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ATA N° 27, DE 15 DE JULHO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Homero dos Santos
Repr. do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Secretário da Sessão: Dr. Francisco Costa de Almeida
Com a presença dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva,
Bento José Bugarin e Valmir Campeio, dos Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e
Lincoln Magalhães da Rocha, 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 Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Iram Saraiva, Humberto Guimarães Souto e do Auditor Benjamin Zymler, por motivo de férias
(Regimento Interno, artigos 28 a 31, 35, 66, incisos I a V, e 94, incisos I e V, e 112, inciso I, alínea b).
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 26, da Sessão Ordinária realizada em 08 de julho
corrente, cujas cópias autenticadas haviam sido previamente distribuídas aos Ministros e ao Representante
do Ministério Público (Regimento Interno, artigos 31, inciso 1,37, 38 e 66).
VOTO DE PESAR
O Tribunal Pleno manifestou seu pesar pelo falecimento do Dr. Dilermando Meireles, nas
palavras do Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha (v. adiante transcritas), tendo ficado assente
que seria transmitida à família enlutada, bem como às autoridades mencionadas no último parágrafo do
pronunciamento, o inteiro teor desta manifestação:
-Fala do Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
"Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
As brumas da tarde de quinta-feira 9 de julho não trouxeram apenas a penumbra do
anoitecer; com elas veio a escuridão da tristeza e do desapontamento de todos pela morte fulminante de
um dos mais carismáticos pioneiros de Brasília.
Morreu Dilermando Meireles. Morreu trabalhando no quarto de um Hospital, do qual
fizera o seu gabinete após 4 dias de internamento à procura de um diagnóstico que chegou junto com a
explosão de sua aorta: o aneurisma fatal.
Filho do Planalto Goiano onde se edificou Brasília, dividiu com a cidade céu parte de seu
patrimônio familiar para que a nova Capital aqui pudesse instalar-se.
Cultivou a terra, a arte, a literatura, a profissão jurídica, a cidade natal, a família e os
amigos.
Por isso foi fazendeiro, violinista de fino gosto, escritor, advogado, Defensor Público,
Promotor Substituto, Promotor Público, Curador, Sub-promotor Geral e Promotor Geral do Distrito
Federal e Territórios, Desembargador do T.J.D.F. pelo quinto Ministério Público, função que se
aposentou aos 70 anos de idade, fundador de um dinâmico Centro Cultural em Luziânia e de uma
Academia de Letras e Artes do Planalto, esposo, pai, avô, filho, irmão e cultor de amizade que enriquecia
os que tiveram a ventura de conhecê-lo de perto, como foi o caso do Rotary Club no qual acabara há três
semanas de ingressar.
Como jurista deixou trabalhos excelentes como: 'Ministério Público, sua Gênese e sua
História', monografia; 'Posição Constitucional do Ministério Público', Ensaio doutrinário; `Um Estudo
sobre o Domínio das Terras do Distrito Federal'; 'Rumos da Reforma Judiciária'; 'O Juízo Arbitrai
Obrigatório como Forma de Descentralização Judiciária'; 'Os Danos Morais em Face da Constituição de
1988', entre outros artigos publicados em jornais e revistas especializadas.
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Como escritor publicou Apologia de Brasília, em co-autoria, 1960; O Planalto Central do
Brasil no Presente, no Passado e no Futuro, Ensaio; Deste Planalto Central — O Histórico e o Pitoresco,
1978; A Morte Trágica de Americano do Brasil.
A propósito do caráter regionalista do livro de Dilermando Meireles, assim se expressou
Guimarães Lima em seu Goyaz, Terra e Alma:
'Com prefácio de Altamiro de Moura Pacheco, Dilermando Meireles publicou as suas
crônicas com a epígrafe deste comentários, pela `Jorluz Editora'.
Essas crônicas têm valor relevante para o histórico do Planalto Central, particularmente
para Luziânia, sua terra natal, e para Brasília, a obra do século.
Ele ministra aulas, brincando, o que, hoje, é o método recomendável pela pedagogia. Daí
as palavras do seu apresentante, ao realçar: 'Suas crônicas, impregnadas de fina e elegante verve,
registram fatos, episódios sociais e acontecimentos participantes da história local'.
Com efeito, Brasília representa para o Brasil Central o abrir de uma constelação. É o oásis
para o viajante fatigado ...
O próprio autor salienta o valor ascendente das suas terras e o nível da sua educação.
Goiás concorreu, e muito, para a concretização de Brasília, podendo-se afirmar mesmo,
sem exagero, Ter sido a sua viga-mestra. Não reconhecer isso seria tão absurdo como negar o valor do
oxigênio na vida animal.
Para alcançar esse objetivo, o governo de Goiás instituiu uma Comissão de Cooperação
para a Mudança da Capital Federal, com sede em Luziânia, composta dos magistrados Marcelo Caetano,
Hamilton Velasco e Moacir Bonfim de Freitas, além dos promotores de Justiça Domingos Julian° e
Arquelau Gonzaga, bem como do engenheiro Mozart Parada, técnicos especializados em direito
imobiliário. Presidiu-a com a austeridade costumeira o prefaciador do livro.
Essa Comissão prestou relevantes serviços e o fez gratuitamente, em ato de fé, como os
apóstolos de Cristo, conseguindo desapropriar 40.000 alqueires geométricos de boas terras ao preço de ...
pasmem! Oitenta centavos o alqueire.
Só isso basta para comprovar a contribuição de Goiás na construção de Brasília,
distribuindo, sem alarde, como Santo Antônio, o pão de sua modesta pobreza, fazendo crer que ainda
existe no coração do povo o sentimento de solidariedade humana. Somos herdeiros de uma raça que, por
amor à Pátria, enfrentou perigos e penetrou mares nunca dantes navegados, dilatando a Fé e o Império,
imortalizada no poema épico de Camões.
Além desses fatos, que enriquecem a nossa história, Dilermando Meireles focaliza o
pitoresco, que compõe o nosso folclore.' Merece transcrita sua última mensagem de seu derradeiro livro,
editado em 1997, 'Humor com Amor':
'Neste modesto livro, o meu intuito é transmitir um pouco de alegria e bem-estar àquele
que me honra com sua leitura.
As narrativas são curtas, de modo a não tomar muito tempo do leitor que, nos dias que
correm, não dispõe de tempo para se dedicar a leituras demoradas e longas.
Este livro, cujo título bem traduz o seu conteúdo, propõe-se a divertir, descontraindo o
cidadão das mazelas quotidianas.
Muitos amigos meus foram utilizados como personagens recriadas e estilizadas em várias
das histórias narradas.
Todos haverão de perceber, porém, que a ninguém faltei com o devido respeito e a todos
demonstrei o meu carinho, a minha confiança e a minha estima.
Sou um apaixonado pela vida, por minha terra e por minha gente. Todos esses três
elementos estão invariavelmente presentes nas minhas crônicas e narrativas.
Não faço coro ao negativismo. Testemunharão todos que mesmo nos momentos em que
excepcionalmente manipulo com o trágico, sempre o faço quando o tempo já o transformou em cômico,
de que é exemplo a historieta do 'Defunto Azarado'.
Sou magistrado de profissão e lido diariamente com as discórdias, as desavenças, as
demandas, as fraudes, as falsidades, as ambições desmedidas e tudo o mais que aflige, infelicita e macula
a criatura humana.
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Não gostaria que a minha literatura fosse uma reprodução desse quadro de dissabores,
levando a quem nada tem a ver com o peixe, as angústias que devem ficar confinadas no âmbito dos
processos judiciais.
Censuro a televisão e a mídia, em geral, exatamente por isso: por levarem todos a sofrer
por questões que não lhes dizem respeito e pelas quais nada podem fazer, senão infelicitar-se também.
As contradições do sistema levam os malfeitores à prisão mas deixam soltas as
malfeitorias que, por ação de uma propaganda irresponsável, criam asas eletrônicas e continuam a
causar maleficios à comunidade.
O mundo talvez ficasse melhor e a vida mais saborosa, caso houvesse um pacto social de
não se espalharem senão as notícias capazes de transmitir felicidade, entretenimento e bem-estar.
Conquanto isolado, este modesto livro se propõe exatamente a isto. Se com sua leitura o
leitor puder sentir-se um pouco mais aliviado, mais descontraído, mais alegre e mais feliz, o meu objetivo
terá sido alcançado plenamente e me sentirei recompensado do esforço despendido e estimulado a
prosseguir escrevendo e descrevendo o lado bom e alegre da vida, supremo Dom que Deus nos deu.
Brasília, primavera de 1997
José Dilermando Meireles'
Não posso deixar de citar respeito e admiração pelo Tribunal de Contas da União. Na Sexta
feira anterior, assessorando o Presidente do T.J.D.F., solicitou-me pesquisa no TCU a propósito de uma
compra de objetos de arte e decoração. Era o administrador probo e reto querendo acertar e ser leal ao
Presidente que nele confiara, para a chefia de seu gabinete.
Esse é o Dilermando que a família forense perdeu. Seu exemplo permanecerá.
Senhor Presidente,
Requerio seja enviada cópia deste pronunciamento à sua esposa Solange Costa Meires, a
seus filhos Rogério, Virgínia e Maria Helena bem como ao Desembargador Hermenegildo Fernandes
Gonçalves, Presidente do T.J.D.F., ao Procurador Geral do Distrito Federal, Dr. Humberto Ulhoa; ao
Presidente da Academia de Letras e Arte do Planalto, Dr. Alan Viggiano e ao Cel. Afonso Heliodoro,
Presidente do Instituto Histórico e Geográfico do DF e ao Sr. Frederico Monteiro, Presidente do Clube de
Pioneiros de Brasília, e ao Presidente do Rotary Club Lago Sul, Dr. Joemil de Oliveira.
Requiesce in pace, amigo Dilermando Meireles, sit tibi terra levis."
SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSÓS
De acordo com o artigo 2° da Resolução n° 064/96, o Presidente, Ministro Homero dos
Santos, realizou, neta data, sorteio eletrõncio dos seguintes processos:
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-006.462/85-5
Interessado: Beatriz Leite Jácome
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor Lincoln Magalhães da Rocha
Processo: TC-375.327/89-4
Interessado: Helena Gomes da Rocha
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro Humberto Guimarães Souto
Processo: TC-016.652/93-2
Interessado: José Haroldo Guimarães
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
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Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro Bento José Bugarin
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Processo: TC-349.049/94-7
Interessado: Ercilio Matias dos Santos
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Processo: TC-250.391/95-3
Interessado: Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça
Processo: TC-350.156/95-6
Interessado: Prefeitura Municipal de Icatu - MA
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro Adhemar Paladini Ghisi
SORTEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-005.253/98-5
Interessado: Sétima Secretaria de Controle Externo
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo Art. 94, inciso XXX, R.I.
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro Valmir Campelo
SORTEIO POR CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Processo: TC-002.644/98-3
Interessado: Antônio Sérgio da Silva Arouca e outros Deputados Federais
Motivo do Sorteio: Conflito de Competência - Art. 25 da Res. 64/96
Assunto: Solicitação do Congresso Nacional
Relator Sorteado: Ministro Iram Saraiva
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 1' CÂMARA
Processo: TC-626.208/90-4
Interessado: Luiz Carlos Korff Rosa
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva
Processo: TC-250.252/94-5
Interessado: Prefeitura Municipal de Santo Amaro - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça
Processo: TC-279.153/94-5
Interessado: Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas - BA
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Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro Iram Saraiva

Processo: TC-800.077/96-2
Interessado: TELEACRE
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Auditoria e inspeção
Relator Sorteado: Ministro Iram Saraiva
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA

r CÂMARA

Processo: TC-549.043/94-2
Interessado: Prefeitura Municipal de Santa Luz - PI
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro Bento José Bugarin
Processo: TC-250.748/95-9
Interessado: Prefeitura Municipal de Sebastião Laranjeiras - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro Valmir Campelo
Processo: TC-500.275/96-3
Interessado: Prefeitura Municipal de Belém de Maria - PE
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor Lincoln Magalhães da Rocha
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
O Presidente, Ministro Homero dos Santos, por solicitação do Ministro Bento José
Bugarin, com fundamento no art. 34 do Regimento Interno, convocou Sessão Extraordinária do Plenário,
de caráter ostensivo, a se realizar no dia 27 de julho, segunda-feira, às 14:30 horas.
Destina-se a referida Sessão à apreciação do TC n° 002.024/98-5, referente ao processo de
privatização do Sistema Telebrás, cujo leilão para sua venda está previsto para o próximo dia 29 de julho.
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 25, organizada em
09 de julho corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de n°s 427 a 437, e aprovado os
Acórdãos n's 095 a 097, que se inserem no Anexo I desta Ata, acompanhadas dos correspondentes
Relatórios e Votos, bem como de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno, artigos 19, 20,
31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7° e 9°, 80, incisos V e VI, 84 a 87 e 89):
a) Procs. ri% 524.080/93-3 e 001.161/96-2, relatados pelo Ministro Adhemar Paladini
Ghisi;
Procs. nos 700.199/95-0, 700.371/95-8, 575.405/97-0 e 675.231/97-3, relatados pelo
Ministro Carlos Átila Álvares da Silva;
Procs. n's 003.946/98-3 (com o apenso n° 013.949/97-7), 004.031.98-9 e 500.133/98-0,
relatados pelo Ministro Bento José Bugarin;
Procs. nos 009.872/94-9 e 250.701/95-2, relatados pelo Ministro Valmir Campelo;
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e) Procs. nos 009.872/97-3 e 750.051198-1, relatados pelo Ministro-Substituto José Antonio
Barreto de Macedo; e
I) Proc. n° 525.119/93-0, relatado pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
A requerimento do Ministro Bento José Bugarin, deferido pela Presidência, ad
referendum do Plenário, foi incluído na supracitada Pauta, nos termos do § 9° do artigo 77, do
Regimento Interno, o processo n° 004.731/98-0.
PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA
A requerimento dos respectivos Relatores, foram excluídos da Pauta n° 25/98 citada, nos
termos do artigo 78 do Regimento Interno, os seguintes processos:
n° 225.050/98-6 (Ministro Adhemar Paladini Ghisi);
n° 004.410/98-0 (Ministro Valmir Campeio); e
n° 008.950/96-2 (Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Faz parte desta Ata, em seu Anexo II, ante o disposto no parágrafo único do artigo 66 do
Regimento Interno, as Decisões n's 439 e 440, acompanhadas dos correspondentes Relatórios e Votos em
que se fundamentaram, adotadas nos processos ri% 000.830/98-4 e 022.325/90-5, 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 e trinta e cinco minutos, a
Sessão Ordinária, e, para constar eu, Elenir Teodoro Gonçalves dos Santos, Secretária do Plenário, lavrei
e subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do Tribunal.
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ELENIR TEODORO(GONÇALVES DOS SANTOS
Secretária do Plenário
Aprovada em 22 de julho de 1.998.

HOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO I DA ATA N°27, DE 15-07-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 427 a
437, proferidas pelo Tribunal Pleno em 15 de julho de 1998, e Acórdãos n's 095 a 097, 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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Tribunal de Contas da União

1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe I - Plenário
TC- 001.161/96-2
Natureza: Embargo
Interessados: LISTEL - Listas Telefônicas S/A e Associação
Brasileira de Editoras de Listas - ABL
Ementa: Embargos de declaração opostos contra a Decisão n°
229/98/TCU- Plenário. Falta de regulamentação da Lei n° 9.472/97.
Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade na Decisão
recorrida. Conhecimento. Não provimento.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pela LISTEL - Listas Telefônicas S/A
e da Associação Brasileira de Editoras de Listas - ABL contra a Decisão n° 229-TCU-Plenário, a qual
negou provimento ao recurso interposto pela interessada, e deu nova redação ao item da Decisão
recorrida, em virtude de alteração da legislação pertinente, o qual passou a ter o seguinte teor:
"8.1. determinar à Telecomunicações Brasília S. A.- TELEBRASiLIA, nos termos do inciso
IX do art. 71 da Constituição Federal; art. 45 da Lei n° 8.443/92 e art. 195 do Regimento Interno do TCU,
que adote, no prazo de 15 (qUinze) dias, as providências necessárias ao exato cumprimento da Lei (art. 2°
c/c art. 3° da Lei n° 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei n° 8.883/94), visando a realização do
prévio e devido certame licitatório para a contratação de serviços de edição das listas telefônicas a que se
refere a Lei n° 9.427, admitindo como fato consumado os efeitos do mencionado contrato n° 64/85
somente até a edição das listas telefônicas cujas edições e comercialização, porventura, já estejam em
andamento."
Alega a LISTEL que ao referir-se à nova Lei Geral de Telecomunicações, e mais
especificamente ao seu art. 213, este Tribunal referenciou dispositivo legal que não é auto-aplicável, pois
defere à ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações a definição das condições para o exercício
daquela atividade, mediante regulamentação, a qual ainda não foi elaborada. Argumenta, então, que
"parece haver certo descompasso entre a proposição da r. decisão embargada e a realidade da norma legal
invocada, ainda insuscetível de aplicação - - o que justifica, irrefragavelmente, os presentes embargos de
declaração."
Faz referência, ainda, a certame licitatório que teria sido suspenso no Ceará, por decisão
judicial, baseada na revogação da Lei n° 6.874/80, bem como no fato de que a ANATEL ainda não
elaborou a indispensável regulamentação da nova Lei.
Quanto à ABL, a interessada ressalta que:
a Lei n° 9.472/97 depende de regulamentação, o que impede sua aplicação;
o modelo de contrato instituído pela Lei n° 6.874/80 já não pode ser mantido em virtude
da lei ter sido revogada e a nova lei não recepcionou tal modalidade de contratação, em que se firmava
verdadeira parceria entre as Teles e as editoras;
a Lei anterior não previa exclusividade e a nova Lei abriu o mercado de edição e
comercialização de listas a qualquer interessado, levando a interessada a não entender as razões
fundamentadoras do entendimento do Egrégio Tribunal, quanto à exclusividade em comento já que o
preceito constitucional insculpido no art. 220, § 6°, da Magna Carta'vedou exigir-se licença da autoridade
para publicar veículo impresso de comunicação, havendo flagrante contradição diante do preceito
constitucional;
4
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sendo a atividade de editar e distribuir listas telefônicas uma atividade completamente
livre, como consigna expressamente a LGT em seu art. 213, § 1°, qualquer escolha de editor realizada
pelas Teles, terá como conseqüência entrar no mercado um concorrente privilegiado, com características
de "lista oficial", o que atenta contra o princípio da livre concorrência previsto no art. 170, IV, da CF;
argumenta que o art. 7 0 , § 3°, da Lei n° 8.666/93 veda a incumbência de obtenção de
recursos para custear os serviços contratados, e que no caso de listas telefônicas esses contratos não
seriam geradores de receita pois se o editor contratado for eficiente, conseguirá levantar recursos para o
custeio e para remunerar-se, depois de, "naturalmente, de dividir com as Teles os resultados financeiros
brutos dessa comercialização", do contrário, ele arca com os prejuízos, o que descaracterizaria o contrato
como gerador de receita.
É o Relatório
II- VOTO
Primeiramente vou referir-me aos argumentos levantados pela Listel. Na verdade, vem a
interessada, por meio do presente embargo, argüir que não se pode cumprir a Decisão n° 229/98-TCUPlenário, que determinou a realização de certame licitatório (Lei n° 8.666/93), em decorrência da não
regulamentação da Lei n° 9.472/97 (Lei Geral das Telecomunicações). Não apontou nenhuma contradição,
omissão ou obscuridade na Decisão recorrida. A interessada objetivou, na realidade, levantar nova
discussão acerca da matéria, sob outro enfoque.
A Decisão embargada guarda consonância com a legislação vigente, não poderia ela
mencionar lei já revogada. Assim, se a ausência de regulamentação implicar na descontinuidade da
atividade de edição de listas telefônicas, como quer pretender a interessada, não há como admitir nem a
edição de novas listas pelas empresas já contratadas, até que saia tal regulamentação. Mas, em
prevalecendo o interesse público e a continuidade dos serviços, a edição de listas não poderá -sofrer
solução de continuidade, e deverá seguir os mesmos preceitos delineados para as publicações que estão
sendo editadas (baseada na regulamentação já existente, no que não contrariar a nova Lei em vigor,
enquanto não for publicado novo regulamento), sendo nesse caso obrigatória a realização do prévio
certame licitatório, nos termos dispostos na Decisão embargada. Não há como dar outra interpretação para
a matéria.
Por oportuno, informo aos nobres pares que a TELEBRAS1LIA já encaminhou expediente
informando acerca das providências adotadas para dar fiel cumprimento à Decisão ora recorrida, com a
constituição da Comissão Especial de Licitação. Observo que a própria empresa incumbida de dar
cumprimento à Decisão ora embargada não levantou óbices quanto a sua operacionalização, tanto assim
que já está adotando as providências cabíveis para seu cumprimento. Não podem, assim, prosperar os
argumentos levantados pela embargante contra a Decisão proferida.
No que toca ao embargo da Associação Brasileira de Editoras de Edição de Listas - ABL,
destaco que quanto à argumentação de falta de regulamentação, cabem as mesmas considerações já tecidas
acima. No tocante à assertiva de que o modelo dos contratos instituídos pela Lei n° 6.874/80 não pode ser
mantido devido à revogação da lei que o amparava, e sua não recepção pela nova lei, ressalto que a Lei
6.874/80 que embasava os contratos não dispunha acerca de seu modelo, nem a nova lei o estabelece.
Não vejo, assim, empecilhos para a manutenção do mesmo modelo na vigência da nova lei. A ausência de
regulamentação não altera o fato de que o contrato n° 64/85 encontra-se expirado e que a continuidade
dos serviços só poderá se dar por meio de nova licitação.
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Os argumentos levantados pelas interessadas não alteram o entendimento firmado, tendo,
inclusive, a ABL trazido à luz argumentos de inconstitucionalidade da nova Lei, que em momento algum
foi referido no recurso examinado, sendo, portanto, novos elementos que não implicam em análise na
figura de Embargo, e nem tem relação direta quanto à expiração do contrato n° 64/85. O que implica em
dizer que está se tentando desviar o foco de discussão trazendo pontos que não afetam de forma alguma o
entendimento proferido por esta Corte quanto ao contrato em tela.
Entendo, todavia, passível de esclarecimento por meio deste Embargo dois pontos
levantados pela ABL. O primeiro diz respeito à dúvida levantada relativamente à hipótese de que o
contrato em lide não seria gerador de receitas, pois as editoras poderiam arcar com prejuízos. Nesse
mister, observo que o Voto foi claro ao colocar, no item 21, que "a situação examinada trata de contrato
", o que foi confirmado pela embargante quando afirma que o
gerador de receita para contratante,
editor deve dividir com as Teles os resultados financeiros. Ou seja, para as Teles os contratos serão
sempre geradores de receitas, os editores é que poderão ou não arcar com os prejuízos caso não sejam
eficientes. Assim sendo, mesmo nesse caso entendo que o Voto que fundamentou a Decisão recorrida foi
claro, não havendo que se falar em obscuridade ou omissão.
O outro ponto levantado diz respeito ao argumento de que a Decisão embargada teria feito
referência a dispositivo legal que asseguraria exclusividade do direito das Teles à publicidade de listas.
Nesse caso, observo que em momento algum o Voto que precedeu à Decisão recorrida fez referência a
essa exclusividade. O único aspecto enfocado quanto à matéria refere-se ao parágrafo 28 do Voto,
concernente à afirmação de que a nova Lei "não altera a obrigatoriedade do fornecimento de listas
telefônicas aos assinantes dos serviços ....", o que encontra respaldo no § 1° do art. 213 da Lei n°
9.472/97, e que não implicou em inovação relativamente à lei anterior. Não procedem, portanto, os
argumentos invocados pela interessada, inocorrendo retoques a serem efetuados na Decisão recorrida.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto
ao E. Colegiado.
T.C.0 , Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 15 dè júlhb; 199:

MAR PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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DECISÃO N°

4 2 7 /98-TCU - Plenário

Processo TC n°001.161/96-2
Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração
Interessada: LISTEL - Listas Telefônicas S. A.
Entidade: Telecomunicações de Brasília S. A.- TELEBRASÍLIA e Associação Brasileira de Editoras de
Listas - ABL
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: não atuou
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 34 da Lei n°
8.443/92, DECIDE: conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes
provimento, uma vez que não existe obscuridade, omissão ou contradição na decisão recorrida.
Ata n° 27/98 - Plenário.
Data da Sessão: 15/07/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e
Lincoln Magalhães da Rocha.
)
HOMERO SANTOS
Presidente

AD EMAR PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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GRUPO I — CLASSE I - PLENÁRIO
TC-009.872/94-9 (4 volumes)
Natureza: Embargos de Declaração
Interessado: Hugo Nicodemo Guida
Entidade: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária INFRAERO
Ementa: Recurso com base no art. 32, II, da Lei n° 8.443/92 em
relação à Decisão Plenária n° 280/98 que tornou insubsistente item da
587/96 que ordenara equivocadamente o
Decisão Plenária n°
arquivamento dos presentes autos. Recurso não conhecido por não
atender ao requisito de prazo estabelecido no art. 34, § 1 0 , da Lei n°
8.443/92 combinado com o art. 30, III, da mesma Lei. e por não ter
eficácia em relação ao disposto no caput do art. 34 da Lei referida.

