
por Grupos de Trabalho, 'previamente distribuídas por diversas capitais dos estados brasileiros', cujos
frutos são 'pouquíssimo palpáveis e a relação custo-beneficio claramente desfavorável', dado que as
reuniões seriam mais produtivas se realizadas na sede, em Brasília, onde se encontram os recursos
logísticos necessários;
O pagamento de passagens e estada de cerca de 30 integrantes da comitiva oficial, incluindo
Conselheiros Federais, Presidentes de CREA's e outros convidados, quando da reunião realizada em
Assunção/Paraguai, no período de 10 a 14/06/97,
g) contratação de terceiros por quantias vultosas, sem licitação, principalmente serviços
advocatícios" (fls. 77/78, vol. II)
Na conclusão, solicita o denunciante a realização de auditoria na escrituração contábil do
2.
CONFEA desde 1994 para apurar as irregularidades e punir os responsáveis.
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Por intermédio do Oficio de Diligência de fls. 67 (vol. II), a 6 SECEX —iolicitou o
pronunciamento do Presidente do CONFEA acerca dos fatos apontados na Denúncia, tendo o mesmo
apresentado os elementos de fls. 72/75.
Em primeira instrução (fls. 77/83, vol. II), a Unidade Técnica destaca que a Denúncia atende
aos requisitos de admissibilidade a que se refere o art. 213 do Regimento Interno, merecendo ser
conhecida pelo Tribunal.
Quanto à solicitação de auditoria no CONFEA, assinala, de início, a impossibilidade de o
Tribunal acolhê-la, em razão do disposto no art. 71, IV, da Constituição Federal.
No exame dos fatos relatados na Denúncia, a 6' SECEX, com base nas informações prestadas
pelo CONFEA, conclui serem verídicos aqueles concernentes ao não-recolhimento pelos CREA's, à
tesouraria da MÚTUA, do percentual de 20% da taxa arrecadada com a "Anotação de Responsabilidade
Técnica", contrariando o disposto no art. 14 da Lei n. 6.496, de 07/12/77.
Destaca que a matéria já vem sendo tratada no âmbito das contas do CONFEA, relativas ao
exercício de 1992 (TC n. 009.751/93-9), onde existem vários documentos a respeito da questão.
Informa, a propósito, que as mencionadas contas encontram-se na Unidade Técnica, em fase
de análise das informações solicitadas ao CONFEA, mediante diligência, acerca dos valores dos débitos
dos CREAs para com a MÚTUA; das providências do CONFEA para regularização desses débitos e,
ainda, das razões que levaram o Conselho a aprovar as contas dos Regionais, apesar das irregularidades
praticadas nas transferências da parte de 1/5 das ARTs que constitui receita da MUTUA.
Diante disso, e com base no princípio da economia processual, a SECEX entende que a melhor
medida para o caso é a juntada destes autos à aludida prestação de contas (TC n. 009.751/93-9).
Observa, entretanto, ser oportuno determinar à CISET/MTb "que faça constar nas próximas
contas dos CREA's, informação concernente à situação do débito de cada Conselho para com a MÚTUA
e sobre as implicações da dívida nas respectivas demonstrações contábeis, financeiras e orçamentárias",
tendo em vista que os procedimentos irregulares praticados em quase todos os Conselhos Regionais
podem trazer reflexos em suas contas.
No tocante aos demais itens da Denúncia, assinala que não há elementos nos autos que
permitam concluir sobre a veracidade dos fatos levantados. Contudo, informa que as ocorrências relatadas
nas alíneas "c", "d", "f' e "g" já têm sido abordadas nas contas do CONFEA, fazendo-se desnecessária a
realização de diligência a respeito. Com referência à alínea "e" — realização de reuniões em diversas
capitais dos Estados brasileiros -, entende que a escolha do local está dentro do poder discricionário do
administrador.
Diante do que expôs, propõe que o Tribunal:
"a) conheça da presente Denúncia, uma vez que foram observados os requisitos previstos nos
