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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,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto e Bento José Bugarin, dos MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha, bem como do ProcuradorGeral, 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 do
Ministro Iram Saraiva e do Auditor Benjamin Zymler, por motivo de férias, e, ainda, do Ministro Valmir
Carnpelo, em missão oficial deste Tribunal no exterior (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° 27, da Sessão Ordinária realizada em 15 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).
VISITA DE TRABALHO ÀS SECRETARIAS DE CONTROLE EXTERNO NOS ESTADOS DE
SERGIPE, ALAGOAS E RIO DE JANEIRO
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Comunico ao Plenário que, no período de 16 a 20 do corrente mês, estive nas Secretarias
de Controle Externo nos Estados de Sergipe, Alagoas e Rio de Janeiro.
Em Aracaju, no dia 16 de julho, visitei a SECEX-SE, onde percorri todas as suas
dependências e mantive contatos com os seus diretores e servidores em seus locais de trabalho. Nessa
oportunidade, estive, também, na sede do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, onde foi assinado
Acordo de Cooperação Técnica com aquela Corte de Contas Estadual. À solenidade, estiveram presentes
seu Presidente, Conselheiro Carlos Pinna de Assis, e os Conselheiros Juarez Alves Costa, Tertuliano
Azevedo, Hildegard Azevedo, Heráclito Rolemberg, Carlos Alberto Sobral de Souza e Antônio Manoel
de Carvalho Dantas, além de seu Procurador-Geral, Dr. Carlos Waldemar Rezende Machado, e outras
autoridades, dirigentes e servidores daquele Tribunal.
No dia seguinte, 17 de julho, em Maceió-AL, tive a satisfação de inaugurar o Edificio
Ministro Freitas Cavalcanti, sede própria da Secretaria de Controle Externo deste Tribunal no Estado de
Alagoas, projeto idealizado pelo Arquiteto Lelé e executado pelo Centro Tecnológico da Rede Sarah.
À essa solenidade compareceram altas autoridades federais, estaduais e municipais, dentre
as quais destaco: Ministro Pedro Acioly, do Superior Tribunal de Justiça; Conselheiro Isnaldo Bulhões,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas; Conselheiros José de Melo Gomes e Roberto
Pessoa, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas; Juiz Inaldo Ferreira de Souza, Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas; Juizes José Abílio Neves Souza, José Cirilo dos Santos e
Osanir de Lavor, do TRT de Alagoas; Juiz Geraldo Tenório Silveira, Presidente do TRE-Alagoas; Dr.
José Marques Silva, Procurador-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas; Dra. Inacinha
Ribeiro Chaves, Procuradora-Chefe da Procuradoria da União em Alagoas; Dr. Delson Lira da Fonseca,
Procurador da República em Alagoas; Dr. João Edson Damasceno Ribeiro, Superintendente da Polícia
Rodoviária Federal; Frei Severino Batista de França; Dr. Raul José da Silva Júnior, Secretário-Geral da
Presidência do TRT-Alagoas; Dra. Helena Beatriz Westphalen Sornelas Câmara, Secretária do Tribunal
Pleno do TRT-Alagoas; Dr. Nicanor da Rocha Júnior, Diretor-Geral do TRT-Alagoas; Dr. Eugenio
Lisboa Vilar de Melo Júnior, Diretor da Secretaria de Orçamento e Finanças do TRT-Alagoas; Dr. Sérgio
Santos de Lucena e Mello, Diretor da Secretaria Administrativa do TRT-Alagoas; Dra. Luiza Gonzaga
Álvares de Oliveira, Delegada Federal de Controle; Dra. Terezinha Wedia P. Santos, Delegada da Receita
Federal; Dr. Jayme Lustosa de Altavilla, Secretário de Estado da Cultura; Dr. Celso Freitas Cavalcanti,
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representante do Presidente da TELASA; Dr. Eládio Assenci Prado, Presidenresecl-dotáTSIaEVA8C-Alagoas; Cel.
PM Erinaldo Soares de Cerqueira, Comandante do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas;
Professor Francisco de Assis Verçosa Amorim, Diretor da Escola Agrotécnica Federal de Satuba; Dr.
George Delfino do Nascimento, Superintendente do Banco do Brasil; Dr. Laécio Roberto Lemos de
Souza, Superintendente da Caixa Econômica Federal; Dr. Ildefonso Antonio Tito Uchôa Lopes, Delegado
Regional do Trabalho; Dra. Maria Angélica Cavalcante de Melo, Delegada do MEC; Dr. Nivaldo Alves
de Lima, Delegado do MME; Dr. Paulo Gois Machado, Diretor Regional da ECT; Dr. Ereal Rodrigues
Cavalcante, Chefe do Escritório de Representação do Ministério da Saúde; Dr. Antônio de Pádua
Cavalcante, Presidente do CRM-AL; Dr. Canuto Medeiros de Castro, Presidente do Conselho Regional
do SENAC; Dr. Leonardo Rocha Fortes, Presidente do CRECI-AL; Dra. Maria Clara Bugarin, Presidente
do CRC; Dra. Maria Rita Webster de Moura Vieira, Presidente do COREN; Dr. Paulo Bezerra Nunes,
Presidente do CRMV; Dr. Silvino Gonzaga Bentes, Presidente do CREA; Dr. Clarício Alvim Bugarin;
Dr. Luiz Barreto Goes; Prof. Manoel de Souza Câmara; Dr. Cláudio Vieira de Souza, representando o
Superintendente da SUDENE; Dr. Adovaldo Albuquerque Alves, Prefeito de Major Izidoro; Dr. Cícero
Ezequiel Silva, Prefeito de Viçosa; Dr. Deraldo Romão de Lima, Prefeito de Santa Luzia do Norte; Dr.
Fernando Sérgio Lira Neto, Prefeito de Maragogi; Dr. Jorge Alves Cordeiro, Prefeito de Porto Calvo; Dr.
José Damascena Filho, Prefeito de Dois Riachos; Dr. José Gomes dos Santos, Prefeito de Senador
Teotônio Vilela; Dr. José Gualberto Pereira, Prefeito de Olho D'Agua do Casado; Dr. Kleber de Amorim
Tenório, Prefeito de Boca da Mata; Dr. Lúcio Flávio da Costa, Prefeito de São Miguel; Dra. Maria José
de C. Nascimento, Prefeita de Palmeira dos índios; Dra. Silvana Maria C. Costa Pinto, Prefeita de
Fleixeiras; Dr. Manoel Costa Tenório, Prefeito de Quebrangulo; Drs. Arthur César Pereira de Lira e
Jaudeni da Silva Coutinho, Vereadores da Câmara Municipal de Maceió, e o Dr. Valter Lima Cavalcanti,
ex-Secretário da SECEX-Alagoas, representando a Associação dos Servidores Aposentados e
Pensionistas do Tribunal de Contas da União.
O Ministro da Justiça, Senador Renan Calheiros, na oportunidade, enviou o seguinte
telegrama:
'Agradeço honroso convite para solenidade de inauguração da nova sede da Secretaria de
Controle Externo do Tribunal de Contas da União no Estado de Alagoas. Lamentando não poder
comparecer em razão de estar participando da Reunião de Ministros da Justiça de Países
lberoamericanos em Lisboa, sirvo-me do ensejo para enviar meus cordiais cumprimentos pela realização
do importante evento. Atenciosamente, Renan Calheiros, Ministro de Estado da Justiça.'
Nas visitas às SECEXs Sergipe e Alagoas tive a honra de ser acompanhado pelo Ministro
Bento José Bugarin e pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. Na inauguração da Secex-Alagoas
foi descerrada a Placa que dá o nome de Ministro Bento Bugarin ao Auditório daquela Unidade Técnica.
O Coral do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas encerrou a solenidade de inauguração
da SECEX-Alagoas.
À solenidade de inauguração, estiveram, também, presentes os seguintes servidores desta
Casa: Dr. José Nagel, Secretário Geral de Controle Externo; Dr. Antônio José Ferreira da Trindade,
Secretário-Geral de Administração; Dr. Eugenio Lisboa Vilar de Melo, Secretário-Geral das Sessões; Dr.
Antônio de Miranda Castro, Secretário de Controle Interno; Dr. Clímaco Romualdo de Carvalho,
Secretário de Controle Externo no Estado de Sergipe; Dr. Paulo Pereira Teles, Secretário de Controle
Externo no Estado da Bahia; Dr. Élsio Jeová dos Santos, Secretário de Controle Externo no Estado de
Minas Gerais; e Dr. José de Jesus Aguiar, Assistente da Presidência.
Agradeço, nas pessoas do Dr. Edimilson Monteiro Batista e Clímaco Romualdo de
Carvalho, toda a atenção, gentilezas e hospitalidade com que os dirigentes e servidores das SECEXs
Alagoas e Sergipe me distinguiram e à delegação que presidi.
Na segunda feira, dia 20 de julho corrente, presidi singela cerimônia de inauguração da
reforma da sede própria da SECEX Rio de Janeiro, oportunidade em que homenageamos os Ministros
Luiz Octavio Pires e Albuquerque Gallotti, Ivan Luz, Luciano Brandão Alves de Souza, a Ministra Elvia
Lordello Castello Branco e o Ministro-Substituto Benjamin Zymler, dando seus nomes a algumas das
dependências daquela SECEX, que, em tempos remotos, foi a sede deste Tribunal, no antigo Distrito
Federal.
Compareceram à cerimônia o Conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes, VicePresidente, no exercício da Presidência do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro/RJ; Dra.
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Elizabeth Riguetti, representando o Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro; Prof. Marco Antonio Lucidi,
Diretor-Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Dr. Mauro
Fernandes Orofino Campos, Presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro; Dr. Ivan Esteves,
Liquidante da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro; Dr. José Carlos Mello Rego, Delegado do
Ministério do Trabalho/RJ; Dr. Ruy Lourenço Martins, Presidente da Empresa de Processamento de
Dados da Previdência Social; Vice-Almirante Otávio Mello Almeida Filho, Presidente da Empresa
Gerencial de Projetos Navais; Dr. Jorge Barbosa Marques, Diretor-Geral da Escola Técnica Federal de
Química/RJ; Dr. Marcos César Vasconcellos, Presidente da Financiadora de Estudos e Projetos; Dr. Eloy
de Souza Garcia, Presidente da Fundação Oswaldo Cruz; Dr. Luiz Laércio Simões Machado, Presidente
de Furnas Centrais Elétricas S.A.; Dr. Mário Sobral Pereira, Inspetor da Receita Federal Classe
Especial/RJ; Dr. José Carlos Sampaio Fernandes, Procurador da União no Estado do Rio de Janeiro; Dr.
Alcides Martins, Procurador Regional da República - 2a Região/RJ; Dra. Regina Brutus, Procuradora
Regional do Trabalho - P Região; Dr. José Guilherme Canedo de Magalhães, Procurador-Geral da União
- 2a Região/RJ; Dr. Paulo Aviz de Souza Freitas, Superintendente Regional da Receita Federal/RJ; Dr.
Danilo de Almeida Lobo, Presidente da Telecomunicações do Rio de Janeiro S.A.; Dr. Luiz Carlos
Carneiro da Paixão, Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal 2a Região; Dr. Luiz Raimundo Carneiro
de Azevedo, Presidente da VALEC Engenharia Construções e Ferrovias S.A; Dr Vilmar José Dias de
Oliveira, Prefeito Municipal de Araruama; e Dr. Cezar de Almeida, Prefeito Municipal de Cachoeiras do
Macacu.
O Ministro Luiz Octavio Pires e Albuquerque Gallotti, que não pôde estar presente à
referida solenidade, por motivos de saúde, enviou a esta Presidência a seguinte missiva:
'Brasília, 16 de julho de 1998.
Senhor Presidente,
Impedido, por motivo de doença, de estar fisicamente presente à solenidade da
inauguração das instalações ampliadas da Secretaria de Controle Externo do Rio de Janeiro, fruto do
dinamismo esclarecido da gestão de Vossa Excelência à frente do Tribunal de Contas da União,
agradeço comovido a homenagem que me é prestada, juntamente com tão valorosos coestaduanos.
Nesse mesmo monumento arquitetõnico de minha cidade natal, tomei posse em 4 de
outubro de 1956, no cargo de Adjunto do Procurador perante a Corte, para cumprir o melhor de minha
formação de homem público.
Como representante do Ministério Público, coube-me secundar, com emoção, as palavras
de saudade proferidas pelo Presidente do Tribunal, saudoso Ministro Joaquim Henrique Coutinho, outro
carioca, ao encerrar-se, em 5 de janeiro de 1961, a última sessão do Plenário na antiga Capital, para
voltar a se reunir em Brasília, no dia 12 seguinte, com o intervalo de não mais do que sete dias.
ii Entrecruzaram-se os ventos e os relâmpagos de nossa vida política. Passou a Instituição,
sobranceira, pela crise de transformação do registro prévio, em verificação posterior da legalidade das
despesas e dos contratos, mantidos o saber, a independência e o espírito público dos membros do
Tribunal que emerge consolidado e fortalecido da Constituição de 1988.
No simbolismo desse ato, concebido pela reconhecida sensibilidade do caráter de Vossa
Excelência, Senhor Presidente HOMERO SANTOS, reencontra-se a Corte com o cenário de sua
fundação, mediante o registro dignificente de uma mostra dos que, procedentes do Rio de Janeiro,
procuraram elevá-la no respeito da Nação. Concilia-se, assim, com o postulado da modernidade, o ideal
de permanência.
Por dever especialmente a Vossa Excelência, em seu conceito amigo e generoso, o
privilégio de compartilhar dessa lembrança, renovo-lhe e a seus eminentes Pares, unido ao sentimento de
Iára e de toda a nossa Família, o preito da mais singular gratidão. Muito cordialmente, o colega Luiz
Octavio Gallotti.'
O Ministro Marcos Vinicios Vilaça dirigiu mensagem aos servidores da SECEX-Rio de
Janeiro, com o seguinte teor:
'Brasília, 98.
Caros amigos da SECEX/RJ,
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Bem sabem o quanto me honra e alegra, é claro, a homenagem de ter o meu nome numa
biblioteca. Estou gratíssimo.
Antes de Pessoa, Antonio de Nebrija, em Espanha, já falava que a língua é a Pátria.
Pois vejo o Brasil em cada livro.
Com este sentimento, desculpando-me pela inteira impossibilidade de estar aí no dia 20,
para ver a sede de roupa nova — com que tanto sonhei — abraço a todos. Marcos Vinicios Vila ça.
Agradeço, também, aos servidores e dirigentes da SECEX-Rio de Janeiro, na pessoa de seu
Secretário, Dr. José Augusto Porto Neto, toda a atenção, gentilezas e hospitalidade que emprestaram a
esta Presidência e a sua delegação, com o registro da participação, nessa solenidade, do nosso ProcuradorGeral, Dr. Walton Alencar Rodrigues, representando o Ministro Luiz Octavio Pires e Albuquerque
Gallotti, e dos Ministros Luciano Brandão Alves de Souza, Ivan Luz, Élvia Lordello Castello Branco,
Paulo Affonso Martins de Oliveira, Wilson Aguiar e Benjamin Zymler, além do Dr. José Nagel,
Secretário-Geral de Controle Externo; Dr. Antônio José Ferreira da Trindade, Secretário-Geral de
Administração; Dr. Eugenio Lisboa Vilar de Melo, Secretário-Geral das Sessões; Dr. Antônio de Miranda
Castro, Secretário de Controle Interno; Dr. Élsio Jeová dos Santos, Secretário de Controle Externo no
Estado de Minas Gerais; Dr. Marcelo Resende Martins, ex-Secretário da Secex-Rio de Janeiro; Dra.
Margarida Mac Cord Couto, Dra. Waldaisy Lima Guedes Pereira e Dr. Juarez Rodrigues, ex-Secretários
de Controle Externo da Sede, este último representando a Associação dos Servidores Aposentados e
Pensionistas do Tribunal de Contas da União.
Na oportunidade de inauguração da reforma das instalações da SECEX-Rio de Janeiro
foram dados os nomes, a seguir elencados, às seguintes salas daquela Unidade Técnica:
Divisão Técnica, Sala Ministro Luciano Brandão Alves de Souza;
Divisão Técnica, Sala Ministro Paulo Affonso Martins de Oliveira;
Divisão Técnica, Sala Ministro Benjamin Zymler;
Divisão Técnica, Sala Ministro Luiz Octavio Pires e Albuquerque Gallotti;
Biblioteca Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça;
Assessoria, Sala Ministro Ivan Luz;
Sala de Reuniões Ministra Élvia Lordello Castello Branco;
Centro de Estudos, Sala José Nagel;
Serviço de Administração, Sala José Augusto Porto Neto;
Sala de Treinamento Visconde de Caravelas.
Após o encerramento dessa solenidade de inauguração, assinei Acordo de Cooperação
Técnica com o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, naquela oportunidade, representado
pelo seu Presidente em exercício, o Vice-Presidente, Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes."
SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA SANTOS DUMONT
- Comunicação do Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha
"Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Trago ao conhecimento da Presidência da Casa, bem como dos Senhores Ministros e do D.
Procurador-Geral que, por determinação do Sr. Ministro Homero Santos compareci à solenidade de
entrega da Medalha Santos Dumont, às 10h do dia 20 de julho, segunda-feira, na Base Aérea de Brasília.
A solenidade tinha por escopo principal prestar homenagem ao homem que idealizou a
grande aventura do homem de deslocar-se nos espaços aéreos através das asas de um aeroplano.
Em erudita e atraente forma literária o Sr. Ministro da Aeronáutica, Lélio Viana Lobo
determinou a leitura da Ordem do Dia na qual exaltava as virtudes do pai da aviação, esse jovem
engenheiro mecânico mineiro que se transferiu para Paris em 1891, aos 18 anos e iniciou suas
experiências voando em balões.
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O ilustre titular da Força Aérea Brasileira fez consignar que a data homenageou os 125
anos de nascimento do brasileiro que conseguiu com sua invenção revolucionar o problema dos
transportes, sobretudo em um mundo que se transforma e ingressa no fenômeno da globalização.
Da nossa parte, não podemos deixar de manifestar nossa satisfação de poder assistir a uma
demonstração de patriotismo e de prestar nossa homenagem aos bravos aeronautas brasileiros tanto da
Força Aérea Brasileira quanto dos demais pilotos que diariamente singram os céus do orbe terráqueo,
transportando pessoas, bens e mercadorias para todos os cantos do mundo.
A festa patriótica nos fez lembrar do orgulho que devemos sentir de ser brasileiros e de ver
os representantes de nossa nação levar para várias partes do mundo o nome do Brasil como o fez Santos
Dumont, dando o nome de Brasil ao balão que em 4 de julho de 1898 deixou perplexos os franceses e o
mundo.
Aquele balão que lhe valeu um prêmio de 100.000 francos era o incentivo para a realização
em 21 de outubro de 1906, voar com o seu 14-BIS o que lhe valeu novos prêmios e a glória de ter sido o
primeiro a voar com 'o mais pesado que o ar ' .
Conta a Enciclopédia do Estudante da Abril Cultural que desgostoso com a utilização dos
aviões como meio de destruição, Santos Dumont suicidou-se em 23 de julho de 1932, dia em que viu
passar um avião com a missão de destruir um cruzador paulista em Santos.
Mais uma vez a história deve ser lembrada para servir de lição ao presente.
Que os nossos bravos oficiais da aeronáutica, como de todos as outras forças, não se
deixem seduzir por projetos belicosos e de destruição.
Registramos, com grande orgulho, que o Presidente da República acabou de assinar o
Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, TNP. Esse tratado de 1968, abre os países à
fiscalização internacional de suas instalações nucleares e proíbe o uso de energia para fins bélicos.
Projetos de vida como o da Plataforma Submarina, o REVIZEE que hoje vamos julgar, os
projetos de fiscalização e defesa de nossas fronteiras contra o inimigo de qualquer espécie, inclusive o
cartel das drogas - esses sim são projetos que engrandecem a nação brasileira.
Et ne nos inducas in temptationem: sed libera nos a maio.
Nas pessoas da Desembargadora Fátima Nancy Andrighi, do Dr. Gilmar Mendes, da
Presidência da República e Angelo Tabet, da A.G.U., homenageamos todos os agraciados com a justa
distinção da Medalha Santos Dumont.
A eles e ao Sr. Ministro da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar, Lélio Viana Lôbo e ao
Sr. Comandante da Base Aérea de Brasília, requeiro seja enviada cópia desta homenagem que se presta à
Aeronáutica e a Santos Dumont."
SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS
De acordo com o artigo 2° da Resolução n° 064/96, o Presidente, Ministro Homero dos
Santos, realizou, nesta data, sorteio eletrônico dos seguintes processos:
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-015.761/77-0
Interessado: Ewaldo Mendes Costa
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-500.020/85-0
Interessado: Ana Torres Veras de Souza e Ana Salomé Torres Veras
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

•

6

cg. doto
PINMIP
el'nir
•
Sectetátla do

Processo: TC-224.045/93-8
Interessado: Prefeitura Municipal de Minador do Negrão - AL
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-279.349/93-9
Interessado: Prefeitura Municipal de Barreiras - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-549.007/94-6
Interessado: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora dos Remédios - PI
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-325.307/95-4
Interessado: Prefeitura Municipal de Flores de Goiás - GO
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-225.056/96-8
Interessado: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S/A - CEASA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA

gir

Processo: TC-500.226/96-2
Interessado: Universidade Federal de Pernambuco
Motivo do Sorteio: Impedimento ou suspeição - Art. 135, Inciso II do R.I.
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-003.147/98-3
Interessado: Hospital de Aeronáutica de Recife
Motivo do Sorteio: Impedimento ou suspeição - Art. 135, Inciso II do R.I.
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-003.180/98-0
Interessado: Base Aérea de Recife - BARF - MAER
Motivo do Sorteio: Impedimento ou suspeição - Art. 135, Inciso II do R.I.
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
SORTEIO POR CONFLITO DE COMPETÊNCIA