■

ii
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RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, previsto no art. 32, II, da Lei n° 8.443/92, formulado
pelo Sr. Hugo Nicodemo Guida em relação à Decisão TCU n° 280/98-Plenário prolatada na Sessão de
20.05.98 (Ata n° 18/98). Deliberação esta que teve como fim único recompor a tramitação dos presentes
autos, cujo arquivamento fora ordenado pela Decisão Plenária n° 587/96, interrompendo o trâmite do
processo antes do julgamento de mérito, relativo à Tomada de Contas Especial constituída por
transformação ordenada pela Decisão TCU n° 335/96-Plenário (cópia na fl. 336), em razão de o Tribunal
ter conhecido da denúncia formulada pelo Sindicato Nacional dos Aeroportuários-SINA e peloDeputado
Federal Luiz Gushiken contra a INFRAERO.
Aduz o reclamante em sua peça recursal duas razões, in verbis:
2.
"1. Em primeiro lugar, segundo o voto de Vossa Excelência, ao examinar, no mérito, o recurso de
reconsideração interposto pelo Ministério Público, reconheceu-o como intempestivo, já que protocolado
43 (quarenta e três) dias após o término do prazo regimental, considerando tal peça recursal como
recurso de revisão (item 7.1 fls. 396). Todavia, verificou-se, data venia, omissão quanto ao preenchimento
dos requisitos de admissibilidade previstos nos incisos I, II e III do artigo 35 da Lei 8.443/92, para o
recebimento da peça recursal como recurso de revisão. Destarte, tal omissão deve ser sanada, no sentido
de se declarar no r. decisum se 'o recurso de reconsideração, adaptado para o recurso de revisão,
fundamenta-se em algum ou alguns dos três requisitos insertos no dispositivo legal em comento.
2. Em segundo lugar, conforme o voto de Vossa Excelência, "...a interposição de recurso de revisão
representa prejuízo à ampla defesa dos responsáveis no processo de Tomada de Contas Especial, também
em causa, visto representar o último estágio recursal, e neste caso lançado antes da deliberação definitiva
sobre as contas..." (item 7.2 fls. 396). Contudo, ao esclarecer que a deliberação citada não se refere ao
mérito da Tomada de Contas Especial mas tão-somente à providência de natureza administrativa,
verificou-se ponto contraditório, pois tal prerrogativa entrou em paradoxo com o art. 31 da Lei 8.443/92,
que peremptoriamente assim determina: "Em toda as etapas do processo de julgamento de contas será
assegurada ao responsável ou interessado ampla defesa", como também, com o inciso LV do artigo 5° da
Constituição Federal. Diante disso, deve ser declarado no r. decisum, o fundamento de tal prerrogativa,
ii
já que, de plano, estaria afrontando principio consagrado na Lei Orgânica desse Egrégio Pretório de
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Contas e na própria Constituição Federal."
Em confronto, às apelações produzidas pela parte interessada, permito-me consignar ponderações
3.
relativas à consistência da peça recursal frente a dispositivos constantes na Lei n° 8.443/92 que abrigam as
oportunidades de recurso de embargos declaratórios.
Em primeiro lugar, verifica-se a intempestividade do recurso pelo seguinte: a Decisão questionada
3.1.
foi adotada em Sessão de 20.05.98 (cópia do decisum à fl. 400 do volume principal dos autos); não está
comprovada a data da notificação do responsável mediante oficio deste Tribunal, em razão da mudança de
domicílio; publicação do decisum no Diário Oficial da União em 03.06.98. De acordo com o § 10 do art. 34
da Lei n° 8.443/92, o prazo para oposição do recurso em questão é de 10 dias a contar da ciência do
deliberado, no caso presente, a publicação no DOU. Considerando que a peça recursal foi protocolizada
nesta Corte em 25.06.98, comprova-se ser intempestiva.
Em segundo lugar, confrontando-se o disposto no caput do art. 34 da Lei n° 8.443/92 (que reza:
3.2.
"Cabem embargos de declaração para corrigir obscuridade, omissão ou contradição da decisão
recorrida.") com o alegado pelo recorrente (reproduzido no item 2 deste Relatório), constata-se
inconsistência da peça recursal, vez que aí estão alegados argumentos faltosos com o intuito de iludir o juiz.
Veja-se que o recorrente maculou o teor da decisão recorrida, transcrevendo apenas partes do mesmo, de
modo a criar a ilusão de estar o deliberativo questionado lesando os dispositivos que o fundamentam. Esse
ardil utilizado pela parte interessada apenas prospera no sentido de evidenciar sua conduta dolosa, intuindo
descaracterizar a clareza, objetividade e pertinência da decisão inquinada, bem como usufruir, de maneira
ilegal, dos beneficios decorrentes do recurso de embargos de declaração, que estende ao recorrente o efeito
suspensivo do ajuizado na deliberação questionada e, assim, postergar o julgamento de Tomada de Contas
Especial na qual o recorrente é qualificado como responsável.
Para comprovar a minha conclusão, basta confrontar o texto da peça recursal (transcrita no item 2
3.3.
deste meu Relatório) com o teor da peça questionada (fl. 400), que está construída nos seguintes termos:
"8. Decisão: O Tribunal Pleno, com fundamento no Enunciado n° 145 da Súmula de Jurisprudência deste
Tribunal e nos arts. 32, III, e 35, III e seu parágrafo único, da Lei n°8.443/92, e face as razões expostas
pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo .Ministério Público junto ao Tribunal contra a
Decisão TCU n° 587/96 para, dando-lhe provimento, tornar insubsistente o item 8.2 da Decisão
recorrida, face inexatidão material consignada pela Unidade instrutiva, restaurando a tramitação do
processo com vistas ao seu julgamento de mérito."
Como se depreende do exposto, nada há a obstar a objetividade e clareza do item 8.1 do deliberado
3.4.
em relação à sua finalidade: recuperar a tramitação de um processo que fora arquivado equivocadamente
antes do julgamento de mérito.
Ao argumento arrolado pelo recorrente de que se configura omissão quanto ao preenchimento dos
3.5.
requisitos de admissibilidade previstos nos incisos I, II e III do artigo 35 da Lei 8.443/92, para o recebimento
da peça recursal como recurso de revisão, basta recorrer ao enunciado do item 8 do deliberado questionado,
onde está grafada a sua fundamentação legal e, portanto, a cobertura ao seu acolhimento. A alegação de não
estar tais vinculações compreendidas configura, isto sim, ofensa à capacidade intelectual de entender idéias
da forma como elas são expostas e não de maneira a atender a objetivos escusos.
Em relação ao argumento trazido pelo recorrente de que, no Voto que embasou a deliberação
3.6.
recorrida, este Relator reconheceu ferimento no direito de defesa do interessado, invoco a recomposição
verdadeira e completa da declaração inserida no meu Voto que embasou aquela decisão, para que se avalie,
no exato grau, a má intenção do recorrente:
"7.2 Em segundo lugar, lembro que aparentemente a interposição de Recurso de Revisão representp
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prejuízo à ampla defesa dos responsáveis no processo de Tomada de Contas Especial, também em causa,
visto representar o último estágio recursal, e neste caso lançado antes da deliberação definitiva sobre as
contas. Lembro, entretanto, que tal prejuízo é ilusório pois que o recurso está dirigido apenas à
deliberação que ordenou o arquivamento dos autos (Decisão TCU n° 587/96 — Plenário, cópia à fl. 378
dos autos). No sentido esclarecedor vale lembrar que a deliberação citada não se refere ao mérito da
Tomada de Contas Especial mas tão-somente à providência de natureza administrava. Considerando que,
em verdade, a TCE se encontra na fase preliminar ao julgamento, estão em aberto as oportunidades
prerrogativas da ampla defesa."
Conclui-se do comparativo dos textos que o recorrente utiliza de artificio maldoso para tentar iludir e
criar imagem falsa sobre a retidão do juizo elaborado por esta Corte na deliberação recorrida.
Assim, além da intempestividade do recurso (por não estar atendido o prazo de 10 dias para sua
oposição estabelecido no art. 34, § 1°, da Lei n° 8.443/92), obstruindo-lhe conhecimento por parte deste
Tribunal, a peça recursal se evidencia como inconsistente no que se refere à eficácia, pelo que produziu o
requerente, sobre o decisum inquinado, conforme preceitua o caput do art. 34 da mesma Lei.
Pelo exposto Voto no sentido do Tribunal adotar a deliberação, cujo teor ora submeto à elevada
apreciação deste Colegiado.
TCU , Sala das Sessões, em 15 de julho de 1998

VALMIR CAMPELO
Ministro-Relator
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Proc. TC-009.872/94-9
Tomada de Contas Especial

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

A presente tomada de contas especial é originária de denúncia formulada pelo Sindicato
Nacional dos Aeroportuários - SINA, juntamente com o Deputado LUIZ GUSHIKEN, em
decorrência de irregularidades na aquisição de microcomputadores pela Empresa Brasileira de InfraEstrutura Aeroportuária - INFRAERO, para os aeroportos do Galeão e de Cumbica, com a
intermediação da Construtora Norberto Odebrecht S.A.
Em cumprimento ao V. Despacho do eminente Ministro-Relator PAULO AFFONSO
MARTINS DE OLIVEIRA (fl. 2351v 0 ), procedeu-se à realização de audiência dos dirigentes da
entidade, à época dos fatos, e ainda, diligência à INFRAERO.
Em nova manifestação, contida na Decisão n° 661/95 (fl. 304), o Colendo Plenário
determinou a audiência da Construtora Norberto Odebrecht S.A., para que se pronunciasse acerca
da intermediação na compra dos aludidos microcomputadores.
A análise das justificativas e documentos encaminhados pelas partes instadas a se
pronunciarem nos autos, culminou na Decisão n° 335196-TCU-Plenário (fl. 336), onde o Tribunal
Pleno deliberou no sentido de que se conhecesse da denúncia, determinando, com fundamento no art.
47 da Lei n° 8.443/92, dentre outras providências: a transformação do processo em Tomada de Contas
Especial; e a promoção da citação dos Srs. HUGO NICODEMO GUIDA e ANTONIO PLAUTO DE
OLIVEIRA PINTO, e da Construtora Norberto Odebrecht S.A., solidariamente, pela quantia de Cr$
65.208.686,06, acrescida dos encargos legais a partir de 17.2.92, até a data do efetivo recolhimento.
Promovida a citação dos responsáveis (fls. 345 a 347), a Construtora efetuou o
recolhimento do débito aos cofres da INFRAERO (fl. 349).
Com fulcro no art. 235 do Regimento Interno, a Construtora interpôs embargos de
declaração, requerendo, em suma, a este Tribunal, o reconhecimento do "direito de obter, junto à
INFRAERO, o ressarcimento das importâncias pagas, como tributos, em razão da prestação de
serviços, afinal desautorizada".
Ao pronunciar-se acerca do citado recurso, o Colendo Plenário decidiu conhecer do
pedido de embargos de declaração para, no mérito, negar-lhe provimento, determinando, ainda, a
remessa de cópia da Decisão, Relatório e Voto, à empresa interessada, e o arquivamento dos autos,
consoante Decisão n° 587/96-TCU-Plenário (fl. 378).
Convencida de que o referido decisum encerra inexatidões materiais, tal como a
determinação de arquivamento dos autos, a 9' SECEX propugna pela revisão dos seus termos,
sugerindo, no mérito, o julgamento pela irregularidade dessas contas, expedindo-se quitação aos
responsáveis solidários ante o recolhimento integral do débito imputado, sem prejuízo da adoção das
providências cabíveis quanto à remessa de cópia da documentação pertinente ao Ministério Público
da União, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, dentre outras providências (fl. 387).
I
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De fato, a decisão definitiva em processo de tomada ou prestação de contas dar-se-à
mediante o julgamento pela regularidade; regularidade com ressalva; ou irregularidade, nos termos
do art. 10 da Lei n° 8.443/92. A par dessa colocação, há de se observar que as hipóteses de
arquivamento previstas nos arts. 20, 21 e 93, todos da citada lei, ou, ainda, no art. 163 do Regimento
Interno, não nos parecem aplicáveis à espécie.
Outro ponto a destacar refere-se à necessidade de emissão de quitação aos responsáveis,
ante o recolhimento integral da dívida, nos termos do art. 27 da Lei Orgânica e do art. 169 do
Regimento Interno.
É de ver ainda, conforme anota a 9.' SECEX, não houve a prévia e obrigatória
manifestação do órgão do Ministério Público, nos termos do art. 81, II, da Lei n° 8.443/92, o que
ensejaria, por si só, a retificação da Decisão.
Isto posto, e perfilhando as oportunas colocações da 9a Secretaria de Controle Externo,
este Representante do Ministério Público requer, com base nos arts. 33 e 32, caput e parágrafo único,
da Lei n° 8.443/92 , a reconsideração da Decisão n° 587/96-TCU-Plenário, no sentido de tornar,
parciahnente, insubsistente o item 8.2, no que se refere à determinação de arquivamento dos autos,
In fine, para julgar as contas irregulares, nos termos dos artigos I°, I, 16, III, alínea "c", 19 e 23, III,
todos da Lei n° 8.443/92, expedindo-se quitação aos Srs. HUGO NICODEMO GUIDA, ANTONIO
PLAUTO OLIVEIRA PINTO e à Construtora Norberto Odebrecht S.A., em face do recolhimento
do débito, nos termos do artigo 27 da citada lei e do artigo 169 do Regimento Interno, sem prejuízo
da adoção das providências sugeridas pela Unidade Técnica nos itens "b" e "c" constantes à fl. 387.
Procuradoria, em 12 de dezembro de 1996

Lucas Rocha Furtado
Subprocurador-Geral
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DECISÃO N° 4 2 8/98 - PLENÁRIO

Processo n° TC-009.872/94-9 (4 volumes)
Classe de Assunto: (I) Embargos de Declaração
Entidade: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária — INFRAERO
Interessado: Hugo Nicodemo Guida — CPF 066.242.198-15
Relator: Ministro Valmir Campeio
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: não atuou
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — não conhecer do recurso de Embargos de Declaração formulado pelo Sr. Hugo Nicodemo Guida em
relação à Decisão TCU n° 280/98-Plenário, por não atender ao requisito de prazo estabelecido nos arts. 34, §
1°, combinado com o art. 30, III, da Lei n° 8.443/92 e por não ter eficácia em relação ao disposto no caput do
art. 34 da mesma Lei.
Ata n° 27/98 - Plenário.
Data da Sessão: 15/07/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Bento José Bugarin, Valmir Campeio (Relator) e os Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

ALMIR CAMPELO
Ministro-Relator
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Grupo I - Classe 1-Plenário
TC-250.701/95-2 c/ 1 Vol. anexo
Natureza: Recurso de Revisão
Entidade: Prefeitura Municipal de Cristópolis-Bahia
Interessado: Vilson do Prado Oliveira (ex-Prefeito Municipal)
Ementa: Recurso de Revisão interposto contra o Acórdão n°
323/96-2' Câmara (Ata n° 17/96). Não conhecimento do Recurso,
ante a sua inadequação às hipóteses previstas no art. 35 da Lei n°
8.443/92; comunicação ao recorrente do inteiro teor da deliberação
do Tribunal.
O presente processo originou-se de Tomada de Contas Especial instaurada em cumprimento à
Decisão proferida pela ia Câmara na Relação n° 08/95, inserida na Ata n° 06/95.
Examina-se, nesta oportunidade, Recurso de Revisão impetrado pelo Sr. Vilson do Prado
Oliveira, ex-Prefeito Municipal de Cristópolis/BA, contra o Acórdão 323/96, adotado pela 2 Câmara, em
Sessão Ordinária de 16 de maio de 1996, nos seguintes termos:
"a) - (..), julgar irregulares as presentes contas e em débito o Sr. Vilson do Prado Oliveira
pelas quantias originais indicadas a seguir, a cujo pagamento o condenam, fixando-lhe o prazo de 15
(quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 165, inciso III, alínea a,
do Regimento Interno), o recolhimento da dívida à conta específica do Fundo Especial/Royalties do
Petróleo de titularidade da Prefeitura Municipal de Cristópolis/BA, acrescida dos encargos legais
cakulados a partir das datas mencionadas (..);
b) - nos termos do art. 93 da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 248 do Regimento Interno, determinar,
desde logo, o arquivamento deste processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará
obrigado o responsável, para que lhe possa ser dada quitação. "
Notificado do Acórdão supracitado pelo oficio de fl. 39, o ex-Prefeito impetrou Recurso de
Reconsideração, juntando os documentos de fls. 40/55, a título de prestação de contas intempestiva.
Após exame cuidadoso pela SECEX/BA e pela douta Procuradoria das novas peças trazidas à
colação e, considerando que as informações não aduziram nenhum elemento hábil, com eficácia para
alterar a deliberação recorrida, este Tribunal adotou o Acórdão n° 106/97-TCU- 2' Câmara, em Sessão de
20.03.97 (Ata n° 08/97), por intermédio do qual conheceu do Recurso de Reconsideração, por tempestivo,
para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo todos os termos do Acórdão recorrido.
Devidamente notificado o ex-Administrador enviou o documento de fl. 68 (DARF),
comprovando o recolhimento do débito que lhe fora imputado.
Diante disso, foi expedida quitação ao interessado, nos termos do art. 27, da Lei n° 8.443/92, por
intermédio da Decisão constante da Relação n° 046/97, inserida na Ata n° 40/97, Sessão de 11/11/1997
(fl.82, do Vol. principal).
Todavia, posteriormente, o Sr. Vilson do Prado Oliveira encaminhou à Unidade Técnica
competente, a titulo de Recurso de Revisão, a correspondência de fls. 01 a 14 do Vol. I, alegando que a
prestação de contas objeto do presente processo teria siso enviada tempestivamente.
Em face disso, juntou os documentos de fls. 02 a 14 do Vol. I, os quais foram autuados como
Recurso de Revisão e devidamente analisados pela 10a SECEX (fls. 19 a 21).
O Analista, dentre outras considerações, ressaltou o seguinte (fl. 20):
"O recurso de revisão previsto no art. 32, III, da Lei n° 8.443/92, está sujeito às exigências
contidas no art. 35 daquele texto legal. Assim, observa-se que o único inciso que pode dar suporte ao
conhecimento do pedido do recorrente seria o III, considerando-se o conteúdo dos documentos anexados
aos autos.
Constata-se, entretanto, que os papéis juntados no pedido de revisão (fis. 2/14-Vol. I) são
simples cópias de documentos já constantes no processo (fls. 42/43 e 45/55) e examinados por este
Tribunal como subsidiários ao recurso de reconsideração anteriormente proposto pelo responsável.
MIN-VC_I69 \\C: \Trabalho \ votos \25070I95.doc
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É de se destacar ainda que os referenciados documentos se revelaram insuficientes, pelos vícios
mencionados no acórdão condenatório para sustentar a sua reforma. Dessa maneira, verifica-se que não
há a possibilidade de serem tais documentos admitidos como novos ao processo, conforme determina o
art. 35, III, da Lei Orgância deste Tribunal, nem há elementos imputativos que permitam classificar o
pedido do ex-prefeito entre os demais incisos do mesmo artigo.
Assim, perante a falta de previsão legal que permita o recebimento desse recurso como de
revisão, propõe-se que não seja conhecido."
O Diretor da ia Divisão Técnica, a Secretária de Controle Externo e a douta Procuradoria
manifestaram-se de acordo com as conclusões do informante.
É o relatório
VOTO
De acordo com as peças processuais, verifica-se que a documentação agora trazida pelo
recorrente já foi submetida à apreciação deste Tribunal, quando do exame do Recurso de Reconsideração
por ele interposto e, mesmo naquela assentada, não foram suficientes para reformular a deliberação
condenatória desta Corte de Contas, conforme Acórdão n° 106/97, adotado em Sessão Ordinária da 2'
Câmara, realizada em 20.03.97 (fl. 65 do Vol. principal).
Os arts. 32 (inciso III e parágrafo único) e 35 ( incisos I a III e parágrafo único), da Lei n°
8.443/92, dispõem o seguinte:
"Art. 32 - De decisão proferida em processo de tomada ou prestação de contas cabem recursos
de:
- (..);
III - revisão.
Parágrafo único - Não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da
superveniência de fatos novos na forma prevista no Regimento Interno.
Art. 35 - De decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo,
interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou 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."
Diante de todo o exposto, considerando que os documentos em apreço não se enquadram em
nenhuma das hipóteses previstas em lei, de acordo com os pareceres da 10' SECEX e da douta
Procuradoria, Voto no sentido de que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto a este Egrégio
Plenário.
de 1998.
TCU, Sala das Sessões, em 15de julho

(7°

VALMIR AMPELO
Ministro-Relator
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Processo n° TC-250.701/95-2 c/ 1 Vol. anexo
Classe de Assunto: ( I ) Recurso de Revisão
Interessado/ Recorrente: Vilson do Prado Oliveira (ex-Prefeito Municipal)
4.Entidade: Prefeitura Municipal de Cristópolis-Bahia
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: Procurador Marinus E. Vries Marsico
Unidade Técnica: 10a SECEX
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto pelo Sr.
Vilson do Prado Oliveira com fundamento no art. 32, inciso III, c/c o art. 35 da Lei n° 8.443/92, contra o
Acórdão n° 323/96-TCU, da r Câmara, adotado quando do julgamento desta TCE, instaurada pela
SECEX-BA, em cumprimento à Decisão proferida pela i a Câmara, na Sessão de 07.03.95 (Relação n°
08/95, Ata n° 06/95 - TC-250.054/94-9), em razão da omissão do responsável no dever de prestar contas
dos recursos transferidos à Prefeitura Municipal de Cristópolis/BA, no exercício de 1993, a título de
Royalties do petróleo (Lei n° 7.525/86).
Considerando que o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no
art. 35 da Lei n° 8.443/92;
Considerando que o recorrente não acrescentou nenhum documento ou informação com
eficácia sobre a prova produzida, que ensejasse a revisão do Acórdão recorrido;
Considerando que o responsável recolheu o débito, já lhe tendo sido expedida quitação, por
intermédio da Decisão constante da Relação n° 045 inserida na Ata n° 40/97, Sessão de 11/11/97, nos
termos do art. 27 da Lei n° 8.443/92; e,
Considerando, ainda, os pareceres uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público
junto a esta Corte de Contas,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do
Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III,
da Lei n° 8.443/92, em:
8.1. - não conhecer do presente Recurso de Revisão por não se adequar às hipóteses previstas nos
supracitados artigos da Lei Orgânica desta Corte de Contas, mantendo-se inalterados todos os termos do
Acórdão n° 323/96-TCU- 2a Câmara, de 16/05/96;
8.2. - levar ao conhecimento do recorrente o inteiro teor desta deliberação.
Ata n° 27/98 - Plenário.
Data da Sessão: 15/07/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Bento José Bugarin, Valmir Campelo (Relator) e os Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo e Li coln Magalhães da Rocha.