arts. 212 e 213 do Regimento Interno, para, no mérito, considerá-la, em parte, procedente;
que faça constar,
determine à Secretaria de Controle Interno do Ministério do Trabalho
das contas dos CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E
AGRONOMIA, relativas ao exercício de 1997, informação concernente à situação do débito de cada
Conselho para com a MÚTUA DE ASSISTÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA, relativo à parcela de 1/5 (um quinto) da taxa de Anotação de
Responsabilidade Técnica, prevista na Lei n. 6.496/77, bem assim sobre os reflexos da dívida nas
respectivas demonstrações contábeis, financeiras e orçamentárias;
determine, ainda, a juntada do presente processo às contas do CONSELHO FEDERAL
DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, referentes ao exercício de
1992 (TC n. 009.751/93-9), com vistas ao exame em conjunto e em confronto;
dê conhecimento da decisão a ser proferida ao Denunciante, esclarecendo-lhe que as
questões abordadas na peça inaugural do presente processo vêm sendo tratadas nas contas do
CONFEA, à exceção daquela referente à realização de reuniões em várias capitais de Estados
brasileiros, considerada improcedente;
cancele a chancela de sigiloso que recai sobre os autos, nos termos dos arts. 212, § 1°, e
215, § 1°, do Regimento Interno desta Corte." (fls. 83, vol. II).
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Ouvida por iniciativa deste Relator, a douta Procuradoria (fls. 85, vol. II) manifeítou-se - de
acordo com a proposta oferecida pela Unidade Técnica.
Estando os autos em meu Gabinete, a estes foi juntado o TC-013.092/97-9 (Decisão Plenária
n. 004/98), para subsidiar a sua análise, motivo pelo qual determinei o retorno deste processo à 6' SECEX,
para que se manifestasse acerca dos possíveis reflexos dos elementos constantes do TC-013.092/97-9
sobre a proposta de mérito oferecida pela Secretaria.
No mencionado TC-013.092/97-9, o mesmo autor da presente Denúncia aponta possíveis
irregularidades consistentes na inobservância, pelo CONFEA, do sigilo processual no tratamento deste
processo e na possibilidade de sofrer retaliações, por parte do denunciado, em face da denúncia objeto dos
presentes autos.
Examinando os fatos relatados no TC-013.092/97-9, a 6 SECEX, em parecer de fls. 87/88
reformula
parcialmente a proposta anteriormente oferecida, a fim de que seja mantida a chancela
(vol. II),
de sigiloso dos autos, quanto à autoria, bem assim que somente o volume II dos presentes autos - onde o
sigilo da autoria da Denúncia encontra-se resguardado - seja juntado ao TC-009.751/93-9 (contas do
CONFEA, referentes ao exercício de 1992).
Dessa forma, as alíneas "c" e "e" da proposta pretérita passariam a ter a seguinte redação:
c) determine, ainda, a juntada do volume II do presente processo às contas do Conselho
Federal de Engenharia, Arquiterura e Agronomia - CONFEA, referentes ao exercício de 1992 (TC n.
009.751/93-9), com vistas ao exame em conjunto e em confronto;
e) determine o arquivamento do processo, mantendo-se, nos termos do § 10 do art. 55 da Lei
n. 8.443/92 c/c o § 1° do art. 215 do Regimento Interno, a chancela de sigilo quanto à autoria da presente
denúncia, com o objetivo de resguardar os direitos e garantias do denunciante.
Em novo parecer de fls. 95, da lavra do ilustre Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar
Rodrigues, a douta Procuradoria endossa as alterações sugeridas pela Unidade Técnica, propondo, em
acréscimo, alertar o CONFEA sobre o teor do art. 55, § 2°, da Lei n. 8.443/92, que estabelece que "o
denunciante não se sujeitará a qualquer sanção administrativa, cível ou penal, em decorrência da denúncia,
salvo em caso de comprovada má-fé".
É o Relatório.
VOTO