•

Processo: TC-001.554/98-0
Interessado: Procuradoria da República em Mato Grosso
Motivo do Sorteio: Conflito de Competência - Art. 25 da Res. 64/96
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Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA i a CÂMARA
Processo: TC-008.972/94-0
Interessado: Departamento Nacional de Estradas e Rodagem - DNER-DF
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-251.354/95-4
Interessado: Prefeitura Municipal de Aurelino Leal - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-450.325/96-2
Interessado: Prefeitura Municipal de Santarém - PA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexarne
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-625.489/96-9
Interessado: Associação dos Moradores da Vila Sans-Souci em Eldorado do Sul - RS
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-250.089/97-1
Interessado: Prefeitura Municipal de Alagoinhas - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-250.442/97-3
Interessado: Prefeitura Municipal de Mairi - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 2a CÂMARA
Processo: TC-349.101/92-2
Interessado: Prefeitura Municipal de Cachoeira Alta - GO
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-002.574/94-2
Interessado: Miguel Barbosa Elias
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
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Processo: TC-250.196/95-6
Interessado: Prefeitura Municipal de Juazeiro - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-250.462/95-8
Interessado: Prefeitura Municipal de Cícero Dantas - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO

a,

Processo: TC-325.308/95-0
Interessado: Prefeitura Municipal de Uruaçu - GO
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GEMI
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA ANTE PEDIDO DE VISTA

Ao dar prosseguimento à votação, nos termos do § 3 0 do artigo 56 do Regimento Interno,
do processo n° 001.777/97-1 (v. Ata n° 23/98), referente à Representação formulada pela empresa GFS
Software e Consultoria Ltda, contra o SERPRO — Serviço Federal de Processamento de Dados, o
Presidente, Ministro Homero dos Santos, concedeu a palavra ao Revisor, Ministro Humberto Guimarães
Souto, que manifestou-se de acordo com o Relator, Ministro Bento José Bugarin, havendo o Plenário
aprovado, por unanimidade, a Decisão n° 441/98 (v em Anexo I a esta Ata, a Decisão n° 441/98, bem
como o inteiro teor do Relatório e Voto emitido pelo Relator, Ministro Bento José Bugarin).
PROCESSOS INCLUlDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 26, organizada
em 16 de julho corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de IN 442 a 461, e
aprovado os Acórdãos n's 098 a 101, que se inserem no Anexo II desta Ata, acompanhadas dos
correspondentes Relatórios e Votos, bem como de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento
Interno, artigos 19, 20, 31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7 0 e 9°, 80, incisos V e VI,
84 a 87 e 89):
Procs. n's 018.900/92-5, 003.066/96-7, 018.170/96-0, 005.878/97-7 e 001.346/98-9,
relatados pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi;
Procs. nos 225.268/96-5 e 000.705/97-7, relatados pelo Ministro Carlos Átila Álvares da
Silva;
250.135/97-3 e 250.136/96-0, relatados pelo Ministro Marcos Vinicios
Procs.
Rodrigues Vilaça;
Procs. n's 009.523/96-0 e 004.092/98-8 (com o Anexo n° 575.647/93-0), relatados pelo
Ministro Bento José Bugarin;
Procs. n's 000.441/97-0, 015.249/97-2, 000.603/98-8 e 003.998/98-3, relatados pelo
Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo; e
Proc. n° 002.838/97-4, relatado pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
A requerimento dos respectivos Relatores, deferidos pela Presidência, ad referendum do
Plenário, foram incluídos na supracitada Pauta, nos termos do § 9° do artigo 77, do Regimento Interno e
relatados nesta data, os seguintes processos:
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n's 001.025/98-8 e 005.005/98-1 (Ministro Adhemar Paladini Ghisi);
n° 012.803/96-0 (Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça);
nos 600.312/94-1, 450.368/96-3, 009.900/97-7 e 014.624/97-4 (Ministro Humberto
Guimarães Souto);
Proc. n° 650.173/96-1 (Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo); e
Proc. n° 001.620/98-3 (Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha).
PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA
A requerimento dos respectivos Relatores, foram excluídos da Pauta n° 26/98 citada, nos
termos do artigo 78 do Regimento Interno, os seguintes processos:
n's 002.101/97-1 e 015.391/97-3 (Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça);
n° 012.881/97-0 (Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo); e
n° 700.229/97-3 (Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha).
ENCERRAMENTO
4:

O Presidente, Ministro Homero dos Santos -- ao convocar Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado para ser realizada a seguir -- deu por encerrada às dezoito 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.
tC
04.40
ELENIR TEODORNO GONÇALVES rtS SANTOS
Secretária do Plenário

Aprovada era 29 de julho de 1.998

HOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO I DA ATA N° 28, DE 22-07-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA ANTE PEDIDO DE VISTA
Inteiro teor do Relatório e Voto emitido pelo Relator, Ministro Bento José Bugarin, e da
Decisão n° 441/98 adotada, por unanimidade, nesta data, referente à Representação formulada pela
empresa GFS Software e Consultoria Ltda, contra o SERPRO — Serviço Federal de Processamento de
Dados (TC n°001.777/97-1).
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GRUPO: 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-001.777/97-1
NATUREZA: Representação.
ENTIDADE: Serviço Federal de Processamento de Dados —
SERPRO.
INTERESSADA: GFS Software e Consultoria Ltda.
Representação formulada nos termos do art. 113, § 1 0 , da Lei n°
8.666/93. Licenciamento de uso de programa para computador sem
licitação. Contratação com prazo superior ao permitido pela referida
Lei. Conhecimento. Realização de diligência e audiência dos
responsáveis. Procedência em parte dos fatos narrados na
Representação. Determinações à entidade responsável pelos atos não
consentâneos com a legislação. Inclusão da referida entidade no
Plano de Auditoria do próximo semestre. Ciência à interessada.
Juntada dos autos às Contas da entidade Representada.

Trata-se de Representação formulada pela empresa GFS Software e Consultoria Ltda.,
com fulcro no § 1° do art. 113 da Lei n° 8.666/93, contra o SERPRO - Serviço Federal de Processamento
de Dados.
Alega a Representante que o SERPRO teria adquirido da empresa Thornix Ltda., sem
licitação, com fulcro no art. 25, inciso I, da Lei n° 8.666/93, por meio de contrato assinado em 16/12/96,
um programa de computador denominado CONTROL-T, de fabricação estrangeira, mesmo sabendo que
existem no mercado softwares concorrentes, quais sejam: DFRMM, fornecido pela IBM do Brasil; CATLMS, fornecido pela Computer Associates, o qual, inclusive, era utilizado pelo SERPRO anteriormente
à nova contratação; e GFS/AFM, fornecido pela ora Representante.
Alega ainda que o contrato, efetivado por meio do aditivo RG n° 27.337, tem prazo de
vigência até 19/09/2019, infringindo, portanto, o art. 57, inciso IV, da Lei n° 8.666/93, que estabelece o
limite máximo de 48 meses para a vigência dos contratos firmados com a Administração Pública.
Ao final, requer a Representante que o Tribunal declare a nulidade do contrato ou adote as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei.
A 8' SECEX, visando a apurar os fatos narrados na Representação, realizou diligência
junto ao SERPRO, obtendo em resposta as justificativas daquela empresa com relação à contratação em
tela e cópias dos instrumentos contratuais respectivos (contrato original de n° 16.604, de 20/09/89, e
termo aditivo de n° 27.337, de 16/12/96), além de outros documentos (fls. 10/52).
Dos documentos enviados pelo SERPRO ficaram evidenciadas as seguintes ocorrências:
o contrato original tem prazo de vigência de 30 (trinta) anos, e o seu aditivo firmado em
16/12/96, com o qual foi realizada a contratação do software CONTROL-T, estabelece prazo de vigência
até 19/09/2019, ou seja, 24 anos;
a inexigibilidade de licitação foi fundamentada no fato de ser a empresa Thornix
distribuidora exclusiva no Brasil do programa CONTROL-T, desenvolvido em Israel pela empresa 4th
Dimension Software, consoante declaração emitida pela Secretaria de Ciência e Tecnologia (fls. 31);
além disso, foi juntada aos autos declaração da ABES - Associação Brasileira de Empresas de Software
(fls. 32/34), certificando que não consta de seus cadastros "a existência de programa para computador
disponível para comercialização com idênticas funções, recursos e características técnicas"
comparativamente ao programa denominado TOA-ARQUIT. INTEGRADA DE OPERAÇÕES,
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comercializado com exclusividade no Brasil pela Thornix, que possui, dentre outras características
técnicas, um módulo denominado CONTROL-T, responsável pelo controle de fitas, cartuchos e outros
meios magnéticos (gerenciador de fitotecas);
c) previamente à contratação, a Divisão de Suporte Técnico do SERPRO examinou e
gerenciadores de fitotecas, dentre os quais o GFS/AFM, fornecido pela empresa
softwares
testou vários
ora Representante, e concluiu, tendo em vista os vários fatores envolvidos, inclusive preço, por
recomendar o CONTROL-T, afinal contratado.
JUSTIFICATIVAS DOS RESPONSÁVEIS
Considerando que os documentos remetidos pelo SERPRO comprovaram as ocorrências
7.
descritas na Representação, a Unidade Técnica promoveu a audiência dos responsáveis, com base em
autorização concedida pelo então Ministro-Relator (fls. 62), que posteriormente veio a declarar-se
impedido (fls. 119). Aos responsáveis foram solicitadas justificativas quanto à contratação da cessão de
direito de uso, instalação e manutenção do software CONTROL-T, sem licitação e por prazo superior ao
permitido pela Lei n° 8.666/93, bem como quanto à inexatidão do prazo de vigência do contrato, que
deveria, segundo a SECEX, estender-se até 16/12/2026 e não 19/09/2019.
Em atendimento, os responsáveis apresentaram as seguintes justificativas, em síntese:
8.
o processo que culminou com a contratação do software CONTROL-T não buscava
apenas a aquisição de um gerenciador de fitotecas, mas sim de um novo programa que possibilitasse a
automação do gerenciamento integrado de todo o processo produtivo do SERPRO; nesse sentido, o único
programa que atendia às necessidades da empresa era o CONTROL-T; os demais programas existentes,
inclusive o GFS/AFM, que é um excelente gerenciador de fitotecas, não são compatíveis com os outros
softwares do ambiente IOA (Integrated Operation Architecture); da análise feita pelos técnicos da
empresa, resultou constatada a exclusividade do software escolhido, no que respeita à integração com as
ferramentas de controle da produção já implantadas, à época; tal integração, entretanto, não significa que
o CONTROL-T funcione melhor ou de forma mais harmônica que os produtos existentes, mas sim que
ele proporciona de forma exclusiva a execução automática de várias funções (vide exemplos às fls. 80);
o termo aditivo firmado em 1996 fixou o prazo de vigência em 24 anos de forma a
adequá-lo ao prazo estipulado no contrato pré-existente, firmado em 1989 sob a égide do Decreto-lei
2.300/86, pelo prazo de 30 anos, não se aplicando, portanto, a Lei 8.666/93; o prazo máximo de 48
(quarenta e oito) meses fixado no art. 57, inciso IV, da Lei n° 8.666/93 decorre de erro flagrante do
legislador, por ignorância da matéria; isto porque os programas de computador são disponibilizados no
mercado por meio da venda do direito de uso, cujo preço não é dado em função do prazo de utilização
pelo cessionário, mas sim em razão do tempo e dos recursos gastos no desenvolvimento do produto;
assim o prazo de 48 meses prejudica a administração contratante, pois os fornecedores nada oporão à
redução dos prazos de vigência, eis que isso os beneficiará, ampliando até a possibilidade de
renegociarem o preço do mesmo produto ao final do quadriênio; ainda que o SERPRO viesse a fazer nova
licitação, ao final do prazo de 48 meses, o contrato original, de 24 anos, já teria sido pago, gerando
prejuízo à empresa, que teria novamente de pagar pelo mesmo produto;
c) não existe inexatidão do prazo de vigência do termo aditivo (24 anos), pois o mesmo
foi fixado em função do prazo estabelecido inicialmente no contrato original (30 anos).
PARECER DA 8' SECEX
O Diretor-Substituto da 3 8 Divisão Técnica da 8a SECEX, em sua instrução de fls.
9.
101/111, concluiu que a situação de inexigibilidade de licitação não foi devidamente comprovada,
especialmente por não ter sido demonstrada a inviabilidade de competição, já que a área técnica do
próprio SERPRO "demonstrou e concluiu que o CONTROL-T não era a única e exclusiva alternativa para
o caso". Quanto ao prazo de vigência do termo aditivo (24 anos), o Diretor acolheu as justificativas
apresentadas, entendendo, no entanto, que a avença deveria estipular vigência de 30 anos, em consonância
com igual prazo fixado no contrato original.
A Secretária da 8 8 SECEX (em substituição), por sua vez, ao contrário da conclusão do
10.
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Diretor de Divisão, entendeu que "a contratação da cessão de direito de uso, instalação e manutenção do
produto CONTROL-T feita pelo SERPRO, e objeto desta Representação, atendeu satisfatoriamente à
finalidade almejada pela Administração, qual seja, conforme afirmado pelos responsáveis, 'o encontro de
uma solução completa que atenda a uma necessidade muito mais ampla, ou seja, a automação do
gerenciamento integrado de todo o processo produtivo do SERPRO', com respeito, em especial, ao
princípio da razoabilidade." (grifos do original). Desta forma, entende a dirigente do órgão técnico que a
licitação era de fato inexigível, uma vez que "tendo sido identificada a solução técnica desejada para se
atingir o objetivo pretendido, o fornecedor era exclusivo".
Quanto ao prazo de vigência do termo aditivo, superior ao permitido pela Lei 8.666/93, o
Titular da SECEX, em substituição, manifesta-se de acordo com a conclusão a que chegou o Diretor da 3'
Divisão Técnica.
Com relação à suposta inexatidão na data de expiração do referido termo, a dirigente do
órgão técnico discorda do Diretor e acolhe as justificativas apresentadas pelos responsáveis, por entender
que a contratação em tela foi efetivada por aditamento ao contrato original, não representando, portanto,
nova contratação. Assim, o prazo do aditivo (24 anos), firmado em 1996, guarda conformidade com o
prazo fixado no contrato original (30 anos), assinado em 1989.
Além das questões abordadas na Representação da empresa GFS, a então Substituta do
Titular da 8" SECEX constatou que, no 10 0 Termo Aditivo ao contrato n° 16604, foi incluída cláusula
dispondo sobre a contratação de consultoria e treinamento não prevista no contrato original.
Diante dessas considerações, propôs a então dirigente (em substituição) da 8 SECEX que
o Tribunal:
"a) conheça da Representação apresentada pela empresa GFS - Software e Consultoria
Ltda., nos termos da Lei n° 8.666/93, art. 113, § 1°, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade
previstos na Resolução n° 77/96, art. 38, para, no mérito, considerá-la improcedente;
acolha como satisfatórias as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Sérgio de
Otero Ribeiro, Hélio Gaioso Rocha e Vicente de Paulo e Silva Filho;
determine ao Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO que não inclua
em termos aditivos cláusulas que alterem o objeto do contrato originalmente pactuado, a exemplo do
ocorrido com o Décimo Termo de Rerratificação ao Contrato de Cessão de Direito de Uso de Programas
para Computadores - RG - CJ/DP 16604, que, em sua cláusula primeira, item 1.1.7, exorbitou o contrato
original ao fazer incluir a contratação de 240 (duzentos e quarenta) horas de consultoria e treinamento;
determine à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda que verifique a
legalidade nos processos de inexigibilidade de licitação para contratação de bens e serviços de informática
do SERPRO, no ano de 1997, ressaltando, para cada caso, o cumprimento das disposições do art. 38 da
Lei n° 8.666/93, objeto, inclusive, de determinação por parte deste Tribunal ao proferir a Decisão 107/95 2a Câmara, fazendo constar os respectivos resultados na prestação de contas relativa aos exercícios de
1997/1998;
inclua o SERPRO no Plano de Auditoria desta Secretaria, para o 2° semestre de 1998,
com o objetivo de se analisarem as contratações de bens e serviços de Informática em face das disposições
legais vigentes, devendo a equipe ser composta por Analistas da 8' SECEX, SEINF e SAUDI;
O dê ciência à interessada e ao SERPRO da Decisão que vier a ser adotada, bem como do
Relatório e do Voto que a fundamentarem;
g) determine a juntada desta Representação às contas da Entidade relativas ao exercício de
1997/1998, nos termos do art. 194, inc. II, do Regimento Interno."
É o Relatório.
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Observo inicialmente que o contrato assinado entre o SERPRO e a empresa Thornix em
1989 não previa a cessão do direito de uso do programa denominado CONTROL-T, mas apenas dos
seguintes softwares, cuja implementação dar-se-ia mediante a formalização dos respectivos termos
aditivos: CONTROL-D, CONTROL-M e CONTROL-R (fls. 16). Assim, o aditivo assinado em 1996,
dispondo sobre a cessão de uso do programa CONTROL-T extrapolou o objeto do contrato original.
Evidentemente que não poderia esse contrato respaldar indefinidamente e sem licitação todas as
aquisições de software que desejar o SERPRO, por afronta aos princípios da moralidade e da legalidade.
Além disso, entendo que não restou devidamente justificada a ausência de licitação quando
da contrafação do referido software. Com efeito, se existem outros softwares no mercado que
indistintamente atendem à necessidade da empresa, não há que se falar em inviabilidade de competição.
A análise que fez o SERPRO sobre o desempenho de alguns dos softwares disponíveis no mercado
demonstra, por si só, a possibilidade de competição entre eles.
Ressalte-se que tal análise teve por objetivo verificar qual daqueles softwares "mais
atenderia" às necessidades da empresa (fls. 38), revelando, com isso, que todos os programas que seriam
examinados indistintamente atenderiam ao fim almejado, mas que uns seriam melhores do que outros,
segundo os critérios de análise então adotados.
O fato de o SERPRO ter-se utilizado do programa CA/TLMS até a data da nova
contratação, mesmo que com ele não estivesse plenamente satisfeito, também demonstra que o programa
CONTROL-T não era o único no mercado capaz de atender às necessidades da empresa. Como este
programa também não "guarda interface" com os demais programas da linha CONTROL, conforme
informado pelos responsáveis, conclui-se que esse requisito (integração) não era absolutamente
imprescindível, representando apenas uma vantagem que poderia ser considerada na análise comparativa
entre os diversos softwares da espécie, tendo em vista os outros fatores envolvidos (preço, desempenho,
segurança, etc.).
Assim, deveria o SERPRO, uma vez identificadas as suas reais necessidades, realizar o
competente processo licitatório, do tipo técnica e preço, estabelecendo claramente no respectivo edital as
características técnicas do produto a ser adquirido, inclusive a requerida compatibilização com os
produtos da linha CONTROL, com atribuição de pontuação e de peso adequados para este item e para
todos os demais quesitos técnicos previamente estabelecidos no ato convocatório, tudo nos termos da Lei
8.666/93 (arts. 45, § 4 0 , e 46), da Lei n° 8.248/91 (art. 3°) e do Decreto de n° 1.070/94.
Considerando, entretanto, que o SERPRO, apesar de não ter realizado licitação, adotou
6.
procedimentos, ainda que informais, próprios desse procedimento (análise de propostas técnicas e de
preços), deixo de propor a este Tribunal a anulação do respectivo contrato. Entretanto, sugiro que seja
endereçada determinação à empresa para que fatos semelhantes não mais ocorram.
Quanto ao prazo do contrato firmado com a empresa Thornix, considero satisfatórias as
7.
justificativas apresentadas pelos responsáveis, principalmente em razão da faculdade outorgada ao
SERPRO de rescindir a referida avença a qualquer tempo, consoante Cláusula de n° 16.5 (fls. 23), o que
evita que essa empresa pública fique submetida aos produtos e soluções técnicas da contratada pelo longo
prazo estipulado no mencionado instrumento. Ainda nesse sentido, há também no contrato outra cláusula
de salvaguarda (de n° 5.2), a qual estipula que todas as novas versões comercializadas pela Thornix serão
instaladas nos programas contratados pelo SERPRO sem ônus adicionais de qualquer espécie. Além
disso, o entendimento do SERPRO tem respaldo doutrinário, pois há autores que entendem que o art. 57,
inciso IV, da Lei n° 8.666/93, ao tentar proteger a Administração de uma provável obsolescência de seus
equipamentos de informática, na verdade a prejudicou, tendo em vista que os programas de
computadores, também mencionados no referido dispositivo, não deveriam ter seus contratos limitados a
48 (quarenta e oito) meses, sob pena de a Administração, ao término desse prazo, ter de realizar nova
licitação com vistas à aquisição de novo licenciamento, o que não ocorreria caso fossem adotadas as
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regras usuais de mercado, onde tais programas são comercializados normalmente mediante licenciamento
de uso por prazo indeterminado.
Relativamente às propostas formuladas pela SECEX, endosso a que se refere à inclusão do
8.
SERPRO no Plano de Auditoria para o 2° semestre, tendo em vista a informação prestada pelo AnalistaInformante às fls. 37, pela qual se depreende serem comuns as aquisições e contratações naquela empresa
pública sem a realização de licitação, com base em processos de inexigibilidade ou dispensa. Urge,
portanto, que seja verificado se esses procedimentos ainda perduram e a sua adequação à Lei de
Licitações e Contratos. Para a realização da auditoria requerida, entendo necessária, entretanto, apenas a
participação dos técnicos da 8a SECEX e da SEINF, tendo em vista a distribuição de clientela neste
Tribunal e a natureza da matéria a ser auditada. Deixo de acolher, por outro lado, a proposta de se
determinar à CISET/MF que realize auditoria no SERPRO com o mesmo objetivo (exame das licitações
de bens e serviços de informática), pois haveria superposição desnecessária de recursos humanos e
materiais.
Ante o exposto, acolhendo parcialmente às propostas formuladas pela dirigente da
Unidade Técnica, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.

Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 22 de julho de 1998.

BEN JOS
Ministr

GARIN
elator
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DECISÃO N° 4 4 1 /98 - TCU - Plenário
1. Processo n°001.777/97-1
2. Classe de Assunto: VII - Representação.
3. Interessada: GFS Software e Consultoria Ltda.
4. Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO.
5. Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Revisor: Ministro Humberto Guimarães Souto
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: 8" SECEX.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no
art. 213 do Regimento Interno, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
8.2. determinar ao SERPRO que:
observe, na contratação de bens e serviços de informática, inclusive no licenciamento de uso de
programas para computadores, o disposto no § 4° do art. 45 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto de n°
1.070/94, deixando de realizar o competente processo licitatório apenas nos casos amparados pela referida
Lei e devidamente justificados;
não inclua em termos aditivos cláusulas que alterem o objeto do contrato originalmente pactuado,
a exemplo do ocorrido com os Décimo e Décimo Primeiro Termos de Rerratificação ao Contrato de
Cessão de Direito de Uso de Programas para Computadores de n° RG-16604, que incluíram,
respectivamente, a contratação de assessoria e treinamento e o licenciamento do software denominado
CONTROL-T, não previstos no contrato original;
8.3. incluir o SERPRO no Plano de Auditoria para o 2° semestre de 1998, objetivando o exame das
contratações de bens e serviços de informática em face das disposições legais vigentes, devendo os
trabalhos respectivos serem realizados em conjunto por Analistas da 8' SECEX e da SEINF;
8.4. dar ciência desta Decisão à interessada;
8.5. determinar a juntada destes autos, oportunamente, às Contas do SERPRO relativas ao exercício
de 1997/1998, para exame em conjunto e em confronto.
9. Ata n° 28/98 - Plenário
10. Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Revisor), Bento José
Bugarin (Relator) e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da
Rocha.
11.2. Ministro que se declarou impedido: Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo.

HOMERO SANTOS
Presidente

BENTO JOSE GARIN
Ministro- elator
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ANEXO II DA ATA N° 28, DE 22-07-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de !IN 442 a
461, proferidas pelo Tribunal Pleno em 22 de julho de 1998, e Acórdãos n's 098 a 101, 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).
Quando da apreciação do processo n° 000.705/97-7 (Dec. n° 445/98), referente ao
Relatório de Auditoria realizada no Fundo de . garantia do Tempo de Serviço - FGTS, relatado pelo
Ministro Carlos Átila Álvares da Silva, por sugestão do Ministro Humberto Guimarães Souto, ficou
assente que seria determinado à SEGECEX que providenciasse a publicação, na série "Auditorias do
Tribunal de Contas da União", nos termos da Resolução n° 81/97, do Relatório, Voto e Decisão de que
trata este processo e, ante proposta do Ministro Adhemar Paladini Ghisi ficou aprovada a remessa da
citada Decisão n° 445/98, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam ao Congresso Nacional.
Na oportunidade da apreciação do processo n° 002.838/97-4 (Dec. n° 447/98), referente à
Auditoria operacional junto aos programas governamentais de levantamento da Plataforma Continental
Brasileira — LEPLAC e de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica
Exclusiva — REVIZEE, foram exibidos dois vídeos referentes à matéria, havendo o Presidente, Ministro
Homero dos Santos, registrado a presença dos Oficiais da Marinha, comandantes Borsato, Serra e
Thaviso, da Secretaria da Comissão Interministerial dos Recursos do Mar — SEC1RAM.
Na oportunidade da apreciação do processo n° 004.092/98-8 (Decisão n° 457/98), Relator,
Ministro Bento José Bugarin, o Tribunal Pleno, ante proposta formulada pelo Ministro Carlos Átila
Álvares da Silva, resolveu recomendar à Presidência do Tribunal que determine à SEGECEX a realização
de estudos sobre a reformulação dos artigos 30 e 31 da Resolução TCU n° 77/96, com base na referida
decisão.
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GRUPO I - CLASSE 1- PLENÁRIO
TC n° 600.312/94-1 c/ 01 volume
NATUREZA: Pedido de Reexame
ENTIDADE: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no
Estado do Rio Grande do Norte
INTERESSADO: Alcir Veras da Silva
EMENTA: Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão n° 030/97
- Plenário, que, em processo originário de denúncia, imputou multa ao
responsável e expediu determinações à DAMF/RN. Razões e elementos
trazidos pelo recorrente incapazes de elidir irregularidade apontada nos
autos. Conhecimento. Provimento negado. Ciência ao interessado.
Versam os autos sobre pedido de reexame interposto pelo Senhor Alcir Veras da Silva, exDelegado do Ministério da Fazenda no Estado do Rio Grande do Norte, contra o Acórdão n° 030, proferido
por este Plenário em Sessão de 26.02.1997.
Mediante o mencionado Acórdão, este Colegiado, ao apreciar processo de denúncia dando
conta de irregularidades que teriam sido praticadas no âmbito da Delegacia do Ministério da Fazenda no
Estado do Rio Grande do Norte - DAMF/RN, sob responsabilidade do ora recorrente, resolveu, além de
efetuar determinações ao órgão, imputar ao responsável multa com base no art. 58, inciso III, da Lei n°
8.443/92, no valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais).
O motivo que ensejou a apenação foi a contratação da empresa Aresta - Projetos e Execuções
com o objetivo de proceder serviços de compatibilização de obra no pátio do órgão, quando o mesmo
dispunha em seu quadro funcional de engenheiro que poderia ter executado os trabalhos. O Tribunal
considerou esse ato antieconômico, e, conseqüentemente, danoso ao Erário.
Ciente da deliberação desta Corte, o responsável apresentou a petição de fls. 01/06, bem como
os elementos de fls. 08/41 - (Vol. I), a título de pedido de reexame, nos quais consigna o seguinte:
todos os fatos aludidos na denúncia foram objeto de Inquérito Administrativo instaurado pelo
Ministério da Fazenda;
- a comissão designada pelo Ministério, em suas conclusões nada indicou contra ele, o
recorrente, sugerindo o arquivamento do processo, o que foi aprovado posteriormente pela autoridade
superior;
a maioria das falhas levantadas pelo TCU em inspeção 'in loco' já foram devidamente
justificadas e acatadas pelo Ilustre Relator do feito;
não entende o porque do enquadramento da contratação celebrada com a firma 'Aresta' no
disposto no inciso III, do art. 58, da Lei Orgânica do Tribunal, pois a execução dos serviços, "ou seja, a
compatibilização da obra do pátio interno da DAMF/RN, era necessária e imprescindível";
- a decisão de contratar a referida empresa somente foi adotada após análise do que realmente
era mais oportuno para a Administração. Como os trabalhos envolviam cálculos e apresentavam riscos de
erros, optou pela medida por ser mais racional;
o engenheiro lotado naquele órgão indicado para efetuar os serviços afirmou que sentia
dificuldades em efetuar a compatibilização em tela, por não ter participado da elaboração do projeto estrutural
da obra e por outras razões de ordem técnica;
declaração da comissão de fiscalização encarregada de acompanhar os serviços de engenharia
para a execução da referida obra faz prova de que ele, o recorrente, convocou o engenheiro referido no item
anterior; e
- nenhum prejuízo foi causado ao Erário, uma vez que os serviços foram efetivamente
executados.
Diante de todas essas considerações, concluindo sua petição o interessado pleiteia o reexame
MINHGS-4551C: DOCUMENTOS \DOCS-600312
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do feito, de forma a reformular o Acórdão recorrido e "absorvê-lo" da multa que lhe foi imposta.
Analisando a questão, a instrução de fls. 52/55, no âmbito da 10' SECEX, apresentou as
seguintes ponderações:
Em nenhum momento discutiu-se, nestes autos, a relevância ou a necessidade dos serviços,
mas a forma como foi gerenciado.
Cabe aqui esclarecer quais são os nominados serviços de 'compatibilização'. Foram
realizados pela A.M Construções Serviços de Engenharia no pátio interno da Delegacia (edificação ou
reforma de um prédio), os quais, durante sua execução, tiveram suas especificações alteradas,
acrescentando-se um novo pavimento e reduzindo os quantitativos de outros itens. Assim, surgiu a demanda
de um 'acervo de contas' entre a DAMF e a contratada, de forma a incluir o custo dos novos serviços
realizados, bem como excluir aqueles dispensados, em função dos preços e quantitativos originalmente
propostos, com intuito de que fosse obtido um novo preço total final. Tais cálculos financeiros representam
os citados serviços de compatibilização consubstanciados nos documentos de fls. 241/245 do Volume
Principal.
De forma idêntica àquela efetivada quando da apresentação das razões de justificativa (lis.
153), o responsável voltou a alegar que seu propósito foi de 'realizar os serviços contando com o engenheiro
da Casa, tendo sido, em razão disso, sua primeira providência a de convocar o engenheiro. Este, contudo,
recusou-se em participar, alegando que não se sentia capaz de realizar os trabalhos de compatibilização da
obra, posto que não havia participado do projeto estrutural' (item 4.4. fls. 04).
Como se pode verificar da análise do Relatório de fls. 241/242 do Volume Principal, os
serviços em questão resumem-se a confrontar, a partir da planilha orçamentária da proposta contratada,
os quantitativos efetivamente realizados com aqueles previstos e, consecutivamente, multiplicar tais fatores
pelos respectivos preços unitários ali indicados, atribuindo propriamente os resultados às partes. Assim,
conclui-se que tais serviços não apresentam qualquer complexidade transcendental e poderiam ter sido
realizados até mesmo por um técnico de nível médio com alguma experiência orçamentária, em cerca de um
ou dois dias de trabalho, independentemente de anterior participação na formulação da especificação dos
serviços.
Acrescente-se que algumas das estimativas mais delicadas foram calculadas por agente
administrativo da Casa, diplomada em arquitetura (fls. 242 do Volume Principal), corroborando a idéia de
que tais serviços poderiam ter sido inteiramente obtidos utilizando-se apenas os servidores da Delegacia,
como por exemplo, a própria Comissão de Fiscalização de obra, que, além da mencionada arquiteta, era
também constituída por outro engenheiro civil -fls. 41.
Portanto, o convencimento do Gestor de que um engenheiro não seria capaz de realizar tal
tarefa carece de fundamentação e razoabilidade. Ademais, conforme se pode inferir da Portaria DASP n°
146, de 17.08.73, que aprova as especificações de classes do Grupo Outras Atividades de Nível Superior
(fls. 46) - a que se refere o art. 2°, item IX, da Lei n°5.645, de 10.12.70 (institui o Plano de Classificação
de Cargos - PCC) -, tais aptidões compõem as atribuições do cargo de engenheiro.
A alegação do responsável quanto à recusa do engenheiro reveste-se de profunda gravidade,
caracterizando a infração prevista no art. 116, inciso I, punível com a penalidade de advertência
estabelecida no art. 119, ambos da Lei n° 8. 112, de 11.12.90. Assim, os fatos enunciados não deveriam ser
comprovados pela simples declaração escrita dos membros da comissão de fiscalização de fls. 39, mesmo
porque essas circunstâncias configurariam também a responsabilidade por omissão do ex-Dirigente em não
promover a apuração da aludida irregularidade, de acordo com a regra insita no art. 143 do
retromencionado Diploma Legal, e, de forma ainda mais gravosa, tipificariam o crime de condescendência
criminosa previsto no art. 320 do Código Penal.
Justificou ainda que a 'decisão de contratar os serviços com terceiros só foi tomada após
sopesar-se o que era mais conveniente para a Administração: entre realizar de forma empírica os serviços
que demandavam cálculos, arcando com o risco de cometer erros ou contratar firma especializada para
-
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realizá-los com segurança, optou o recorrente pela alternativa mais racional, a contratação' (subitem 4.2.
-fls. 04).
Relativamente ao acima transcrito, salienta-se que a premissa tomada pelo recorrente é falsa,
pois era plenamente possível a realização dos serviços, pelo próprio Órgão, de forma certa e satisfatória.
Finalmente, alega o recorrente que 'nenhum prejuízo foi causado ao erário, posto que os
serviços foram efetivamente realizados e os pagamentos decorrentes obedeceram aos ditames legais
pertinentes' (fls. 05).
Ora, uma vez que o ato de gestão inquinado foi antieconômico, ou seja, não precisava ter sido
realizado, logicamente ocorreu prejuízo, tomado em sua acepção ampla, de forma diversa daquela relativa
ao conceito de débito. No que pertine à legalidade do ato, tem-se essa característica, no contexto, por
totalmente irrelevante."
Ante todas essas conclusões, ao final, o analista responsável pela instrução sugeriu como
desfecho de mérito para esses autos, que, "com base nos arts. 33 e 48, capuz e parágrafo único, da Lei n°
8.443/92, seja o Pedido de Reexame conhecido para, no mérito, negar seu provimento, mantendo-se em seus
exatos termos o Acórdão n° 030/97 - Plenário, tendo em vista que a fundamentação não foi elidida pelos
elementos e argumentos apresentados pelo recorrente."
Essa proposição foi plenamente acatada pelo Senhor Secretário de Controle Externo (fls. 55)
e pelo Ministério Público, no processo representado pela De Cristina Machado da Costa e Silva.
É o Relatório.
VOTO

a

Consigno, inicialmente, que o presente Pedido de Reexame, interposto pelo Senhor Alcir Veras
da Silva, ex-Delegado de Administração do Ministério da Fazenda no Rio Grande do Norte - DAMF/RN,
atendeu os requisitos estabelecidos no art. 233 e 237, inciso III, do RI/TCU, deve, portanto, ser conhecido.
Quanto ao seu mérito, comungo com o entendimento consubstanciado na instrução da 10'
SECEX, aquiescido pelo Senhor Secretário de Controle Externo e pelo douto Ministério Público.
Observa-se dos autos que os trabalhos de compatibilização tratados no processo realmente não
apresentaram complexidade suficiente que justificasse a contratação da empresa Aresta - Projetos e Execuções,
uma vez que envolveram, basicamente, cálculos financeiros.
Verifica-se, também, que a Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Estado
do Rio Grande do Norte detinha, em seus quadros, funcionários da classe "engenheiro". Ressalte-se, inclusive,
que segundo denotam elementos constantes dos autos (fls. 40 e 41) profissionais dessa categoria foram
designados para constituírem comissão de fiscalização encarregada de acompanhar os serviços de engenharia
atinente às obras realizadas no prédio da Delegacia.
Parece-me, então, à vista das disposições contantes da Portaria DASP n° 146/73, que
discrimina de forma sumária as atribuições da classe de engenheiro, não poderia a Administração prescindir
dos trabalhos de profissional constante de seus quadros em razão de sua negativa em efetuá-los.
Desta forma, não vejo como possam prosperar as alegações do recorrente. Eis que restou
demonstrado nos autos a antieconomicidade da contratação aqui abordada.
Por todo o exposto, Voto no sentido de que o Tribunal adote o Acórdão que submeto ao
descortino deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alv de Souza, em 22 de julho de 1998.

HUMBE GUIMARÃES
Ministro-Relator
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ACÓRDÃO N° 09 A /98 - TCU - PLENÁRIO

•

Secretária do Plenário

Processo TC n°600.312/94-1
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame
Interessado: Alcir Veras da Silva
Órgão: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Rio Grande do Norte
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Dra Cristina Machado da Costa e Silva
Unidade Técnica: 10a SECEX
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia acerca de irregularidades ocorridas
no âmbito da Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Rio Grande do Norte DAMF/RN, na gestão do Senhor Alcir Veras da Silva;
Considerando que foram constatadas falhas nas obras e serviços de engenharia executados sob
a responsabilidade da DAMF/RN;
Considerando que, mediante o Acórdão n° 030/97, proferido em Sessão Plenária de
26.02.1997, este Tribunal, além de considerar a Denúncia procedente em parte e dirigir determinações ao
Órgão, resolveu multar o responsável, com base no art. 58, inciso III, da Lei n° 8.443/92, no valor de R$
1.900,00 (um mil e novecentos reais);
Considerando que o motivo que ensejou a aludida apenação foi a contratação não justificada
da empresa Aresta-Projetos e Execuções para proceder a serviços de compatibilização da obra do pátio interno
da DAMF/RN quando o órgão possuía engenheiro em seus quadros funcionais para a execução dos serviços,
caracterizando ato antieconômico;
Considerando que, ciente dessa deliberação, o responsável apresentou petição e elementos
pleiteando o reexame do feito;
Considerando que esses documentos não apresentaram razões e consistência suficientes para
elidir a falha apontada;
Considerando os pareceres unânimes da 10a SECEX e da douto Ministério Público;
Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em:
8.1. com fundamento no art. 48, caput e parágrafo único da Lei n° 8.443/92, conhecer o presente Pedido
de Reexame, interposto pelo Senhor Alcir Veras da Silva, ex-Delegado de Administração do Ministério da
Fazenda no Estado do Rio Grande do Norte, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em todos
os seus termos o Acórdão n° 030/97, proferido por este Colegiado em Sessão de 26.02.1997; e
8.2. dar conhecimento ao recorrente do inteiro teor dessa Decisão, encaminhando-lhe, ainda, cópias do
Relatório e Voto que a fundamentam.
Ata n° 28/98 - Plenário
Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José
Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

_s
HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

HUMBER)Ó GUIMARÃES SOUTO
UMinistro-Relator
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Tribunal de Contas da União

Grupo I — Classe II - Plenário
TC-012.803/96-0
Natureza: Solicitação de integrante do Congresso Nacional
Interessado: Senador José Eduardo Dutra
Assunto: Solicitação de sugestões do TCU para o aperfeiçoamento
de projeto de lei do Senado Federal.

e

Ementa: Projeto de lei do Senado Federal estabelecendo normas de
acesso ao SIAFI e a outros sistemas públicos de informações.
Sugestões para o aprimoramento do projeto apresentadas pela
Secretaria de Auditoria e Inspeções - SAUDI. Endosso do Tribunal
às sugestões da Unidade Técnica. Encaminhamento de cópia do
Relatório, Voto e Decisão ao interessado. Arquivamento.
RELATÓRIO
Examina-se no presente processo projeto de lei de autoria do Senador José Eduardo Dutra, que
visa a estabelecer normas acerca de acesso ao Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI e a
outros sistemas públicos de informações.
Por meio do expediente de fl. 1, o autor do referido projeto de lei solicita ao TCU que "aprecie e
forneça sugestões para aperfeiçoar esta matéria", tendo em vista a experiência do Tribunal na área de
fiscalização e controle dos recursos públicos.
Parecer da Unidade Técnica
Encaminhados os autos à SEGECEX, para instrução, a matéria recebeu, da SAUDI, a análise de
fls. 7/11, cujos principais trechos transcrevo a seguir:

•

Inicialmente, deve-se esclarecer quanto ao SIAFI que este é um sistema computadorizado
2.
destinado à execução financeira da Administração Pública e não à realização de consultas e
extração de informações gerenciais. Assim, para se obter tais tipos de informação neste Sistema é
necessário que as pessoas disponham de sólidos conhecimentos de Contabilidade Pública e
conhecimentos razoáveis de informática. Neste aspecto, cabe ressaltar que, mesmo aos órgãos de
controle dos gastos públicos, há uma carência generalizada de servidores especializados com este
perfil.
Por outro lado, pelas características operacionais do SIAFI destinadas à execução
3.
financeira e Pelo processo de Contabilidade Pública adotado em nosso País, a consulta aos dados
do Sistema pode se tornar bastante árida e demorada. Além disso, uma consulta sem os devidos
cuidados com os detalhes contábeis pertinentes e alguns expurgos necessários devido à forma de
contabilização de algumas despesas pode gerar informações bastante distorcidas e, em vez de
trazer transparência e ajudar no controle dos gastos públicos, pode gerar confusões e
informações equivocadas para a sociedade.
No estágio atual de acesso a dados informatizados por meio de redes de computadores
não mais se cogita a dependência de intermediários ou de deslocamentos fisicos para a obtenção
de dados armazenados em computador. Os sistemas informatizados estão, cada vez mais, sendo
alterados para possibilitar aos seus usuários a obtenção rápida e simples das informações que
lhes forem necessárias em seu próprio ambiente de trabalho ou residência.
Diante do exposto, consideramos que a criação dos chamados Núcleos de Disseminação
de Informações ao Cidadão - NUDIC, conforme o art. 2° do referido Projeto de Lei (fl. 02), não
alcançará o principal objetivo desejado pelo autor do projeto, que, s.m.j., é o de propiciar acesso
rápido e objetivo a informações úteis aos usuários elencados no § I° do art. 2°. Entretanto, como
descreveremos adiante, existe uma excelente alternativa para se obter o mesmo resultado
desejado pelo Parlamentar autor do Projeto de Lei.
-1Min-mv_118 \C: \ Votos98 \012803-96-0.doc
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No momento que este processo chegou às nossas mãos fomos à Secretaria do Tesouro
6.
Nacional - ST N, gestora do SIAFI, buscar todas as alternativas possíveis para se atingir os
objetivos buscados neste Projeto de Lei. Num primeiro momento, solicitamos informações sobre o
"SIAFI Cidadão", um antigo projeto da STN e do Serviço Federal de Processamento de Dados SERPRO, responsável pelo desenvolvimento, manutenção e operacionalização do SIAFI, com o
objetivo de levar à toda a sociedade informações sobre as despesas públicas. Entretanto, este
projeto havia sido descontinuado. Como alternativa, obtivemos informações sobre o Módulo
Gerencial do SIAFI ou, simplesmente, SIAFI Gerencial, uma ferramenta de trabalho que
transforma os dados registrados no SIAFI em informações úteis para os gestores controlarem
seus gastos, atenderem às demandas da sociedade e apresentarem a execução dos gastos públicos
de forma transparente.
Conseguimos, junto à STN, uma demonstração do SIAFI Gerencial e a participação em
curso específico no final do 1° semestre de 1997, logo após este módulo ter sido homologado para
utilização. Durante esta demonstração constatamos o excelente potencial de utilização desta
ferramenta e começamos as tratativas com vistas à disponibilização da mesma aos servidores
deste Tribunal para a realização dos devidos testes. Devido a problemas de infra-estrutura de
telecomunicações (falta de acesso pelo Tribunal à Rede Metropolitana de Alta Velocidade REMA V) e de custos (necessidade de desembolso de elevados recursos para disponibilização
desta ferramenta a todos os usuários da Rede do TCU), conseguimos, em caráter excepcional, a
instalação de acesso ao computador da STN para utilização do SIAFI Gerencial em cinco
microcomputadores deste Tribunal, sendo dois instalados nesta SAUDI, no mês de dezembro
passado. Após esta instalação, realizamos os devidos testes nos quais fundamentamos nossas
observações a seguir apontadas.
O Módulo Gerencial do SIAFI trabalha em uma arquitetura cliente/servidor, ou seja, as
aplicações são processadas nas estações de trabalho clientes (microcomputadores do padrão PC)
demandando ao servidor de banco de dados as tarefas de recuperação e atualização de dados. A
base de dados do SIAFI Gerencial ocupa um total de 45 Gigabytes. O Sistema Operacional do
servidor de banco de dados é o UNIX e o sistema gerenciador de banco de dados relacional
utilizado é o ORACLE.
No SIAFI Gerencial estão disponíveis os dados consolidados relativos à execução
orçamentária, financeira e patrimonial, bem como os dados referentes a empenhos. Os outros
dados, referentes às ordens bancárias e demais documentos, serão, gradativamente, colocados à
disposição dos usuários neste módulo. Com isto, em futuro próximo, estarão disponíveis todos os
fatos e atos contábeis que envolvam ou envolveram os recursos do Tesouro Nacional. Uma
característica desta ferramenta, fundamental para o atendimento dos objetivos do Projeto de Lei,
é o módulo que trata as necessidades de informações não estruturadas, que serão construídas
pelo próprio usuário. Além deste, estão disponíveis outros módulos para consultas a tabelas
(cerca de quarenta tabelas, entre elas destacamos indicadores financeiros, estruturas
organizacionais, plano de contas e eventos contábeis), a cadastros de Obrigações e Convênios e a
Documentos (empenhos, ordens bancárias, entre outros).
Entre as principais facilidades oferecidas pelo Módulo Gerencial do SIAFI destacamos as
10.
seguintes:
interface adequada com o público alvo (interface "mais amigável");
recursos para criar as próprias consultas, definindo qual a informação que se quer
obter e de que forma ela deve ser apresentada;
guarda da definição da consulta e do resultado da mesma;
requisitos de segurança compatível com o SIAFI; e
possibilidade de integração com dados externos ao Sistema.
Assim, acreditamos que a disponibilização de acesso aos sistemas de informações de
11.
órgãos públicos de forma semelhante ao do Módulo Gerencial do SIAFI, aos usuários
enumerados no §1° do art. 2° do Projeto de Lei supracitado, atenda completamente aos objetivos
desejados pelo Autor da proposta com custos menores, uma maior satisfação dos usuários finais e
uma qualidade infinitamente maior do serviço prestado pelos citados NUDIC, isto é, com uma
Min-mv_118\C:\Votos98\012803-96-adoc
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relação custo/beneficio muito mais favorável à sociedade.
Quanto às sugestões para o aperfeiçoamento do Projeto de Lei do Senado Federal
12.
n°171/96, propomos as seguintes modificações:
12.1. Para o art. 2° sugerimos a seguinte redação: "Art. 2° Os sistemas de informações da
esfera federal estarão disponíveis às instituições, órgãos públicos, entidades e organizações
sociais relacionados abaixo, por meio de conexão de seus computadores às redes de
computadores da administração pública federal.
§1° Os usuários habilitados a acessar os sistemas de informação da esfera federal são os
seguintes:
a) ...
•••

d) Tribunais de Contas da União, estaduais, municipais e do Distrito Federal;
§ 2° Ficam excluídos do disposto no caput deste artigo os sistemas de registro de
informações fiscais, bancárias e funcionais individualizadas.
§ 3° Aos usuários relacionados no § 1° será facultado acesso direto, exclusivamente para
consultas gerenciais, através de senhas individualizadas, de perfil e nível de acesso máximo a
informações de todo e qualquer órgão, concedidas de acordo com as normas de acesso vigentes."

ler

12. I. I. Justificativa: O Projeto de Lei não deve referenciar a Rede Serpro que pode ser
substituída por outra, nem deve se restringir somente aos sistemas disponibilizados através da
mesma. Além disso, a possibilidade de conexão dos equipamentos do próprio usuário é muito
mais eficiente do que a criação dos NUDIC conforme exposto nos itens 2,3,4,5 e 11 deste
relatório. Outro aspecto a ser considerado é que os Tribunais de Contas dos Municípios devem
ser incluídos por uma questão de similaridade de suas atribuições e dos trabalhos executados
com os dos Tribunais de Contas dos Estados. Deve-se ressaltar que da mesma forma que se
pretende assegurar o sigilo fiscal, deve-se assegurar o sigilo bancário (§ 2°).
12.2. Para o art. 3° sugerimos a seguinte redação: "Art. 3° As unidades regionais e
descentralizadas do Controle Interno oferecerão aos usuários relacionados no § I° do art. 2°, de
forma permanente, treinamentos referentes à operação para consultas gerenciais no Sistema
Integrado de Administração Financeira - SIAFI e nos outros sistemas disponibilizados."
12.2.1. Justificativa: Já que este Projeto de Lei pretende estabelecer normas de acesso "ao SIAH
e outros sistemas de informações de órgãos públicos", os treinamentos oferecidos não devem
ficar restritos ao SIAFL
12.3. Para o art. 4° propomos a seguinte redação: "A ri. 4° Fica o Poder Executivo Federal
autorizado a expedir normas complementares sobre o acesso ao SIAM e aos outros sistemas
disponibilizados, sempre no sentido de disciplinar as atividades, sem antepor qualquer restrição
não prevista nesta Lei.
Parágrafo único. ...
a) ...
h) publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional em Instrução Normativa do SIAFI, com
periodicidade mínima mensal, numeração própria e indicação de todas as alterações ocorridas."
12.3.1. Justificativa: Acreditamos que a redação do caput deste artigo na forma acima abrange a
todos os sistemas e não só ao SIAFL Destacamos, também, que somente a STN tem competência
para alterar o Plano de Contas e a Tabela de Eventos.
12.4. Quanto ao art. 5° sugerimos a supressão do inciso V e a alteração da redação da alínea
"h" para o seguinte: "h) das áreas fins, de consultoria, assessoria e secretaria parlamentar, com
perfil e nível de acesso máximo a informações de todo e qualquer órgão."
12.4.1. Justificativa: O Supremo Tribunal Federal e os demais Tribunais Superiores não tem
entre suas atribuições, as de fiscalização e controle da Administração Pública.
12.5. O art. 6° ficaria com a seguinte redação: "Art. 6° Ficam a Câmara dos Deputados, o
Senado Federal, o Tribunal de Contas da União e os demais órgãos e entidades da administração
pública federal autorizados a requerer, dos órgãos administradores dos demais sistemas de
informações da esfera federal, o treinamento, a conexão fisica e o acesso lógico."
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12.5.1. Justificativa: Diversos órgãos e entidades da administração pública federal não listados
necessitam das conexões aos sistemas de informações mencionados para cumprirem as suas
atribuições legais. Além disso, não é necessária a menção ao PRODASEN neste caso.
12.6. Para o art. 7°, a redação proposta é a seguinte: "Art. 7° Os Poderes Executivos dos
Estados, Municípios e do Distrito Federal ficam obrigados a oferecer acesso irrestrito a sistemas
de informações gerenciais referentes à administração financeira e orçamentária de cada esfera
governamental nos moldes definidos nos artigos anteriores aos seguintes usuários:
Poderes Legislativos Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal;
Tribunais de Contas Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal,
membros do Poder Judiciário Estadual e do Distrito Federal;
membros do Ministério Público Estadual e do Distrito Federal;
universidades públicas e privadas;
j) órgãos de imprensa;
entidades representativas de classe dos trabalhadores e empresários;
conselhos profissionais federais e regionais;
partidos políticos; e
entidades sociais e organizações não-governamentais, cujo objetivo social inclua o
controle das despesas públicas.
Parágrafo único. Os Poderes Legislativos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal
expedirão normas de adaptação do conteúdo desta lei às peculiaridades de cada esfera
administrativa, sem antepor qualquer restrição de acesso não prevista nesta Lei."
12.6.1. Justificativa: A redação proposta explicita melhor o disposto neste artigo, mantendo-se
completamente fiel ao espírito deste Projeto de Lei.
12.7. No art. 8° propomos a exclusão do parágrafo único.
12.7.1. Justificativa: Se vai ser mantido o sigilo sobre as informações de folha de pagamento
obtidas junto aos sistemas de administração de recursos humanos, não são necessárias as
alterações determinadas no parágrafo único.
12.8. No art. 9° propomos a exclusão de todos os parágrafos.
12.8.1. Justificativa: Acreditamos que já existem instrumentos legais adequados e órgãos
capacitados para a obtenção das informações mencionadas nestes parágrafos.
7.1

Manifestando anuência às sugestões e comentários acima transcritos, o Secretário de Auditoria e
Inspeções encaminhou o processo à consideração da SEGECEX (fl. 11).
Mediante despacho de fl. 12, o Titular da SEGECEX informou que as solicitações da espécie são,
geralmente, submetidas à apreciação do Plenário. Com essa ponderação, encaminha o processo à
Presidência, propondo a realização de sorteio de relator para a matéria.
Assim, por meio do sorteio de fl. 29, fui designado Relator do feito.
É o Relatório.

VOTO

4.

Embora a matéria tratada nos autos não seja, ordinariamente, da competência deste
Tribunal, entendo que o objeto da solicitação em tela seja de grande relevância para a eficácia do controle
governamental, pois se refere à transparência dos gastos públicos, elemento fundamental para a
consolidação da democracia, por meio do fortalecimento do espírito de cidadania no seio da sociedade
civil. Ademais, evidencia apreço do Congresso Nacional, nomeadamente de membro do Senado da
República, pela atuação desta Corte. Atuação que, no gesto da consulta, é endossada e reconhecida de
forma categórica em matéria tão relevante.
É com essa motivação que trago o presente processo à apreciação deste Colegiado, por
2.
entender que podemos contribuir para o aperfeiçoamento desse projeto de lei que, como dito acima, é de
interesse desta Casa, evidentemente.
Com o avanço tecnológico, os meios materiais para a democratização das informações
3.
referentes à administração pública evoluem velozmente. Nesse sentido, os órgãos federais encarregados
Min-mv_118\C: \Votos98\012803-96-0.doc
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da gestão e do desenvolvimento de sistemas eletrônicos de processamento de dados têm apresentado, nos
últimos anos, diferentes propostas de popularização do acesso à execução orçamentária e financeira do
Governo Federal, partindo da proposta de criação dos Núcleos de Disseminação de Informações ao
Cidadão — NUDIC, referidos no projeto de lei em comento, e atualmente chegando ao SIAFI — Gerencial,
proposta mais recente da STN, já disponível para consulta, inclusive neste Tribunal.
4.
Ressalte-se que, conforme contato realizado por minha assessoria com a SAUDI, as
limitações técnicas de acesso do Tribunal ao último sistema, mencionadas no item 7 da instrução, já
foram superadas.
5
A tendência, creio eu, é que, brevemente, esse mesmo sistema, ou seus sucedâneos,
estejam disponíveis ao público em geral por meio da Internet, conforme já ocorre, aliás, com outros
sistemas da Administração Pública Federal, a exemplo do Sistema de Divulgação Eletrônica de Compras
e Contratações — SIDEC.
Esclareço que o projeto de lei em comento encontra-se na Comissão de Constituição e
Justiça do Senado Federal, onde o Relator da matéria elaborou substitutivo, ainda não apreciado pela
Comissão, conforme informação obtida junto ao Gabinete do Senador José Eduardo Dutra, autor da
proposta.
De todo modo, julgo pertinentes as considerações iniciais feitas pela instrução da SAUDI,
com relação à forma de acesso da população às informações, o mesmo ocorrendo com as sugestões
elaboradas para o aperfeiçoamento do texto do projeto, que não perderam sua atualidade, podendo ser
aproveitadas pelo solicitante, obviamente com os ajustes que se fizerem necessários.
Por tais razões, entendo que a melhor forma de atender à solicitação do Parlamentar é
enviar-lhe cópia do Relatório precedente, contendo a íntegra das análises, sugestões e justificativas da
Unidade Técnica, bem como deste Voto e da Decisão correspondente, insistindo-se na sua característica
de possível contributo à deliberação que venha a tomar, em sua soberania, o Poder Legislativo.
Ante o exposto, Voto por que seja adotada a decisão que ora submeto ao Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 22 de julho de 1998.

MARCOS VINI OS VILAÇA
Ministro- elator
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DECISÃO N° 4 4 2/98 — TCU - Plenário
Processo n° TC-012.803/96-0
Classe de Assunto: II - Solicitação do Congresso Nacional
Interessado: Senador José Eduardo Dutra
Órgão: Senado Federal
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: SAUDI
Decisão: O Tribunal Pleno diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE,
8.1. endossar os comentários, sugestões e justificativas elaborados pela Secretaria de Auditoria e
Inspeções — SAUDI ao Projeto de Lei do Senado Federal n° 171/96, de autoria do Senador José Eduardo
Dutra;
8.2. remeter cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam ao
interessado, a título de colaboração para o aperfeiçoamento do referido projeto de lei, conforme
solicitado; e
8.3. arquivar o presente processo.
Ata n° 28/98 - Plenário
Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José
Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

MARCOS V7CIOS VILAÇA
Ministr -Relator
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GRUPO 1- CLASSE II- Plenário
TC 003.998/98-3
Natureza: Solicitação.
Interessado: Senado Federal
Entidade: Projeto de Irrigação Jacarecica II
Ementa:
- Solicitação de realização de inspeção formulada pelo Senado Federal.
Atendimento dos pressupostos de admissibilidade. Determinação à
SECEX/SE. Ciência ao interessado.
RELATÓRIO

•

Pelo expediente de fl. 01 o Exmo Sr. Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal, no
exercício da Presidência, Senador Geraldo Melo, comunica que aquela Casa do Congresso Nacional
aprovou Requerimento "de autoria do Senador José Eduardo Dutra, solicitando ao Tribunal de Contas da
União a realização de inspeção especial e extraordinária no Projeto de Irrigação de Jacarecica II e o
contrato firmado entre o Governo do Estado de Sergipe, através das empresas públicas Companhia
Estadual de Habitação e Obras Públicas (CEHOP) e Companhia de Desenvolvimento de Recursos
Hídricos e Obras Públicas (COHIDRO), e as empresas Contécnica Ltda. - Consultoria e Planejamento e a
Construtora Norberto Odebrechet S.A", cujo avulso encaminhou em anexo.
De acordo com esse Requerimento (fls. 02/04), o referido Projeto, implantado no município
sergipano de Malhador, foi motivo de denúncia no semanário CINFORM, edição de 27/04 a 03/05/98,
que anexa, e no jornal Folha de São Paulo, edição de 07/05/98 (fl.03).
Afirma o requerente que este Tribunal, " por ocasião de auditorias relativas às obras
inacabadas do Governo Federal, detectou uma série de irrregularidades no projeto de irrigação de
Jacarecica", sendo necessário, no seu entender, "aprofundar e ampliar o foco e o raio da fiscalização sobre
o projeto em questão".
Por essas razões, requereu a esta Corte de Contas que realize a aludida inspeção, "a fim de
examinar os aspectos relacionados abaixo", in verbis :
Quanto à elaboração do 'Projeto Básico e Especificações da Barragem e Sistema de
"I.
Irrigação de Jacarecica' e a contratação da empresa Contécnica Ltda. - Consultoria e Planejamento.
Qual foi a modalidade de contratação da referida empresa?
. Quem são os proprietários, qual é a experiência anterior acumulada na área de irrigação e qual é o
capital social da empresa em questão?
Qual o valor desembolsado pelo Governo do Estado à esta empresa?
. Especificar as falhas detectadas pela SECEX-SE na elaboração do Projeto Básico que não levou
em consideração o aumento da demanda para abastecimento de água na região e também não considerou a
existência e a necessidade de remoção de uma estação de água bruta da Companhia Estadual de
Saneamento nos limites da área inundável.
. Apurar as conseqüências das falhas detectadas para o conjunto do projeto.
. Verificar quais foram as medidas tomadas pelo Governo do Estado de Sergipe frente às falhas
cometidas pela empresa citada.
Quanto a identificação e a justificativa sócio-econômica do projeto.
. Identificar a área que será beneficiada pelo projeto de irrigação.
. Apontar os beneficiários diretos do projeto. Especificar as características dos proprietários rurais
que serão beneficiados. Indicar a dimensão da área média das propriedades que serão beneficiadas.
. Informar sobre a existência de possíveis desapropriações para a realização das obras. Na hipótese
CAMIN-FGWICRO-021Relatoriosl00399898.doc
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positiva: levantar a extensão e a dimensão das áreas desapropriadas, relacionar as propriedades
abrangidas pelas desapropriações, discriminar os proprietários que sofreram o processo de
desapropriação, quantificar o valor pago pelas desapropriações e comparar o valor pago pelas
desapropriações e o valor de mercado das respectivas áreas.
. Estudar a relação custo-beneficio do projeto de Jacarecica. Especificar quais serão os resultados do
projeto do ponto de vista do crescimento econômico, do impacto sobre o volume da produção
agrícola e da geração de emprego e renda para a região e para o Estado.
Quanto a paralisação, a situação atual e as perspectivas de término das obras.
. Levantar as causas e as responsabilidades pela paralisação das obras.
. Estimar o valor dos custos sofridos pela Construtora Norberto Odebrechet à título de
ressarcimento pelos custos resultantes da paralisação das obras e o item "Operação e Manutenção do
Canteiro de Obras", constante do contrato entre o Governo do Estado e a referida empresa.
. Verificar a hipótese de pagamento em duplicidade à Construtora Norberto Odebrechet S.A. em
razão da paralisação das obras.
. Informar sobre o percentual de realização do cronograma fisico das obras e o percentual do valor
contratual desembolsados até a presente data para a execução do projeto.
. Fornecer o valor dos recursos liberados pelos órgãos públicos concedentes e convenentes até o
presente momento e a estimativa do custo final do projeto.
Indicar o cronograma e a previsão para a conclusão das obras. Informar sobre o montante dos
recursos necessários para a finalização das obras.
IV.
Quanto a aspectos econômicos específicos do projeto.
Comparar o valor do custo por hectare irrigado do 'Projeto de Irrigação de Jacarecica' com os
valores da média dos programas de irrigação em nível nacional. Identificar as causas geradoras de
eventuais discrepâncias observadas.
. Comparar todos os preços de itens específicos licitados em todas as etapas da obra e os preços da
tabela do DNOCS e do mercado regional e nacional.
. Informar sobre o cronograma de desembolso e o valor total dos recursos pagos à Construtora
Norberto Odebrechet S. A. durante todo o período do contrato vigente.
V.
Quanto a aspectos genéricos do projeto.
Avaliar o comprometimento do processo licitatório em decorrência da imperfeição na elaboração
dos requisitos de capacidade técnica dos licitantes. Analisar a ocorrência de direcionamento da licitação em
função desta irregularidade detectada pela SECEX-SE.
Explicitar e especificar a falha no controle dos documentos de regularidade fiscal que foram
apresentados pelo licitante. Analisar os procedimentos adotados para as alterações contratuais entre o
Governo do Estado de Sergipe e a Construtora Norberto Odebrechet. Verificar se todas as formalidades
legais e as justificativas técnicas foram obedecidas.
Aprofundar a investigação sobre os indícios relativos à execução de serviços em data anterior à
vigência dos convênios e termos aditivos detectados pela SECEX-SE".
A Secretaria de Controle Externo no Estado de Sergipe, após análise dos trabalhos já
realizados por esta Corte de Contas acerca do assunto, TC 675.038/96-0 (Decisão 708/96-P-Ata 44/96 e
Acórdão 92/97-P-Ata 17/97) e 675.184/97-5 (Decisão Sigilosa), concluiu que os mesmos não têm a
abrangência requerida na Solicitação em tela e que" a grande maioria das perguntas ficaram sem resposta,
ou são estas defasadas devido à continuidade do projeto em relação ao tempo das apurações anteriores,
ou, ainda, não são suficientes em volume de informação, portanto inconclusivas" (fls. 08 e 10/17).
Propôs, dessa maneira, a realização de inspeção nos moldes descritos à fl. 09.
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.
Por força do art. 71, IV, da Constituição Federal, c/c os arts. 1 2, II e 38, I, da Lei n2
8.443/92 e arts. 1 2, II, e 183, do Regimento Interno, compete a esta Corte de Contas realizar, por
iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou de Comissão Técnica ou de Inquérito,
inspeções e auditorias.
Preenchido, pois, o requisito de admissibilidade previsto na legislação supramencionada,
entendo que este Tribunal deva determinar a realização de auditoria, objetivando examinar os aspectos
relacionados no Requerimento n° 326, de 1988, de autoria do Senador José Eduardo Dutra.
Pelo exposto, Voto no sentido de que o Tribunal adote a decisão que ora submeto à
apreciação deste Plenário.