AL IR CA PELO
Ministro-Relator

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:
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1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe II - Plenário
TC-524.080193-3
Natureza: Solicitação
Interessado: Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos
Deputados
Entidade: Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF
Ementa: Solicitação de auditoria nas obras da Usina Hidrelétrica de
Xingó, objetivando a apresentação de respostas a quesitos
previamente elaborados. Atendimento. Arquivamento
Adoto como Relatório cópia da Instrução elaborada pela então Diretora da ia Divisão
Técnica da SECEX-PE, atual Titular daquela Unidade Técnica, Dra. Ildê Ramos Rodrigues Theodoro:
"Trata-se de solicitação da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, no
sentido de que sejam respondidas as questões relativas à Hidrelétrica de Xingó consubstanciadas no
requerimento de fls. 04/05.
As questões suscitadas foram objeto de Inspeção realizada na CHESF, nos períodos de 11.11 a
17.12.93 e 18.01 a 19.03.94, contudo o Relatório dessa Inspeção foi concluído pelo Analista
responsável em 06.06.97 (Volume I do TC 22.649/94- 1).
Tendo em vista as ponderações feitas em nossa instrução do processo acima referido, juntado
por cópia às fls. 11 a 39, as questões levantadas pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos
Deputados, podem ser assim respondidas:
questão a: os procedimentos adotados pela CHESF para a escolha das empresas a serem
contratadas para a execução das obras de construção da Hidrelétrica de Xingó, desde a confecção do
edital até a contratação, observaram as normas legais e internas à empresa que regem a matéria?
Resposta: No essencial sim, tendo no entanto sido cometidas algumas falhas que
3.1
não configuraram grave infração à norma legal.
questão b: qual o real valor do orçamento das obras nas propostas apresentadas e sua
adequação aos valores de mercado? Houve superestimação do custo da obra pela PROMON em seu
estudo prévio? Comparado com outras obras do mesmo porte e no setor hidrelétrico como a
Hidrelétrica de Salto Segredo no Paraná, em termos de custos específicos (metro cúbico do concreto,
metro cúbico do maciço de rocha implodido, etc.), pode se afirmar que houve na hidrelétrica de Xingó
um s-uperdimensionamento do valor da obra?
Resposta: a Equipe de Inspeção não pôde concluir pela adequação ou não dos
3.2
preços da UHE Xingó aos preços de mercado, o que, a nosso ver, seria uma tarefa praticamente
inviável, à vista, dentre outros, dos seguintes aspectos, os quais já foram destacados pelo Ministro das
Minas e Energia à época, Sr. Paulino Cícero de Vasconcellos, no TC - 011.740/93-0:
especificidade de cada empreendimento, dificultando comparação dos custos de itens desta
construção com os de outras hidrelétricas.
condições diversas de implantação local, traduzidas pelas variadas disponibilidades materiais,
diferentes graus de dificuldade dos serviços a serem executados, diferentes centros de aprovisionamento
de materiais industrializados etc.
cenários econômicos diferentes em virtude de as licitações terem sido realizadas em anos
distintos e vigorarem planos econômicos diferenciados.
complexidade da obra
ausência de parâmetros fidedignos
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Entretanto, é importante registrar que foram realizados diversos trabalhos no
3.2.1
âmbito da CHESF, Eletrobrás e Minas Energia, conforme relatado no item 3.4 desta instrução, os quais
não autorizam conclusão no sentido de que os preços orçados pela PROMOM estivessem
inadequados.
questão c: foram observadas as normas legais quanto aos reajustamentos procedidos pela
CHESF nos contratos com as empreiteiras? é legal e legítima a adoção do fator "K", em aditamento
ao originalmente contratado, para reajuste dos valores? Ocorreram pagamentos retroativos de
correção monetária de faturas já liquidadas? Tal procedimento é regular à luz da legislação vigente?
3.3 Resposta: essas questões foram analisadas e apreciadas pelo Plenário do Tribunal
em Sessão Extraordinária de caráter reservado de 10.04.96 (Decisão n° 184/96-TCU-Plenário), tendo o
Tribunal, acolhendo proposta do Relator ( processo TC n° 500.115/93-1-Sigiloso -Representação da
Equipe de Inspeção quando da realização dos trabalho de campo), decidido que essas ocorrências
apontadas nos autos não configuraram grave infração à norma legal, conforme deliberações do Tribunal
em casos análogos (Decisões n's 246/92, 384/92, 448/92 e 602/95, todas do Plenário, in Atas n's
23/92, 38/92, 44/92 e 54/95, publicadas nos DOU de 02.06.92, 26.08.92, 09.10.92 e 15.12.95,
respectivamente) .
Não obstante, cabe registrar que a questão do" Fator K" encontra-se "sub judice",
3.3.1
dado que em abril de 1994, anteriormente, portanto, ao advento da Decisão n° 184/96-TCU-Plenário,
acima referida, a CHESF propôs contra o Consórcio Companhia Brasileira de Projetos e
Obras/Constran SAI Construtora Mendes Júnior SA ação declaratória de nulidade parcial de aditivo a
contrato de empreitada (Código de Processo Civil, art. 4°) e ação subsidiária de repetição de indébito
(Código Civil, art. 964) - Processo n.° 195.86019-1 (4706), em tramitação na 12 . Vara Civil.
questão d: o Departamento de Obras da Hidrelétrica de Xingo, ou outro órgão técnico da
CHEST, chegou a elaborar relatório analisando a existência de supere.sfimação de preços das obras?
Se afirmativa a resposta, qual o seu inteiro teor? Os mecanismos de controle de custos adotados pela
CHESF são confiáveis?
Resposta: foi realizada no âmbito da CHESF análise comparativa dos preços da
3.4
UHE Xingó e da UHE Segredo (Usina do Paraná), constante do documento intitulado USINA DE
XINGO, Análise dos preços do Contrato de Obras Civis (Volume IV, fls. 51 a 171, datado de setembro
de 1991) onde se conclui que:
a média ponderada dos preços do maciço de Segredo é da ordem de 28% inferior aos de
Xingó;
considerando os preços totais, em termos médios, a obra de Segredo estaria apenas 9% abaixo
da de Xingó; e
considerando as peculiaridades de cada obra, a forma como a mesma é gerida, as
responsabilidades atribuídas aos empreiteiros, as épocas em que foram realizadas as licitações, a obra
de Segredo como paradigma, bem como os resultados apontados acima, os preços praticados em
Xingó estão dentro do mercado.
Além desse trabalho, outros foram realizados no âmbito da Eletrobrás e do
3.4.1
Ministério das Minas e Energia, comparando o custo das obras de Xingó e de outras hidrelétricas:
I - Eletrobrás: Parecer técnico assinado por servidor da Empresa, Sr. José Antônio da Silveira,
anonta
os seguintes
oreços médios para cada metro cúbico das obras de UHE Xin ó e de Segredo:
_
.
Preço médio UHE Segredo
Variação
Preço médio UHE Xingó
Serviço
Cr$
jun/91
%
Cr$ jun/91
Concreto
Enrocamento

73.550,41
3.615,03

89.270,21
7.808,44

2

21,30
116,00

-2 3-

e

-f,. çjantsa
lenic tr. cy
Secietála do Plenátlo

Tribunal de Contas da União

•

Essas diferenças são justificadas como sendo:
na UHE Segredo, os serviços de escavação, compreendendo desmonte, carga, transporte e
descarga e de construção do enrocamento, compreendendo espalhamento e compactação são pagos
separadamente, quando da efetiva execução dos serviços, com todas as suas atividades;
na UHE Xingó, os serviços de escavação, quando analisados os 36% destinados à formação de
estoques para a execução da barragem de enrocamento, incluem a parcela de custos referentes às
atividades de desmonte de carga, transporte até o estoque, descarga, reescavação, recarga, transporte
até a praça de lançamento, descarga e espalhamento, sendo todas estas atividades incluídas no preço de
escavação.
A conclusão do parecer foi no sentido de que "o projeto e a seqüência executiva da UHE
Segredo... foram melhor otimizados, resultando numa economia significativa no decorrer de sua
execução, notadamente nos aspectos referentes a acessos de serviço e cronologia de escavação e
aplicação do material escavado".
II - Ministério das Minas e Energia: Por meio do Aviso n° 167-GM expedida pelo então
Ministro, Sr. Paulino Cícero de Vasconcellos, são apresentados os seguintes preços, em US$/m3, dos
itens de custos de obras hidrelétricas TC 011.740/93-O):
Escavação
Escavação em
Concreto
Enrocamento
Aterro
Usina
rocha/céu
Comum
Compactado
aberto
7,54
16,82
292,61
14,32
13,07
Balbina
2,09
6,51
307,51
1,29
Itaparica
12,99
17,05
182,12
10,47
6,23
Samuel
2,86
13,00
345,29
31,50
5,58
Sobradinho
4,40
13,11
268,37
5,06
6,15
Tucurui
277,60
10,64
32,04
0,90
7,74
Xingó
Não houve parecer conclusivo sobre a adequação ou não dos preços da UHE Xingó, pelas
razões já elencadas no item 3.2 desta instrução.
4. Isto posto, submetemos à consideração superior proposta no sentido de que seja encaminhada
à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados cópia desta instrução e das Decisões
deste processo e do TC 22.649/92-1 e respectivos Relatórios e Votos que as fundamentarem, bem
como dos seguintes documentos:
- USINA DE XINGO, Análise dos preços do Contrato de Obras Civis, elaborado pela CHESF
(Volume V, fls. 51 a 171, do TC 22.649/92-1, datado de setembro de 1991) e parecer do servidor da
Eletrobrás, Sr. José Antônio da Silveira (fls.12 a 14 do Volume IX do TC 22.649/92-1), nos quais é
feita uma comparação entre os custos da UHE Xingó e da UHE segredo;
- Aviso n° 167-GM expedido pelo então Ministro das Minas e Energia, Sr. Paulino Cícero de
Vasconcellos (fls. 02 a 29 do TC 011.740/93-0);
- Decisão n° 184/96 - TCU - Plenário - e respectivos Relatório e Voto que a fundamentaram."
É o Relatório.
II - VOTO
As obras realizadas na usina Hidrelétrica de Xingó mereceram cuidadoso exame por parte
da zelosa SECEX-PE, que nos autos do processo TC-022.649/92-1 (Relatório de Auditoria Especial)
concluiu pela inexistência de irregularidades que pudessem macular aquele empreendimento, ponto de vista
igualmente externado naqueles autos pelo Ministério Público que atua junto a esta Corte
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No essencial, creio que as respostas objetivamente apresentadas por aquela Unidade
2
Técnica respondem, de forma satisfatória, aos anseios da Comissão de Fiscalização e Tributação da
Câmara dos Deputados, motivo pelo qual VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora
submeto ao Colegiado
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

julho, 199

AD 1 AR PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 429 /98 -TCU - Plenário
1. Processo TC n° 524.080/93-3
2. Classe de Assunto: II - Solicitação
3. Interessado: Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados
4. Entidade: Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF
Vinculação: Ministério das Minas e Energia
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: SECEX-PE
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE, em atendimento à
solicitação feita pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, remeter à interessada
cópia integral do Relatório e Voto que antecedem a esta Decisão, onde constam respostas aos quesitos
objetivamente elaborados, bem assim dos seguintes documentos:
USINA DE XINGO, Análise dos preços do Contrato de Obras Civis, elaborado pela CHESF
(Volume V, fls. 51 a 171, do TC 22.649/92-1, datado de setembro de 1991) e parecer emitido no âmbito
da Eletrobrás (fls.12 a 14 do Volume IX do TC 22.649/92-1), nos quais é feita uma comparação entre os
custos da UHE Xingó e da UHE Segredo;
Aviso n° 167-GM expedido pelo então Ministro das Minas e Energia, Sr. Paulino Cícero de
Vasconcellos (fls. 02 a 29 do TC 011.740/93-0);
Decisão n° 184/96 - TCU - Plenário - e respectivos Relatório e Voto que a fundamentaram,
arquivando-se os presentes autos.
9. Ata n° 27/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 15/07/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e
Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

ÁDHE AR PALADINI GHISI
i;
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE II- PLENÁRIO
TC 009.872/97-3
Natureza: Solicitação
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional/MF
Interessado: Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal
Ementa:
- Solicitação de informações formulada por Comissão do Senado Federal.
Levantamento do montante, origem, credores e datas de vencimento da
dívida dos Estados, Distrito Federal e Municípios assumidos pelo
Tesouro Nacional. Preenchimento de requisito essencial. Acolhimento.
Encaminhamento de cópias à interessada. Arquivamento.
RELATÓRIO
Trata-se de apartado do TC 009.490/97-3, concernente à solicitação da Comissão de
Fiscalização e Controle do Senado Federal formulada à esta Corte de Contas para que proceda ao
levantamento das informações enumeradas na Proposta de Fiscalização e Controle n° 001/97, aprovada na
Sessão de 05/06/97 da referida Comissão (fls. 01/06).
Em Sessão Plenária de 17.09.1997, ao apreciar aquele processo, o Tribunal, acolhendo proposta
2.
do Relator, ilustre Ministro Paulo Afonso Martins de Oliveira, decidiu (Decisão n° 592/97):
"8.1 - conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 71, inciso IV, da Constituição
Federal, e art. 38, inciso I, da Lei n° 8.443/92;
8.2 - informar ao Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado que:
em função da solicitação efetuada envolver diversos órgãos e entidades federais e assuntos
de complexidade e natureza diversas, foram constituídos os seguintes apartados relativos ao TC 009.490/97-3,
com os prazos previstos pelas Unidades Técnicas para a realização de cada trabalho:
(-. )
oportunamente, serão remetidas cópias das Decisões que forem adotadas no processos
apartados, e 8.3 - determinar o enceramento deste processo, com base no art. 54, inciso II, da Resolução
TCU n° 77/96" (fls. 22/23).
Os presentes autos foram constituídos com o objetivo de atender ao item 1 da supramencionada
3.
Proposta de Fiscalização e Controle n° 001/97, vale dizer, in verbis:
"1) Levantamento dos débitos assumidos pelo Tesouro Nacional, desde 1988 até a presente
data, constando, por Unidade de Federação e Distrito Federal:
origem do débito;
credor anterior;
prazo para pagamento, juros e demais encargos" (fls. 02).
Para este fim, a r SECEX procedeu a uma Inspeção na Secretaria do Tesouro Nacional - STN,
4.
constando do respectivo relatório, do qual transcrevo, a seguir, alguns tópicos, acurada exposição sobre as
relações institucionais dos órgãos e entidades envolvidas na gestão, a evolução das dívidas estaduais e
municipais e sua assunção pela União:
"RELAÇÃO ASSUNÇÃO/RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

•

A Secretaria do Tesouro Nacional, conforme a Portaria n° 71, de 08.04.96, tem dentre as suas
atribuições, relativamente às dívidas públicas: administrar os haveres financeiros e mobiliários do Tesouro
Nacional; controlar a dívida decorrente de operações de crédito de responsabilidade, direta ou indireta, do
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Tesouro Nacional; e, gerir a Dívida Pública Mobiliária Federal e a Dívida Externa de responsabilidade do
Tesouro Nacional.
Portanto, atualmente a Secretaria do Tesouro Nacional responde pela renegociação de
dívidas vencidas e vincendas, decorrentes de norma legal, ato administrativo ou contrato, das entidades que
tiveram ou venham a ter obrigações assumidas pela União.
Além dos casos mencionados, o Tesouro Nacional está autorizado pela legislação vigente
a renegociar dívidas vencidas e não pagas da própria União, ou a serem por ela honradas, em virtude da
prestação de garantia a órgãos e entidades sobre os quais detenha controle direto ou indireto.
A quase totalidade dessas dívidas se origina de contratos firmados e não cumpridos, e tem,
como principais credores, os sistemas bancários oficial e privado (interno e externo), fornecedores, empresas
prestadoras de serviços e empreiteiras.
Os procedimentos operacionais relativos à renegociação dos referidos passivos envolvem
a repactuação das condições previstas nos contratos originais. Direitos e características quase sempre
heterogêneos e pertencentes a credores diversos são permutados por instrumento de crédito homogêneo.
O sistema de controle do endividamento da administração direta, autárquica e fundacional
dos estados e municípios é exercido pelo Senado Federal-SF, pelo Conselho Monetário Nacional-CMN, pelo
Banco Central do Brasil-BACEN, pela Comissão de Financiamentos Externos-COFIEX, pela Secretaria
Federal de Controle-SFC, através de suas Delegacias Estaduais e pela Secretaria do Tesouro Nacional-STN,
com a participação dos principais agentes financeiros oficiais federais - a Caixa Econômica Federal-CEF, O
Banco Nacional de Desenvolvimento-BNDES e o Banco do Brasil-BB.
O Senado Federal - SF está no topo do sistema, conforme rege o artigo 52 da Constituição
Federal, que delega competência privativa à mesma, para fixar limites de endividamento, estabelecer critérios
para a concessão de garantias, bem como estabelecer diretrizes básicas para endividamento dos estados e
municípios, suas autarquias e fundações.
O Conselho Monetário Nacional - CMN é o órgão que delibera sobre os instrumentos de
controle do crédito ao setor público
Conforme a Resolução n°69, de 14.12.95, do Senado Federal, o Banco Central do Brasil
- BACEN tem a função de instruir os processos sobre os pleitos encaminhados pelos estados e municípios
envolvendo endividamento interno e externo, examinando, dentre outras normas em vigor, os limites
estabelecidos pelo Senado Federal e pelo Conselho Monetário Nacional, os impactos na área cambial
(operação externa), a situação de adimplência, etc.
A Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX é quem autoriza os financiamentos
externos, com ou sem a garantia da União.
Como a demanda deste processo, é relativo às dívidas assumidas pelo Tesouro Nacional,
de responsabilidade dos Governos estaduais e municipais, a Inspeção se desenvolveu na Coordenação-Geral
de Haveres Financeiros - COAFI/STN.
A Coordenação-Geral de Haveres Financeiros - COAFI é composta pelas Divisões de
Créditos Vinculados a Operações Externas - DICOE, Divisão de Operações Especiais - DIESP e Divisão de
Normas e Acompanhamento - DINAC, responsabilizando-se pelo acompanhamento e controle dos haveres
da União, relativamente aos seguintes assuntos:
Bond Exchange Agreement - BEA
Brazil Investment Bond Exchange Agreement - BIB
Dívidas de Médio e Longo Prazos - DMLP
Lei n° 7.976/89 (Aviso MF 030/83 e sucedâneos)
Lei n° 7.976/89 (Votos CMN n° 340/87 e 548/87)
-Conciliação de Contas com o Setor Elétrico Nacional
-Acordo Brasil-França
Aviso MF-087/85
-BIRD/CONDER
-Programa de Modernização do Setor de Saneamento - PMSS
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Lei n° 8.727/93
-Cadastro Informativo - CADIN
Empresas Extintas - Lei n° 8.029/90
-Desoneração do ICMS-Exportação (Lei Complementar n° 87/96) e
Lei n° 9.496/97
22. Considerando que o assunto "débitos assumidos pelo Tesouro Nacional, de
responsabilidade das Unidades da Federação e Distrito Federal, desde 1988 até a presente data", está
intimamente interligado ao processo de renegociações de dívidas, podemos dividir a dívida em externas e
internas, assim dispostas:
DÍVIDAS EXTERNAS ASSUMIDAS
-Lei n° 7.976/89 (Aviso MF 030/83 e sucedâneos)
-Bônus renegociação de dívida externa (BIB, BEA e DMLP)
Acordo Clube de Paris

DÍVIDAS INTERNAS ASSUMIDAS
-Lei n° 7.976/89 (Votos CMN n° 340/87 e 548/87)
-Lei n° 8.727/93
Lei n° 9.496/97
HISTÓRICO
23 Com o intuito de melhor esclarecer o conteúdo e, principalmente, descrever sucintamente
todo o histórico do endividamento dos estados e municípios no contexto brasileiro, achamos conveniente, haja
vista ter o Coordenador-Geral da COAFI/STN, Sr. Gilton Pacheco de Lacerda, elaborado uma matéria
abrangente sobre o assunto, transcrever alguns tópicos do seu trabalho, intitulado Endividamento dos Estados
e Municípios Brasileiros:

'HISTÓRICO
A partir da década de 60 houve uma grande aceleração no endividamento dos Estados e
Municípios e, consequentemente, uma grande concentração dessas dívidas junto ao Governo Federal. Em
meados dos anos 60, a dívida dos Estados e Municípios representava cerca de I por cento do PIB ou 20 por
cento da receita consolidada. Hoje a dívida dos Estados representa 17% do PIB ou 3,5 vezes a Receita
Líquida Real de todos os Estados.
Desde meados dos anos 60 até os anos 70, o sistema financeiro nacional carreou aos
governos estaduais e municipais e suas entidades vinculadas, grande parte da poupança forçada (recursos
do FGTS, PIS/PASEP, etc.) e a União captou recursos por meio da colocação de títulos públicos federais
para o financiamento dos crescentes déficits formados a partir dos pesados investimentos em infra-estrutura
(habitação, saneamento básico, transportes, telecomunicações, etc.) e constituição ou fortalecimento de
empresas estatais. A partir da crise do petróleo, no início dos anos 70, os governos estaduais e municipais,
seguindo os passos do governo federal, voltaram-se para a captação dos fartos empréstimos e
financiamentos externos, ao amparo da Lei n° 4.131 e da Resolução n° 63. Mas com a crise financeira
internacional, no início dos anos 80, a União e os estados e municípios, experimentaram dificuldades sem
paralelo, limitando as fontes de financiamentos externos às agências e aos organismos internacionais, até
a conclusão dos acordos de restruturação da dívida externa brasileira em 1994. Como crédito escasso
avolumou-se a inadimplência a índices insuportáveis para os credores. Entretanto, em decorrência dos novos
critérios de distribuição da receita orçamentária, inseridos na Constituição de 1988, os EM passaram a
contar com recursos fiscais adicionais, além de continuarem a se endividar através das diversas linhas de
crédito oferecidas pelo sistema financeiro nacional, especialmente instituições financeiras federais, além das
C \MIN-FMMICRO-021RELATORIOS100987297 DOC-mnb-PCAC
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danosas operações de ARO e emissão de títulos da dívida pública mobiliária. O aumento significativo das
temas de juros reais, a partir de 1992, encontrou os EM com elevado estoque de dívidas acumulado até então,
o que aumentou as dificuldades para a gestão financeira da dívida pública.
VOLUME E CARACTERÍSTICAS DA DÍVIDA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS
A dívida dos Estados, no final do primeiro trimestre de 1997, montava nada menos de R$ 128
bilhões, dentre os quais R$ 49,4 bilhões relativa a dívida contratual junto à União, antes, portanto, da
ocorrência do refinanciamento da dívida dos Estados, especialmente a mobiliária, autorizada pela Medida
Provisória 1560/97, convertida na Lei 9496, de 11.09.97, composta da forma discriminada a seguir:

DIVIDA TOTAL DOS ESTADOS
(março de 1997)
Em RS mil
DIVIDA
Adm.Direta
Mobiliária 47.679.328
Contratual 58.037.912
Flutuante
1.823.220
107.540.460
TOTAL

Adm. Indireta
O
20.389.568
50.436
20.440.003

Total
47.679.328
78.427.480
1.873.656
127.980.463

37,3
61,3
1,5
100,0

Fonte S'TN/C'EFEM

AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ATUAIS
Na época de inflação alta bastava uma administração eficiente do "caixa" com alguns atrasos
nos compromissos, como empreiteiros e fornecedores e às vezes até de salários, que o setor público
financiava os seus déficits estruturais. Contudo, depois da estabilização da economia a restrição
orçamentária tornou-se transparente, os desequilíbrios fiscais se evidenciaram e a fonte do financiamento
inflacionário desapareceu.
Torna-se evidente, assim, que a raiz do estrangulamento financeiro dos estados situa-se num
desequilíbrio fiscal insustentável a longo prazo. É comum Estados operarem com:
despesas de folha de pagamento que consomem entre 70 e 80% da sua receita líquida (há
casos em que esse percentual superou a casa dos 100% em 1996);
assunção, pelos Tesouros Estaduais de expressivas obrigações, especialmente trabalhistas
e previdenciárias das entidades da administração indireta, normalmente deficitárias;
excessivas concessões/isenções fiscais, em decorrência de convênios e compromissos em
geral herdados de administrações anteriores, mas também resultante da atual guerra fiscal
entre Estados;
uma larga margem de evasão fiscal.
Com certeza, na medida em que os Estados passarem a sofrer os efeitos desse novo
refinanciamento de dívida, com encargos acessíveis à sua capacidade de pagamento, e implementar o
Programa de Ajuste Fiscal firmado com o Governo Federal, o alívio de Caixa vai lhes propiciar
oportunidades de manter um maior controle de seu fluxo financeiro, deixando para traz os reflexos do
aumento das taxas de juros pós-I992.

wis
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24. Conforme podemos verificar o nível de endividamento dos estados e municípios aumentou
significativamente, a partir dos anos 70, obrigando o Governo Federal, a interferir no processo, com exaustivas
negociações com os credores internos e externos da dívida pública, conseguindo condições e prazos mais
favoráveis aos estados e municípios, o que permitiu a manutenção da credibilidade do setor público brasileiro.
Certamente, esse alívio de caixa, vai proporcionar, aos estados e municípios, maiores
oportunidades de manter um melhor controle de seu fluxo financeiro, no entanto, é preciso que estados e
municípios se conscientizem da importância de efetuarem um ajuste fiscal em suas contas neste momento
propício, afim de evitar futuros desequilíbrios.
Com o advento da Lei n° 9.496, de 11 de setembro de 1997, que permitiu a União, assumir
e refinanciar a dívida pública mobiliária e outras que específica, de responsabilidade dos estados e Distrito
Federal, certamente, o endividamento público brasileiro em títulos do Tesouro Nacional aumentará
significativamente O Tesouro emitirá papéis para os governos estaduais negociarem no mercado, fazerem
caixa e honrarem seus compromissos, principalmente com os bancos estaduais, parcelando a sua nova dívida
com a União num prazo de 30 anos.
ORIGEM DOS DÉBITOS;
CREDORES ANTERIORES;
PRAZO PARA PAGAMENTO, JUROS E DEMAIS ENCARGOS
Lei n° 7.976/89, Votos CMN 340/87 e 548/87, e Aviso MF 30/83
origem do débito - esta Lei estabeleceu condições para o financiamento e refinanciamento de
dívidas, pela União, das dívidas externas de responsabilidade das administrações direta e indireta de Estados,
Municípios e Distrito Federal, derivadas de empréstimos que lhes tenham sido concedidos pela União, com
a finalidade de honrar compromissos financeiros decorrentes de operações de crédito externo, garantidas pelo
Tesouro Nacional, limitado ao montante correspondente ao saldo da dívida existente em 1° de janeiro de 1990,
assegurando-lhes o repasse dos beneficios obtidos pela União junto aos credores externos. Referida Lei, no
seu artigo 6°, também permitiu o refinanciamento das operações de créditos internas realizadas com base no
disposto nos Votos n. 340, de 30 de julho de 1987, e n. 548, de 14 de dezembro de 1987, do Conselho
Monetário Nacional. Assim, as obrigações refinanciadas por esta Lei distinguem-se, segundo suas origens,
entre internas e externas, a saber: as dividas internas são as originárias nos Votos 340 e 548, cujos
beneficiários foram as administrações direta de Estados e Municípios, e as dividas externas são as que
tiveram origem em financiamentos concedidos pela União até o final do exercício de 1988, para atender aos
compromissos assumidos no exterior pelas administrações direta e indireta estaduais e municipais,
denominados empréstimos-ponte, sistematizados pelos Avisos MF 30 e sucedâneos
credor anterior - MF - 30 e sucedâneos = Instituições Financeiras
Internacionais
Voto/CMN 340 = Sistema Financeiro
Nacional
Voto/CMN 548 =
Bancos Oficiais
Estaduais
c) prazo para pagamento, juros e demais encargos - Esse financiamento, com prazo de 20
anos e carência de 5 anos, encerrar-se-á no ano de 2.009. Os encargos aplicavéis são os seguintes: Aviso MF
30 e sucedâneos = LIBOR para 3 meses + "spread" de 0,8125; Voto 340 = Taxa Referencial + 10% aa.; Voto
548 = Taxa Referencial + 12% aa.
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Lei n° 8.727/93