gr

Releva consignar que o autor da presente Denúncia expõe, no TC-013.092/97-9, em anexo, o
seu receio de retaliações por parte do denunciado, noticiando a constituição de Grupo de Trabalho,
composto pelos Presidentes dos CREAs MG/DF/GO/BA, buscando "identificar a autoria da denúncia,
analisando a possibilidade e conveniência da adoção de medidas jurídicas e administrativas aplicáveis ao
denunciante".
Diante desse fato, entendo apropriada a sugestão oferecida pelo Ministério Público, a fim de
que seja alertado o CONFEA quanto ao disposto no art. 55, § 2°, da Lei n. 8.443/92, com o objetivo de
resguardar os direitos e garantias do denunciante. Com o mesmo propósito, considero pertinente a
proposta da Unidade Técnica de manutenção do sigilo da autoria da Denúncia, tendo por base o § 1° do
dispositivo legal supra, in verbis:
"§ 1° Ao decidir, caberá ao Tribunal manter ou não o sigilo quanto ao objeto e à autoria da
denúncia".
No tocante aos fatos arrolados pelo denunciante, à exceção do que é objeto da alínea "e", item
1, do Relatório supra, importa considerar que os mesmos já estão sendo examinados nas contas da
Entidade, conforme noticia a Unidade Técnica. Assim, entendo dispensável, nesta oportunidade, a adoção
de quaisquer medidas concernentes às ocorrências aqui relatadas, inclusive a determinação à CISET/MTb
sugerida nos pareceres.
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Com essa ressalva, acolho a proposta oferecida pela Unidade Técnica, com o acréscimo
alvitrado pela douta Procuradoria, e voto por que seja adotada a decisão que ora submeto à apreciação
deste E. Plenário.
T.C.U., Sala de Sessões, em ' 08 de julho de 1998.

JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Relator
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DECISÃO N° 4 2 5 /98 - TCU - Plenário
Processo TC-008.843/97-0 (Sigiloso), c/ 01 volume.
Anexo: TC-013.092/97-9 (Sigiloso), c/ 01 volume.
Classe de Assunto: VII - Denúncia acerca da ocorrência de possíveis irregularidades no CONFEA.
0
Denunciante: Identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n. 8.443/92, c/c o art. 35, § 4 , inciso II, da
Resolução n. 77/96 — TCU).
Entidade: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues.
Unidade Técnica: 6 SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente denúncia, uma vez que preenche os requisitos essenciais de
admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno, para, no mérito, considerá-la, em parte,
procedente;
8.2 - determinar a juntada do volume II do presente processo às contas do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, referentes ao exercício de 1992 (TC n. 009.751/93-9),
com vistas ao exame conjunto e em confronto;
8.3 - dar conhecimento da presente Decisão ao denunciante, esclarecendo-lhe que as questões
abordadas na peça inaugural do presente processo estão sendo tratadas nas contas do CONFEA, à exceção
daquela referente à realização de reuniões em várias capitais de Estados brasileiros, que se insere no poder
discricionário do administrador;
8.4 — alertar o Presidente do CONFEA sobre o disposto no art. 55, § 2°, da Lei n. 8.443/92, o qual
estabelece que "o denunciante não se sujeitará a qualquer sanção administrativa, cível ou penal, em
decorrência da denúncia, salvo em caso de comprovada má-fé";
8.5 - determinar o arquivamento destes autos, exceto no tocante ao volume II, mantendo-se, nos
termos do § 1° do art. 55 da Lei n. 8.443/92 c/c o § 1° do art. 215 do Regimento Interno, a chancela de
sigiloso quanto à autoria da presente denúncia, com o objetivo de resguardar os direitos e garantias do
denunciante.
Ata n° 26/98 — Plenário.
Data da Sessão: 08/07/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator), Lincoln Magalhães
da Rocha e Benjamin Zymler.