Sala das Sessões, em22de julho de 1998

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator

C \ MIN-FGWICR0.02NRelatonos \ 00399898 doc

-31-

tr. (9. (SanDs
e terar
Secretária do Plenário

Tribunal de Contas da União

DECISÃO N° 4 4 3/98- TCU - Plenário
Processo TC n° 003.998/98-3
Classe de Assunto: II - Solicitação
Interessado: Senado Federal
Entidade: Projeto de Irrigação de Jacarecica II
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/SE
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 conhecer da presente Solicitação, formulada pelo Senado Federal, por preencher o requisito de
admissibilidade previsto no inciso IV, art. 71 da Constituição Federal/88, c/c o art. 1°, inciso II, e art. 38,
inciso I, ambos da Lei n° 8.443/92;
8.2 determinar à SECEX/SE a realização de auditoria no Projeto de Irrigação de Jacarecica II, a fim
de examinar os aspectos indicados no Requerimento 326, de 1998, do Senador José Eduardo Dutra,
aprovado pelo Senado Federal; e
8.3 dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à Presidência do
Senado Federal.
Ata n° 28/98 - Plenário
Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e
os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator) e Lincoln Magalhães da Rocha.

CL.

HOMERO SANTOS
Presidente

JOSÉ ANTS 10 BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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GRUPO H - CLASSE IV - Plenário
TC-650.173/96-1 (c/ 02 volumes)
Apensos: TC-650.144/95-3 (Relatório de Auditoria)
TC-000.540/95-1 (Denúncia)
TC-017.883/95-4 (Acompanhamento)
Natureza: Tomada de Contas, exercício de 1995
Entidade: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda em Santa
Catarina - DAMF/SC.
Responsáveis: João Carlos Belli (Delegado) e Rosana Ribeiro Lima
(Delegada Substituta).
EMENTA: Tomada de Contas relativa ao exercício de 1995. Cessão
irregular de próprio nacional. Razões de justificativas não acolhidas. Contas
irregulares com multa ao responsável principal. Ciência ao Ministro da
Fazenda.

RELATÓRIO

•

Trata-se da Tomada de Contas da Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda em Santa
Catarina (DAMF/SC) relativa ao exercício de 1995, em que figuram como responsáveis o Sr. João Carlos Belli
(Delegado), durante o período de 01/01/95 a 28/02/95, 25/03/95 a 03/04/95, 05 a 09/04/95, 20 a 26/04/95,
28/04/95 a 14/05/95, 21/05/95 a 07/08/95, 12/08/95 a 10/09/95, 19 a 25/09/95, 29/09/95 a 22/10/95, 28/10/95 a
19/11/95, 25/11/95 a 11/12/95 e 14 a 31/12/95, e a Sra. Rosana Ribeiro Lima (Delegada Substituta), durante o
período de 01 a 24/03/95, 04/04/95, 10 a 19/04/95, 27/04/95, 15 a 20/05/95, 08 a 11/08/95, 11 a 18/09/95, 26 a
28/09/95,23 a 27/10/95,20 a 24/11/95 e 12 a 13/12/95 (fls. 154).
Estão apensos ao presente processo o TC-650.144/95-3, que trata do Relatório da Auditoria
realizada naquele órgão nas áreas de licitações e contratos, cujo teor foi apreciado pelo Tribunal, ensejando
determinações à Delegacia (Decisão n. 285/96 — I' Câmara); o TC-000.540/95-1, que cuida de denúncia,
considerada improcedente pelo Plenário desta Corte (Decisão n. 759/96); e o TC-017.883/95-4, que trata do
acompanhamento do resultado das reavaliações dos contratos da Delegacia, objeto de deliberação da 2' Câmara,
conforme Relação n. 15/96.
O Controle Interno certificou a regularidade das presentes contas, com ressalva, à vista das
ocorrências registradas no Relatório de Auditoria n. 14/96 (fls. 26/32), tendo a autoridade ministerial se
pronunciado de acordo (fls. 59).
A SECEX/SC, objetivando sanear o processo, realizou diligência in loco, registrando no Relatório
de fls. 86/104 diversas falhas/irregularidades, em razão das quais propôs audiência dos responsáveis pela
Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda - Sr. João Carlos Belli (Delegado) e Sra. Rosana Ribeiro
Lima (Delegada Substituta) -, bem como do Delegado, do Chefe da Divisão de Engenharia e do Engenheiro da
Delegacia do Patrimônio da União/SC, Srs. Antonio Carlos Zimmermann, Bernardo J. D. Tasso e Wilson
Borlin, respectivamente. A mencionada audiência foi autorizada mediante Despacho de fls. 107.
Reinstruindo os autos às fls. 131/146, a SECEX/SC consignou, preliminarmente, que o Sr. Antonio
Carlos Zimmermann não apresentou razões de justificativa, tornando-se revel. Quanto aos demais apontados no
item anterior, entendeu que não lograram justificar as seguintes irregularidades:
5.1 De responsabilidade do Sr. Bernardo J. D. Tasso:
a) o laudo da avaliação das unidades adquiridas no Edificio "Centro Executivo Casa do Barão" para
instalação da DRJ/Florianópolis, elaborado pelo supramencionado Engenheiro em 19.10.94, atribuiu às áreas de
\\min jam-436 \c: \jam \ 1998 \65017396.doc - 5e

-33arit"
2°'
tr rg
eertir
MenWie
Seccelátla
Tribunal de Contas da União

•

2

terraço o mesmo preço unitário das áreas edificadas relativas às salas comerciais;
o valor de R$ 743,00 por m 2 , arbitrado no laudo de avaliação do imóvel, situou-se muito próximo
do limite máximo da faixa de preço obtida pelas pesquisas (valor máximo: R$ 758,96; valor mínimo:
R$ 644,08), sem a devida justificativa;
aprovação de laudo de avaliação, elaborado pelo Engenheiro Wilson Borlin, que consigna valor
de locação de seis pavimentos do Edificio °tília Eliza em montante superior ao valor resultante da aplicação da
fórmula e dos parâmetros definidos no próprio laudo.
5.2. De responsabilidade do Sr. Wilson Borlin - elaboração de laudo de avaliação definindo valor de
locação de seis pavimentos do Edificio °tília Eliza em montante superior ao valor resultante da aplicação da
fórmula e dos parâmetros definidos no próprio laudo.
5.3 . De responsabilidade do Sr. João Carlos Belli e da Sra. Rosana Ribeiro Lima:
a) aquisição de imóvel para instalação da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis efetuada com dispensa de licitação, com fundamento no art. 24, inciso X, da Lei n. 8.666/93, "sem
caracterização das necessidades de instalação e localização que condicionaram a sua escolha".
b). Quanto à cessão de terreno da União para exploração da Fundação Assistencial dos Servidores
do Ministério da Fazenda - ASSEFAZ:
a ASSEFAZ vem explorando o terreno desde janeiro de 1995 (como estacionamento rotativo), sem
cobertura contratual, contrariando a Portaria n. 437/94, do Exmo. Ministro da Fazenda, que autorizou a cessão
do terreno, sob a forma de arrendamento, "no prazo de 1 (um) ano a contar da data de assinatura do contrato de
cessão";
- a ASSEFAZ não vem recolhendo o valor arbitrado ao arrendamento, por não haver instrumento
contratual. "Não compreendemos como a ausência de contrato pode servir como justificativa para a falta de
recolhimento do valor do arrendamento, mas não tenha sido fator impeditivo para a efetiva exploração do imóvel
pela ASSEFAZ";
o valor arbitrado para o arrendamento do supramencionado terreno (R$ 549,00 mensais) encontrase defasado, pois foi calculado a partir da diferença entre os rendimentos e os custos, sendo que estes últimos já
foram amortizados, integralmente, no decorrer no primeiro ano de exploração (1995);
o imóvel atualmente cedido à ASSEFAZ foi entregue pelo Serviço de Patrimônio da União/IVT1 ao
Departamento de Administração/MF em 14.04.77, por meio de Termo de Entrega, instrumento que deveria ter
sido ratificado, após o transcurso de dois anos, o que não ocorreu até a presente data.
Ante o que expôs, a Unidade Técnica, invocando as ocorrências relatadas nos itens 5.1, 5.2 e 5.3
6.
retro, opina pela irregularidade das presentes contas, "nos termos do arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea b, e 19
da Lei n° 8.443/92", propondo ainda que:
"h) sejam aplicadas aos responsáveis abaixo as seguintes sanções, fixando-lhes o prazo de quinze
dias, a contar da notificação, para comprovarem perante este Tribunal os respectivos recolhimentos aos
cofres do Tesouro Nacional, com base no art. 23, inciso III, alínea a, da Lei n. 8.443/92, c/c o art. 165,
inciso Dl, alínea a, do Regimento Interno/TCU:
. Multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei n. 8.443/92 ao responsável JOÃO CARLOS BELLI,
então Delegado de Administração do Ministério da Fazenda em Santa Catarina, pela aquisição de imóvel
com dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso X, da Lei n. 8.666/93, sem caracterização das
necessidades de instalação e localização que condicionaram a sua escolha;
Multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei n. 8.443/92 ao Engenheiro WILSON BORLIN, pela
elaboração de laudo arbitrando valor de locação, não obtido pelas fórmulas e parâmetros ali estabelecidos;
. Multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei n. 8.443/92 ao Engenheiro BERNARDO JACINTO D.
TASSO, pela elaboração de laudo arbitrando valor de venda de imóvel acima da média do mercado, bem
como pela aprovação, como Chefe da Divisão de Engenharia da Delegacia do Patrimônio da União em
Santa Catarina, de laudo arbitrando valor de locação, não obtido pelas fórmulas e parâmetros ali
estabelecidos;
c) seja determinado à Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda em Santa Catarina:
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• Justificar, nos processos respectivos, a extrapolação dos quantitativos estabelecidos pela IN/SAF n.
08/94, quando da contratação de serviços de limpeza e conservação;
Proceder à aquisição de imóveis com dispensa de licitação, baseada no art. 24, inciso X, da Lei n.
8.666/93, somente nos casos em que fiquem caracterizadas as necessidades de instalação e localização que
condicionem a escolha;
Informar nas contas do exercício de 1997 os valores pagos pela locação do imóvel ocupado pela
Delegacia do Patrimônio da União/SC durante o referido exercício, justificando, se for o caso, a celebração
de novo termo, em prejuízo da prorrogação do anteriormente vigente;
d) seja determinado à Delegacia do Patrimônio da União em Santa Catarina:
Providenciar a imediata lavratura do contrato de cessão em arrendamento do terreno da União
atualmente ocupado pela ASSEFAZ (cuja minuta já se encontra aprovada pela Procuradoria da Fazenda
Nacional/SC), nos termos da Portaria Ministerial n. 437/94, ou proceda à desocupação do imóvel;
Tendo em vista que o valor arbitrado para o arrendamento levou em conta que o investimento com
instalações estaria totalmente amortizado ao fim do primeiro ano, providenciar novo laudo, estabelecendo
valores a partir do segundo ano de exploração do imóvel, questionando, se for o caso, o quantitativo de
empregados e o valor da remuneração a eles paga;
Cobrar imediatamente, devidamente atualizados, os valores a serem recolhidos pela ASSEFAZ,
relativos ao período anterior ao contrato de cessão, a contar de janeiro de 1995 (época de início da efetiva
exploração do imóvel), atentando para os valores a vigorar a partir do segundo ano de ocupação, sob pena
de instauração de Tomada de Contas Especial;
Providenciar a cobrança dos valores mensais devidos pela ASSEFAZ a partir da data de
recebimento da notificação, independentemente da assinatura do contrato;
Proceder à ratificação do Termo de Entrega do imóvel à DAMF/SC, conforme previsto em sua
Cláusula Segunda, uma vez que não foi realizada no tempo previsto (dois anos após a entrega);
Informar a este Tribunal, no prazo de trinta dias, o resultado das providências adotadas em
cumprimento às determinações acima sugeridas.
e) seja formado processo apartado, para acompanhamento do cumprimento das determinações
dirigidas à Delegacia do Patrimônio da União/SC, relativas ao terreno ocupado pela ASSEFAZ "
A douta Procuradoria, em cota singela, manifesta-se de acordo com a proposta oferecida pela
Unidade Técnica (fls. 146, verso);
É o relatório.
VOTO

•

Registro, de início, que, a meu ver, a apreciação das questões objeto dos subitens 5.1 e 5.2 do
Relatório que antecede a este voto encontra-se prejudicada nesta oportunidade, visto que os atos ali descritos
foram praticados no exercício de 1994 e, além disso, são de responsabilidade de servidores da Delegacia do
Patrimônio da União (DPU/SC), vale lembrar, Srs. Bernardo J. D. Tasso e Wilson Borlin, ao passo que se
examina, nestes autos, a gestão dos responsáveis pela Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda em
Santa Catarina (DAMF/SC) relativa ao exercício de 1995.
Quanto à aquisição de imóvel com dispensa de licitação, sem ter havido a devida caracterização dos
2.
fatores condicionantes de sua escolha (subitem 5.3, a, retro), verifico que o assunto já foi apreciado por este
Tribunal quando examinou o Relatório da Auditoria realizada na DAMF/SC (TC-650.144/95-3 - apenso),
envolvendo as áreas de licitações e contratos, cujo período de abrangência foi de 01.01.95 a 05.05.95. Naquela
ocasião, esta Corte determinou à Delegacia que cumprisse, "nos casos de dispensa de licitação para a compra e
locação de imóvel, o disposto nos artigos 24, inciso X, e 26 da Lei n° 8.666/93" (Decisão n. 285/96, 1' Câmara).
Destarte, deixo de acolher a determinação proposta pela Unidade Técnica, bem assim a aplicação de multa ao
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responsável em razão dessa falha.
Com respeito à cessão de imóvel da União à ASSEFAZ, sob a forma de arrendamento (subitem 5.3,
3.
b), considero importante atentar para os aspectos a seguir ressaltados.
Em 14.04.77, o Serviço de Patrimônio da União (SPU) fez a entrega de próprio nacional à
4.
DAMF/SC, por meio do Termo de Entrega (fls. 99/102, vol. II), para a construção do edificio-sede das
repartições do Ministério da Fazenda no Estado de Santa Catarina, após o que retomaria à administração do
SPU. Tal ajuste definia, ainda, que a entrega estaria sujeita à ratificação por parte do Serviço de Patrimônio da
União, após dois anos da lavratura do Termo de Entrega. A referida confirmação não ocorreu e, segundo a
DPU/SC, a administração do imóvel manteve-se a cargo da DAMF/SC, em razão do interesse na construção do
edificio-sede do Ministério da Fazenda e "porque não havia perspectiva de vir a ser utilizado por outro órgão da
administração direta" (fls. 89, vol. III).
O edificio-sede do Ministério da Fazenda não foi construído e, em razão do abandono, o terreno foi
5.
ocupado irregularmente por terceiros, com a instalação de quiosque, banca de revista, lanchonete, além de ser
explorado por um órgão autárquico do Município. Procedida a desocupação do terreno, a ASSEFAZ solicitou à
DAMF/SC, por meio de oficio datado de 11.04.94, a cessão do bem para exploração como estacionamento
rotativo, cujos rendimentos seriam revertidos para o Fundo de Atendimento Social ao Servidor do Ministério da
Fazenda.
Após receber parecer favorável da DAMF/SC, do DPU/SC e da Procuradoria-Geral da Fazenda
6.
Nacional, a cessão foi autorizada pelo Ministro da Fazenda, por intermédio da Portaria n. 437 de 01.08.94 (fls.
124/25, vol. H), sob o regime de arrendamento, estabelecendo que a cessão dar-se-ia "no prazo de 1 (um) ano, a
contar da data de assinatura do contrato de cessão". À Secretaria do Patrimônio da União caberia, nos termos do
parágrafo único do art. 1°, a lavratura do contrato, sendo que a União seria representada pela Procuradoria da
Fazenda Nacional.
Todavia, embora o contrato de cessão não tenha sido lavrado, a ASSEFAZ passou a explorar o
7.
imóvel a partir de janeiro de 1995, sem efetuar qualquer pagamento pelo uso do terreno.
No que tange à cessão em foco, foram ouvidos em audiência o Sr. João Carlos Belli (Delegado) e a
8.
Sra. Rosana Lima Ribeiro (Delegada Substituta), a qual apresentou, no essencial, as seguintes justificativas (fls.
85/86, vol. III):
a ASSEFAZ não efetuou os recolhimentos do valor do arrendamento, pois "aguarda a assinatura
do contrato pela Delegacia do Patrimônio da União e a efetiva cobrança por parte daquele Órgão";
a cobrança "se iniciará tão logo o contrato de arrendamento seja lavrado pela Delegacia do
Patrimônio da União", devendo retroagir à data da ocupação do imóvel;
com referência à não-assinatura do contrato, foi anexada cópia do Memorando n. 078/97, da
Delegacia do Patrimônio da União em Santa Catarina (fls. 96, vol III), no qual se informa que a minuta de
Contrato foi submetida à PFN/SC, para aprovação, e à Receita Federal, para verificação da situação fiscal da
ASSEFAZ, tendo a minuta sido aprovada em 30.04.95. Ocorre que houve "necessidade de reavaliação do
imóvel" e o processo foi encaminhado à Divisão de Engenharia da DPU/SC. Porém, "no decorrer do trâmite do
processo foi constatado divergência de metragem entre a área registrada e a realidade local. Sendo assim, está
sendo providenciado novo levantamento da área, para que possamos retificar junto ao Registro de Imóveis, e
posteriormente seja lavrado o respectivo Contrato de Cessão".
Quanto à Sra. Rosana Ribeiro Lima, tendo em vista que exerceu a função de Delegada em
9.
substituição esporadicamente durante o exercício de 1995, conforme se verifica no Relatório supra, considero
aceitáveis as justificativas que apresentou.
No tocante ao Sr. João Carlos Belli, além de endossar as justificativas oferecidas pela Delegada
10.
Substituta, informou, ainda, que, com a cessão, "o terreno não mais seria invadido, o dispêndio para sua
segurança seria zero para a União, e teria a garantia da devolução assim que fosse solicitado, pois tratava-se de
uma entidade ligada ao próprio Ministério" (fls. 161/162, vol. III).
Inicialmente, verifico, a partir da informação prestada pela DPU/SC, que a responsabilidade pela
11.
elaboração e lavratura do contrato ficou a cargo dessa Delegacia, que é uma unidade descentralizada da
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Secretaria de Patrimônio da União.
Quanto à administração do terreno, resta claro, a meu ver, que constitui incumbência da DAMF/SC,
eis que o imóvel foi entregue pelo Serviço de Patrimônio da União àquela Delegacia, consoante Termo de
Entrega datado de 14.04.77.
Diante disso, caberia ao titular da DAMF/SC condicionar a cessão do terreno ao preenchimento de
todos os requisitos estipulados na Portaria Ministerial, o que, todavia, não ocorreu, haja vista que a ASSEFAZ
vem ocupando o imóvel desde janeiro de 1995, em que pese inexistir contrato que ampare o seu uso, condição
essencial para a regularidade da situação.
Portanto, ao permitir a exploração do terreno, ou não obstaculizá-la, o responsável pela DAMF
procedeu irregularmente, desconsiderando, não apenas os termos do ato de autorização ministerial, assim
também violando o Decreto-lei n. 178/76 (fundamento legal invocado pelo Ministro da Fazenda, na Portaria n.
437), que em seu art. 1°, parágrafo único, estatui que a cessão "se formalizará mediante termo ou contrato, do
qual expressamente constarão as condições estabelecidas e tornar-se-á nula, independentemente de ato especial,
se ao imóvel, no todo ou em parte, for dada aplicação em divergência com o previsto no decreto autorizativo e
conseqüente termo ou contrato" (grifei).
A alegação de que "o terreno não seria mais invadido" não pode servir de justificativa para uma
cessão irregular.
No presente caso, há que ponderar as conseqüências nocivas para a Administração, decorrentes do
uso do bem, sem respaldo contratual, haja vista o não-recolhimento por parte da ASSEFAZ dos valores
correspondentes ao arrendamento do imóvel, privando a União de auferir os rendimentos pertinentes.
O quadro se reveste de gravidade, pois, decorridos mais de três anos e meio da assinatura da Portaria
Ministerial, a situação permanece inalterada — o contrato não foi assinado e não houve recolhimento algum ao
Tesouro - consoante informação obtida pelo meu Gabinete junto à SECEX/SC.
A alegação de que a cobrança, após a lavratura do contrato, deverá retroagir à data da ocupação do
imóvel, não me parece relevante no caso, visto que está desprovida de prova material da parte da ASSEFAZ,
certificando seu compromisso de efetuar a quitação do débito.
Observo, ainda, que não há registro nos autos de qualquer iniciativa por parte da DAMF/SC, no
sentido de solicitar providências da DPU/SC para a elaboração da minuta do contrato.
No tocante à DPU/SC, embora suas contas não estejam sendo apreciadas neste processo, devo
registrar que as razões apresentadas para a não-lavratura do contrato não são satisfatórias, pois não considero
convincente alegar que a "divergência de metragem entre a área registrada e a realidade local" constituiu motivo
de impedimento para a lavratura do ajuste durante mais de dois anos.
A situação, tal como se afigura, leva-me a concluir ser necessário comunicar tais fatos ao Senhor
Ministro da Fazenda para que, no uso de suas atribuições, adote as providências que entender cabíveis com
vistas à pronta solução do caso e, se considerar pertinente, à responsabilização administrativa dos envolvidos.
Em face do exposto, entendo devam ser julgadas regulares com ressalva as contas da Sra. Rosana
Ribeiro Lima e irregulares as contas do Sr. João Carlos Belli, tendo em vista que a permissão da exploração do
terreno, de responsabilidade da DAMF/SC, sem respaldo contratual, consubstancia ato de gestão ilegal, ilegítimo
e antieconômico, cabendo, por conseqüência, aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, I, da Lei n. 8.443/92.
Desse modo, divergindo em parte dos pareceres, voto por que seja adotada a decisão, sob a forma de
acórdão, que ora submeto à apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 22 de julho de 1998.