origem do débito - Nos termos desta Lei foram refinanciados pela União, os saldos devedores
existentes em 30 de junho de 1993, inclusive as parcelas vencidas, observado o disposto no artigo 7°, de todas
as operações de crédito interno contratadas até 30 de setembro de 1991, junto a órgãos e entidades controlados
direta ou indiretamente pela União, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como de suas autarquias, fundações públicas e empresas das quais detenham direta ou indiretamente o controle
acionário, ainda que tenham sido posteriormente repactuadas.
credores anteriores - União, BB, CEF, BNDES, BACEN, BNB, BASA, DNER,
ELETROSUL, ELETROBRÁS, FINAME, FINEP e FURNAS ( ver fls.127 a 168)
c) prazo para pagamento, juros e demais encargos -O prazo estabelecido foi de 20 anos,
prorrogável por mais 10 anos, respeitado o limite máximo de comprometimento de 11% da Receita Liquida
Real-RLR, sendo mantidos os encargos originais contratados
Lei n° 9.496/97

origem do débito - Com base nesta Lei, a União foi autorizada a assumir e refinanciar a dívida
pública mobiliária dos estados e do Distrito Federal, bem como, ao exclusivo critério do Poder Executivo
Federal, outras obrigações decorrentes de operações de crédito interno e externo, ou de natureza contratual,
relativas a despesas de investimentos, líquidas e certas, exigíveis até 31 de dezembro de 1994 Foram
assumidas e renegociadas, também, as dívidas contraídas ao amparo do Voto CMN 162/95 (três
linhas de crédito junto à Caixa Econômica Federal).
credor anterior - CEF, comunidade financeira interna e externa, etc.
c) prazo para pagamento, juros e demais encargos -O prazo de refinanciamento será de até
30 anos, prorrogável por mais 10 anos, com encargos financeiros iguais ao IGP-DI + juros de no mínimo 6%
aa. . Referida Lei veda o refinanciamento de dívidas já renegociadas anteriormente pela União e determina as
seguintes condições:
estabelecimento de um programa de ajuste fiscal que contemple, dentre outros aspectos, o
atingimento da proporção de um montante de dívida equivalente à Receita Líquida Real-RLR anual de cada
Estado; e
amortização, no curto prazo, de parte da dívida refinanciada, normalmente 20%, com recursos
a serem obtidos com a alienação de ativos.
Bond Exchange Agreement - BEA

origem do débito - Acordo celebrado em 10 de setembro de 1992, pelo qual foram
reestruturados os juros devidos a bancos comerciais estrangeiros, vencidos no período de julho de 1989 a
dezembro de 1990, decorrentes de dívidas de responsabilidade de entidades da administração federal indireta,
bem como de Estados, Municípios e entidades por eles controladas, não depositados junto ao Banco Central
do Brasil, como previsto na Resolução n° 1.564, de 16 de janeiro de 1989, do Conselho Monetário Nacional,
pagos aos credores externos mediante permuta da dívida por bônus emitidos pela União, em dólares norteamericanos.
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credor anterior - bancos comerciais estrangeiros.
c) prazo para pagamento, juros e demais encargos - foram repassados aos devedores
originais as condições obtidas pelo Governo Brasileiro, segundo as disposições da Resolução n° 20/91, do
Senado Federal. O financiamento tem prazo de 10 (dez) anos, com carência para pagamento do principal finda
em dezembro/93, e sofre encargos de juros pela LIBOR para 6 (seis) meses + "spread" de 0,8125% aa.
Brazil Investment Bond Exchange Agreement - BIB
origem do débito - Acordo celebrado com fundamento no Decreto n° 96.673, de 12 de
setembro de 1988, sendo renegociadas as parcelas de principal devidas a bancos comerciais estrangeiros pelo
setor público brasileiro, vencidas nos anos de 1987 a 1993, pagas aos credores externos mediante permuta da
dívida por bônus emitidos pela União, em dólares norte-americanos
credor anterior - bancos comerciais estrangeiros
c) prazo para pagamento, juros e demais encargos - foram estendidos aos devedores originais
as mesmas condições acordadas pelo Brasil com os credores externos; nos termos da Resolução n° 96, de 11
de novembro de 1993, foram financiadas por um prazo de 25 (vinte e cinco) anos, com 10 (dez) anos de
carência para pagamento do principal A amortização da divida iniciar-se-á em 10.03.99, os juros serão
calculados sobre os saldos devedores, atualizados à taxa de 6% ao ano, com a atualização monetária baseada
na variação cambial do dólar norte-americano.
1992 Brazil Financiang Plan - Plano Brasileiro de Financiamento 1992 (DMLP)
origem do débito - acordo de reestruturação da dívida externa brasileira alcançando as
obrigações do setor público brasileiro junto a credores privados externos, englobando principal e juros, vencidas
e vincendas até 15.04.94, novadas mediante permuta por diversos tipos de bônus emitidos pela União , em
dólares dos Estados Unidos da América. A negociação da dívida externa brasileira com os bancos credores
colocou à disposição desses bancos sete alternativas para reestruturação dos débitos, conhecidas no seu
conjunto como títulos do Plano Brady. Em resumo, os bancos credores ou trocam os títulos antigos por alguns
dos seis novos bônus oferecidos pelo governo brasileiro, ou assinam um contrato de reestruturação dos débitos
por 20 anos, pagando a primeira parcela após o 10 0 ano.
A dívida total afetada pelo acordo negociado em 15/04/94 tinha a seguinte composição:
US$ 32,5 bi
Bancos estrangeiros,

Bancos brasileiros,

US$ 7,0 bi

Dinheiro novo (acordo BB)

US$ 3,8 bi

juros atrasados de 1991 a 1994

US$ 5,7 bi

TOTAL

US$ 49,0 bi

Ficaram de fora do acordo US$ 1,4 bi do crédito da família Dart e US$ 1,6 bi do BB Os Dart,
porque não queriam participar da composição de títulos, pois só queriam os FLIRB-C, e o Banco do Brasil,
como uma ação do governo brasileiro, para evitar a ação judicial dos Dart
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credor anterior Bancos estrangeiros e brasileiros
-

c) prazo para pagamento, juros e demais encargos - de acordo com as Resoluções n's. 98/72,
90/93 e 132/93, todas do Senado Federal, e Portarias MF n° 89/96 e 192/96, as condições do financiamento vêm
sendo repassadas ao setor público brasileiro e o retorno das obrigações ocorre nos meses de abril e outubro
O financiamento prevê carência distinta para cada um dos 7 (sete) tipos de bônus em que se compôs a dívida
reestruturada, e terá duração até o ano 2.024. Os encargos e amortizações variam conforme o tipo de bônus
que constitui a parte da dívida correspondente e encontram-se informados no demonstrativo de fls. 268/269
Acordo Clube de Paris -

origem do débito - por este acordo, a dívida externa de responsabilidade do setor público
brasileiro foi reestruturada junto aos governos dos países credores e suas respectivas agências de crédito,
conforme autorizado na Resolução n° 07/92, do Senado Federal, e da Ata sobre a Consolidação da Dívida do
Brasil Agreede Minute, datada de 26 de fevereiro de 1992. O reescalonamento abrange valores de principal e
de juros relativos à dívida afetada com vencimentos até 31.12.91 (os atrasados), e de 01.01.92 a 31.08.93
(dívida consolidada). Por força da autorização conferida, foram firmados acordos distintos junto a 14 (quatorze)
agências governamentais. Os serviços para a recuperação dos haveres decorrentes, junto a 33 mutuários,
passaram à condução da Coordenação-Geral de Haveres Financeiros - COAFI/STN em setembro de 1996. O
nome do clube refere-se ao local do encontro de reestruturação de dívida e ao fato de que o ministro de
Finanças francês era o seu chairman. O Paris Club é um fórum informal onde os países credores discutem a
concessão de créditos oficiais aos países que não têm condições de liquidar suas dívidas e obrigações. Este
acordo toma a forma de consolidação de dívidas, que implica uma reprogramação dos pagamentos de principal
e juros. O clube não é uma instituição financeira no sentido formal, não tem membros fixos nem uma estrutura
institucional fixa que determine seu modo de operação.
credor anterior - países estrangeiros credores e suas respectivas agências de crédito.
prazo para pagamento, juros e demais encargos - dependendo da característica da dívida,
uma parte será paga até janeiro, março ou junho de 1993, o restante entre 30.06.95 a 31.12.06, com
amortizações semestrais. Os encargos aplicáveis são variáveis, conforme demonstrativo de fls. 216 e 217".
No que concerne ao montante da dívida, a Unidade Técnica informa que os saldos originais
contratados e os atualizados encontram-se em demonstrativos juntados aos autos, referidos na tabela de fls. 443.
Ao final, propõe:
"a) encaminhar ao Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal
cópia dos documentos de fls. 32 a 287 do processo, desta instrução, bem como da Decisão que vier a ser
adotada, acompanhada dos Relatório e Voto que a fundamentarem; e
b) arquivar o presente processo" (fls. 448).
É o relatório.
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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
No meu entender, as informações coletadas pela zelosa 7 SECEX atendem à Solicitação da
Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal no que concerne ao item 1 da Proposta de Fiscalização
e Controle n° 001/97, razão pela qual merece acolhida a proposta de encaminhamento apresentada
Isto posto, Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação.
deste Plenário.
.
T.0 U., Sala das Sessões, em 1 5de julho de 1998.

CfL.47/sC)

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 430 /98-TCU - Plenário
Processo n° TC 009.872/97-3
Classe de Assunto: II - Solicitação de Informações
Interessado: Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal
Órgão: Secretaria do Tesouro Nacional
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: r SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fulcro no arts. 1°, inciso II, e 38,
inciso I, da Lei n° 8.443/92 e nos arts. 1°, inciso II, e 185 do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. encaminhar ao Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal cópia
integral dos presentes autos, desta Decisão, bem como o Relatório e o Voto que a fundamentam; e
8.2. arquivar o presente processo.
Ata n° 27/98 - Plenário.
Data da Sessão: 15/07/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator)
e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

JOSÉ ANT NIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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GRUPO: II- CLASSE III - PLENÁRIO
TC-004.031/98-9
NATUREZA: Consulta.
ENTIDADE: Caixa Econômica Federal.
INTERESSADO: Senador João Rocha, Presidente da Comissão de
Fiscalização e Controle do Senado Federal.
Consulta formulada pelo Senador João Rocha, na condição de
Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado
Federal, por meio da qual requer que esse Tribunal se pronuncie "em
caráter conclusivo" acerca da "obrigatoriedade de a Caixa
Econômica Federal adotar, na sua integralidade, as determinações
exaradas na Decisão n° 418/97 do TCU, no que respeita a todos os
empreendimentos imobiliários, cujas construções tenham sido
financiadas com recursos daquela instituição financeira,
apresentando tais empreendimentos características e problemas
semelhantes aos identificados no Relatório de Auditoria TC009.976/96-5, documento em que se embasou a citada decisão".
Conhecimento. Resposta ao consulente no sentido de que as
determinações exaradas na mencionada decisão aplicam-se somente
ao caso do Parque Residencial Vila União, nos termos apurados no
referido TC-009.976/96-5, não implicando obrigatoriedade em
relação a outros empreendimentos. Impossibilidade de o TCU
pronunciar-se sobre caso concreto que não tenha apreciado, sob pena
de infringência do art. 71, incisos II e VIII a XI, da Constituição
Federal, ainda que existam semelhanças com casos já apreciados pelo
Tribunal. Ciência ao interessado.

RELATÓRIO
Trata-se de consulta formulada pelo Senador João Rocha, na condição de Presidente da
Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal, por meio da qual requer que esse Tribunal se
pronuncie "em caráter conclusivo" acerca da "obrigatoriedade de a Caixa Econômica Federal adotar, na
sua integralidade, as determinações exaradas na Decisão n° 418/97 do TCU, no que respeita a todos os
empreendimentos imobiliários, cujas construções tenham sido financiadas com recursos daquela
instituição financeira, apresentando tais empreendimentos características e problemas semelhantes aos
identificados no Relatório de Auditoria TC-009.976/96-5, documento em que se embasou a citada
decisão".
Esclarece o ilustre parlamentar que a "presente consulta deve-se a inúmeras
considerações feitas perante esta Comissão, respeitantes a empasse persistente, originário da
supramencionada Decisão n° 418/97-TCU que, de forma ou outra, tanto afeta o ramo da construção
civil, como cidadãos que intentam adquirir casa própria.
Trata-se de questão que urge ser resolvida, pois implica gravíssimo problema social,
atinente a um segmento econômico carreador de vultosos rendimentos para o País, assim como a um
direito constitucional do brasileiro - o da moradia. Ademais, o impasse instaurado envolve aplicação de
considerável volume de recursos por parte da Caixa Econômica Federal, na sua maioria originários do
FGTS e SBPE, cujo retorno ao Erário haverá de viabilizar-se, com a devida celeridade, se forem
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adotadas medidas similares àquelas referentes ao caso analisado por esse Tribunal".
É o Relatório.
VOTO
A consulta ora formulada pelo nobre interessado busca identificar o real alcance da
Decisão n° 418/97-Plenário, porquanto intenta saber se o comando contido na citada decisão implica "a
obrigatoriedade de a Caixa Econômica Federal adotar, na sua integralidade, as determinações exaradas
na Decisão n° 418/97 do TCU, no que respeita a todos os empreendimentos imobiliários, cujas
construções tenham sido financiadas com recursos daquela instituição financeira, apresentando tais
empreendimentos características e problemas semelhantes ..." .
Por preencher os requisitos de admissibilidade e considerando precedentes desta Casa que
conheceram de consultas formuladas por autoridades, cuja finalidade era identificar o alcance de
determinada decisão do Tribunal (Decisão n° 09/94-Plenário, Ata n° 02; Decisão n° 226/95-Plenário, Ata
n° 22; Decisão n° 343/93-Plenário, Ata n° 33), conheço da presente consulta.
A Decisão n° 418/97-Plenário, Ata 27/97-P, dispôs o seguinte:
"8.1. determinar ao Presidente da Caixa Econômica Federal:
8.1.1. que adote, no prazo de 60 (sessenta) dias, providências no sentido de solucionar o
impasse em torno do Parque Residencial Vila União, localizado em Campinas/SP, de modo a possibilitar
o atendimento, na medida do possível, do duplo objetivo de viabilizar a comercialização das unidades
habitacionais do referido empreendimento e de proporcionar o retorno aos cofres do FGTS dos recursos
nele aplicados, submetendo, se efetivamente necessário, a matéria à apreciação do Conselho Curador do
FGTS;
8.1.2. que informe a este Tribunal o cumprimento do contido no item anterior, tão-logo
se verifique o feito;"
Naquela assentada ressaltei, em meu Voto, os principais fatores que influenciaram na
elevação dos custos das unidades habitacionais, cabendo reproduzir o seguinte trecho:
"In casu, é de se afastar a hipótese de superfaturamento, diante do minucioso estudo
elaborado pela equipe de auditoria, que, com base em vários critérios, concluiu, às fls. 55, que 'as análises
efetuadas neste trabalho indicam que a obra foi edificada por valores adequados para a época'.
Conforme ficou demonstrado, a distorção dos custos ocorreu em fase posterior à
conclusão da obra, mas anterior à sua comercialização, o que se deve fundamentalmente aos juros
incidentes sobre o saldo devedor. Segundo a própria equipe, desde a conclusão da obra até janeiro/97,
período que compreendeu 38 meses, os juros incidentes incrementaram o saldo devedor em cerca de 30%.
Além disso, conforme já mencionado no Relatório, a variação da UPF, que se dá com base no mesmo
índice que corrige o saldo devedor do empreendimento, foi de 72% após a implementação do Plano Real.
A esses fatores hão de se somar ainda o atraso na liberação da suplementação dos recursos
que financiavam a obra, em decorrência da lenta tramitação da solicitação no Ministério da Ação Social, e,
ainda, as diversas invasões promovidas por cooperativados e até mesmo não cooperativados.
Referidas invasões, presentes desde antes do início das obras, provocam dificuldades de
dificil solução. Já ensejaram uma Ação de Reintegração de Posse. Posteriormente, aceleraram as obras de
infra-estrutura do local do empreendimento, que deveriam ser realizadas pelo Poder Público local
(Prefeitura Municipal de Campinas e Concessionárias de Energia, Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário), e não poderiam incidir sobre os custos das unidades habitacionais.
Não obstante, conforme já registrado às fls. 38, 'os valores referentes à implantação da
infra-estrutura no empreendimento foram assumidos pela própria Cooperativa Habitacional de Araras e,
conseqüentemente, incorporados ao valor de aquisição das unidades habitacionais', tendo em vista a
impossibilidade de o Poder Público local arcar, à época, com referidos custos de infra-estrutura do
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conjunto habitacional e o risco de iminente invasão do terreno.
Vê-se assim que o preço das unidades foi mais uma vez elevado em virtude de
contingências.
Agora, as invasões dificultam a comercialização das unidades habitacionais, ainda mais se
considerarmos o desvirtuamento de muitas dessas unidades, que de residenciais passaram, por vontade dos
invasores, a comerciais, como padarias, lanchonetes, bares, e outros estabelecimentos que servem
atualmente de comércio local.
Todos esses fatores aliados ao alto preço dos imóveis inviabilizam a comercialização das
unidades habitacionais e também o retorno dos recursos do FGTS investidos no empreendimento."
Depreende-se do exposto que a situação do Parque Residencial Vila União foi
caracterizada por várias ocorrências que não podemos garantir tenham também sido verificadas em outros
empreendimentos financiados na mesma época com recursos do FGTS, motivo pelo qual, conforme
constou da própria Decisão n° 418/97-Plenário, as determinações nela contidas diziam respeito apenas ao
caso que se analisava naquele momento, não cabendo a esta Corte estender tal determinação a situações
que não tenham sido detidamente analisadas por este Tribunal
Lembro que no caso do Parque Residencial Vila União a equipe de auditoria elaborou
minucioso trabalho, não se constatando a existência de superfaturamento da obra nem de qualquer outra
irregularidade que ensejasse a imputação de responsabilidade aos gestores.
Foi considerando tal circunstância que o TCU, ao acolher o Voto deste Relator, fez as
determinações constantes da multicitada Decisão n° 418/97-Plenário. Houvesse sido constatada a
ocorrência de irregularidades e, com certeza, a decisão teria sido em outros termos.
Portanto, não obstante compreenda a louvável preocupação do ilustre consulente e
também dos nobres membros da Comissão que Preside, não está o TCU autorizado a pronunciar-se sobre
caso concreto que não tenha apreciado, sob pena de infringir o art. 71, incisos II e VIII a XI, da
Constituição Federal, ainda que existam semelhanças com casos já apreciados pelo Tribunal
É de se registrar, todavia, que, atualmente, tramitam nesta Casa diversos processos
relativos a empreendimentos financiados com recursos do FGTS, o que, ensejará, quando do julgamento, o
pronunciamento do TCU acerca de cada caso em exame
Noto, por fim, que se a Decisão n° 418/97-Plenário não implica a obrigatoriedade de a
CEF, em relação às medidas ali determinadas para o caso do Parque Residencial Vila União, adotar o
mesmo procedimento no tocante a outros empreendimentos também não a proíbe.
No entanto, ressalto que as medidas por ventura adotadas pela CEF no que concerne a
outros empreendimentos estarão, assim como qualquer ato de gestão, sujeitas à apreciação desta Corte de
Contas, quanto à legalidade, à legitimidade e à economicidade, cabendo aos responsáveis responder por
eventuais irregularidades
Ante o exposto, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação
deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 15 de julho de 1998.

BENTO JOSÉ B
Ministro-Rel
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DECISÃO N° 431 /98 - TCU - Plenário
Processo n°004.031/98-9
Classe de Assunto: III - Consulta.
Interessado: Senador João Rocha, Presidente da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado
Federal.
Entidade: Caixa Econômica Federal.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: não atuou.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente consulta, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art.
216, inciso I e § 2°, do Regimento Interno do TCU;
8.2. responder à autoridade consulente que:
8.2.1. as determinações exaradas na Decisão/TCU n° 418/97-Plenário aplicam-se somente ao caso do
Parque Residencial Vila União, nos termos apurados no TC-009.976/96-5, não implicando, portanto, a
obrigatoriedade de a Caixa Econômica Federal adotar, na sua integralidade, as mencionadas
determinações, no que respeita a todos os empreendimentos imobiliários, cujas construções tenham sido
financiadas com recursos daquela instituição financeira, apresentando tais empreendimentos
características e problemas semelhantes aos identificados no Relatório de Auditoria, objeto do citado TC009.976/96-5;
8.2.2. não está o TCU autorizado a pronunciar-se sobre caso concreto que não tenha apreciado, sob
pena de infringir o art. 71, incisos II e VIII a XI, da Constituição Federal, ainda que existam semelhanças
com casos já apreciados pelo Tribunal;
8.2.3. atualmente, tramitam nesta Casa diversos processos relativos a empreendimentos financiados
com recursos do FGTS, o que, ensejará, quando do julgamento, o pronunciamento do TCU acerca de cada
caso em exame.
8.3. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao ilustre
interessado.
Ata n° 27/98 - Plenário.
41,‘

Data da Sessão: 15/07/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Bento José Bugarin (Relator) e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de
Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

BENTO JOS B GARIN
Ministro R lator
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GRUPO II- CLASSE IV — PLENÁRIO
TC n° 700.199/95-0
TC n° 700.371/95-8 - Relatório de Auditoria
NATUREZA: Tomada de Contas - Exercício de 1994
ÓRGÃO: Tribunal Regional do Trabalho da 15' Região
RESPONSÁVEL: Adilson Basalho Pereira, Juiz-Presidente, Alex Duboc
Garbelini, Ordenador de Despesas, e demais relacionados às fls. 13/18
EMENTA: Tomada de Contas anual e Relatório de Auditoria. Gratificação
Extraordinária. Requisição de servidores. Vencimento de Juiz Substituto
como Juiz Presidente, mesmo sem o exercício da função. Conversão dos
vencimentos em URV. Audiência. Acolhimento, em parte, das razões de
justificativa. Juntada do Relatório de Auditoria. Contas regulares com
ressalvas e determinações.

Trata-se da Tomada de Contas do Tribunal Regional do Trabalho da 15' Região Campinas/SP, relativa ao exercício de 1994, que submeto a este Colegiado em conjunto com o n° TC700.371/95-8, Relatório da Auditoria realizada naquele Tribunal no período de 07 a 18/08/1995, que abrangeu
as operações de 01/01/1994 a 31/07/1995.
II
No tocante às contas do TRT da 15' Região, a Diretoria do Serviço de Controle Interno emitiu
parecer favorável à aprovação das mesmas (fls. 36/37 e 38).
A Secex/SP instruiu os autos e, após a realização de diligência ao órgão (fls. 53/54), foram
encaminhados a este Tribunal os documentos de fls. 57/67.
Após a análise desses documentos, a Unidade Técnica propõe que as contas do TRT da 15'
Região, referente ao exercício de 1994, sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação ao
responsável e demais membros relacionados às fls. 13/18, nos termos do art. 16, inciso II, c/c o art. 18 da Lei
n° 8.443/92, sem prejuízo de se determinar ao órgão (fl. 73).
"a) ressarcimento, na forma preconizada no art. 46 da Lei n° 8.112/90, dos valores
indevidamente percebidos pelos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, sem vinculo
efetivo, a titulo de gratificação extraordinária, por falta de amparo legal;
b) fixar prazo para que o TRT da 15° Região regularize a situação do pessoal requisitado,
mantendo-se unicamente os que ocupam cargos em comissão, conforme o disposto no art. 22 da Lei n°
8.270/90, restituindo os demais aos órgãos de origem."
O Ministério Público junto a este Tribunal manifesta-se de acordo (fl. 73-verso).
III
Quanto ao Relatório de Auditoria, a Unidade Técnica, após a realização da auditoria e das
diligências complementares no TRT da 15a Região, propõe o arquivamento do processo, sem prejuízo das
seguintes determinações:
tio