L.
HOMERO SANTOS
Presidente

JOSÉ ANTO O BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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Tribunal de Contas da União

TC-013.091/97-2 (Sigiloso, c/ 1 volume)
Natureza: Denúncia.
Entidade: Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença/AM.
Denunciante: Identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n. 8.443/92,
c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da Resolução n. 77/96 TCU).
EMENTA: Denúncia acerca de possíveis irregularidades praticadas na
aplicação de recursos federais repassados mediante convênio.
Existência de Tomada de Contas Especial, em fase de citação,
instaurada ante a omissão no dever de prestar contas do convênio em
tela. Conhecimento e procedência. Retirada da chancela de sigiloso.
Juntada dos autos à Tomada de Contas Especial, para exame conjunto
e em confronto. Ciência ao denunciante.

RELATÓRIO

Examina-se a Denúncia formulada ao Tribunal acerca de possíveis irregularidades praticadas
na execução do Convênio n. 026/96, celebrado entre a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia
- SUDAM e a Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença/AM, pelo qual foram repassad,os
R$ 366.556,00, para a aquisição de uma fábrica de gelo.
Segundo o denunciante, o Prefeito teria recebido a verba da SUDAM em setembro de 1996 e,
após o transcurso de um ano, os equipamentos objeto do convênio não teriam sido adquiridos, tampouco
prestadas as cornas ao Órgão repassador dos recursos.
Instruindo os autos, a SECEX/AM informa a existência de Tomada de Contas Especial (TC n.
225.147/98-0), instaurada pela CISET/MPO ante a omissão no dever de prestar contas relativas ao
Convênio em tela, encontrando-se o processo em fase de citação do responsável (fls. 15/16).
Nestas condições, a Unidade Técnica propõe que o Tribunal delibere no seguinte sentido:
"a) conhecimento da presente denúncia por preencher os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 213, caput, para no mérito julgá-la procedente.
dar conhecimento da decisão que vier a ser adotada no processo de Tomada de Contas
Especial n. 225.147/98-0 ao denunciante.
o arquivamento do presente processo, após a comunicação ao denunciante, nos termos do
art. 213, Parágrafo Único, do RI/TCU.
o cancelamento da chancela de sigilo, dos autos."
É o relatório.
5

VOTO

Considerando a existência de Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da
omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por força do Convênio n. 026/96,
objeto da presente Denúncia, acolho o parecer da Unidade Técnica, ressalvando, tão-somente, que o
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presente processo deve ser juntado ao TC-225.147/98-0, para exame conjunto e em confronto, nos termos
do art. 22 da Resolução TCU n. 77/96, e voto por que seja adotada a decisão que ora submeto à
apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 0 8 de julho de 19 98.
(2.__ce.c.,
JOSÉ
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DECISÃO N° 426/98 TCU - Plenário
-

Processo: TC n. 013.091/97-2 (Sigiloso, c/ 1 volume).
Classe de Assunto: VII - Denúncia acerca de possíveis irregularidades praticadas na aplicação de
recursos federais repassados mediante convênio.
Denunciante: Identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n. 8.443/92, c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da
Resolução n. 77/96 - TCU).
Entidade: Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença/AM.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/AM.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente denúncia por preeencher os requisitos de admissibilidade previstos no art.
213, caput, do Regimento Interno desta Corte, para considerá-la procedente;
8.2 - determinar a juntada deste processo ao TC n. 225.147/98-0, para exame conjunto e em
confronto, consoante estabelece o art. 22 da Resolução TCU n. 77/96;
8.3 - levantar a chancela de sigiloso aposta a estes autos, com fulcro no § 1° do art. 55 da Lei n.
8.443/92;
8.4 - dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao denunciante.
Ata n° 26/98 — Plenário.
Data da Sessão: 08/07/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silvá, Valmir
Campelo e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator), Lincoln Magalhães da
Rocha e Benjamin Zymler.
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JOSÉ ANT @NI° BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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HOMERO SANTOS
Presidente
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