JOSÉ
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ACÓRDÃO N° 0 9 9 /98 - TCU — Plenário
Processo n. TC-650.173/96-1 (c/ 02 volumes) - Apensos: TC n. 650.144/95-3, 000.540/95-1 e 017.883/95-4.
Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas relativa ao exercício de 1995.
Responsáveis: João Carlos Belli e Rosana Ribeiro Lima.
Entidade: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda em Santa Catarina.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: Dra. Cristina Machado da Costa e Silva.
Unidade Técnica: SECEX/SC.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas da Delegacia de Administração
do Ministério da Fazenda em Santa Catarina, relativa ao exercício de 1995.
Considerando que a Secretaria Federal de Controle certificou a regularidade, com ressalva, da
gestão dos responsáveis pelas contas em exame;
Considerando que os pareceres da SECEX/SC e do Ministério Público são uniformes no
sentido de serem julgadas irregulares as presentes contas;
Considerando, entretanto, que ouvidos em audiência o Sr. João Carlos Belli, Delegado, e a
Sra. Rosana Ribeiro Lima, Delegada Substituta, esta apresentou razões de justificativas que lograram isentala da responsabilidade que lhe foi imputada, o mesmo não ocorrendo em relação ao responsável principal,
tendo em vista que a permissão de exploração do terreno de responsabilidade da DAMF/SC, sem respaldo
contratual e contrariando o Decreto-lei n. 178, de 16/02/67 e a Portaria n. 437/94 do Ministério da Fazenda,
consubstancia ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em:
8.1 — com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea b, da Lei n° 8.443/92, c/c os arts. 19,
parágrafo único, 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas do Sr. João Carlos Belli e aplicarlhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da citada Lei, no valor de RS 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art.
165, inciso III, alínea a, do Regimento Interno), o recolhimento dessa quantia ao Tesouro Nacional;
8.2 — autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n. 8.443/92, a cobrança judicial da
dívida, acrescida dos encargos legais devidos, caso não atendida a notificação;
8.3 — com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/92, julgar
regulares, com ressalva, as contas Sra. Rosana Ribeiro Lima, Delegada Substituta, dando-lhe quitação;
8.4 — encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, ao Exmo.
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para a adoção das providências que entender cabíveis com vistas à
solução do caso e, se considerar pertinente, à responsabilização administrativa dos envolvidos;
8.5 — determinar à CISET/MF que informe ao Tribunal, por ocasião das contas da DAMF/SC relativas a
este exercício, as medidas adotadas pelo Exmo. Senhor Ministro da Fazenda.
Ata n° 28/98 - Plenário
Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator) e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

JOSÉ ANTONI BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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GRUPO II- CLASSE V — PLENÁRIO
TC-225.268196-5
NATUREZA: Relatório de Auditoria Operacional
UNIDADE: Departamento Nacional de Produção Mineral — DNPM/AM
— 8* Distrito,
Fernando Lopes Burgos, Chefe do Distrito.
EMENTA: Auditoria Operacional. Efeitos da mineração sobre o meio ambiente. Falta de regulamentação do art. 231, § 3 0 , da CF. Integração entre
órgãos. Competência do DNPM. Determinações. Conhecimento ao Ministro de Estado de Minas e Energia e ao Congresso Nacional. Juntada dos
autos às contas.

110

Trata-se de Auditoria Operacional realizada pela Secex/AM no Departamento Nacional de
Produção Mineral — DNPM/AM — 8* Distrito, no período de 29/07 a 02/08/96.
O Relatório de Auditoria (fls. 15/155) tece uma série de considerações acerca da atividade mineradora brasileira e aponta os efeitos da mineração sobre o meio ambiente, enfocando o impacto ambiental
de cada uma das fases da mineração sobre a qualidade das águas, do ar e do solo, bem como as metas de
recuperação a serem buscadas, no curto, médio e longo prazos.
Especial atenção é dedicada à falta de integração entre os órgãos das esferas federal e estadual
na regulação da atividade mineradora, o que estaria prejudicando a fiscalização do controle ambiental na
região: "o DNPM autoriza e fiscaliza a exploração mineral, o IBA1VIA acompanha os desmatamentos e o
IPAAM a degradação ao meio ambiente" (fl. 29).
Ao final, objetivando verificar a eficiência e eficácia da fiscalização efetuada pelo DNPM/AM
(fls. 34/57), foram averiguados os três principais empreendimentos minerários do Estado do Amazonas, a
saber, "Monitoramento das Atividades Minerárias da Classe II — Materiais Empregados na Construção Civil",
"Projeto Cimenteiro Integrado Jatapu-Calcário" e "Projeto Pitinga — Cassiterita/Estanho", constatando-se as
seguintes ocorrências:
transcurso de 3 a 5 anos entre a data da protocolização do requerimento pelo minerador e
a da publicação do Alvará de Pesquisa, em razão do reduzido quadro de servidores, do baixo aparelhamento
do 8 Distrito e do atraso na produção dos "over-lays" (plantas de demarcação das áreas, elaboradas na sede
do DNPM, em Brasília), ocasionando desinteresse dos empresários e atraso do setor minerário;
reduzido número de fiscalizações nas diversas fases da mineração, em razão da falta de recursos financeiros, do reduzido quadro de servidores no 8 * Distrito e da ausência de equipamentos técnicos
e meios de transporte adequados à Região Amazônica;
atividade clandestina nas lavras garimpeiras, propiciando sonegação fiscal e falta de responsabilização pelas áreas degradadas;
impossibilidade de aprovação de projetos para a exploração de minérios em terras indígenas
— cujos subsolos no Amazonas possuem, em sua maioria, tendência geológica à existência de minérios de alto
valor econômico — visto que a matéria ainda não foi regulamentada pela legislação ordinária (art. 67 ADCT),
ocasionando, entre outros, prática de atividade minerária clandestina, exploração de índios e atraso do País;
extração de minérios Classe II (para emprego imediato na construção civil) sem regularização no 8 * Distrito, em decorrência da falta de licenciamento pelas prefeituras municipais e pelos órgãos
ambientais, propiciando evasão de receitas, falta de controle sobre a recuperação do meio ambiente e sobre
a qualidade e quantidade de minérios extraídos; e
desconhecimento do verdadeiro potencial mineral do Estado, em virtude da falta de incentivo do Governo Federal para os trabalhos de pesquisa, dificuldade de acesso ao interior da Amazônia, existência de grandes extensões de terras em áreas indígenas e em reservas ecológicas e demora na análise dos
1
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processos de requerimento para pesquisa minerária pelo DNPM/AM.
Especialmente no que se refere ao "Projeto Pitinga", o Relatório destaca, ainda, que, de acordo
com informações verbais obtidas, estaria havendo extração e deposição de materiais radioativos a céu aberto,
sob responsabilidade da Empresa Mamoré, fato esse que estaria sendo monitorado pela Comissão Nacional
de Energia Nuclear - CNEN, em termos dos efeitos da radiação do minério sobre as pessoas e o meio ambiente.
Em face dessas evidências, a Equipe efetuou as seguintes proposições (fls. 58/59):
"I-Seja determinado ao Departamento de Produção Mineral no Amazonas-8° Distrito que:
envide esforços para tornar mais eficiente a fiscalização da pesquisa, da lavra, do beneficiamento e da comercialização dos bens minerais em todas as suas fases, elegendo-se os empreendimentos de maior envergadura para o Estado, como aqueles que deverão receber uma fiscalização mais
permanente;
dê continuidade ao projeto de regularização das empresas que atuam na exploração de minerais da Classe II, de emprego imediato na construção civil, buscando maior integração junto aos órgãos competentes das diferentes esferas públicas (Prefeituras Municipais, IBAMA, IPAAM, DRT Capitania dos Portos, INMETRO, etc);
envide esforços para formar uma equipe multidisciplinar com os órgãos gestores e fiscalizadores, visando a execução de um amplo plano de recuperação ambiental em áreas degradadas pela
mineração no Estado, a exemplo do Projeto Pitinga, localizado no Município de Presidente Figueiredo/AM cuja atuação está relacionada à extração do minério de cassiterita/estanho;
adote medidas visando a estruturação da Seção de Meio Ambiente, possibilitando uma
ação mais atuante no controle e fiscalização ambiental das áreas degradadas pela atividade de mineração no Estado do Amazonas;
busque soluções junto ao órgão responsável pelo licenciamento ambiental (Instituto de
Proteção Ambiental do Amazonas-IPAAM), para que sejam regularizadas as lavras garimpeiras que
se encontram atuando de forma clandestina no Estado;
- Seja dado conhecimento deste Relatório de Auditoria Operacional ao Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM/Sede, sem prejuízo de que lhe seja determinado que:
envide esforços visando o aparelhamento do 8 0 Distrito - DNPM/AM com equipamentos
técnicos e de informática, bem como com meios de transporte necessários à fiscalização das atividades
minerarias na Região Amazônica;
adote providências objetivando agilizar a confecção dos `OVER-LAYs', afim de reduzir
ao máximo possível o tempo entre o requerimento efetuado pelo minerador e a liberação do alvará de
pesquisa;
promova junções junto ao Ministério da Administração e Reforma do Estado-MARE no
sentido de que seja autorizada a realização de concurso público para o preenchimento de vagas e/ou
criação de outras para o seu quadro técnico;
promova entendimentos com o IBA1V1A objetivando firmar convênios, que possibilitem à
Autarquia agir com mais eficiência na fiscalização das áreas impactadas pelo setor mineral no País;
providencie a lotação de servidores no Distrito de Roraima, desobrigando o 8° Distrito
de atender tecnicamente aquele Estado.
III - Seja dado conhecimento ao Ministro das Minas e Energia deste Relatório para as providências cabíveis, inclusive aquelas relativas ao monitoramento efetuado pela Comissão de Energia Nuclear-CNE N, relacionado à extração e deposição de minérios radioativos na Mina do Pitinga, sob a responsabilidade do Grupo Mamoré S.A., no município de Presidente Figueiredo/AM
IV- Seja dado conhecimento ao Congresso Nacional de que a inexistência de regulamentação
do art. 231, sr 30 da CF, que trata das atividades de pesquisa e lavras de riquezas minerais em terras
ap, indígenas, impede:
2
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a regularização de empreeendimentos minerários nestas áreas;
a ação fiscalizadora do DNPM nas referidas áreas, resultando num total desconhecimento
da União sobre uma possível extração de minérios em terras indígenas, bem como sobre a situação dos
impactos ambientais ali surgidos.
V- Seja o presente Relatório juntado às respectivas contas do DIVPM-8 ° Distrito para exame
em conjunto".
Em despacho às fls. 156/160, a Secretária Substituta da Secex/AM, entendendo não ser cabível
ao DNPM "atuar na fiscalização e acompanhamento do dano ambiental e suas atividades mitigadoras ou
compensatórias, mas sim ao órgão de proteção ao meio ambiente da esfera estadual, no caso do Amazonas,
o IPAA11/1 - Instituto de Proteção ao Meio Ambiente do Amazonas", manifesta-se contrariamente às alíneas
"c" e "d" do item I, e alínea "d" do item II das propostas da Equipe, acrescentando determinação ao DNPM-8°
Distrito no sentido de que promova estudos sobre a forma de atuação de sua Seção de Meio Ambiente, de
modo que essa atuação não venha a conflitar com o art. 10 0 da Lei n° 6.938/81, c/c o parágrafo único do art.
6° da Resolução Conama n° 001/86.
É o Relatório.
VOTO
Não restam dúvidas de que a exploração mineral praticada de modo irresponsável pode
acarretar sérios danos ao meio ambiente, e, por esse motivo, mineração e proteção ambiental constituem
matérias intimamente relacionadas.
O art. 23 da Constituição Federal estabelece a competência comum da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios em termos de proteção do meio ambiente. Por sua vez, o art. 24, atribui à União,
Estados e Distrito Federal poderes para legislar concorrentemente sobre "conservação da natureza, defesa do
solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição", esclarecendo, em seu § 2°,
que a competência da União para legislar normas gerais sobre a matéria não exclui a competência suplementar
dos Estados.
Ainda de acordo com o art. 30, inciso II, da Carta Magna, compete aos Municípios suplemena
legislação
federal e a estadual no que couber, aí subentendida também a legislação ambiental.
tar
Depreende-se, pois, que acerca dos efeitos da mineração sobre o meio ambiente, o arcabouço
jurídico do País está fundamentado na interação entre as três esferas da Administração, constituindo questão
a ser conduzida de forma articulada pela União, Estados e, se for o caso, Municípios, através de seus órgãos
constituídos.
A esse propósito, ensina também o Prof Paulo Affonso Leme Machado (in Direito Ambiental
Brasileiro, 53 edição, p. 443):
"Há mais uma inter-relação entre essas competências do que exclusão de competências. A
jazida e/ou a mina não existe isoladamente, sendo que sua exploração terá efeitos no meio ambiente.
Dessa forma, o interesse nacional, regional e local devem harmonizar-se no tratamento legal desses temas, deixando-se de lado construções jurídicas herméticas ou isolacionistas, contrárias à integração
dos interesses privados no interesse social."
A exploração mineral é atividade inserida na área de competência do Ministério das Minas e
Energia (MP n° 302, de 10/04/92), sendo que, dentre os órgãos de sua jurisdição, é o Departamento Nacional
de Produção Mineral - DNPM o responsável por assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das atividades
de mineração em todo o território nacional, na forma do que dispõe o Código de Mineração, o Código de
Águas Minerais, os respectivos regulamentos e a legislação que os complementa.
Ora, ao instituir o DNPM como Autarquia Federal, a Lei n° 8.876, de 02/05/94, em seu art. 3 °,
definiu como atribuição daquele órgão:
3
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" Art. 3'
VII — baixar normas, em caráter complementar, e exercer fiscalização sobre o controle ambiental, a higiene e a segurança das atividades de mineração, atuando em articulação com os demais
órgãos responsáveis pelo meio ambiente e pela higiene, segurança e saúde ocupacional dos trabalhadores;" (grifei).
O Decreto n° 1.324, de 02/12/94, bem assim a Portaria MIME n°42, de 22/02/95, vêm apenas
regulamentar o que já havia sido estabelecido em lei, criando, na estrutura organizacional do DNPM, órgãos
responsáveis pelo controle ambiental na atividade minerária, a saber, a Diretoria de Desenvolvimento e
Economia Mineral, no âmbito da Sede daquela Autarquia e, no âmbito do Distrito do Amazonas, a Seção de
Controle Ambiental na Mineração — encarregado de "exercer a fiscalização sobre o controle ambiental das
atividades de mineração, atuando em articulação com os órgãos responsáveis pelo meio ambiente".
Destarte, não há que se falar que o exercício da fiscalização sobre o controle ambiental pelo
DNPM não encontra amparo na lei, posto que, em verdade, encontra total respaldo na Lei n° 8.876/94 e, sem
perder de vista o princípio constitucional de gestão integrada da questão ambiental - posto que não invalida
a atuação de outros órgãos direta ou indiretamente ligados à questão, desde que autorizados por lei.
Releva não confundir controle — e fiscalização — com licenciamento ambiental. Este, com efeito, de acordo com o art. 10 da Lei n° 6.938, de 31/08/81, é atribuição do órgão estadual competente — no
Estado do Amazonas, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM). É como esclarece o já citado
Prof Paulo Affonso Leme Machado ("Direito Ambiental Brasileiro", 5' edição, p. 42):
"Autorizada por órgão federal competente, nem por isso se furta o minerador — privado ou
público — à autorização ambiental oriunda da autoridade estadual competente, que, gozando de competência constitucional, tem poder de policia sobre a atividade, podendo, portanto, impor-lhe sanções administrativas se a mineração for lesiva ao ambiente, como possibilita o art. 225, § 3°, da CF".
Observe-se que não faria sentido atribuir ao DNPM o poder de fiscalizar o controle ambiental,
vedando-se-lhe, em contrapartida, a adoção de medidas pela recuperação do meio ambiente degradado, até
porque tal interpretação contrariaria o que dispõe o art. 225 da Constituição da República, segundo o qual:
"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê lo e preservá lo para as presentes e futuras gerações.
-

-

•

-

§ 2° Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei" (grifei).
Diante dessas ponderações, com vênias por divergir parcialmente da Secretária (em substituição) da Secex/AM, acolho, no mérito, as propostas consignadas pela Equipe de Auditoria, e, ao formular meu
Voto, assinalo especialmente que as determinações que a Secex/AM sugere sejam endereçadas ao DNPM, em
âmbito nacional e na esfera amazônica, dependem, para sua implementação, de que o Ministro das Minas e
Energia (nos limites estritamente setoriais), o Poder Executivo (especialmente o Mare, a Seplan e o MF) e o
Congresso Nacional forneçam meios e base legal para que as providências sugeridas possam ser implementadas.
Com efeito, a vontade e a determinação dos responsáveis pelo DNPM são indispensáveis para
que tais providências sejam implementadas. Porém, não são suficientes — eis que as determinações propostas
somente serão viáveis se aqueles responsáveis contarem com recursos orçamentários, com pessoal habilitado
e em número suficiente, e com decidido apoio político por parte das superiores entidades federais, no Executivo e no Legislativo. É o velho adágio militar: "Quem dá a missão, dá os meios".
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Com essas considerações finais, VOTO por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora submeto
à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 22 de julho de 1998

Carlos jttila Álvares da Silva
Ministro Relator
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DECISÃO N° 444/98-TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-225.268/96-5
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria Operacional.
Responsável: Fernando Lopes Burgos, Chefe do Distrito.
Unidade: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM/AM - 8 ° Distrito.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Não atuou.
Unidade Técnica: Secex/AM.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar ao Departamento Nacional de Produção Mineral no Amazonas-8 ° Distrito que:
8.1.1. adote providências para tornar eficiente a fiscalização da pesquisa, lavra, beneficiamento e comercialização dos bens minerais, se necessário elegendo os empreendimentos de maior envergadura como aqueles
que deverão receber uma fiscalização permanente;
8.1.2. dê continuidade ao projeto de regularização das empresas que atuam na exploração de minerais
da Classe II (de emprego imediato na construção civil), buscando maior integração com os órgãos competentes das diferentes esferas da Administração (Prefeituras Municipais, IBAMA, IPAAM, DRT, Capitania dos
Portos, Inmetro, etc);
8.1.3. envide esforços para formar uma equipe multidisciplinar com os órgãos de meio ambiente, visando
à execução de um amplo plano de recuperação ambiental em áreas degradadas pela mineração no Estado, a
exemplo do Projeto Pitinga, localizado no Município de Presidente Figueiredo/AM;
8.1.4. adote medidas para estruturar sua Seção de Meio Ambiente, possibilitando uma ação efetiva no
controle e fiscalização ambiental das áreas degradadas pela atividade de mineração no Estado do Amazonas;
8.1.5. busque soluções junto ao órgão responsável pelo licenciamento ambiental (Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas-IPAAM), para que sejam regularizadas as lavras garimpeiras que atuam de forma
clandestina no Estado;
8.2. recomendar ao Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM/Sede que:
8.2.1. adote providências para dotar o 8 ° Distrito - DNPM/AM dos recursos humanos e materiais necessários (equipamentos técnicos e de informática, bem assim meios de transporte necessários à fiscalização das
atividades de mineração na Região Amazônica);
8.2.2. adote providências para agilizar a confecção dos "over lays", de forma a reduzir o espaço de tempo entre o requerimento efetuado pelo minerador e a liberação do alvará de pesquisa;
8.2.3. promova entendimentos com os órgãos de meio ambiente com vistas a firmar convênios que possibilitem àquele 8° Distrito agir com eficiência na fiscalização das áreas impactadas pela exploração mineral
no país;
8.2.4. providencie a lotação de servidores no Distrito de Roraima, desobrigando o 8 ° Distrito de atender
tecnicamente aquele Estado;
8.3. encaminhar cópia do Relatório de Auditoria, desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam:
8.3.1. ao Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM/Sede e 8 ° Distrito;
8.3.2. ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia, para as providências que entender cabíveis, ressaltando em especial a necessidade de assegurar, ao DNPM, em âmbito nacional, e ao DNPM/AM, os meios e
recursos indispensáveis para que possam atender às determinações e recomendações formuladas nos itens 8.1.
e 8.2. desta Decisão, inclusive no que tange ao monitoramento, pela Comissão de Energia Nuclear - CNEN,
da extração e deposição de minérios radioativos na Mina do Pitinga, município de Presidente Figueiredo/AM
sob a responsabilidade do Grupo Mamoré S.A.;
8.3.3. ao Congresso Nacional, acentuando especialmente que a inexistência de lei de regulamentação do
art. 231, § 3° da CF, que trata das atividades de pesquisa e lavra de riquezas minerais em terras indígenas,
vem impedindo:
a regularização de empreeendimentos minerários nessas áreas;
a ação fiscalizadora do DNPM nas referidas áreas, resultando em desconhecimento pela União da
possível extração de minérios em terras indígenas, bem como da situação dos impactos ambientais ali
-
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causados; e
8.4. determinar à Segecex que providencie a publicação do relatório de auditoria operacional de que trata
este processo, bem como dos presentes Relatórios, Voto e Decisão, na série "Auditorias do Tribunal de
Contas da União", nos termos da Resolução TCU n° 81/97;
8.5. determinar ajuntada do presente processo às contas do DNPM-8 ° Distrito, relativas ao exercício de
1996, para exame em conjunto e em confronto.
Ata n° 28/98 - Plenário
Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS Á ILA ÁLVARE DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO II- CLASSE V — PLENÁRIO
TC-000.705197-7 (com 30 Volumes)
Anexo: 018.172/96-2
NATUREZA: Relatório de Auditoria
UNIDADE: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
VINCULAÇÃO: Ministério do Planejamento e Orçamento - MPO (Órgão
Gestor do FGTS), Caixa Econômica Federal - CEF (Agente Operador do
FGTS) e Ministério do Trabalho - MTb (Órgão Fiscalizador)
RESPONSÁVEIS: Paulo de Tarso de Almeida Paiva, Presidente do
Conselho Curador do FGTS, e outros
EMENTA: Auditoria Integrada. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- FGTS. Aplicação no mercado financeiro das disponibilidades líquidas do
Fundo, inclusive do Fundo de Liquidez. Audiência. Cumprimento estrito
e integral da Resolução CCFGTS n° 045/91 pelo Agente Operador.
Acolhimento das razões de justificativa. Análise do Sistema de
Processamento Eletrônico de Dados. Contratação de mão-de-obra.
Execução e acompanhamento de contratos. Pagamento de Tarifas. Créditos
e retorno das operações do Fundo. Determinações. Juntada dos autos às
contas anuais.