"I — regularização do pagamento dos vencimentos de Juiz Substituto, adequando-os ao
entendimento firmado por esta Corte de Contas segundo o qual estes magistrados farão jus aos
1
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vencimento de Juiz-Presidente de Junta somente os quando substituírem;
II — reposição na forma preconizada pelo art. 46 da Lei n° 8. 112/90:
a — dos valores recebidos, em janeiro e fevereiro de 1995, pelos servidores como diferença
resultante da conversão dos vencimentos em URV; e
b — dos valores indevidamente recebidos pelos Juízes Substitutos como vencimento de JuizPresidente de Junta quando aqueles não estiverem efetivamente substituindo estes.
Outrossim, propomos:
1— que seja alertado o TRT da 15a Região para o fato de que as nomeações, a qualquer título,
para os cargos em comissão do quadro de pessoal do Tribunal de parentes consangüíneos ou cônjuges
de juízes em atividade ou aposentados, exceto ocupantes de cargos efetivos, ferem o princípio
constitucional da moralidade; e
II — com relação ao acréscimo salarial na remuneração dos magistrados no mês de janeiro
de 1995, devido a utilização de critérios distintos na conversão dos vencimentos dos mesmos em URV,
que este Tribunal aguarde a decisão de mérito a ser proferida pela Egrégia Corte Suprema em Ação
Direta de Inconstitucionahdade movida pela Procuradoria Geral da República para, em seguida, se for
o caso, determinar a reposição dos valores indevidamente recebidos."
É o Relatório.
VOTO
A proposição de mérito formulada pela Unidade Técnica nas contas anuais do TRT da 15'
Região (TC-700.199/95-0), endossadas pelo Ministério Público, e no Relatório de Auditoria (TC-700.371/958), examinados em conjunto, estão adequadas à situação posta nos autos. No entanto, é necessário aditar
ajustes em algumas determinações a serem exaradas ao TRT.
Primeiramente, no tocante à determinação sugerida pela Unidade Técnica para que seja
promovido o ressarcimento, na forma do art. 46 da Lei n° 8.112/90, dos valores indevidamente percebidos
pelos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, sem vínculo efetivo, a titulo de gratificação
extraordinária, em desacordo com os arts. 1° e 2° da Lei n° 7.758/89, ressalto que, em reiteradas Decisões,
esta Corte de Contas tem-se pronunciado, efetivamente, pela ilegalidade do pagamento da Gratificação
Extraordinária a servidores extraquadro (TC-475.127/92-7, Ata n° 25/95, Decisão n° 167/95-TCU - I'
Câmara; TC-023.811/92-7 e outros, Ata n° 09/94, Decisão Sigilosa n° 137/94-TCU - Plenário; TC425.035/93-0, Ata n° 33/94, Decisão n° 252/94-TCU - P Câmara, dentre outras).
Observo, contudo, que a Lei n° 9.421, de 24/12/1996 (DOU. Seção I de 26/12/1996 - fls.
216/218), alterou em seu art. 13 o nome da referida Gratificação para Gratificação de Atividade Judiciária
- GAJ, e a estendeu aos ocupantes de Funções Comissionadas sem vínculo efetivo com a Administração
Pública, conforme o "caput" do art. 14 do mesmo dispositivo.
Resta pendente, então, o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente pelos servidores
sem vinculo efetivo, antes da vigência desta lei por último citada.
A Súmula n° 235 estabeleceu a obrigatoriedade de restituição em valores atualizados, por parte
dos beneficiários, das importâncias que lhes fossem pagas indevidamente, mesmo nos casos de reconhecida
boa-fé, ressalvados apenas os casos previstos na Súmula 106, sendo que essa última Súmula se refere
estritamente aos casos de ilegalidade de reforma, aposentadoria e pensão. A dispensa do ressarcimento de
valores pagos a ativos, portanto, não encontra atualmente abrigo no referido enunciado da jurisprudência do
Tribunal.
A matéria não se encontrava totalmente pacificada até a edição da Decisão Administrativa n°
444/94-TCU — Plenário, de 06/07/1994. Naquela Sessão Administrativa resolveu-se "firmar nova orientação
do Plenário do Tribunal de Contas da União, no sentido de afirmar que, para os pagamentos indevidos de
vantagem aos servidores públicos, mesmo reconhecendo-se a boa fé, o dano há de ser ressarcido ao Erário,
em valores atualizados, nos termos do art. 46 da Lei n° 8. 112/90, deixando-se doravante, de se aplicar a
2
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esses casos, por analogia, o Enunciado n° 106 da Súmula de Jurisprudência predominante nesta Corte
de Contas, que deverá ater-se apenas aos casos nela especificados, de julgamento, pela ilegalidade,
das concessões de reforma, aposentadoria e pensão, não devendo, portanto, elastecer-se sua exegese".
E essa linha de entendimento prevaleceu em diversas deliberações deste Tribunal, que vem
adotando como marco inicial, para a aplicação da Súmula n° 235, a data de republicação da aludida Decisão
Administrativa n° 444/94, no Boletim do Tribunal de Contas da União (TC-675.083/95-8, Ata n° 18/96,
Decisão n° 112/96-TCU - 1' Câmara; TC-002.202/94-8, Ata n° 06/96, Decisão n° 46/96-TCU — Plenário; TC000.685/97-6, Ata n° 38/97, Decisão n° 651/97; dentre outras).
Assim, à vista desse entendimento, penso que o ressarcimento dos valores percebidos a título
de Gratificação Extraordinária pelos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, sem vínculo
efetivo, deverá ser procedido na forma preconizada pela Súmula n° 235 do TCU e art. 46 da Lei n° 8.112/90,
a partir de 22/08/1994, data da republicação da Decisão Administrativa n° 444/94 no Boletim do Tribunal de
Contas da União, até a data da edição da Lei n° 9.421/96, que alterou a denominação da referida Gratificação
e a estendeu aos ocupantes de Funções Comissionadas sem vínculo efetivo com a Administração Pública
("caput" do art. 14 da citada lei).
Outro ponto refere-se ao ressarcimento das quantias percebidas pelos Juízes Substitutos que,
na condição de designados, foram remunerados com valores iguais aos atribuídos ao Juiz-Presidente de Junta,
mesmo não substituindo efetivamente o Titular. Essa matéria já foi objeto de apreciação por este Tribunal no
TC-700.210/95-4 (Ata n°42/97, Acórdão n° 238/97-TCU — Plenário); e no TC-700.437/93-2 (Ata n° 06/94,
Decisão n° 065/94-TCU- Plenário).
Naqueles processos, este Tribunal acolheu o entendimento de que, à luz do Decreto-Lei n°
5.452/43 (CLT), com a redação dada pelo art. 49 da Lei n° 8.432/92, "...a simples designação de Juiz para
exercer outra função que não a de Juiz-Presidente não lhe pode outorgar direito à remuneração do dirigente
máximo do órgão..." (Acórdão n° 238/97-TCU — Plenário).
Assim, considero pertinente fazer determinação ao TRT da 15a Região sobre o assunto.
Todavia, no tocante ao ressarcimento das quantias recebidas indevidamente, deixo de acolher a proposta da
Unidade Técnica, visto que, na linha dos precedentes acima citados, esse ressarcimento foi dispensado em face
das divergências de interpretação suscitadas na aplicação das normas regedoras do assunto. Deve entretanto
alertar-se o responsável de que o descumprimento da determinação ora formulada o sujeitará às sanções
previstas na Lei n° 8.443/92, e os eventuais beneficiários de novos pagamentos indevidos serão compelidos
a devolver aos cofres públicos as quantias assim percebidas.
Outra questão se refere à conversão para URV dos vencimentos de servidores e Juízes,
correspondente ao reajuste de 10,94% (diferença entre o resultado da conversão da URV - Unidade Real de
Valor - em reais, com base no dia 20 de abril de 1994 e o obtido na operação de conversão com base no dia
30 do mesmo mês e ano), concedido por deliberacão Administrativa do TRT da 15 Região, em 07/12/1994.
Importa ressaltar que essa medida administrativa constitui objeto de Ação Direta de
Inconstitucionalidade movida pela Procuradoria-Geral da República (ADIn n° 1244-4). Ao apreciar referida
ação, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em Sessão de 29/03/1995, por votação unânime, deferiu
medida liminar para suspender, até a decisão final da ação, a eficácia dessa Decisão Administrativa (Acórdão
publicado no D.J. de 09/06/1995). Verifica-se que até a data presente, o STF ainda não apreciou o mérito da
referida ADIn.
Dessa forma, pendente a ação de decisão definitiva, entendo conveniente não sugerir, por ora,
qualquer providência a esse respeito.
Outro ponto que merece relevo refere-se à determinação sugerida pela Unidade Técnica para
que seja alertado ao TRT que as nomeações para cargos em comissão do quadro de pessoal de parentes
consangüíneos ou cônjuges de juízes em atividade ou aposentados, exceto ocupantes de cargos efetivos, ferem
o princípio da moralidade.
Até a época da elaboração dos pareceres da Unidade Técnica não existia normativo legal
aplicável ao caso concreto que vedasse as nomeações em tela. Embora entenda que, efetivamente, transgridem,
no mínimo, o princípio da moralidade, ressalto que com o advento da Lei n° 9.421/96, que criou as carreiras
dos servidores do Poder Judiciário e fixou valores de sua remuneração e deu outras providências, ficou
3
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expressamente estabelecido em seu art. 10 que "...no âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juizo é vedada
a nomeação ou designação, para os cargos em Comissão e para as Funções Comissionadas de cônjuge,
companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juizes vinculados, salvo
a de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das Carreiras Judiciárias, caso em que a vedação é
restrita à nomeação ou designação para servir junto ao Magistrado determinante da incompatibilidade."
Como os casos apontados no Relatório de Auditoria são em número de três comissionados
nomeados antes da edição da Lei n° 9.421/96, entendo dispensável essa determinação.
Assim, acolho em parte os pareceres e VOTO por que o Tribunal aprove o ACÓRDÃO que
ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 15 de julho de 1998.

Carlos Átila Álvares da Silva
Ministro Relator

à
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Processos nos TC-700.199/95-0 e TC-700.371/95-8.
Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas - exercício de 1994 e Relatório de Auditoria.
Responsáveis: Adilson Basalho Pereira, Juiz-Presidente; Alex Duboc Garbelini, Ordenador de Despesas
Titular; Cleriston Alves Santos, Diretor da Secretaria de Pessoal; Marli Damasceno de Abreu, Diretora da
Secretaria Administrativa; Ricardo Antônio de Castro, Diretor da Secretaria de Orçamento e Finanças;
Harumi Kuratomi, Diretor do Serviço de Pagamento; e Paulo Eduardo de Almeida, Diretor do Serviço de
Material e Patrimônio; Estela Aparecida Mascherpe Cuelbas, Chefe do Setor de Controle de Material; Ana
Maria Oliveira do Carmo, Chefe do Setor de Almoxarifado e Paulo Cesar Cosimato, Chefe do Setor de
Cadastro de Bens.
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região-Campinas/SP
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr' Cristina Machado da Costa e Silva, Procuradora.
Unidade Técnica: Secex/SP.
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas do Tribunal Regional do
Trabalho da 15 Região, relativas ao exercício de 1994, analisados em conjunto e em confronto com Relatório
de Auditoria realizada no Órgão.
Considerando que, ouvido em audiência, o responsável apresentou justificativas as quais,
analisadas, são suficientes para elidir as irregularidades/falhas apontadas, não obstante ser necessário exarar
determinações para a adoção de medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas identificadas,
de modo a prevenir a ocorrência de outras semelhantes; e
Considerando os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público, no sentido de serem
estas contas julgadas regulares com ressalva e determinações,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
8.1. com fundamento nos arts. 1 ° , inciso I; 16, inciso II; 18; e 23, inciso II; da Lei n° 8.443/92, julgar as
presentes contas regulares com ressalva e dar quitação aos responsáveis indicados no item 3 supra;
8.2. determinar à administração do TRT da 15' Região a adoção das seguintes providências:
8.2.1. promover o ressarcimento, pelos beneficiários, dos valores indevidamente percebidos pelos
ocupantes de Cargo em Comissão ou Função de Confiança, sem vínculo efetivo, a título de gratificação
extraordinária, por afrontar os arts. 1° e 2° da Lei n° 7.758/89, na forma da Súmula n° 235 do TCU e do art.
46 da Lei n° 8.112/90, relativamente ao período de 22/08/94, data da republicação da Decisão Administrativa
n° 444/94 no Boletim Interno do Tribunal de Contas da União, até 24/12/1996, data da publicação no D.O.U.
de 26/12/1996, da Lei n° 9.421/96, que alterou o nome da referida Gratificação para Gratificação de Atividade
Judiciária — GAJ, e a estendeu aos ocupantes de Funções Comissionadas sem vínculo efetivo com a
Administração Pública;
8.2.2. regularizar, no prazo de sessenta dias, a situação dos servidores requisitados de outros órgãos que
não ocupam cargos em comissão, em desacordo com o disposto no art. 93 da Lei n° 8.112/90 e art. 22 da Lei
n° 8.270/91;
8.2.3. promover o pagamento dos vencimentos de Juiz Substituto ao nível de vencimento de JuizPresidente de Junta somente quando substituírem os titulares, alertando-se o responsável de que o
descumprimento da determinação ora formulada o sujeitará às sanções previstas na Lei n° 8.443/92, e os
eventuais beneficiários de novos pagamentos indevidos serão compelidos a devolver aos cofres públicos as
quantias assim percebidas; e
8.3. determinar ajuntada do processo n° TC-700.371/95-8 ao TC-700.199/95-0.
Ata n° 27/98 - Plenário.
Data da Sessão: 15/07/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
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11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo
e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

CARLOS ILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator

ALTON ALENCAR DRIGUES
'01
Procurador-Geral
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GRUPO II— CLASSE IV — PLENÁRIO
TC-575.405/97-0
NATUREZA: Tomada de Contas Especial.
ENTIDADE: Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio
de Janeiro - Abio.
RESPONSÁVEL: Cleilce Paula de Azevedo, Presidente.
EMENTA: Tomada de Contas Especial. Ocorrência de falhas formais
na prestação de contas de recursos repassados pelo Fundo Nacional do
Meio Ambiente (Convênio n° 105/93). Consecução do objeto
conveniado. Regularidade das contas, com ressalva, e quitação à
responsável.
Tomada de Contas Especial instaurada contra a Sr° Cleilce Paula de Azevedo, exPresidente da Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro - Abio, em razão de
impropriedades na prestação de contas dos recursos repassados por força do Convênio n° 105/93
(CR$1.344.000,00), firmado com o Fundo Nacional do Meio Ambiente, objetivando a execução do
projeto "Nutrição Humana e Educação Ambiental".
O pronunciamento dos órgãos de controle interno (fls. 52/53) e da autoridade ministerial
(fl. 56) são no sentido da irregularidade das contas em razão das falhas apontadas (fl. 32) na prestação de
contas apresentada (fls. 19/29).
Citada na forma regulamentar (fls. 62 e 66), a responsável manteve-se em silêncio, razão
porque a Secex/RJ propõe a irregularidade das contas com imputação do débito à responsável.
O Ministério Público, dissentindo da Unidade Técnica, manifesta-se verbis (fl. 73):
„... compulsando os autos, verifica-se que a prestação de contas encaminhada pela
responsável (tls. 19/29), apesar de formalmente deficiente, demonstra a consecução do objeto do
convênio e a utilização dos recursos nessa finalidade.
Com efeito, o Plano de Trabalho previa a realização de palestra sobre agricultura
orgânica, 'onde a população terá acesso aos vídeos, diapositivos, palestras, discussões sobre o tema
central e as repercussões na saúde e no meio ambiente' (fl. 11), e, de acordo com os elementos
constantes dos autos, esse evento ocorreu no dia 15.10.94, na Praça do Russel, Bairro da Glória, no
Rio de Janeiro (vide folder e cartaz às fls. 28/9). Além disso, a responsável informou que, devido ao
sucesso, a mostra ganhou caráter permanente, funcionando todos os sábados (fl. 19). Quanto à
execução financeira, observa-se que as despesas estão, em sua quase totalidade, registradas nos
extratos bancários.
Assim, divergindo da unidade técnica, o Ministério Público' opina no sentido - de que as
contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação à responsável, nos termos dos arts.
16, II e 18, da Lei n° 8.443/92".
É o Relatório.
VOTO

•

Efetivamente, assiste razão ao nobre representante do Ministério Público — Dr. Walton
Alencar Rodrigues — porquanto as razões por ele extraídas dos autos bem justificam sua proposta de
mérito.
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Assim, VOTO por que o Tribunal adote o ACORDÃO que submeto a este Plenário.
Sala das Sessões, em 15 de julho de 1998.

Carlos Atila Álvares da Silva
Ministro Relator

•
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ACÓRDÃO N° 0 97 /98 — PLENÁRIO
Processo n° TC-575.405/97-0.
Classe de Assunto: IV — Tomada de Contas Especial.
Responsável: Cleilce Paula de Azevedo, Presidente.
Entidade: Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro - Abio.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues, Procurador-Geral.
Unidade Técnica: Secex/RJ.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada contra a
Sra Cleilce Paula de Azevedo, em razão de falhas na prestação de contas dos recursos repassados, à
entidade indicada no item 4 supra, por força do Convênio n° 105/93 firmado com o Fundo Nacional do
Meio Ambiente.
Considerando que as falhas motivadoras da instauração da presente Tomada de Contas
Especial não comprometem o mérito da gestão da responsável, e que restou comprovada a aplicação dos
recursos de acordo com o Plano de Trabalho, bem como a consecução do objeto conveniado; e
Considerando o teor do pronunciamento do Ministério Público junto a este Tribunal, no
sentido da regularidade das presentes contas,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso
II, da Lei n° 8.443/92, em julgar regulares, com ressalva, as presentes contas, dando-se quitação à Sr'
Cleilce Paula de Azevedo.
Ata n° 27/98 - Plenário.
Data da Sessão: 15/07/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de
Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
tp
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Procurador-Geral
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GRUPO II- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-675.231/97-3
NATUREZA: Representação
UNIDADE: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda em
Sergipe — DAMF/SE
INTERESSADA: ESV — Empresa Sergipana de Vigilância Ltda.
EMENTA: Representação formulada por licitante, nos termos do art.
113, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93. Realização de Inspeção. Verificação de
falhas formais, que, no entanto, não comprometeram a legalidade do
procedimento denunciado. Conhecimento. Procedência em parte.
Determinações. Comunicações. Juntada do processo às contas anuais
respectivas.
Trata-se de representação (fls. 01/10) formulada a este Tribunal, nos termos do art. 113, §
1°, da Lei n° 8.666/93, pela ESV — Empresa Sergipana de Vigilância Ltda. contra os atos praticados pelos
respectivos responsáveis no processo de Tomada de Preços n° 002/97, instaurada pela Delegacia de
Administração do Ministério da Fazenda em Sergipe — DAMF/SE.
Em síntese, alega aquela empresa que na referida licitação teriam ocorrido as seguintes
irregularidades, dentre outras: a) habilitação de licitante que não teria cumprido os termos do edital; b)
inobservância pela Comissão Permanente de Licitação dos prazos legais para impugnação, por parte dos
demais licitantes, de recursos interpostos pela ora representante e por outra empresa; e c) cotação de
preços pela licitante vencedora acima do limite máximo permitido pela Portaria n° 3.194/96-SLTI/Mare.
A Secex/SE, em seu exame preliminar (fls. 32/34), considerou necessária a realização de
inspeção na DAMF/SE para que pudesse esclarecer as questões suscitadas nesta representação. Por
despacho singular (fl. 35) autorizei fosse procedida à verificação in loco requerida. Transcrevo, a seguir,
parte do relatório (fls. 128/131) relativo a essa verificação, que contém o exame da Unidade Técnica
sobre cada um dos pontos questionados:

Ir

"2. DOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE
2.1. Ausência da licença de funcionamento de estações móveis fixas e portáteis de sistema de rádio
e comunicação exigida no edital (subitem 2 e I, fi. 32).
2.1.1. Das quatro empresas que entregaram a documentação e proposta, apresentaram a licença
para funcionamento de estação expedida pela Secretaria de Fiscalização e Outorga do Ministério
das Comunicações, dentro do prazo de validade, (subitem 3. I.i do edital, fl.38) as Empresas SACEL
- Serviço de Vigilância Ltda. (fls. 82 a 87) e ESV - Empresa Sergipana de Vigilância (fis. 77 a 81). A
Empresa Nordeste Segurança de Valores Ltda. apresentou licença com prazo de validade vencido,
juntamente com o pedido de renovação de suas licenças (fls. 68 a 75) e por esta razão foi
desclassificada do certame. A Empresa J.F. Serviços de Vigilância Ltda. apresentou, em substituição
a tal licença, um documento expedido pelo Titular da Delegacia do Ministério das Comunicações em
Sergipe, que declara a renovação da permissão à dita Empresa do Serviço Limitado Privado a partir
de 18/08/97, e por tempo indeterminado, enquanto aguarda a emissão de suas novas licenças (fl. 76).
2.1.2. As Empresas ESV e Nordeste Segurança de Valores interpuseram recurso contra a aceitação,
por parte da CPL, da declaração apresentada pela Empresa J.F. Serviço de Vigilância Ltda. em
substituição à licença de funcionamento de estação. No julgamento do recurso, a Presidente da CPL
manteve a validade da citada declaração.
2.1.3. Há de se observar que a licença para funcionamento de estação de rádio e comunicação é um
documento que é solicitado à Secretaria de Fiscalização e Outorga, órgão do Ministério das
Comunicações em Brasília, através da Delegacia deste Ministério em cada Estado, órgão fiscaliza-
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dor daquele sistema de comunicação. Assim, se é o titular do próprio órgão fiscalizador, dotado de
fé pública e conhecedor das razões que atrasam as expedições de novas licenças de funcionamento,
quem declara a regularidade da permissão do serviço de comunicação exigido, não há óbice em
considerar tal declaração um documento válido para fins de habilitação em processo licitatório. Por
conseguinte, não procede a alegação de irregularidade na habilitação da Empresa JF. Serviços de
Vigilância Ltda. no processo licitatório em questão.
(subitem 2 e 2,
2.2. Apreciação de recursos interpostos sem observância do prazo para impugnação
fls. 33).
2.2.1. A Empresa Sergipana de Vigilância e a Nordeste Segurança de Valores Ltda. interpuseram
recurso relativo à fase de habilitação, respectivamente, em 03.09.97 e 05.09.97 (fls. 90 a 100). A
interposição de tais recursos foi comunicada aos demais licitantes através do Ofício Circular
DAMF/SE n° 03/97, de 09.09.97 «is. 101 a 104). Conforme o disposto no art. 109, § 3°, da Lei n°
8.666/93, após a comunicação da interposição do recurso, haverá um prazo de 5 (cinco) dias úteis
para os demais licitantes poderem impugná-lo. Por este dispositivo legal, o julgamento do recurso
não deveria ser realizado antes desse prazo, ou seja, antes do dia 17.09.97. No entanto,
desobedecendo ao prazo legal, o julgamento de tais recursos se realizou em 10.09.97, consoante se
depreende do documento de fls. 105/106.
2.2.2. Em consonância com a análise prévia efetuada no item 3.2 de fl. 33, constata-se que a falha
formal de inobservância do prazo para impugnação dos recursos interpostos não trouxe prejuízo
algum para as empresas recorrentes, pois o seu cumprimento não importaria em vantagem para tais
empresas e demais licitantes, considerando que a impugnação recairia sobre seus próprios recursos
e considerando ainda que tais recursos não obtiveram êxito. Entretanto, tal fato enseja, certamente,
determinação à Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda em Sergipe no sentido de que
observe o prazo previsto no § 3° do art. 109 da Lei n° 8.666/93 antes da apreciação dos recursos
interpostos com base no art. 109 da mesma Lei.
2.3. Cotação do preço para o posto de vigilância 12 horas diurno de segunda a sexta superior ao
limite máximo permitido (subitem 2 e 3, fls. 33).
2.3.1. A descrição do objeto da Tomada de Preços n° 002/97 (fl. 37) reporta-se ao anexo III do edital
de licitação (fl. 59), que discrimina três tipos de postos de vigilância: posto 24 horas, posto 12 horas
diurno semanal e posto 12 horas diurno de segunda a sexta. Conforme dito no item 3.3 da análise
prévia (fi.33), esta última escala de vigilância não está prevista entre as escalas elencadas na
IN/MARE n° 13/96, que somente prevê, para 12 horas diurna, escala de segunda a domingo, cujo
limite superior do valor de contratação (R 1.560,00) está estipulado na Portaria n° 3. 194/96SLTI/MARE. É de se observar, também, que o próprio anexo IV do edital (fls. 60/63), que estabelece
o formato da planilha de custos, só prevê as escalas elencadas na citada instrução normativa.
Portanto, o limite de preço mensal para o posto 12 horas diurno a ser observado é exclusivamente
aquele previsto na citada portaria (RS 1.560,00).
2.3.2. A Empresa J.F. Serviços de Vigilância Ltda. e a Empresa Sergipana de Vigilância cotaram
para oposto 12 horas diurno, respectivamente, os preços mensais de R$ 1.560,00 (fl. 13) e 1.535,24
(fl. 112), estando, assim, ambos os valores em conformidade com o limite máximo previamente
estipulado.
2.3.3. Sendo assim, não procede o argumento apresentado pela requerente de que o valor limite para
o posto 12 horas diurno de segunda a sexta é de R$ 1.091,26, por não ter amparo normativo.
Importa lembrar, ainda, que este suposto limite tornaria inválida inclusive a própria proposta da
requerente, que foi cotada, para o citado posto, no valor mensal de R$ 1.535,24.
(subitem 2 e
2.4. Previsão de custo de vale-transporte somente para 28 dos 48 vigilantes solicitados
4, fl. 33).
2.4.1. Tal situação não caracteriza irregularidade, conforme análise já realizada no item 3.4 de fl.
34.
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2.5.1. A incorreção em questão não descaracteriza a proposta, consoante a análise prévia efetuada
no item 3.5 de fi. 34, bem como não altera a ordem de sua classificação quando adotado o critério
previsto item 4.2. do edital (fl. 40).
2.6. Proposta da licitante vencedora sem atendimento ao item 4.1.1 do edital, no que tange a
(item
ausência de proposta por posto de vigilância e ausência de carimbo do CGC na última folha
2 e 6, fl. 33).
2.6.1. Não procede a alegação da requerente, considerando que a Empresa J.F. Serviços de
Vigilância Ltda. apresentou preço por posto de vigilância (I7. 13) e considerando ainda que todas as
folhas da proposta, inclusive a última, são de papel timbrado contendo o número do CGC da
empresa.
2.7. Não apresentação, na proposta da licitante vencedora, de rotinas de trabalho e do quantitativo
de vigilantes por órgão (subitem 2 e 7, fl 33).
2.7.1. O fato não caracteriza irregularidade pois as rotinas de trabalho e o quantitativo de vigilantes
por órgão constituem anexos do edital, a cujas condições todos os licitantes se submeteram,
conforme modelo de declaração do anexo VI do edital (fl. 65). Frise-se também que o item 4 do
edital, que dispõe sobre a forma e conteúdo da proposta, não estabelece exigência de apresentação,
por parte dos licitantes, de rotinas de trabalho e do quantitativo de vigilantes por órgão."
Ao concluir, propõe a Secex/SE, nos termos do art. 1°, inciso XVI, da Lei n° 8.443/92 e do
art. 194, inciso II, do Regimento Interno do TCU: a) conhecer da presente representação para, no mérito,
considerá-la improcedente, ante a ausência de irregularidades que pudessem macular a Tomada de Preços
n° 002/97 — DAMF/SE; b) determinar à DAMF/SE que observe o prazo previsto no § 3° do art. 109 da
Lei n° 8.666/93 antes de apreciar recursos interpostos com base nesse mesmo artigo; e c) dar ciência da
decisão que for adotada à interessada.
É o Relatório.
VOTO
A representação em exame pode ser conhecida pelo Tribunal, porquanto foi
adequadamente formulada por licitante, nos termos do art. 113, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93. Quanto ao
mérito, a Unidade Técnica, em razão de não ter sido verificada nenhuma irregularidade que pudesse
macular a Tomada de Preços n° 002/97 — DAMF/SE, propõe seja considerada improcedente.
Verifica-se, todavia, que ficou comprovada uma das impropriedades denunciadas —
inobservância pela Comissão Permanente de Licitação, na apreciação de recursos interpostos, dos prazos
previstos para impugnação pelos demais licitantes —, embora não tenha essa falha, caracterizada neste
caso como de natureza formal, comprometido a legalidade do procedimento licitatório questionado
Diante disso, considero que a presente representação deva ser considerada procedente, em parte.
Dessa forma, acolho parcialmente 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 15 de julho de 1998.

5
Carlos tila Álvares da Silva
Ministro Relator

3
Min_132-C: Velatorios\67523197.doc

(Saldei
2,Ao
et.i‘T
40 •mon444j ents°L1
s ,ctetaxIa

-52-

Tribunal de Contas da União
DECISÃO N°

43 2 /98 - PLENÁRIO

Processo n° 675.231/97-3
Classe de Assunto: VII - Representação.
Interessada: ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda.
Unidade: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda em Sergipe - DAMF/SE.
Vinculação: Ministério da Fazenda.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: Secex/SE.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 113, § 10 ,
da Lei n° 8.666/93, c/c o disposto no art. 43, inciso I, da Lei n° 8.443/92, no art. 194, inciso II, do
Regimento Interno e no art. 37A, inciso VII e § 1°, da Resolução TCU n° 77/96, DECIDE:
8.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente, em parte, por ter sido
comprovada a ocorrência de falha formal que, no entanto, não invalidou o procedimento licitatório
questionado nestes autos;
8.2. determinar à DAMF/SE que em suas licitações observe, antes de apreciar recursos interpostos com
base no art. 109 da Lei n° 8.666/93, o prazo previsto no § 3 0 desse mesmo artigo;
8.3. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à ESV Empresa Sergipana de Vigilância Ltda. e à Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda em
Sergipe para conhecimento; e
8.4. determinar a juntada destes autos às contas anuais da DAMF/SE, exercício de 1997, para exame
em conjunto e em confronto.
Ata n° 27/98 - Plenário.
Data da Sessão: 15/07/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de
Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.
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HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-003.946/98-3.
NATUREZA: Solicitação.
ENTIDADE: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS.
INTERESSADO: Dr. Duciran Van Marden Farena, Procurador da
República no Estado de São Paulo.
Solicitação de informação formulada por Procurador da República
no sentido de que o Tribunal remeta-lhe cópias de elementos
contidos em processo, cuja matéria, nele tratada, ainda não foi
apreciada, de forma definitiva, pelo Tribunal. Conhecimento.
Atendimento. Juntada a processo correlato. Alteração do subitem 8.2
da Decisão n° 110/98 — TCU-Plenário, relativamente a pedido de
cópias ou de informações a respeito de processo de competência do
Tribunal.

las

Por meio do Oficio de fls. 01, o Procurador da República no Estado de São Paulo, Dr.
Duciran Van Marsen Farena, solicita cópias de peças do processo TC-013.674/97-8, que trata da
solicitação formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados no
sentido de que o Tribunal realize auditoria nos contratos firmados entre a PETROBRAS e as empresas
do setor petroquímico, em especial com a OPP Petroquímica S.A, do grupo Odebrecht.
Tal solicitação objetiva instruir a Representação em curso naquele Ministério Público,
que investiga o contrato OPP/PETROBRAS para implantação do Polo Petroquímico em Paulínia /SP.
A 9a SECEX, após proceder ao competente exame, conclui pela admissibilidade do
pleito, com fulcro no art. 30 da Resolução TCU n° 77/96, e propõe, nos termos do art. 31 da citada
Resolução, que a Presidência desta Corte autorize o fornecimento das cópias requeridas, comunicando ao
interessado que ainda não há Decisão desta Corte quanto ao resultado da auditoria realizada na
PETROBRAS em cumprimento à Decisão n° 208/98 - Plenário (fls. 02/03).
O Secretário-Geral de Controle Externo, ao examinar o mérito da proposta da Unidade
Técnica, cita o teor do Voto do Exmo. Sr. Ministro-Relator Benjamim Zymler, fundamentando a Decisão
n° 110/98 - Plenário no sentido de que "seja determinado à Secretaria-Geral de Controle Externo que
oriente as Unidades Técnicas ... de que pedidos de informações pertinentes à matéria objeto de
apreciação do Tribunal poderão ser atendidos pelo eminente Ministro-Presidente, nos casos de processos
já julgados, que não se encontrem em fase de recurso, ou pelo Plenário, nos casos pendentes de
deliberação definitiva".
Diante disso, ressalta que foi expedida a Ordem de Serviço n° 04, de 03/04/98, com
determinação nesse sentido.
Conclui que não há o que se falar em atendimento da solicitação pela Presidência, vez que
pende ainda de apreciação o citado processo.
É o Relatório.
VOTO
Por meio da Decisão n° 91/96 (Ata n° 08/96), este Colegiado fixou entendimento de que
"as informações sobre trabalhos realizados e não apreciados pelo Tribunal somente podem ser
concedidas mediante autorização do Plenário".
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Mais recentemente, esta Corte ratificou essa jurisprudência, consoante Decisão n° 110/98
2.
- Plenário, proferida na Sessão de 18 de março corrente, conforme assinalado no item 4 do Relatório
precendente.
Por outro lado, a presente solicitação encontra amparo nas disposições contidas nos arts.
3
30 das Resoluções TCU nos 36/95 e 77/96, além de dar cumprimento ao disposto no art. 8°, inciso II, da
Lei Complementar n° 75/93 c/c o art. 26, inciso I, alínea "b", da Lei n° 8.625/93.
Releva destacar que as informações solicitadas pelo Sr. Procurador da República
4.
encontram-se presentes no volume principal ( TC-013.674/97-8), sendo, portanto, despiciendo, remeter
cópias dos volumes a ele anexos.
Ante o exposto, Voto no sentido de que este Tribunal adote a Decisão que ora submeto
à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 15 de julho de 1998.

BENTO JOSE U ARIN
Ministro- elatior
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DECISÃO N. 433 /98 - TCU - Plenário
1. Processo n. 003.946/98-3.
2. Classe de Assunto: VII - Solicitação.
3. Interessado: Duciran Van Marsen Farena, Procurador da República no Estado de São Paulo.
4. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS.
5. Relator: Ministro Bento José Bugarin.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidades Técnicas: 9' SECEX e SEGECEX.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente solicitação, para, em conseqüência, determinar à 9' SECEX que remeta ao
interessado cópia do TC-013.674/97-8 (principal), informando-o, na oportunidade, que a matéria nele
tratada ainda não foi apreciada, de forma definitiva, pelo Tribunal, e que tão logo o seja, ser-lhe-ão
comunicados os resultados;
8.2 - determinar a juntada destes autos ao TC-013.674/97-8 com vistas a dar cumprimento ao citado
subitem 8.1, in fine;
8.3 - alterar o item 8.2 da Decisão n. 110/98 - TCU - Plenário, proferida na Sessão de 18/03/98, para
dar-lhe a seguinte redação:
"8.2 - determinar à SEGECEX que oriente as Unidades Técnicas no sentido de que pedido de cópia
ou de informações a respeito de processo de competência do Tribunal somente poderá ser deferido:
pelo Ministro-Presidente, no caso de matéria já apreciada pelo TCU e que não seja objeto de
recurso;
pelo Plenário ou pelo Relator, a critério deste, nas demais situações, nos termos dos §§ 1° e 2°
do artigo 9° da Resolução TCU n. 77/96."
9. Ata n. 27/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 15/07/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Bento José Bugarin (Relator), e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de
Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.
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GRUPO: II- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-004.731/98-0
NATUREZA: Solicitação.
ENTIDADE: Sistema Telebrás.
INTERESSADO: Walter de Freitas Pinheiro, Deputado Federal.

Solicitação formulada por Deputado Federal, no sentido de que
este Tribunal determine a realização de auditoria no processo de
desestatização do Sistema Telebrás. Conhecimento. Esclarecimentos
acerca dos procedimentos adotados pelo TCU na fiscalização dos
processos de privatização de empresas estatais e de concessão,
permissão e autorização de serviços públicos. Encaminhamento de
cópia da Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam, assim como da IN/TCU n° 07/94 e da IN/TCU n°
10/95. Juntada dos autos ao TC-002.024/98-5, que cuida do
acompanhamento do processo de desestatização do Sistema Telebrás,
a fim de que seja encaminhada à autoridade solicitante cópia da
decisão que vier a ser adotada no mencionado processo.

RELATÓRIO
Trata-se de solicitação de "inspeção e auditoria em face de todo o processo de
privatização do Sistema Telebrás", formulada pelo Deputado Federal Walter Freitas Pinheiro, tendo em
vista que o preço mínimo de venda do Sistema, fixado pelo Governo em R$ 13,47 bilhões, está muito
aquém das estimativas anunciadas pelo Governo, por intermédio do ex-Ministro das Comunicações, Sérgio
Motta, e também pelo atual, Luiz Carlos Mendonça de Barros, que previam arrecadação em torno de 25 a
30 bilhões de reais pela participação acionária da União (fls. 01/05).
Para demonstrar o alegado, o requerente fez juntar cópia de matérias jornalísticas
contendo as declarações dadas à imprensa pelos citados Ministros.
PARECERES DA 95 SECEX (fls. 16/17): uniformes, no sentido de que a presente
solicitação seja conhecida como Representação, com fundamento no art. 37A, inciso III, da
Resolução/TCU n° 77/96, com redação dada pelo art. 1° da Resolução/TCU n° 110/98, para "informar ao
interessado que o acompanhamento do processo de desestatização do sistema Telebrás já se encontra em
andamento no âmbito desta Corte, conforme processo n° TC 002.024/98-5 e que ao término dos
trabalhos, ser-lhe-á dado conhecimento das conclusões e decisões que vierem a ser adotadas". A
Unidade Técnica propôs ainda ajuntada dos presentes autos ao mencionado TC-002.024/98-5.
É o Relatório.
VOTO
Preliminarmente, entendo que conhecer do expediente como Representação, conforme
sugerido pela Unidade Técnica, não se mostra a melhor solução.
O art. 37A, inciso III, da Resolução/TCU n° 77/96, com redação dada pelo art. 1° da
Resolução/TCU n° 110/98, prescreve o seguinte:
"Art. 37A. Serão autuados como Representação os expedientes originários:
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III - de Senadores da República, Deputados Federais, Estaduais e Distritais, Juízes,
servidores públicos ou outras autoridades que comuniquem a ocorrência de irregularidades de que
tenham tido conhecimento em virtude do cargo que ocupem;" (grifei).
Vê-se que o expediente encaminhado pelo parlamentar não buscou comunicar a
ocorrência de irregularidades de que tenha tido conhecimento em virtude do cargo que ocupa.
O que pretende o Deputado Federal é, conforme afirmado por ele mesmo, solicitar a
realização de "inspeção e auditoria" no processo de privatização do Sistema Telebrás, tendo em vista
declarações de autoridades do governo publicadas na imprensa, relativas à estimativa de preço mínimo de
venda do Sistema, o que, verifica-se, não se confirmou.
Nesse sentido, afirmou o requerente, às fls. 05, que "resta devidamente justificada a
imperiosa necessidade de esclarecimentos em face dessa assustadora queda na avaliação das empresas
estatais de telecomunicações que o Governo Federal pretende vender no próximo dia 29.07.98" (grifei).
Desse modo, entendo melhor manter a autuação original deste processo como solicitação,
porquanto o caso não se amolda à hipótese de representação prevista no art. 37A, inciso III, da
Resolução/TCU n° 77/96, com redação dada pelo art. 1° da Resolução/TCU n° 110/98.
Quanto ao mérito, faço os seguintes esclarecimentos acerca dos procedimentos adotados
pelo TCU na fiscalização dos processos de privatização de empresas estatais e de concessão, permissão e
autorização de serviços públicos.
O Tribunal, com a edição da Instrução Normativa/TCU n° 07/94 e, posteriormente, da
Instrução Normativa/TCU n° 10/95, vem acompanhando pari passu todos os atos relativos à privatização
de empresas estatais e à concessão, permissão e autorização de serviços públicos.
No que concerne ao Sistema Telebrás, em virtude da edição da Lei n° 9.472/97 (Lei Geral
das Telecomunicações), foi preciso adaptar a IN/TCU n° 07/94 às peculiaridades do procedimento previsto
na legislação específica, a fim de possibilitar um melhor desempenho das atividades do Tribunal.
Para tanto, o Tribunal conta com Divisão Técnica especializada (3' Divisão Técnica da 9'
Secretaria de Controle Externo), cuja atribuição é o acompanhamento e a análise dos referidos processos
de desestatização e de concessão, permissão e autorização de serviços públicos.
No caso específico do Sistema Telebrás, referida Unidade Técnica está desde fevereiro do
corrente ano dedicando seus esforços na análise do processo de desestatização do Sistema, autuado nesta
Corte como TC-002.024/98-5.
No dia 15 de junho, o TCU recebeu os relatórios de avaliação econômico-financeira do
Sistema Telebrás, elaborados pelas consultoras contratadas pelo BNDES, em relação aos quais este
Tribunal já está procedendo ao exame dos critérios adotados para o cálculo do preço mínimo de venda.
Portanto, tão-logo esta Corte conclua as análises e profira decisão a respeito, deverá ser
encaminhada cópia da mesma ao ilustre requerente.
Ante o exposto, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação
deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 15 de julho de 1998.

BENTO JOSE GARIN
Ministro- elator
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DECISÃO N° 434 /98 - TCU - Plenário
Processo n° 004.731/98-0
Classe de Assunto: VII - Solicitação.
Interessado: Walter de Freitas Pinheiro, Deputado Federal.
Entidade: Sistema Telebrás.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 9a SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente solicitação para informar ao requerente que o TCU está, desde fevereiro do
corrente ano, procedendo, nos autos do TC-002.024/98-5, à análise dos atos relativos ao processo de
e desestatização do Sistema Telebrás, inclusive no que concerne aos critérios adotados para o cálculo do
preço mínimo de venda e que, tão-logo os trabalhos sejam concluídos, ser-lhe-á encaminhada cópia da
decisão que vier a ser prolatada por esta Corte;
8.2. encaminhar à autoridade solicitante cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam, assim como cópia da IN/TCU n° 07/94 e da IN/TCU n° 10/95;
8.3. juntar os presentes autos ao TC-002.024/98-5, a fim de que, quando do julgamento do referido
processo, seja observado o disposto no item 8.1 desta Decisão, in fine.
Ata n° 27/98 - Plenário.
Data da Sessão: 15/07/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Bento José Bugarin (Relator) e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de
Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.
l•
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Presidente
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GRUPO: II- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-500.133/98-0
NATUREZA: Solicitação de cópia de processo.
ENTIDADE: Rede Ferroviária Federal S/A, Superintendência
Regional em Recife.
INTERESSADA: Dra. Delza Curvello Rocha, Subprocuradora-Geral
da República.

Solicitação formulada por Subprocuradora-Geral da República no
sentido de obter, para fins de instrução de procedimento em curso
naquela Procuradoria, cópia do TC-500.376/91-3, relativo a
Denúncia convertida em Tomada de Contas Especial, em face dos
indícios de irregularidades apuradas na Rede Ferroviária Federal.
Processo ainda não julgado. Conhecimento. Atendimento parcial,
dado o elevado número de anexos ao volume principal. Autorização,
desde logo, para fornecimento de cópia das demais peças do
processo, caso a interessada entenda necessário. Juntada destes autos
ao TC-500.376/91-3.

RELATÓRIO

o

Trata-se de solicitação formulada pela Dra. Delza Curvello Rocha, Subprocuradora-Geral
da República, no sentido de obter cópia do TC-500.376/91-3, relativo a Denúncia que, após a realização
de inspeção, foi convertida em Tomada de Contas Especial, nos termos do item 8.1 da Decisão n° 190/92Plenário (Ata n° 31/92-Reservada), para fins de citação dos responsáveis, ante os indícios de
irregularidades apuradas na Superintendência da Rede Ferroviária Federal no Recife.
Esclarece a interessada que "Esta solicitação tem afina/idade de instruir o procedimento
MPF-PR/DF 08106.000495/94-81, em curso na Procuradoria da República no Distrito Federal" (fls.
01).
PARECERES DA SECEX/PE (fls. 02): após informar que o processo encontra-se em fase
de análise das respostas dos responsáveis à audiência e à citação realizadas e que os presentes autos estão
constituídos de um volume principal (com 627 folhas), 28 volumes anexos (contendo cada um 240 folhas,
em média) e um processo apenso (TC-023.132/92-5), e após ponderar que o atendimento da solicitação
implicaria na reprodução, por cópia, de mais de 7.000 folhas, o que demandaria muito tempo e resultaria
em um custo relativamente alto, propôs, em pareceres uniformes, o seguinte:
"a) que seja dada vista do TC-500.376/91-3 à interessada, a fim de que sejam
identificadas as folhas a serem reproduzidas, por meio de cópia, tendo em vista a grande quantidade de
folhas que compõem o mesmo;
b) ajuntada dos presentes autos ao TC-500.376/91-3, após atendimento da solicitação."
É o Relatório.
VOTO
Consoante entendimento firmado pela Decisão 91/96-Plenário, Ata 08/96, "as informações
sobre trabalhos realizados e não apreciados pelo Tribunal somente podem ser concedidas mediante
autorização do Plenário...", motivo pelo qual submeto este processo à apreciação deste Colegiado
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Registro, por outro lado, que os membros do Ministério Público Federal fazem parte do
rol de pessoas autorizadas pelo art. 30 da Resolução/TCU n° 36/95 a obter informações sobre processos
em andamento no Tribunal.
Saliento ainda que em situações semelhantes tem o Tribunal atendido às solicitações,
encaminhando cópia dos autos, na forma requerida (Decisão n° 190/97-P, Ata n° 12/97; Decisão n°
191/97-P, Ata n° 12/97).
Quanto à proposta da Unidade Técnica de conceder vista dos autos, entendo melhor
encaminhar cópia do volume principal e do volume I (por conter peças do volume principal), autorizando,
desde logo, o fornecimento de cópia das demais peças do processo, caso a autoridade solicitante entenda
necessário.
Considerando que a requerente exerce as suas atividades em Brasília, mostra-se mais
conveniente que a reprodução e remessa das cópias seja feita por unidade da Sede do TCU e não pela
SECEX/PE.
Ante o exposto, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação
deste Plenário

Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 15 de julho de 1998.

BENTO JOSE UGARIN
Ministro-R laíor
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DECISÃO N° 4 3 5 /98 - TCU - Plenário
Processo n° 500.133/98-0
Classe de Assunto: VII - Solicitação.
Interessada: Dra. Delza Curvello Rocha, Subprocuradora-Geral da República.
Entidade: Rede Ferroviária Federal.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/PE.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente solicitação, consoante o disposto no art. 30 da Resolução/TCU n° 36/95,
para determinar à Secretaria-Geral das Sessões que remeta à interessada cópia do volume principal e do
volume I do TC-500.376/91-3, alertando-a de que recai sobre os autos do processo solicitado a chancela
de "sigiloso", nos termos do art. 55 da Lei n° 8.443/92, e de que referido processo ainda não foi julgado
pelo TCU, não havendo, portanto, posição oficial desta Corte quanto à matéria em apuração;
8.2. tendo em vista que os autos do TC-500.376/91-3 estão constituídos de um volume principal (com
627 folhas), 28 volumes anexos (contendo cada um 240 folhas, em média) e um processo apenso (TC023.132/92-5), informar à interessada que, caso entenda necessário, este Tribunal encaminhará cópia das
demais peças do processo, mediante simples solicitação, ou, se preferir, disponibilizará os autos na Sede
do TCU em Brasília para a obtenção de vista;
8.3. autorizar, desde logo, a SECEX/PE a fornecer à interessada cópia das demais peças do TC500.376/91-3, caso solicite;
8.4. juntar os presentes autos ao TC-500.376/91-3.
Ata n° 27/98 - Plenário.
Data da Sessão: 15/07/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Bento José Bugarin (Relator) e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de
Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

BENTO JOSE
Ministro-
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GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário
TC-750.051/98-1
Natureza: Solicitação.
Órgão: Procuradoria da República no Estado de Rondônia.
Interessados: Drs. Antônio Augusto Canedo Neto e Francisco
Marinho, Procuradores da República.
EMENTA: Solicitações de cópia dos TCs ns. 750.173/96-3 e
750.057/96-3. Deferimento dos pleitos. Considerações acerca da
constituição e distribuição de processos concernentes às solicitações
de cópias ou de informações de feitos sob a relatoria de diferentes
Ministros. Determinação à SEGECEX. Arquivamento.

RELATÓRIO
Por intermédio do Oficio de fl. 01, o Dr. Antônio Augusto Canedo Neto, Procurador da
República, solicita a este Tribunal cópia dos processos ns. TC-750.173/96-3 e TC-014.318/95-4,
objetivando instruir representação em curso na Procuradoria da República no Estado de Rondônia. Com o
mesmo propósito, encontra-se nos autos, às fls. 02, Oficio assinado pelo Dr. Francisco Marinho, também
Procurador da República, por meio do qual requer cópia dos processos ns. TC-014.318/95-4 e TC750.057/96-3.
As mencionadas solicitações constituíram neste Tribunal, inicialmente, os processos ns.
TC-000.963/98-4 e TC-001.225/98-7.
A Secretaria-Geral de Controle Externo, ao identificar que os pedidos de cópia envolviam
processos sob a relatoria de diferentes Ministros (TC-750.173/96-3 e TC-750.057/96-3, deste Relator, e
TC-014.318/95-4, do eminente Ministro Marcos Vinícius Vilaça), restituiu os autos à SECEX/RO para
que promovesse "a constituição de processos independentes a serem submetidos aos eminentes Relatores
indicados na fl. 10" (fls. 08/09).
A Unidade Técnica promoveu, então, o encerramento dos autos mencionados no item 2
supra e constituiu o TC-750.052/98-8, da relatoria do ilustre Ministro Marcos Vinicius Rodrigues Vilaça,
bem como o presente processo, onde se examinam as solicitações dos referidos Procuradores,
exclusivamente no tocante aos TCs ns. 750.173/96-3 e 750.057/96-3, sob a minha relatoria.
Em instrução de fls. 10, a SECEX/RO noticia que o TC-750.057/96-3 cuida da Auditoria no
Complexo Penitenciário de Segurança Máxima de Guajará-Mirim/RO (obra inacabada), estando em fase
de acompanhamento. Quanto ao TC-750.173/96-3, informa que consubstancia denúncia sobre possíveis
irregularidades na aplicação de recursos do PLANAFLORO, encontrando-se na Unidade Técnica em
etapa de instrução.
Após destacar o amparo legal das solicitações, a SECEX/RO propõe ao Tribunal que conheça
dos pedidos de cópia, para deferi-los, informando às autoridades requerentes que "ainda inexiste
pronunciamento, por parte desta Corte, acerca do mérito tratado nos processos solicitados". Por fim,
sugere o arquivamento destes autos.
É o relatório.
VOTO

Inicialmente, importa consignar que, nos casos da espécie — em que a solicitação de cópia
ou de informações refere-se a processos sob a relatoria de diferentes Ministros — em vez de serem
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constituídos tantos processos quanto o número de Relatores, a meu ver, há que ser observado, em nome
da economia processual, o disposto no art. 25 da Resolução/TCU n. 64/96, in verbis:
"Art. 25. Caso ocorra conflito de competência entre relatores de processos concernentes a duas
ou mais unidades jurisdicionadas incluídas em listas diferentes será feito sorteio entre os respectivos
relatores."
No tocante às solicitações em exame, formuladas pelos ilustres Procuradores da República,
importa registrar que encontram respaldo no inciso II do art. 8° da Lei Complementar n. 75/93, o qual
possibilita aos membros do Ministério Público da União a requisição de informações e documentos da
Administração Pública, para o exercício de suas atribuições.
Desse modo, entendo que se impõe o atendimento aos pedidos dos ilustres requerentes.
Relativamente à sugestão da Unidade Técnica no sentido de informar aos Procuradores que o
Tribunal ainda não se pronunciou quanto ao mérito dos autos cujas cópias são solicitadas, convém
consignar que, em verdade, esta Corte de Contas:
4.1 - na Sessão Plenária de 28/08/96 decidiu conhecer da Denúncia objeto do
TC-750.173/96-3, para considerá-la improcedente, por não haver sido comprovada a irregularidade
denunciada, havendo determinado, ainda, entre outras medidas, audiência do Diretor-Geral do DER/RO,
bem assim o cancelamento da chancela de sigiloso aposta nos autos. Posteriormente, em Sessão Plenária
de 19/03/97, apreciando esse mesmo processo, o Tribunal acolheu as razões de justificativas apresentadas
pelo referido Diretor-Geral e determinou à SECEX/GO que acompanhasse, "mediante inspeções
`in loco', a execução fisico-financeira das obras objeto dos Contratos ns. 013/94-PJ/DER-RO e
015/94-PJ/DER-RO, propondo as medidas que lhe parecer cabíveis";
4.2 - Na Sessão Plenária de 13/08/97, tendo presente o TC-750.057/96-3, decidiu acolher as
razões de justificativa oferecidas pelos responsáveis arrolados nos autos e determinar, entre outras
providências, o encaminhamento desse feito a SEGECEX "para consolidação com outros da espécie e
comunicação ao Senado Federal; e, posteriormente, à SECEX/RO, para acompanhamento".
Ante o exposto, acolho, no essencial, o parecer da SECEX/RO e voto por que seja adotada a
decisão que ora submeto à apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 15 de iulhn de 1998.

JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Relator

oê.
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DECISÃO N° 4 3 6 /98 - TCU - Plenário

41e )

Processo TC n. 750.051/98-1.
Classe de Assunto: VII — Solicitações de cópia dos TCs ns. 750.173/96-3 (Sigiloso) e 750.057/96-3,
formuladas por Procuradores da República.
Órgão: Procuradoria da República no Estado de Rondônia.
Interessados: Drs. Antônio Augusto Canedo Neto e Francisco Marinho, Procuradores da República.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/RO.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer das solicitações formuladas pelos Procuradores da República, Drs. Antônio Augusto
Canedo Neto e Francisco Marinho, para determinar à SECEX/RO que remeta cópia do TC-750.173/96-3
e do TC-750.057/96-3, respectivamente, aos Drs. Antônio Augusto Canedo Neto e Francisco Marinho;
8.2 - determinar o arquivamento dos presentes autos;
8.3 - determinar à SEGECEX que oriente as Unidades Técnicas no sentido de que pedido de cópia ou
de informação a respeito de processos sob a relatoria de diferentes Ministros deverá constituir apenas um
processo, observando-se, para fins de distribuição, o disposto no art. 25 da Resolução/TCU n. 64/96.
Ata n° 27/98 - Plenário.
Data da Sessão: 15/07/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo
(Relator) e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

(1,

JOSÉ ANTO 10 BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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Grupo I - Classe VII— Plenário
-TC-525.119/93-0
-Natureza: Denúncia.
-Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Arraial/PI.
-Responsáveis: Odontino Ferreira dos Santos e Francisco Alvarenga Rocha,
ex-Prefeitos.
- Ementa: Denúncia. Verificação do preenchimento dos requisitos de
admissibilidade em oportunidade anterior. Procedência dos fatos. Retirada da
chancela de sigiloso aposta nos autos. Realização de diligências em
cumprimento à determinação do Tribunal. Juntada de novos elementos ao
processo, em ocasiões distintas. Instauração de Tomadas de Contas Especiais
conferindo tratamento exclusivo aos fatos questionados. Arquivamento deste
processo.

RELATÓRIO

4hs

O presente processo foi examinado no âmbito da Secretaria de Controle Externo no Estado do
Piauí, oportunidade em que a Sra. Analista Fátima Lúcia Soares de Moura elaborou a elucidativa Instrução
de fls. 152/3, consignando elementos necessários e suficientes para fundamentar a adoção da proposta ora
oferecida, conforme retrata a respectiva peça processual que passa a fazer parte integrante deste Relatório,
verbis:
"Trata-se de Denúncia formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Arraial-PI, Sr.
Alberto Oliveira da Rocha contra o ex-Prefeito Municipal, Sr. Odontino Ferreira dos Santos (gestão
1989/1992), e o Sr. Francisco Alvarenga Rocha (gestão a partir de 1993), acerca de possíveis
irregularidades na aplicação de recursos oriundos de convênios firmados com órgãos do Governo
Federal.
Conforme Decisão n° 218-TCU-Plenário (/r. 11 5), proferida na Sessão Extraordinária de
24/05/95, em caráter reservado, este Tribunal decidiu adotar as medidas apontadas nos itens 8.1 a 8.4
(/1.115).
Em cumprimento à Decisão supramencionada, esta Unidade Técnica promoveu as diligências
ao Inventariante do ex-Ministério do Bem-Estar Social, mediante Oficio n° 232/95 (fls. 117/118), e à
CISET do Ministério da Educação e do Desporto, por meio do Oficio n°233/95 (fls. 119/120).
Em resposta, foram trazidas aos autos as informações acerca da situação das prestações de
contas desses convênios (lh. 135/136).
Restaram as pendências de informações a respeito das prestações de contas dos Convênios
89/GM/ 1111 e 89/GM/ 1114 e da Portaria n° 307/GM/91, dos recursos transferidos pelo extinto
MBES, situação em que se fizeram necessárias diligências à CISET competente.
Na derradeira instrução (fls. 135/137), de 28/04/97, foi proposta diligência à CISET/MARE,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informasse a este Tribunal a respeito do tratamento dispensado
às prestações de contas dos seguintes Convênios celebrados entre o extinto MBES e a Prefeitura
Municipal de Arraial-PI:
Convênio n° 89/GM/ 1111 - (SIAFI n°045333)- Processo n°280007615/89-27
Convênio n° 89%GM/ 1114 - (SIAFI n°044316)- Processo n°280007456/89-23
Portaria n° 307/GM/91 - (SIAFI n°000482)- Processo n°280005751/94-21
1 . C: \zarquivo \ voto1998 \ 52511993. doc
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Foi efetuada diligência ao Secretário de Controle Interno do Ministério da Administração
Federal e Reforma do Estado - MARE a fim de serem obtidas informações acerca do tratamento
dispensado às prestações de contas dos convênios acima relacionados, quanto à aprovação ou
instauração de tomadas de contas especiais (art. 8° da Lei n°8.443/92 e art. 84 do Decreto-lei n°200/67,)
Vis. 138/139).
Ressalte-se que, com relação ao Convênio n° 89/GM/1111, ingressou nesta Unidade Técnica
em 26/05/97, Tomada de Contas Especial mediante processo n° TC - 525.080/97-0, tendo o mesmo sido
excluído da diligência encaminhada à CISET/MARE quanto ao tratamento dispensado às prestações de
contas dos Convênios acima relacionados.
Em resposta à diligência, a CISETMARE, mediante Oficio n°522 COAUD/CISETMARE,
de 18/07/97 (fl. 140), em atendimento parcial à diligência contida no Ofício n° 199/97, de 16/06/97,
encaminhou o Oficio n° 1101/97-CODIL/GTCON, de 16/07/97 (fl. 141), que trata do Processo n°
28000.007456/89-23 (Convênio n° 89/GM/1114), e do Processo n° 28000.005751/94-21 (Portaria n"
307/GM/91), no qual informa que os referidos processos foram encaminhados à CINVE/SFC em 18/06 ,97
e 19/06/97, respectivamente para instauração das Tomadas de Contas Especiais.
Relativamente aos Convênios supra, informamos que ingressaram neste Tribunal, as Tomadas
de Contas Especiais em 07/08/97, mediante Processo TC - 525.158/97-9 (Convênio 89/GM/1114) e em
20/06/97 mediante Processo TC - 525.127/97-6 (Portaria 307/GM/91).
Informamos que todas as TCE's que ensejaram o acompanhamento por parte deste processo
já ingressaram neste Tribunal, algumas, inclusive, já tendo sido objeto de apreciação superior.
Na atual fase, este processo teve por escopo tão-somente acompanhar o ingresso das Tomadas
de Contas Especiais respectivas aos recursos transferidos por órgãos federais à Prefeitura Municipal de
Arraial-P1.
Assim, considerando que, conforme Decisão n°218/95 - TCU - Plenário (f1.115), a presente
Denúncia já foi conhecida pelo Tribunal e considerada procedente, bem como retirada a chancela de
sigilo aposta aos autos, e ainda, considerando que as diligências determinadas foram atendidas, tendo-se
cumprido o objeto da Denúncia, propomos o arquivamento do processo."
O Sr. Diretor da ia Divisão Técnica e o Sr. Secretário de Controle Externo endossam a medida
2.
preconizada pela Instrução, consoante pareceres exarados às fls. 153 e 153-v.
O nobre órgão do Ministério Público junto ao Tribunal não oficiou nos autos

VOTO

Em Sessão realizada em 24/05/95, ao prolatar a Decisão n° 218/95 (Ata n° 13/95, fl. 115),
houve por bem este Colegiado, ao determinar as medidas investigativas ali consignadas, retirar a chancela de
sigiloso aposta nestes autos, uma vez que aludem a matérias de natureza ostensiva, em curso de apuração em
instância administrativa original.
Como bem salienta a competente SECEX/PI, considerando que os assuntos versados nesta
Denúncia mereceram tratamento específico nos respectivos processos, impõe-se agora o encerramento destes
autos, haja vista ao cumprimento de suas finalidades.
Em que pese a aparente simplicidade da proposta conclusiva trazida à consideração deste
augusto Plenário, impende ressaltar que a presente Denúncia foi considerada procedente após ter sido
conhecida pelo Tribunal Pleno, razão por que entendo que só a este Colegiado compete privativamente
determinar o arquivamento do respectivo processo, ex-vi do disposto no art. 19, inciso I, alínea "a" do
Regimento Interno/TCU.
2 . \\Min-lmr_482 Varquivo\ Voto1998\52511993.doc
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Assim sendo, acolhendo a proposta alvitrada pela Unidade Técnica, Voto por que o Tribunal
adote a deliberação que ora submeto à consideração dos ilustres Pares
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 15 de julho de 1998.

LINCOLN THÃES DA OCHA
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 437 /98-TCU-Plenário

0

Processo n°: TC-525.119/93-0.
Classe de Assunto: VII — Denúncia formulada pelo Sr. Alberto Oliveira da Rocha, então Presidente da
Câmara Legislativa do Município de Arraial/PI, relativamente a irregularidades praticadas por ex-prefeitos
municipais.
Responsáveis: Odontino Ferreira dos Santos e Francisco Alvarenga Rocha, ex-prefeitos municipais.
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Arraial, Estado do Piauí.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/PI.
Decisão: O Tribunal Pleno, ao acolher as razões expostas pelo Relator, DECIDE determinar o
arquivamento do presente processo.
9. Ata n° 27/98 - Plenário.
Data da Sessão: 15/07/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln
Magalhães da Rocha (Relator).

HOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO II DA ATA N° 27, DE 15-07-1998
(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 439 e
440, adotadas nos processos n's 000.830/98-4 e 022.325/90-5 (com os Anexos 250.326/88-4 e
250.242/91-5), relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado realizada nesta data (Parágrafo
Único do artigo 66 do Regimento Interno).
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GRUPO I - Classe VII - Plenário
TC- 000.830/98-4
Natureza: Administrativo - Realização de estudo determinado no
item 8.2 da Decisão n° 747/97-TCU-Plenário
Interessado: Tribunal de Contas da União
Ementa: Estudos acerca da viabilidade de certame licitatório para
contratação de instrutores e cursos de treinamento de pessoal, bem
como para inscrição de servidores para participação de cursos
abertos a terceiros. Considerações acerca da singularidade dos
serviços. Hipótese de inexigibilidade de licitação, nos termos do
inciso II do art. 25 c/c o inciso VI do art. 13 da Lei n° 8.666/93.
Arquivamento dos autos.
Adoto como Relatório o bem lançado parecer de lavra do Sr. Diretor Marcelo Luiz Souza
da Eira, o qual passo a transcrever:

•

"A Decisão n° 747/97-Plenário determinou à SEGECEX que coordenasse estudo e apresentasse
conclusões sobre a matéria constante do item 8.2 da decisão não acolhida quando da apreciação do TC018.730/96-5, relatado pelo Exmo. Ministro Carlos Átila.
O referido item 8.2 pretendia firmar o seguinte entendimento:
'8.2. considerar enquadrada na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no inciso II do
art. 25, combinado com o inciso VI do art. 13, da Lei n° 8.666/93, a contratação de professores,
conferencistas ou instrutores, para ministrar aulas em cursos de treinamento, de formação ou de
complementação de conhecimentos especializados de servidores, bem como para. sua inscrição em
cursos abertos a terceiros, destinados ao ensino de matérias especializadas, sempre que não se trate
de treinamento baseado em técnicas e métodos padronizados de ensino;'
Eis o teor dos dispositivos legais citados:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em
especial:
1.
para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular,
com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de
publicidade e divulgação;
...
§ 1° Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de
sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização,
aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir
que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do
contrato.
§ 2°
Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os
trabalhos relativos a:

m...
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VI.... treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
§ 1° ...
§ 2° ...
§ 3°
Coube à SAUDI, por determinação da SEGECEX, a elaboração do presente estudo,
desenvolvido com a colaboração do Instituto Serzedello Corrêa - ISC.
Desnecessário discorrer sobre a importância vital do treinamento e aperfeiçoamento de
servidores para a excelência do serviço público. Diante das profundas e rápidas transformações que
nosso mundo vem sofrendo, a sociedade tem cobrado cada vez mais da Administração Pública
respostas precisas para suas demandas. Nesse contexto, as entidades da Administração tomaram
consciência da necessidade imperativa de investir em recursos humanos, formando profissionais
capacitados e atualizados para o desempenho de suas funções.
Essa preocupação com a formação do profissional torna-se ainda mais relevante quando se
trata de servidores especializados e/ou com potencial para assumir cargos de direção. Desses
servidores espera-se não somente que sejam capazes de tomar decisões corretas e coerentes com seu
tempo, mas que saibam pensar, ter criatividade para encontrar soluções inovadoras para antigos ou
Tal perfil somente pode ser encontrado em profissionais bem formados,
novos problemas.
adequadamente treinados e rotineiramente submetidos a reciclagem.
Apesar do consenso quanto à relevância do treinamento de servidores, as principais escolas
dedicadas a essa atividade têm encontrado, na interpretação da Lei de Licitações, um enorme obstáculo
ao desempenho de suas funções, justamente por não conseguirem evitar a contratação rotineira de
instrutores ou de empresas que não atendem aos anseios dos treinandos ou não são os mais adequados
às peculiaridades do público-alvo do treinamento.
A fim de cumprir fielmente os preceitos legais, os órgãos da Administração têm buscado a
modalidade e o tipo de licitação mais adequados ao objeto constituído pelos diversos cursos
demandados por seu pessoal.
O disposto no § 1° do art. 13 da Lei 8.666/93 estabelece que os serviços técnicos profissionais
especializados, quando exigível a licitação, devem ser selecionados, preferencialmente, mediante
concurso. Parece-nos, no entanto, que tal modalidade não se aplica ao caso em análise, uma vez que
não se trata de 'escolha de trabalho técnico, científico ou artístico' (§ 4° do art. 22 da Lei 8.666/93,
grifamos), mas de seleção do instrutor mais adequado ao curso pretendido, em função de seu
currículo, experiência, didática, etc.
Muitos órgãos têm insistido na prática de contratar, mediante dispensa de licitação, pessoas
físicas ou jurídicas para ministrarem cursos específicos, cujos valores se situem abaixo do limite mínimo
para o convite. Quando precisam formar outra turma para a mesma disciplina, repetem o
procedimento, contratando outra ou a mesma pessoa. Essa atitude, na verdade, constitui fracionamento
da despesa e já foi condenada reiteradas vezes pelo Tribunal.
Outras entidades, como a Escola Superior de Administração Fazendária - ESAF, tentam
utilizar a modalidade técnica e preço, cabível 'para serviços de natureza predominantemente intelectual'
(art. 46 da Lei das Licitações). Logo descobrem, porém, que a definição dos critérios para avaliação
das propostas técnicas é extremamente complexa. Além disso, para que a seleção cumpra o objetivo de
escolher a melhor proposta, o julgamento desses critérios precisa ser confiado a uma banca de
examinadores, composta por experts na matéria específica e em didática, aos quais os licitantes
precisam ministrar uma aula e uma síntese do material didático a ser elaborado.
Esse tipo de licitação foi abandonado pela ESAF, pois logo constatou-se ser anti-econômico e
extremamente moroso, já que a diversidade dos cursos oferecidos demandava uma grande quantidade
de bancas examinadoras específicas, para as quais era necessário contratar profissionàis mediante
processo licitatório. Por essa sistemática, portanto, não se atendia ao interesse público.
2
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13. A grande maioria dos administradores tem optado, diante da inaplicabilidade de outros tipos
de licitação, pela seleção baseada no menor preço. É fácil intuir, no entanto, que esse procedimento
poucas vezes permite a escolha de um profissional ou empresa que satisfaça os treinandos,
principalmente quando se trata de treinamento de servidores altamente especializados, em disciplinas
direcionadas para as peculiaridades do serviço executado no órgão contratante. Isso, porque cada
possível instrutor tem características próprias, incomparáveis, como experiência anterior, currículo,
áreas de especialização, publicações, etc. Como admitir que o menor preço possa ser um bom critério
para a escolha?
14. Nesse ponto, valemo-nos das palavras do Exmo. Ministro Carlos Atila no voto que
fundamentou a proposta de decisão ora em exame:
'Excetuados os casos de cursos virtualmente padronizados, que utilizam métodos de ensino de domínio
público - como o são, por exemplo, os cursos de línguas, ou os cursos de utilização de sistemas de
microcomputadores - parece-me inviável pretender que se possa colocar em competição o talento e a
capacidade didática de mestres em matérias de nível superior, sobretudo quando se trata de ministrar
11 conhecimentos especializados, para complementar e aprofundar a formação de profissionais de nível
universitário. São tantas as variáveis que influem na definição do perfil ideal dos professores e instrutores
adequados a cada caso, que dificilmente se pode defender a tese de que haja efetiva 'viabilidade de licitação'
para formalizar tais contratos.'

•

15. Vale registrar que a discussão sobre a exigibilidade de licitação para contratação de
instrutores não é inédita nesta Casa. Em processo relatado pelo Exmo. Ministro Paulo Affonso Martins
de Oliveira, em que se apreciou representação. originária do ISC, o relator considerou 'farta e plausível'
a argumentação no sentido de que 'a realização de certames licitatórios para a contratação de todos os
professores aparenta contrariar o interesse maior do Tribunal de garantir a maior qualidade possível na
formação e capacitação de seus recursos humanos'.
16. O julgamento da citada representação resultou na prolação da Decisão n° 535/96-Plenário,
que autorizou o ISC a:
proceder ao cadastramento de docentes para ministrarem treinamento/aperfeiçoamento na
área-fim do Tribunal;
efetuar, sempre que necessário, a contratação direta, por prazo determinado, dos docentes
previamente cadastrados e selecionados de acordo com o currículo, dando-se preferência aos
professores do local onde realizado o curso;
proceder, nos. demais casos, a licitações para a contratação de instrutores, realizando, dado o
conteúdo didático de cada disciplina, um certame licitatório para cada conjunto de cursos de uma
mesma disciplina.
17. A partir dessa Decisão, e com base no cadastro de instrutores, o ISC tem contratado, sem
licitação, professores para cursos relacionados com o controle externo, área-fim do Tribunal. Os
demais treinamentos têm sido licitados por menor preço, sempre que o valor total estimado supere o
limite para dispensa.
18. O procedimento aprovado para o ISC assemelha-se ao credenciamento utilizado para os
serviços de atendimento médico e ambulatorial, conforme o Enunciado de Decisão n° 324. Entretanto,
a restrição da inexigibilidade aos treinamentos voltados para a área-fim tem causado algumas
dificuldades. A contratação de um curso específico para servidores da área de informática, por exemplo,
exige realização de licitação, ainda que o treinamento desejado seja inteiramente adaptado às
necessidades, às máquinas e aos programas utilizados pelo Tribunal. Com isso, o que muitas vezes
ocorre é que o licitante que oferta o menor preço ministra um curso restrito à sua experiência e
especialidade, que nem sempre satisfaz os analistas de sistemas altamente graduados integrantes do
quadro do Tribunal.
19. Há quem defenda que a inexigibilidade de licitação seja aplicável a toda contratação de
treinamento de servidores, sem qualquer restrição. É o caso do notável Antônio Carlos Cintra do
Amaral, que assevera:
3
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A Administração não pode realizar licitação para treinamento, porque os profissionais ou empresas são
incomparáveis. Não há, portanto, viabilidade de competição. A adoção do tipo de licitação de 'menor preço'
conduz, na maioria dos casos, à obtenção de qualidade inadequada. A de 'melhor técnica' e a de 'técnica e
preço são inviáveis, porque não se pode cogitar, no caso, de apresentação de proposta técnica. A proposta
técnica seria, a rigor, o programa e a metodologia, de pouca ou nenhuma diferenciação. O êxito do
treinamento depende, basicamente, dos instrutores ou docentes. Que são incomparáveis, singulares, o que
torna inviável a competição.' (in Ato Administrativo, Licitações e Contratos Administrativos, Malheiros, r ed.,
1995, pág. 111).
20. Não há como discordar do doutrinador quando salienta que os possíveis instrutores são

incomparáveis. É inegável também que o êxito do treinamento depende da pessoa do instrutor, e não
apenas do programa e da metodologia.
21. A nosso ver, no entanto, quanto mais convencional seja o curso desejado, menor será a
influência da pessoa do instrutor sobre os resultados do treinamento. Por exemplo, se o que se
pretende é um curso de introdução ao processamento de dados, destinado a servidores de nível médio
iniciantes no trato com microcomputadores, certamente haverá um sem número de profissionais ou
empresas capazes de satisfazer plenamente as necessidades da Administração.
22. Existem, portanto, limitações à aplicabilidade do art. 25 da Lei n. 8.666/93 ao treinamento de
servidores. Os cursos mais básicos e convencionais não devem ser contratados com inexigibilidade de
licitação, pois, no caso, a diferença entre os serviços prestados por um ou outro licitante tende a ser
mínima, sem prejuízo do objetivo do treinamento.
23. A propósito, invocamos a lição de Ivan Barbosa Rigolin:
'Nem todo serviço constante do art. 13 tem natureza singular, é o que se pretende ter esclarecido em
definitivo. Um 'treinamento de pessoal' em tiro, ou em datilografia, não deixa de ser um treinamento de
pessoal. e o art. 13 consigna 'treinamento de pessoal' como serviço técnico especializado; mas não é a tal
espécie de treinamento que se refere, pois este não constitui 'serviço técnico profissional especializado'.
porém serviço comum, não singular, que qualquer empresa ou profissional do ramo pode executar
perfeitamente igual, de modo plenamente descritível num edital de licitação, c cujos resultados são
controláveis a todo tempo, e exigíveis, certos e precisos; sempre.' (in Manual Prático das Licitações, Saraiva,
1995, pág. 272).
24. Aliás, a natureza singular do serviço é uma das exigências constantes da Lei para a