Em Sessão Extraordinária de 21/03/1996, este Tribunal, ao apreciar o Relatório de
Levantamento de Auditoria (Processo n 2 TC-000.171/94-8), realizado no Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - CCFGTS e no Agente Operador do FGTS (CEF) no exercício de 1993,
proferiu a Decisão n 2 121/96-TCU - Plenário, que determinou a inclusão do CCFGTS e CEF (Agente
Operador), no Plano de Auditorias do 1 2 Semestre de 1996, com a finalidade de apurar possíveis
irregularidades nas seguintes áreas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS:
"8.1.1 Aplicação dos recursos incorporados ao FGTS e remuneração das contas vinculadas;
8.1.2 Contratação de mão-de-obra pelo Agente Operador;
8.1.3 Segurança e confiabilidade dos sistemas de processamento de dados empregados;
8.1.4 Execução e acompanhamento de contratos;
8.1.5 Pagamento de tarifas e cominação de multas à rede bancária arrecadadora;
8.1.6 Créditos e retorno ao Fundo do montante das operações, pelo Agente Operador;"
Mediante Portaria Conjunta n 2 01, de 22/04/1996 (8 2 Secex, Saudi e Seinf), foi designada
Equipe para realizar a auditoria determinada por este Tribunal. Os trabalhos foram executados no período de
11/06 a 20/12/1996 e abrangeram as operações relativas ao período de 01/10/1991 a 31/10/1996.
RELATÓRIO DE AUDITORIA — PONTOS RELEVANTES
Após a realização dos trabalhos, a Equipe de Auditoria composta pelos Analistas Jorge Ribeiro
Soares, Francisco Antônio de Alencar, Márcia Bittencourt da Costa, Marcos Humberto Vieira, Ricardo Gaban
Fernandez e Roberta Ribeiro de Queiroz Martins, elaborou o minudente Relatório de fls. 001/157, do qual
extraio os pontos essenciais
Com referência à aplicação dos recursos incorporados ao FGTS e remuneração das contas
vinculadas, a Equipe de Auditoria apurou que até o mês de de novembro de 1995 não havia clara distinção
entre as operações desenvolvidas na gestão do Fundo de Garantia e as da instituição financeira Caixa
1
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Econômica Federal.
Assim é que existiam as chamadas operações de i a linha, em que a CEF atuava como Agente
Financeiro da operação de crédito, e as de 2' linha, correspondentes aos demais Agentes Financeiros.
Nas operações de 2' linha, o devedor da CEF (Agente Operador) era credor de terceiros em
operação conjugada, caracterizando repasse de recursos, isto é, o tomador dos recursos (Agente Financeiro)
era diferente do mutuário final. Já as operações de ia linha caracterizavam-se por ser o tomador igual ao
mutuário final, isto é, o Agente Financeiro CEF atua igualmente como Agente Operador, não havendo
portanto repasse de recursos a outra instituição operadora.
Em 12 de dezembro de 1995, o Conselho Curador do FGTS, por intermédio da Resolução n°
204, determinou que as operações entre o Agente Financeiro CEF e o Agente Operador do FGTS fossem
segregadas em até 180 dias. O objetivo principal dessa segregação foi permitir o retorno ao Fundo, no prazo
contratual, dos créditos contratados pelo Agente Financeiro CEF e não honrados pelo mutuário final. Isto
porque, a partir de então, entre o Agente Financeiro CEF e o Agente Operador passou a existir um contrato
independente, a exemplo do que acontecia em relação aos demais Agentes Financeiros, pelo qual o primeiro
se responsabilizava pelo retorno tempestivo dos créditos repassados aos mutuários finais, tendo-os recebido
de volta ou não destes mutuários.
Como decorrência da segregação, foi necessário disciplinar a negociação do pagamento da
divida do Agente Financeiro CEF com o Fundo de Garantia, constituída pelo montante dos créditos vencidos
e vincendos contratados com os mutuários finais.
Para tanto, assinala a Equipe de Auditoria que a própria CEF levantou o total devido, mediante
o Voto/FGTS n° 42/95 submetido à análise do Conselho Curador, utilizando como metodologia o
agrupamento dos contratos segundo a responsabilidade pelo risco de crédito das operações, conforme
parâmetros definidos pela Resolução n°115 de 19 de outubro de 1993, vinculada às disposições da Lei n°
8.727/93, que orientou os critérios da rolagem da dívida do Setor Público com o Tesouro Nacional".
Verificou-se que apenas as operações com risco de crédito do Agente Operador, ou seja,
aquelas assinadas a partir de 12 de outubro de 1989, foram consideradas para efeito de negociação com a CEF,
ficando as demais, contratadas até essa data, de responsabilidade da União.
Afirma a Equipe de Auditores que tal metodologia não se compatibiliza com a posterior
Decisão n° 121 do Plenário deste Tribunal, de 21 de março de 1996, que, entre outras manifestações, resolveu
reconhecer a ilegalidade do item I, inciso 1, da Resolução n° 115/93 do CCFGTS, que desobrigou o Agente
Operador de garantir o retorno das operações de crédito contratadas anteriormente à publicação da Lei n°
7.839/89. De acordo com a Decisão n° 121/96 — TCU — Plenário, este Tribunal firmou o entendimento de que
também incumbia à CEF o risco por aquelas operações com recursos do FGTS, independentemente da data
de contratação.
Apesar disso, dada a não efetivação prática do disposto no subitem 8.2 da Decisão/TCU n°
121/96, as condições de negociação estipuladas no Anexo MI da Resolução n° 204/95 do CCFGTS continuam
válidas apenas para as operações contratadas a partir de 12/10/89, podendo ser resumidas como a seguir.
no caso das operações com pessoas jurídicas:
ai) para as dívidas vincendas e os contratos em carência, o Agente Financeiro CEF deverá
retornar as prestações ao Agente Operador CEF da mesma forma pactuada contratualmente com os mutuários;
a2) para as dividas vencidas, o Agente Financeiro CEF deverá retornar o montante dos
créditos ao Agente Operador conforme critérios estabelecidos pela Resolução n° 138/93 do CCFGTS, ou seja,
Sistema Francês de Amortização, taxa de juros de 6% ao ano e prazo de 60 meses.
no caso das operações com pessoas fisicas:
bl) para as dívidas vincendas, a prestação a ser paga pelo Agente Financeiro CEF ao Agente
Operador será calculada com base nas médias ponderadas das taxas e prazos das carteiras abrangidas, com
redutor gradiente de trinta por cento;
b2) para as dívidas vencidas, as prestações a serem pagas ao Agente Operador CEF serão
calculadas de acordo com os parâmetros definidos pela Lei n° 8.727/93 (Lei de Rolagem), ou seja, Sistema
Francês de Amortização, taxa média ponderada das operações contratadas e prazo de 240 meses, contando
ainda com o redutor gradiente de trinta por cento.
2
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c) no caso dos contratos relativos aos "Empreendimentos-Problema", ficou permitida a extensão
da carência até dezembro de 1997 para que a CEF buscasse a regularização dos projetos e a comercialização
das unidades.
De acordo com os dados constantes da Resolução n° 204, a dívida assumida pelo Agente
Financeiro CEF perante o Fundo de Garantia totalizava, em 30 de novembro de 1995, R$ 17733278 mil. Deste
valor, R$ 8.310.217 mil representam as operações com risco da CEF, distribuídos conforme o seguinte quadro:

em Carência
CONTRATOS
DE
PESSOAS
JURÉDICAS
CONTR. DE
PES. FÍSICAS
EMPR.-PROBLEMA
TOTAL

Vincendos
Vencidos
Vincendos
Vencidos

_

Habitação
Saneamento
Habitação
Saneamento
Habitação
Saneamento
Habitação
Saneamento
Habitação

Em R$ mil
340.700
20.949
220.948
2.213.708
51.148
35.529
4.399.519
240.037
787.679
8.310.217

Noticia a Equipe de Auditoria que existe, entretanto, proposta da Caixa Econômica para que
se compense desse total o valor correspondente a R$ 1.695.809 mil, decorrente de ajustamentos relativos à
centralização das contas do FGTS nessa Empresa. Por algum tempo, desde a extinção do BNH, em 1986, até
1990, os recursos da CEF e do FGTS ficaram centralizados em conta única, não havendo separação contábil
que permitisse fácil identificação dos contratos financiados por uma ou outra fonte. No ano de 1990, durante
o processo de individualização contábil do Fundo, verificou-se que o seu Ativo superava o Passivo na quantia
acima referida e que isto decorria de repasses equivocados de direitos da CEF (operações de crédito com
recursos próprios da Caixa) para o Fundo. Segundo a CEF, havia nessa época mais operações cadastradas com
recursos oriundos do FGTS do que de fato por ele financiadas.
Da dívida total de R$ 17.733.278 mil, os restantes R$ 9.423.061 mil referem-se a contratações
que, segundo a Resolução n° 115/93, não são de risco da Caixa Econômica Federal, compondo-se basicamente
de dívidas roladas conforme a Lei n° 8.727/93:

Vencidos
O
O
O

Montante Rolado / Lei 8.727
Contratos assinados até 12/10/89
TOTAL

•

Em R$ mil
Vincendos
8.970.653
452.408
9.423.061

Salienta-se que as operações de crédito a que se referem este valor estão, dessa forma, sem
cobertura de risco, já que nem a CEF, nem o Tesouro Nacional, assumem tal responsabilidade.
Uma vez levantados os valores anteriormente descritos, o Conselho Curador do Fundo de
Garantia aprovou, a priori, a proposta contida no Voto/FGTS n° 42/95 apresentado pela CEF e que resultou
na Resolução n° 204/95, inclusive quanto à compensação retromencionada, dando início ao processo de
segregação das operações entre o Agentes Financeiro e Operador.
Para a efetivação da metodologia aprovada, contudo, o CCFGTS deu prazo de 180 dias,
prorrogado por mais 90 pela Resolução n° 228, de 25 de junho de 1996, para que se implementassem todos
os procedimentos operacionais e contábeis necessários, sujeitando ainda a segregação à apreciação da
Auditoria Interna da CEF.
Quanto aos procedimentos operacionais e contábeis, a Equipe verificou que sua quase
totalidade foi executada, faltando definições acerca de como realizar a compensação retromencionada. Estudase solução segundo a qual tal valor, a ser compensado das operações vincendas, seja igualmente dividido entre
3
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contratos com e sem cobertura do FCVS, de modo a garantir a transparência do procedimento e a satisfação
de ambas as partes (CEF e Fundo).
As modificações na operacionalização do FGTS, derivadas da segregação, consistiram
principalmente no cadastramento de novos contratos no Sistema CER para os quais o tomador passou a ser
Agente Financeiro CEF. Para cada contrato existente antes da segregação entre a CEF e o mutuário final,
agora existem dois: um entre o Agente Operador e o Agente Financeiro CEF e outro entre o Agente
Financeiro CEF (tomador) e o mutuário.
Salientam os Auditores que a eficácia jurídica dos contratos entre os Agentes Operador e
Financeiro CEF é discutível, já que ambos, não possuindo personalidade civil, são representados na pessoa da
Caixa Econômica Federal. Ponderam, entretanto, que também é razoável admitir que, tendo a Caixa, por lei,
assumido obrigações perante o Fundo de Garantia, pode ela, nessa qualidade, representar juridicamente os
interesses deste. Essa representação poderia se dar, inclusive, perante a própria CEF, se considerada em suas
diversas outras atribuições. Isto é, o FGTS, ainda que não tendo personalidade jurídica, mas possuindo
patrimônio, atua como uma espécie de mandante legal da Caixa Econômica em relação às suas necessidades
operacionais.
Essa questão jurídica também encontra relevância no que se refere à assunção da dívida do
Agente Financeiro CEF diante do Agente Operador, decorrente da segregação de suas operações. Não existe
qualquer documento que formalize o comprometimento da CEF de retornar ao Fundo o débito negociado
segundo as condições da Resolução n° 204/95. Há apenas uma proposta de contrato, que aliás não encontrou
respaldo da área jurídica da CEF, por se tratar de um acordo consigo mesmo, na tentativa de dar uma
questionável "eficácia administrativa" ao compromisso assumido. Outra proposta em estudo é a de regular
acordo mediante Circular Normativa, o que também não garante o resguardo total dos interesses do Fundo.
Pondera a Equipe de Auditoria que se as condições de contratação, tanto dos empréstimos do
Agente Operador ao Agente Financeiro CEF quanto da negociação da dívida originada da segregação, são
estabelecidas mediante Resoluções aprovadas pelo Conselho Curador, a Caixa Econômica não pode
determinar, por si só, o conteúdo destas relações jurídicas. Por isso, discorda do entendimento da Caixa
Econômica Federal de que tais acordos não devam ser formalizados no âmbito jurídico, pois, conforme
interpretação mencionada acima, é perfeitamente possível e legal a pactuação de contratos entre o Agente
Financeiro CEF e o Agente Operador do Fundo de Garantia, este com particulares atribuições definidas em
lei e limitado a agir dentro de condições estabelecidas pelo CCFGTS.
Para tanto, os Auditores propõem que o Tribunal formule recomendação a respeito.
Ainda com referência à aplicação dos recursos do FGTS, a Equipe de Auditoria questiona a
forma como o Agente Operador (CEF) vem repassando ao Fundo a remuneração obtida na aplicação, no
mercado financeiro, dos recursos que ainda não possuem comprometimento específico e os recursos que
integram o Fundo de Liquidez, criado pela Resolução CCFGTS n° 09/90 (fls. 48 e seguintes).
A remuneração das disponibilidades financeiras do Fundo foi disciplinada pela Resolução
CCFGTS n° 45, de 18/09/1991, que estabeleceu que os recursos líquidos disponíveis, inclusive os do Fundo
de Liquidez, serão remunerados, no mínimo, à taxa anual de juros de 6% (seis por cento), acrescida da
remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia primeiro.
Os Auditores entendem que o Conselho Curador do FGTS, ao disciplinar a matéria, não quis
amarrar as disponibilidades do Fundo a uma condição fixa de remuneração, mas sim garantir um rendimento
mínimo que permita, como determina a Lei n° 8.036/90, a manutenção do poder de compra destes recursos.
Partindo do fato de que as disponibilidades financeiras do FGTS envolviam valores expressivos
(aproximadamente R$ 8 bilhões em junho/1996), a Equipe apurou que a CEF transfere exatamente a
remuneração correspondente à TR mais 6% (seis por cento) ao ano, apropriando-se, no dizer dos Auditores,
indevidamente, dos valores obtidos acima desse patamar, visto que as referidas disponibilidades são aplicadas
em títulos públicos administrados pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia — SELIC do Banco Central
e os Certificados de Depósito Interbancário — CDI, bem mais rentáveis do que os depósitos de poupança.
A Equipe de Auditoria levantou que no período compreendido entre 01/10/1991 e 30/09/1996,
montante dessa apropriação atingiu o valor, atualizado até 30/09/1996, de R$ 3.157.691.315,62 (três
bilhões, cento e cinqüenta e sete milhões, seiscentos e noventa e um mil, trezentos e quinze reais e sessenta
e dois centavos).
4
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Esse montante foi apurado com base em informações colhidas em dois documentos fornecidos
pela própria CEF. O primeiro, fornecido pela área contábil, informou os saldos diários das disponibilidades
financeiras e do Fundo de Liquidez (recursos disponíveis), assim como a remuneração efetivamente repassada
pela CEF ao FGTS (calculada com base na Taxa Referencial -TR mais juros de 0,486755% ao mês). O
Segundo, fornecido pela área financeira, demonstra as taxas diárias obtidas pela CEF na remuneração dos
recursos do Caixa Único que administra.
Como os recursos do Caixa Único da CEF, no qual estão inseridos os recursos líquidos e os
recursos do Fundo de Liquidez do FGTS, foram sempre aplicados entre duas modalidades distintas - Títulos
Públicos ou Certificados de Depósito Interbancário CDIs —, os Auditores optaram, para a apuração do
montante em questão, pela taxa remuneratória mais conservadora - as taxas obtidas pela CEF no Sistema
Especial de Liquidação e Custódia — SELIC, gerido pelo Banco Central do Brasil.
Ao concluir sobre essa questão, os Auditores propõem inicialmente a audiência do Presidente
da Caixa Econômica Federal e dos integrantes do Conselho Curador, e posteriormente determinação à CEF
para que devolva ao Fundo a integralidade dos rendimentos auferidos na aplicação, no mercado financeiro,
das disponibilidades financeiras, inclusive as do Fundo de Liquidez.
Ainda dentro do escopo relacionado à aplicação dos recursos incorporados ao FGTS e à
remuneração das contas vinculadas, a Equipe de Auditoria assinala que, na aplicação de recursos pela Caixa
Econômica Federal, alguns empreendimentos enfrentam dificuldades de comercialização, pela ocorrência de
invasões, paralisação das obras e outras questões. Oriundos dos mais diversos programas, como PEP,
PROHAP, COOPHAB, PSAH etc., foram denominados "empreendimentos-problema" e totalizavam, só na
área de Habitação e Hipoteca, cerca de R$ 9 bilhões em outubro/95.
Na tentativa de solucionar essas pendências, informam os Auditores que, em reunião da
Diretoria da CEF em 23/10/95 (Ata 1.219/95), foi determinada a criação do Escritório de Negócios Especial
- DlRHA, com sede na Matriz, tendo como um dos principais alvos de atuação estratégica, a recuperação de
empreendimentos-problema com recursos do FGTS na área de Habitação e Hipoteca (52.527 unidades
habitacionais), responsáveis pela ausência do retorno de R$ 779,8 milhões. Para tanto, foram consideradas
como limite as operações contratadas até 31/12/91 que ainda não estivessem concluídas e/ou comercializadas,
existindo porém a possibilidade de elevação desses números em função da existência de grande quantidade
de obras contratadas até aquela data, destinadas à população de baixa renda, que ainda estavam em fase de
produção ou em período de carência.
A evolução dos "empreendimentos-problema" com recursos do FGTS pode ser assim
resumida:
Período
1993
1994
1995
até mai/96

N° de Empreendimentos
140
322
208
277

Saldo Devedor (R$)
222.221.735,50
586.692.466,80
491.399.657,89
484.732.786,98

Como se observa, os saldos das operações enquadradas nessa categoria cresce radicalmente
até 1994, começando a perder força a partir de 1995, período que coincide com a criação do Escritório
Especial.
Entretanto, os resultados do Escritório Especial são ainda discretos, representando, no 1°
semestre de 1996, apenas 18% do universo de empreendimentos-problema com recursos do FGTS:
Dívidas Rene ociadas / Recursos do FGTS
abr-jun/96
jan-mar/96
148.885.254,52
99.150.470,68
Valor (R$)
37
12
N° Empreendimentos
7.829
14.712
N° Unidades