O

caracterização da inexigibilidade de licitação. Jorge Ulisses Jacoby Femandes detalha com clareza o
inciso 11 do art. 25 da Lei de Licitações:
"A inviabilidade da competição ocorrerá na forma desse inciso se ficar demonstrado o
atendimento dos requisitos, que devem ser examinados, na seguinte ordem:
referentes ao, objeto do contrato:
que se trate de serviço técnico;
a que o serviço esteja elencado no art. 13 da Lei n. 8.666/93;
que o serviço apresente determinada singularidade;
que o serviço não seja de publicidade ou divulgação;
referentes ao contratado:
que o profissional detenha a habilitação pertinente;
que o profissional ou empresa possua especialização na realização do objeto pretendido;
que a especialização seja notória;
que a notória especialização esteja relacionada com a singularidade pretendida peta
Administração.' (in Contratação Direta sem Licitação, Brasília Jurídica, ia ed., 1995, pág. 306).
25. Analisemos, ponto a ponto, a adequação do serviço de treinamento de pessoal a essas
exigências. Obviamente, trata-se de serviço técnico elencado no art. 13, inciso VI, e o objeto não é
publicidade ou divulgação.
27. Quanto à singularidade do objeto, esta existirá desde que se trate de treinamento diferenciado
em relação ao convencional ou rotineiro do mercado. É singular, por exemplo, um curso de Qualidade
Total perfeitamente adaptado em relação às diretrizes do programa de qualidade implantado no órgão
4
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contratante. Por outro lado, não há singularidade num curso sobre a mesma disciplina baseado apenas
nas teorias existentes e em programas usualmente praticados.
Concordamos, portanto, com a preocupação manifestada na proposta de decisão em estudo,
quanto à necessidade de que o treinamento em questão não seja 'baseado em técnicas e métodos
padronizados de ensino'. Entretanto, por acreditarmos ser essa definição suscetível a diferentes
interpretações, preferimos falar em cursos desenvolvidos ou adaptados especificamente para o
atendimento das necessidades do contratante e/ou voltados para as peculiaridades dos prováveis
treinandos. Treinamentos com essas características serão certamente singulares.
Com relação à habilitação e à especialização do contratado, acreditamos que nenhum
contratante de boa-fé deixaria de exigi-las. Resta, portanto, analisar a questão da notória especialização
e sua relação com a singularidade do objeto.
O conceito de notória especialização, contido no § 10 do art. 25 da Lei 8.666/93, refere-se a
requisitos, relacionados com as atividades do profissional, que permitam inferir que o seu trabalho é
essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.
É sensivelmente predominante na doutrina a tese de que o notório especialista não é,
necessariamente, o único prestador do serviço pretendido. Precisa ser, no entanto, indiscutivelmente o
mais adequado à plena satisfação do objeto. Citamos alguns autores que comungam esse pensamento:
"A inviabilidade de competição, nos casos de prestação de serviço, ocorre quando presentes
certos elementos característicos.
O caso mais evidente ocorre quando uma única pessoa se encontre em condições para executar
um serviço. Não haverá competição possível quando inexistir pluralidade de particulares habilitados
a satisfazer a Administração Pública. Essa, porém, é uma situação excepcional. Estatisticamente,
configura uma hipótese extremamente rara. Há casos mais comuns de aplicação do art. 25, inc.
(Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações c Contratos Administrativos, 4a edição, 1995,
pág. 170);
`...Por certo poderíamos, no plano abstrato, afirmar a possibilidade de se realizarem
procedimentos seletivos (não 'licitações', note-se) para as contratações desse tipo de serviços, visto
que, embora tenham natureza singular, não são os únicos (isto é, mais de um profissional e mais de
uma empresa podem prestá-los).
. A realização de licitações nesses casos, no entanto — 1°- seria incompatível com o princípio
do julgamento objetivo da licitação e — 2° - desatenderia ao interesse público'. (Eros Roberto Grau,
in Licitação e Contrato Administrativo - Estudos sobre a Interpretação da Lei, Malheiros, 1995, pág.
88)
'Destarte, a primeira verificação que fazemos é a de que a notória especialização traz em seu
bojo uma singularidade subjetiva, isto é, de seu executor. Note-se que dissemos singularidade e não
exclusividade.
Evidentemente, se alguém for único na matéria, a licitação tornar-se-ia não mais despicienda,
mas impossível. Haveria, desta maneira, impossibilidade fálica de licitar! ' (Lúcia Valle Figueiredo, in
Direitos dos Licitantes, Malheiros, 3' ed., 1992, pág. 33).
Não podemos esquecer, no entanto, que, conforme os requisitos sintetizados por Jorge
Ulisses Jacoby Fernandes na obra anteriormente mencionada, a notória especialização precisa estar
relacionada com a singularidade pretendida pela Administração. Portanto, cabe ao administrador
avaliar se determinado profissional é ou não notório especialista no objeto singular demandado pela
entidade, baseando-se, para tal julgamento, no desempenho anterior do candidato e nas demais
características previstas no § ia do art. 25 da Lei de Licitações.
Quem, senão o administrador, poderá dizer se determinado instrutor é 'essencial e
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato', no caso, um curso
perfeitamente direcionado para o atendimento das peculiaridades do órgão contratante? Apenas ele,
mediante motivação em que relacione as razões da escolha, poderá identificar no professor ou na
empresa contratada os requisitos essenciais impostos pelas particularidades do treinamento pretendido.
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Sobre a prerrogativa da Administração de avaliar a notória especialização do candidato,
invocamos novamente os ensinamentos de Eros Roberto Grau, na mesma obra já citada:
'...Impõem-se à Administração - isto é, ao agente público destinatário dessa atribuição - o
dever de inferir qual o profissional ou empresa cujo trabalho é, essencial e indiscutivelmente, o mais
adequado àquele objeto. Note-se que embora o texto normativo use o tempo verbal presente ('é,
essencial e indiscutivelmente, o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato), aqui há
prognóstico, que não se funda senão no requisito da confiança. Há intensa margem de
discricionariedade aqui, ainda que o agente público, no cumprimento daquele dever de inferir, deva
considerar atributos de notória especialização do contratado ou contratada.'(pág. 77)
Ressaltamos, ainda, que a Lei não exige que o notório especialista seja famoso ou
reconhecido pela opinião pública. De acordo com o texto legal, o conceito do profissional, no campo
de sua especialidade, decorre de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização,
aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades. Citamos
novamente Jorge Ulisses Jacoby Femandes:
"A reputação da notoriedade só precisa alcançar os profissionais que se dedicam a uma
atividade, sendo absolutamente dispensável, ou impertinente, a fama comum, que a imprensa não
especializada incentiva' (in Contratação Direta sem Licitação, pág. 316).
Diante disso, em se tratando de treinamento ou aperfeiçoamento de profissionais de nível
superior, em disciplinas específicas, o instrutor escolhido terá que ser um notório especialista. Caso
contrário, que contribuição poderá trazer para a formação dos treinandos? O administrador que
contratar um profissional não conceituado no campo de suas atividades será condenado antes pelos
próprios alunos do que pelos órgãos de controle. A realização de licitação, no caso, poderia inclusive
afastar aquele profissional mais adequado ao objeto, que talvez não se sentisse a vontade em ter seu
currículo ou seu vasto conhecimento especifico submetidos à comparação com os parcos talentos
iniciantes despreparados.
Com fundamento em todas essas colocações, consideramos necessário e oportuno que se
firme o entendimento de que se enquadra na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no inciso II
do art. 25, combinado com o inciso VI do art. 13, da Lei 8666/93 a contratação de professores,
conferencistas ou instrutores, para ministrar aulas em cursos de treinamento, de formação ou de
complementação de conhecimentos de servidores especializados, desde que se trate de cursos
desenvolvidos especificamente ou adaptados para o atendimento das necessidades do contratante e/ou
voltados para as peculiaridades dos prováveis treinandos.
No que se refere aos demais treinamentos, baseados em programas convencionais ou dirigidos
a servidores não especializados, é necessária a licitação, já que inexiste singularidade no *serviço ou não
há necessidade de contratação de notório especialista. Ou seja, há viabilidade de competição.
Na contratação desses treinamentos, não menos importantes para a Administração Pública, é
perfeitamente possível selecionar, no rigor de um procedimento licitatório, a proposta mais vantajosa
para a Administração. Persiste, no entanto, a possibilidade de que, apesar da criteriosa definição dos
requisitos para a qualificação técnica, o licitante vencedor apresente deficiências na capacidade técnica
ou didática. Trata-se de uma dificuldade comum às licitações de serviços técnicos profissionais, onde
se procura avaliar pessoas e não apenas produtos.
Uma das formas de minimizar essa dificuldade é o instituto do credenciamento, semelhante ao
realizado pelo ISC. Partindo de um universo de candidates conhecidos, fica mais fácil encaminhar as
licitações nas modalidades de convite ou tomada de preços. Persiste, no entanto, a possibilidade de que
um licitante desconhecido tome conhecimento do instrumento convocatório e se apresente para
concorrer ao objeto licitado.
Outro procedimento possível seria a utilização da pré-qualificação, instituída pelo art. 114 da
Lei 8.666/93 e aplicável quando o objeto da licitação recomende análise mais detida da qualificação
técnica dos interessados. O inconveniente no caso, e que essa sistemática é aplicável apenas às
concorrências. O administrador que desejar utilizar a pré-qualificação precisará adotar a modalidade de
6
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concorrência ainda que o valor estimado do objeto esteja situado na faixa do convite ou da tomada de
preços, o que proporcionará um processo mais moroso.
Acreditamos que uma das melhores maneiras de reduzir o risco de insatisfação na contratação
de instrutores seja a troca de informações entre as diversas escolas de servidores públicos. Dessa
forma, o mau desempenho de um profissional ou empresa contratado por um órgão da Administração
seria comunicado às demais entidades.
De acordo com o § 2° do art. 36 da Lei de Licitações, 'a atuação do licitante no cumprimento
de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral'. Já o § 2° do art. 34 faculta às
unidades administrativas utilizarem se de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da
Administração Pública. Com base nesses dois dispositivos, unidades como o ISC e o Instituto
Legislativo Brasileiro - ILB poderiam aliar-se a entidades como a ESAF e a ENAP, constituindo um
banco de informações cadastrais comum, no qual seriam registradas as ocorrências verificadas no
cumprimento dos contratos de cada órgão. Tais informações, devidamente anotadas nos registros
cadastrais de cada entidade contratante, poderiam ser consideradas quando do credenciamento de
docentes.
O procedimento sugerido permitiria a unidades relativamente novas, como o ILB do Senado
Federal, aproveitar-se da experiência de escolas tradicionais.
Retomando à proposta de decisão em estudo, consideramos desnecessário firmar
entendimento quanto à inexigibilidade de licitação para inscrição de servidores em cursos abertos a
terceiros.
Os cursos abertos para os quais não cabe licitação são aqueles inusitados, quer por não haver
previsão de sua repetição, quer pela indiscutível notoriedade do instrutor, ou ainda aqueles oferecidos
por uma única empresa. Em todos os casos o texto da Lei é suficientemente claro: há inviabilidade de
competição.
Para os cursos regularmente oferecidos por mais de uma empresa, não há que se falar em
inexigibilidade, pois não há singularidade no objeto e, portanto, a competição é perfeitamente possível.
O que pode ocorrer é o desinteresse dos prestadores do serviço em participarem de certame licitatório,
o que caracterizaria a hipótese de dispensa de licitação prevista no inciso V do, art. 24 (licitação vazia).
Finalmente, não é demais registrar que, no caso de qualquer contratação direta, o preço
ajustado deve ser coerente com o mercado. No caso específico do treinamento de servidores,
acreditamos que o contratante deva certificar-se de que o preço seja compatível com o de outros
contratos firmados no âmbito do próprio órgão e da Administração em geral, permitida a graduação em
função da excelência do notório especialista contratado.
49 Por todo o exposto, propomos que o Tribunal firme o seguinte entendimento, em caráter
normativo:
enquadra-se na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no inciso II do art. 25,
combinado com o inciso VI do art. 13, da Lei 8.666/93, a contratação de professores, conferencistas ou
instrutores, para ministrar aulas em cursos de treinamento, de formação ou de complementação de
conhecimentos de servidores especializados, desde que se trate de cursos desenvolvidos
especificamente ou adaptados para o atendimento das necessidades do contratante e/ou voltados para as
peculiaridades dos prováveis treinandos; e
é permitido, com fundamentos no § 2° do art. 34, combinado com o § 2° do art. 36, da Lei
8.666/93, que as unidades e entidades da Administração Pública troquem entre si informações
cadastrais relativas ao desempenho de profissionais e empresas contratadas para ministrar cursos de
treinamento de servidores."
-

O Sr. Secretário de Controle Externo remeteu o resultado do trabalho realizado à
2.
apreciação do Relator.
É o Relatório
7
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Inicialmente parabenizo a Unidade Técnica pelo excelente trabalho apresentado, ao qual
dou minha adesão quanto às ponderações expendidas
Registro minhas ressalvas apenas no que toca à dificuldade quanto à especificação que
2
requer em sua proposta. Quais seriam os cursos "desenvolvidos especificamente ou adaptados para o
atendimento das necessidades do contratante e/ou voltados para as peculiaridades dos prováveis
treinandos"? Um curso de Direito Administrativo ou Constitucional se enquadrariam na hipótese sugerida,
no caso deste Tribunal? Ante as dificuldades práticas de gerenciamento antevista nesse entendimento,
penso que outro caminho deve ser perseguido pela Administração Pública.
É notoriamente sabido que na maioria das vezes, no caso concreto, é difícil estabelecer
padrões adequados de competição para escolher isentamente entre diferentes professores ou cursos,
tornando-se complicado comparar o talento e a capacidade didática dos diversos mestres.

•

Aliás, essa realidade já foi reconhecida pela doutrina do direito administrativo. O mestre
Ivan Barbosa Rigolin, ao discorrer sobre o enquadramento legal de natureza singular empregado pela.
legislação ao treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, ainda quanto à aplicação do art. 23, inciso II, do
Dec.-lei n° 2.300/86, defendia que:
"A metodologia empregada, o sistema pedagógico, o material e os recursos didáticos, os
diferentes instrutores, o enfoque das matérias, a preocupação ideológica, assim como todas as demais
questões fundamentais, relacionadas com a prestação final do serviço e com os seus resultados - que são o
que afinal importa obter -, nada disso pode ser predeterminado ou adrede escolhido pela Administração
contratante. Aí reside a marca inconfundível do autor dos serviços de natureza singular, que não executa
projeto prévio e conhecido de todos mas desenvolve técnica apenas sua, que pode inclusive variar a cada
novo trabalho, aperfeiçoando-se continuadamente.
Por todas essas razões entendeu a lei de licitações de classificar na categoria de serviço
técnico profissional especializado, o trabalho de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal da
Administração, por particulares (pessoas fisicas ou jurídicas); sendo de natureza singular o serviço, será
fatalmente diferente um treinamento de outro, ainda que sobre os mesmos temas, quando ministrado por
particulares diversos. E, desse modo, sendo desiguais os produtos que os variados profissionais oferecem,
torna-se inexigível a licitação por imperativo lógico que consta do art. 23, inciso II, do Dec.-lei n°
2.300/86." ( "Treinamento de Pessoal - Natureza da Contratação" in Boletim de Direito Administrativo Março de 1993, págs. 176/79- grifo nosso)
Nessa mesma linha de raciocínio, destaco pensamento do administrativista Antônio Carlos
Cintra do Amaral, que ao discorrer sobre a contratação de profissional para realização de treinamento de
pessoal, assevera que:
"Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal é serviço técnico profissional especializado,
previsto no art. 13, VI, da mesma Lei n° 8.666/93. Em princípio, é de natureza singular, porque é
conduzido por uma ou mais pessoas fisicas, mesmo quando a contratada é pessoa jurídica. A singularidade
reside em que dessa ou dessas pessoas fisicas (instrutores ou docentes) requer-se: a) experiência;
b)domínio do assunto; c) didática; d) experiência e habilidade na condução de grupos, freqüentemente
heterogêneos inclusive no que se refere à formação profissional; e) capacidade de comunicação.
Como não se pode dissociar o treinamento do instrutor ou docente,
essa singularidade subjetiva é também objetiva. Vale dizer: também o serviço por ele prestado é
8
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singular " ( "Ato Administrativo, Licitações e Contratos Administrativos", Malheiros Editores, 1995,
pág. 110)
6
A doutrina é pacífica no sentido de que não se licitam coisas comprovadamente desiguais.
Lúcia Valle Figueiredo em seu parecer intitulado "Notória Especialização"(Revista do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, número 44, 2° semestre de 1978, pág. 25/32) ressalta que no momento em que
se passa a confrontar coisas que não são cotejáveis, a comparação se torna impossível, não havendo
possibilidade de se falar em afronta ao princípio da isonomia nesses casos, pois só se pode falar em
isonomia na medida em que se comparam coisas cotejáveis. Outro ponto que torna a licitação inviável diz
respeito ao fato de que há que se ter critérios objetivos para realizar uma licitação, aspecto esse, como
visto, prejudicado na contratação em exame.
A exceção à regra geral estabelecida pelo Prof Rigolin, no parecer já mencionado, diz
respeito à contratação de treinamentos concernentes a serviços braçais, ou mecanográficos, ou de
trabalhos de índole fisica, que não exigem uma maior escolarização dos instrutores. Dá como exemplos:
adestramento de guardas; datilografia; digitação; orientação para pesquisa. Mas, mesmo nesses casos,
entendo defensável a contratação direta, alicerçado nos mesmos argumentos expendidos até aqui, pois a
condução do treinamento continua sendo personalíssima e a experiência do instrutor contratado faz
diferença quanto aos resultados alcançados
Nesse ponto, destaco pesquisa empreendida pelo Instituto Sezerdello Correia e a
Universidade de Brasília - UNB, que dentre as conclusões a que se chega, a partir da análise dos dados
colhidos, é que no atual estágio de desenvolvimento da educação no Brasil, onde não há cultura de
padronização, torna-se necessário garantir a qualidade didática a todos os níveis de treinamentos,
despontando como diferencial significativo nos resultados de avaliação dos treinamentos estudados a
intervenção do instrutor (Projeto Impact - Convênio ISC/TCU e FUB, Instituto de Psicologia,
Departamento de Psicologia Social e do Trabalho) Ou seja, a realidade brasileira hoje vivencia que
mesmo nos cursos que já atingiram certa padronização, a atuação do instrutor ainda faz diferença,
afetando os bons resultados almejados no treinamento. Esse fato está estreitamente relacionado com as
deficiências observadas na elaboração de manuais padronizados de ensino no Brasil.

•

A aplicação da lei deve ser compatível com a realidade em que está inserida, só assim o
direito atinge seus fins de assegurar a justiça e a equidade social.
Nesse sentido, defendo o
posicionamento de que a inexigibilidade de licitação, na atual realidade brasileira, estende-se a todos os
cursos de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, fato que pode e deve evoluir no ritmo das mudanças
que certamente ocorrerão no mercado, com o aperfeiçoamento das técnicas de elaboração de manuais
padronizados de ensino Essa evolução deve ser acompanhada tanto pelos gestores como pelos órgãos de
controle, no âmbito de suas atuações. Assim, desponta, a meu ver, com clareza que a inexigibilidade de
licitação para contratação de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, na atualidade, é regra geral, sendo
a licitação exceção que deve ser averiguada caso a caso pelo administrador.
Destarte, partilho do entendimento esboçado pelo Ministro Carlos Átila no sentido do
reconhecimento de que há necessidade de assegurar ao Administrador ampla margem de discricionariedade
para escolher e contratar professores ou instrutores. Discricionariedade essa que deve aliar a necessidade
administrativa à qualidade perseguida, nunca a simples vontade do administrador. Pois, as contratações
devem ser, mais do que nunca, bem lastreadas, pois não haverá como imputar à legislação, a culpa pelo
insucesso das ações de treinamento do órgão sob sua responsabilidade.
11
Por derradeiro, assinalo que entendo pertinente que, ante o interesse público que reveste a
matéria, seja retirado o sigilo dos autos e publicada em Ata a Decisão ora proferida.
9
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Isso posto, acompanho em parte a Unidade Técnica e VOTO no sentido de que o Tribunal
adote a deliberação que ora submeto ao E. Colegiado

•

T.C.0 , Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 15 de julho
de 1998.

ADHEMAR PALA-D I GHISI
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DECISÃO N° 4 39/98 TCU - Plenário
-

1.Processo TC n° 000.830/98-4
2.Classe de Assunto: VII — Administrativo
3.Interessado: Tribunal de Contas da União
4.Órgão: Secretaria Geral de Controle Externo - SEGECEX
5.Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: Secretaria de Auditoria - SAUDI
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. considerar que as contratações de professores, conferencistas ou instrutores para ministrar cursos
de treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal, bem como a inscrição de servidores para participação de
cursos abertos a terceiros, enquadram-se na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no inciso II
do art. 25, combinado com o inciso VI do art. 13 da Lei n° 8.666/93;
8.2. retirar o sigilo dos autos e ordenar sua publicação em Ata; e
8.3. arquivar o presente processo.
Ata n° 27/98 - Plenário.
Data da Sessão: 15/07/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos José.'l e nio Barreto de Macedo e
Lincoln Magalhães da Rocha. dp

HOMERO SANTOS
Presidente
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GRUPO II- CLASSE VII- Plenário
TC-022.325/90-5 - SIGILOSO
Anexo: TC-250.326/88-4
TC-250.242/91-5
NATUREZA: Denúncia
UNIDADE: Prefeitura Municipal de São Desidério/BA
RESPONSÁVEL: Felisberto Ferreira dos Anjos, ex-Prefeito
INTERESSADO: Identidade Preservada (art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92,
c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da Resolução TCU n° 77/96).
EMENTA: Denúncia. Irregularidades na aplicação de recursos federais
transferidos a município mediante convênio. Conhecimento. Realização
de diligências. Improcedência. Arquivamento dos autos. Cancelamento
do sigilo.

Adoto como Relatório o judicioso parecer do Ministério Público junto a este Tribunal, da lavra
do Senhor Subprocurador-Geral, Dr. Jatir Batista da Cunha (fls. 254/255):
"Trata-se de denúncia contra o ex-Prefeito de São Desidério - BA, Sr. Felisberto Ferreira dos
Anjos, acerca de possíveis irregularidades na gestão de recursos federais oriundos de convênios firmados
entre aquela municipalidade e órgãos da União.
A Unidade Técnica propõe, em conclusão de fls. 253, que sejam desanexados da presente as
Tomadas de Contas Especiais TC-250.242/91-5 e TC-250.326/88-4, bem como que se considere revel o
responsável e que as contas em pauta sejam julgadas irregulares, de acordo com o artigo 159 do R1TCU.
É sugerido ainda que apresente denúncia seja encerrada e, posteriormente, arquivada, e que
seja comunicado ao denunciante a decisão que vier a ser proferida.
Quanto à proposta de desanexação, indubitavelmente que os dois processos mencionados, por
terem sido transformados em TCEs, não podem prescindir de julgamento, a menos que se tratasse de
contas iliquidáveis, que não é o caso, o que impõe desvincularem-se dos autos a que se anexaram.
Entretanto, de acordo com o Sistema CAPT, apenas o TC-250.326/88-4 encontra-se na
situação de 'anexado'. Já o TC-252.242/91-5, por sua vez, encontra-se como 'reaberto'.
Dessa forma, a providência de desanexação só se faz necessária para o primeiro dos TCs
acima. Quanto ao outro, deve seguir seu curso normal.
Ademais disso, é de ver-se que praticamente toda a documentação referente aos atos
processuais posteriores à transformação de ambos os processos em Tomadas de Contas Especiais
encontra-se acostada a este TC-022.325/90-5, o que importa dizer que, dada a autonomia que os
processos passarão novamente a ter, mister se faz que se extraiam cópias de todas as peças
comprobatórias de que foi observado o devido processo legal e que estas sejam anexadas aos respectivos
processos, evitando-se dessa forma possíveis futuros questionamentos.
Quanto à proposição de encerramento do processo e arquivamento destes autos de denúncia,
deve-se observar que a peça acusatória dava conta de possíveis irregularidades na aplicação de recursos
federais oriundos do então Ministério da Educação e Cultura, da extinta Fundação Legião Brasileira de
Assistência - LBA, da Fundação Educar e do Ministério da Saúde, surgindo a questão dos recursos do
Fundo Especial (Lei n° 7.525/86), incidentalmente, no curso da inspeção realizada pela SECEX/BA.
Ocorre, no presente momento, a seguinte situação, conforme pesquisa no sistema CAPT deste
Tribunal:
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a) Fundação Educar (Ministério da Educação) - TC-279.064/93-4 - contas julgadas
regulares com ressalva, em 05.08.97- 1 a Câmara - Ata n°27/97;
b).FNDE - TC-011.076/89-5 - contas julgadas irregulares em 08.03.94- la Câmara - Ata n°
06/94 - constando atualmente como 'reaberto';
Ministério da Saúde - TC-279.286/93-7 - contas julgadas regulares com ressalva e
quitação ao responsável, em 02. 12.97 - 1 a Câmara - Ata n° 43/97; e
LBA - conforme noticiado nos autos, não há pendências quanto aos recursos recebidos por
conta de convênios com essa extinta entidade.
Do exposto, é de concluir-se que o objeto da denúncia ora em análise encontra-se esgotado,
à exceção do que se refere ao TC-011.076/89-5, relativo às contas do FNDE, exercício de 1994, que
foram reabertas, mas que, por se constituírem instrumento autônomo, prescindem, em tese, de que o
presente processo permaneça em aberto, razão por que é de se acolher a proposta de encerramento e
arquivamento formulada pela Unidade Técnica.
Por fim, quanto aos recursos do Fundo Especial, exercícios de 1987 e 1988, cumpre registrar
que este Tribunal vem aceitando como válidos, independentemente de outros documentos de
comprovação, os demonstrativos elaborados nos moldes previstos na Resolução TCU n° 229/87, a
exemplo daqueles inseridos às fls. 97 e 99. Entretanto, especificamente no caso vertente, quando da
verificação local efetuada por agentes desta Corte, não se puderam colher elementos suficientes para
confirmar a veracidade dos dados apresentados nos documentos em pauta, motivo pelo qual também aqui
é de se acolher a proposição da Unidade Técnica, com a tão-só ressalva de que, caso se tenha,
efetivamente, por irregulares as contas em apreço, a determinação de devolução dos recursos não pode
ser no sentido de que estes se destinem aos cofres do Tesouro Nacional, mas sim aos da municipalidade."
É o Relatório
VOTO
Estou de acordo com a Unidade Técnica e com o Ministério Público quando concluem pelo
arquivamento dos presentes autos, visto que o objeto da denúncia ora em análise se encontra esgotado, ante
a verificação de que foram prestadas contas, aos órgãos repassadores, dos recursos transferidos ao Município
mediante convênios com entidades federais (item 9 da instrução de fl. 253).
As Tomadas de Contas Especiais instauradas dizem respeito a matéria estranha à denúncia, pois
se referem a recursos do Fundo Especial.
Considerando que toda documentação referente aos atos processuais posteriores à
transformação dos processos TC-250.242/91-5 e TC-250.326/88-4 em Tomadas de Contas Especiais se
encontram inseridas neste processo, é pertinente o encaminhamento destes autos à Secex/BA para a extração
de cópias e anexação das mesmas aos respectivos processos, com vistas a subsidiar o seu julgamento.
Assim, com essas considerações, VOTO por que o Tribunal de Contas da União adote a
DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 15 de julho de 1998

Carlos lktila Álvares da Silva
Ministro Relator
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Processo n° TC-022.325/90-5 - Sigiloso. Anexos: TC-250.326/88-4 e TC-250.242/91-5.
Classe de Assunto: VII - Denúncia acerca de irregularidades verificadas na aplicação de recursos federais
repassados a município, mediante convênio.
Responsável: Felisberto Ferreira dos Anjos, ex-Prefeito.
Unidade: Prefeitura Municipal de São Desidério/BA.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha, Subprocurador-Geral.
Unidade Técnica: Secex/BA.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos art. 53, §§ 30
e 4°, e 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92, DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia e considerá-la improcedente;
8.2. determinar a desanexação do TC-250.326/88-4 deste processo, e o encaminhamento do mesmo e do
TC-250.242/91-5 à Secex/BA, para inserir cópias dos documentos de fls. 83 e segs. aos respectivos processos,
com vistas a subsidiar o julgamento de mérito;
8.3. encaminhar ao denunciante, para conhecimento, cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto
que a fundamentam;
8.4. determinar o arquivamento deste processo (TC-022.325/90-5); e
8.5. levantar a chancela de "sigiloso" aposta no presente processo.
Ata n° 27/98 - Plenário.
Data da Sessão: 15/07/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo
e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS Á ILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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