49
„„„::22 541

Há ainda 79 empreendimentos em fase de negociação (correspondendo a 16.592 unidades em
estoque), dos quais 33 já contam com medidas implementadas ou em implementação e 46 com medidas
aprovadas
5
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Segundo a Equipe de Auditoria, dada a situação atual dos "empreendimentos-problema", em
que as características gerais dos imóveis e outras situações desfavoráveis inviabilizam a sua comercialização,
mostra-se quase que impositiva a adoção de medidas para facilitar a sua negociação, minimizando-se assim
ônus que impõe às demonstrações contábeis da empresa (de acordo com estimativa da CEF, a
comercialização das unidades possibilitaria a reversão de Rendas a Apropriar da ordem de R$ 62 milhões, o
que absorveria o impacto negativo de R$ 17 milhões decorrente das medidas propostas e ainda proporcionaria
um resultado líquido positivo da ordem de R$ 45 milhões).
A Equipe pondera que a situação atual dos "empreendimentos-problema" decorre de erros da
própria CEF no deferimento e condução de operações em que atuou como Agente Financeiro, e por isso,
sugere recomendações para que sejam tomadas medidas enérgicas no sentido de inibir o surgimento de novos
"empreendimentos-problema", e após o término do processo de renegociação desses, por meio do Escritório
Especial de Recuperação de Créditos, sejam também informados a este Tribunal, para acompanhamento da
matéria, o total de empreendimentos e unidades renegociadas, o total da renúncia de receitas decorrente do
processo bem como as providências adotadas em termos de evitar novas ocorrências da espécie.
Sobre a Execução e Acompanhamento de Contratos em programas na área de habitação, a
Equipe procedeu à análise de diversos processos e concluiu que a Engenharia da CEF atuou de forma
satisfatória no acompanhamento das obras e serviços contratados.
Quanto ao Pagamento de Tarifas e Cominação de Multas à Rede Bancária Arrecadadora, os
Auditores assinalaram a necessidade de o Conselho Curador do FGTS adotar providências para concluir o
trabalho de revisão dos encargos diretos e indiretos do FGTS, objeto da Resolução CCFGTS n° 152/94 envolvendo Agente Operador, Agentes Arrecadadores/Pagadores e Agentes Financeiros - para se alcançar uma
conclusão definitiva sobre sua adequação, bem como o desenvolvimento de um aplicativo para definição e
atualização periódica das tarifas, tomando por base a evolução do custo administrativo médio das instituições
ligadas ao Sistema FGTS.
Com referência aos Créditos e Retorno ao Fundo do Montante das Operações pelo Agente
Operador, no exercício de 1995, a arrecadação de empréstimos proveniente da dívida rolada e da dívida não
rolada totalizou a quantia de R$ 1.997.827.231,52 (um bilhão, novecentos e noventa e sete milhões,
oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e trinta e um reais e cinqüenta e dois centavos). No exercício de 1996,
valor arrecadado até 31/10/1996 atingiu um valor de R$ 2.355.068.272,53 (dois bilhões, trezentos e
cinqüenta e cinco milhões, sessenta e oito mil, duzentos e setenta e dois reais e cinqüenta e três centavos).
Todos os créditos do FGTS decorrentes de operações de financiamento, representados por
9.718 contratos (posição de 31/10/1996), totalizaram R$ 46.949.550 mil, enquanto a arrecadação de
empréstimos provenientes das dívidas roladas pela Lei n° 8.727/93 e das dívidas não roladas atingiram a
importância de R$ 194.678 mil, representando um percentual de 0,4146 de retorno mensal das operações
contratadas com recursos do FGTS.
Quanto às quantidades e aos saldos das contas vinculadas do FGTS (ativas e inativas),
incluindo todas as faixas de remuneração (3%, 4% 5% e 6% ao ano), anota a Equipe de Auditoria que essas
contas representavam, em 31 de maio de 1996, a seguinte posição: 60.748.482 contas ativas correspondendo
ao saldo de R$ 45.363.042 mil; e 18.541.578 contas inativas correspondendo ao saldo de R$ 1.831.954 mil
(fls. 67/68).
Do total das contas ativas, 99,08% situam-se na faixa remuneratória de 3% ao ano. As demais
representam apenas 0.92% da totalidade das contas ativas. Após a análise dos relatórios fornecidos pela CEF,
a Equipe de Auditoria apurou que houve, do ano de 1993 para o de 1994, um inexplicável e considerável
crescimento (de até 71 vezes) nas quantidades de contas vinculadas ativas remuneradas às taxas de 4 e 5%
estabelecidos pelo art. 2° da Lei n° 5.705, de 21/09/1971 (fls. 63 e seg.). A única alteração possível para a
quantidade dessas contas seria a diminuição, uma vez que o período de tempo necessário à plena constituição
de todas as faixas de progressividade já estava há muito ultrapassado. O Agente Operador, questionado sobre
os motivos desse crescimento repentino, respondeu estar promovendo ações junto à sua Área de Sistemas com
objetivo de conhecer a extensão do problema e a solução a ser dada.
Nesse ponto, a Equipe de Auditoria propõe que o Agente Operador informe nas próximas
contas o motivo desse fato e as providências adotadas.
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No que se refere às contratações de mão-de-obra pelo Agente Operador relacionadas às
atividades de operacionalização do FGTS, a Equipe de Auditoria informa que são realizadas no âmbito das
Centrais de Logística e Gerência de Processo da Área de Prestação de Serviços — Cepres, ligadas a digitação
processamento de dados, e da Gerência de Área de Prestação de Serviços — GEAPS, de caráter
predominantemente administrativo. Todavia, essa mão-de-obra não opera exclusivamente com os serviços do
FGTS, sendo utilizada também em outras tarefas determinadas pela CEF. A análise dos contratos de prestação
de serviços revela a ocorrência de várias irregularidades formais, especialmente relacionadas à assinatura com
datas retroativas, ausência de assinatura dos celebrantes, indefinição de aspectos fundamentais do contrato
(preço, prazo, forma de reajuste, etc), ausência de testemunhas e reconhecimento de firma.
Para a regularização dessas falhas/irregularidades sugere a Equipe de Auditoria determinações
à CEF.
No tocante à Segurança e Confiabilidade dos Sistemas de Processamento de Dados, a Equipe
pondera que os Sistemas, em número maior que vinte, abrangem armazenamento em disco magnético de
1.861,74 gigabyte, formando um universo extenso e complexo, que compreende os Sistemas SFG — Sistema
de Controle das Contas Ativas, FGI — Sistema de Controle das Contas Inativas e o FGH — Sistema de Controle
dos Pagamentos do FGTS, entre outros.
A Equipe de Auditoria fez uma abordagem geral da área de processamento de dados,
destacando a estrutura da CEF, composta de uma Gerência de Área Tecnológica e seis Gerências Executivas.
Dessas Gerências, conferiu maior ênfase:
à Gerência de Área Tecnológica — GEATE, responsável pela coordenação das atividades
referentes à aplicação da tecnologia da informação aos processos desenvolvidos na CEF;
Para a Gerência Executiva de Tecnologia do Rio de Janeiro — GETER-RJ, responsável pela
especificação, desenvolvimento, operação e manutenção dos sistemas que controlam a operacionalização do
FGTS; e
à Gerência Executiva de Normas e Padrões Tecnológicos — GEMPA, responsável pelas
tarefas de normatização, orientação e controle das atividades de definição de normas e padrões para a
tecnologia da informação, e ainda, pela manutenção da política de segurança da informação, pela definição de
padrões de segurança fisica e lógica e pela consolidação do Plano de Contingência da área de tecnologia da
CEF.
A Equipe descreveu, sucintamente, os sistemas envolvidos na operacionalização do FGTS, os
quais são classificados nas áreas do Passivo e do Ativo, não interagindo entre si. O Passivo está vinculado à
arrecadação, aos depósitos efetuados pelas empresas, às contas vinculadas dos empregados, suas
remunerações e saques Já o Ativo está vinculado à aplicação dos recursos do FGTS e ao controle e
acompanhamento dos contratos firmados pelo Agente Operador, nas áreas de habitação, saneamento básico
de infra-estrutura.
Descreve-se a documentação dos sistemas, que consiste num conjunto de informações acerca
da sua estrutura e funcionamento, composto de diversos manuais, em papel ou meio magnético, orientados
aos diferentes usuários que, de alguma forma, mantenham ou venham a manter contato com o sistema. Conclui
a Equipe de Auditoria que, de modo geral, a documentação dos sistemas de processamento de dados do FGTS
é insatisfatória porque a CEF não possui todos os manuais dos sistemas e aqueles que possui estão
desatualizados.
A Equipe de Auditoria informa que, após realizar uma verificação geral em todos os sistemas
empregados na operacionalização do FGTS e constatar a extensão de seu universo e a complexidade de seu
ambiente informatizado, elegeu os de maior relevância para análise mais minuciosa: na área do Passivo do
Fundo, o Sistema de Controle das Contas Ativas—SFG e o Sistema de Controle das Contas Inativas — FGI,
e, na área do Ativo, o Sistema de Controle de Empréstimos e Refinanciamentos — CER e o Sistema de
Controle de Segurança — SSG.
Esses Sistemas foram avaliados sob os aspectos de funcionamento, críticas oferecidas que
assegurassem a confiabilidade dos dados e fornecimento de instrumentos e mecanismos que possibilitassem
controle, como a existência de trilhas de auditoria.
A análise desses Sistemas desvendou a existência de falhas na base de dados do FGTS. Com
freqüência, têm ocorrido inserções irregulares nas bases de dados, representadas por registros incompletos,
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inválidos, repetidos ou, até mesmo, com total ausência de informações.
Verificações efetuadas por amostragem, pela Equipe de Auditoria na base de dados do Sistema
de Contas Inativas do FGTS - FGI, revelaram a existência de alterações de titularidade de 71 (setenta e uma)
contas na Região do Distrito Federal para um mesmo titular de conta, com o conseqüente saque fraudulento
logo após a ocorrência da alteração no valor de R$ 20 mil. Foi comprovado ainda um caso de fraude na
Regional da CEF em Fortaleza - CE, onde o fraudador sacou duas vezes o saldo de uma mesma conta.
Em conseqüência desses achados e do diagnóstico da informatização do FGTS, os Auditores
propõem que se recomende à CEF adotar diversas providências tanto para a regularização das impropriedades
verificadas pontualmente, e quanto para o aprimoramento e aperfeiçoamento do nível operacional dos Sistemas
de Processamento de Dados.
CONCLUSÕES DA EQUIPE DE AUDITORIA
Ao concluir, a Equipe de Auditoria propôs a adoção das seguintes providências:

•

1 - promover audiência dos ex-Presidentes do Conselho Curador do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - CCFGTS, Srs. Antônio Rogério Magri, de 15/03/90 a 19/01/92, Reinhold Stephcmes,
de 20/01/92 a 13/04/92, João Mellão Neto, de 13/04/92 a 07/10/92, Walter Barelli - CPF n 2
008.056.888-20, de 08/10/92 a 04/05/94, Mozart de Abreu e Lima - CPF n 2 001.036.834-53, Presidente
interino, Marcelo Pimentel - CPF n2 006.409.647-53, de 04/05/94 a 31/12/94, e do atual Presidente, Sr.
Paulo de Tarso Almeida Paiva - CPF n2 001. 130.936-91, a partir de 01/01/95, para, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentarem razões de justificativa, nos termos do inciso II, art. 43 da Lei n 2 8.443, de
16/07/92, c/c o art. 194, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e, ainda, o art.
31, inc. III, da Instrução Normativa - TCU n 2 09, de 16/02/95, por omissão no cumprimento das
atribuições contidas nos incisos V e VI do artigo 5 2, da Lei n 2 8.036, de 11/05/90, no tocante à
Resolução CCFGTS n 2 45, de 18/09/91, que disciplinou sobre a aplicação das disponibilidades
financeiras do FGTS: '1- Os recursos líquidos disponíveis, inclusive os do Fundo de Liquidez, serão
remunerados, no mínimo, à taxa anual de juros de 6% (seis por cento), acrescida da remuneração
básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia primeiro' (grifo nosso). No entanto,
o Agente Operador (Caixa Econômica Federal), a partir da edição da referida Resolução, passou a
remunerar as disponibilidades do Fundo apenas pelo menor percentual exigido, apropriando-se
indevidamente dos ganhos auferidos acima da remuneração mínima. Tal prática veio a acarretar
consideráveis prejuízos ao patrimônio do FGTS, significando, no período compreendido entre 1 2 de
outubro de 1991 e 30 de setembro de 1996, perdas no montante de RS 3.157.691.315,62 (três bilhões,
cento e cinqüenta e sete milhões, seiscentos e noventa e um mil, trezentos e quinze reais e sessenta e dois
centavos), atualizado, até 30/09/96, com base na TR mais 6% a.a. (subitem 5.1.5);
2 - promover audiência dos ex-Presidentes da Caixa Econômica Federal - CEF, Srs. Álvaro
Figueiredo Mala de Mendonça Júnior - CPF n2 065.122.084-04, de 14/05/91 a 29/09/92, Danilo de
Castro - CPF n2 064.447.416-53, de 20/10/92 a 29/03/94, José Fernando de Almeida - CPF n 2
140.481.596-15, de 30/03/94 a 21/05/95, do atual Presidente, Sr. Sérgio Cutolo dos Santos - CPF n 2
057.879.911-04, a partir de 22/02/95, dos ex-Diretores Financeiros da CEF, Srs. Milton Luiz de Melo
Santos - CPF n2 090.408.54149, de 07/10/91 a 03/11/92, José Carlos de Mattos - CPF n 2 070.853.89672, de 07/10/91 a 22/12/91 e de 04/11/92 a 25/01/94, Almir Gaivão Régis Gouveia - CPF n 2
132.675.074-72, de 25/01/94 a 18/01/95, Aparecido Ferrari Rolin - CPF n 2 045.466.799-04, de 18/07/94
a 29/07/95, da atual Diretora Financeira, Sra. Sandra Beatriz Bairros Tavares - CPF n2 087.933.44015, a partir de 22/02/95, do ex-Diretor de Fundos e Programas da CEF, Sr. Walter Catanzaro - CPF
n 2 155.250.108-91, de 16/02/94 a 21/02/95, e do atual Diretor de Fundos e Programas, Sr. Valter
Hiebert - CPF n2 026.311.137-72, a partir de 22/05/95, para, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentarem razões de justificativa, nos termos do inciso II, art. 43 da Lei n2 8.443, de 16/07/92, c/c
o art. 194, inc. Hl, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e, ainda, o art. 31, inc.
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da Instrução Normativa - TCU n 2 09, de 16/02/95, acerca do descumprimento da Resolução CCFGTS
n 2 45/91, da Lei n 2 8.036/90, art. 1 2, § 1 2, itens 'c' e `e', do Código Civil Brasileiro (Lei n 2 3.071/16),
arts. 58, 59, 60 e 528, apropriando-se indevidamente dos ganhos auferidos acima da remuneração
mínima estabelecida naquele normativo. Tal prática veio a acarretar consideráveis prejuízos ao
patrimônio do FGTS, significando, no período compreendido entre 1 2 de outubro de 1991 e 30 de
setembro de 1996, perdas no montante de R$ 3. 15 7.691.315,62 (três bilhões, cento e cinqüenta e sete
milhões, seiscentos e noventa e um mil, trezentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), atualizado
até 30/09/96, com base na TR mais 6% a.a. (subitem 5.1.5);
3 - determinar ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço que:
3.1 - com base no art. 45 da Lei n 2 8.443/92 c/c o art. 195 do RI/TCU, dada a urgência
requerida pela matéria, em razão de práticas lesivas que vêm sendo perpetradas contra o patrimônio
do FGTS, causando-lhe graves prejuízos, promova, no prazo de 30(trinta) dias, alterações na Resolução
do CCFGTS n 2 45/9I, com vistas a assegurar:
3.1.1 - a aplicação dos recursos líquidos disponíveis do FGTS, inclusive os do Fundo de
Liquidez, de forma individualizada no mercado financeiro pelo Agente Operador - CEF, separando-os
dos demais recursos geridos pela Caixa Econômica Federal;
3.1.2 - que a integralidade dos rendimentos auferidos pelo Agente Operador - CEF na
aplicação das disponibilidades financeiras do Fundo de Garantia, incluindo o Fundo de Liquidez, sejam
repassados ao FGTS. A critério do Conselho Curador, poderá ser estabelecido um pequeno percentual
de participação da CEF nos ganhos obtidos acima da remuneração mínima definida na Resolução n2
45/91, de modo a incentivar o Agente Operador a aplicar os recursos disponíveis do FGTS em
investimentos que apresentem boa rentabilidade e segurança (subitem 5.1.5);
3.1.3 - a clara definição da taxa de juros de 6% a.a., utilizada para a remuneração mínima
das disponibilidades do FGTS (efetiva ou nominal), uma vez que a interpretação dada pelo Agente
Operador como sendo efetiva gerou, no período entre 01/10/91 a 30/09/96, uma diferença a menor, em
relação à nominal, no valor de R$ 32.532.928,32 (trinta e dois milhões, quinhentos e trinta e dois mil,
novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), atualizados até 30/09/96 com base na UFIR
(subitem 5.1.5);
3.2 - promova, de imediato, alterações na Resolução do CCFGTS n2 204/95, de modo a
atribuir ao Agente Operador (CEF) a responsabilidade pelos créditos do FGTS inadimplidos até a
publicação da Lei n 2 7.839, de 12/10/89, no sentido de adequá-la à Decisão n 2 121/96-TCU-Plenário,
subitem 8.2, que reconheceu a ilegalidade do item I, I, da Resolução do CCFGTS n 2 I15/93 (subitem
5.1.6);
3.3 - quanto à questão dos encargos com a administração do FGTS, providencie (subitem
9.1):
3.3.1 - o término do trabalho de revisão dos encargos diretos e indiretos do FGTS, objeto da
Resolução 152/94 - envolvendo Agente Operador, Agentes Arrecadadores/Pagadores e Agentes
Financeiros - de forma que se chegue a uma conclusão definitiva acerca de sua adequabihdade;
3.3.2 - o desenvolvimento de um aplicativo para definição e atualização periódica das tarifas,
tomando por base a evolução do custo administrativo médio das instituições ligadas ao Sistema FGTS;
3.3.3 - determinação ao Agente Operador -CEF e aos demais agentes o envio periódico de
suas Planilhas de Custos, para fins de apuração do custo administrativo médio do sistema, que servirá
de base para a atualização das tarifas, sob pena de eventuais oscilações de custos deixarem de ser
computadas, em prejuízo da própria instituição financeira;
4- determinar à Caixa Econômica Federal, na condição de Agente Operador do FGTS, que:
4.1 - com base no que dispõe o art. 45 da Lei n 2 8.443/92 c/c o art. 195 do RI/TCU e os arts.
159, 1.062 e 1.064 do Código Civil Brasileiro, proceda à imediata devolução, ao Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, do montante atualizado, até 30/09/96, de R$ 3.157.691.315,62 (três bilhões, cento
e cinqüenta e sete milhões, seiscentos e noventa e um mil, trezentos e quinze reais e sessenta e dois
centavos), subtraídos indevidamente, no período entre 01/10/91 e 30/09/96, em decorrência da
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aplicação, no mercado financeiro, dos recursos líquidos disponíveis do FGTS, inclusive os do Fundo
de Liquidez, contrariando a Resolução do CCFGTS n 2 45/91, o art. 1 2, §1 itens `c' e `e', da Lei n 2
8.036/90, e os arts. 58, 59, 60 e 528 do Código Civil (subi/em 5.1.5);
4.2 - da mesma forma constante do subitem 4.1 acima, restitua ao FGTS os valores auferidos
acima da remuneração mínima exigida pela Resolução do CCFGTS n 2 45/91, correspondentes ao
período compreendido entre 01/10/96 e a data de efetivação das alterações na referida Resolução,
conforme determinado no item 3 anterior, adotando-se como base de cálculo as diferenças entre os
ganhos diários obtidos pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) do Banco
Central do Brasil e a remuneração mínima repassada ao Fundo de Garantia, atualizadas, até a data
do pagamento, pela Taxa Referencial (TR) mais juros nominais de 6% a.a. (subitem 5.1.5);
4.3 - com base no § 1 2, do art. 42, da Lei n2 8.443/92 c/c o § ]2, do art. 208 do RI/TCU,
encaminhe a este Tribunal no prazo de 15(quinze) dias, relação completa com o nome de todas as
instituições financeiras públicas e privadas onde os recursos líquidos do FGTS, inclusive os do Fundo
de Liquidez foram aplicados, no período compreendido entre 1 2 de janeiro de 1995 a 31 de outubro de
1996(subitem 5.1.5, §§ 197/206 deste Relatório);
4.4 - formalize, de imediato, nas condições estabelecidas na Resolução do CCFGTS n 2
204/95, instrumento contratual relativo à assunção da dívida do Agente Financeiro - CEF com o Agente
Operador do FGTS, em razão da segregação das operações por eles realizadas (subitem 5.1.6);
4.5 - sejam anualmente informados ao TCU, por ocasião da Prestação de Contas do FGTS,
o andamento do processo de renegociação dos empreendimentos-problema, por intermédio do Escritório
Especial de Recuperação de Créditos, destacando o total de empreendimentos e unidades renegociadas,
o total da renúncia de receitas decorrente desta renegociação, bem como as providências adotadas em
termos de se evitar novas ocorrências da espécie (subitem 5.1.3);
4.6 - informe nas próximas contas do FGTS o motivo do crescimento (de até 71 vezes) do ano
de 1993 para o de 1994, nas quantidades de contas vinculadas ativas remuneradas ás taxas de 4 e 5%
a.a. (subi/em 5.2, §256/258);
4.7 - confira maior efetividade a suas auditorias e sindicâncias na apuração de eventuais
fraudes contra o FGTS, identificando os responsáveis, dimensionando os valores envolvidos e data da
ocorrência, com vistas a permitir o rápido ressarcimento das perdas ao Fundo, bem como dar maior
transparência ao resultado desses processos, o que inibirá a ocorrência de novos casos da
espécie (subitem 6.2)
4.8 - Confira maior rigor nos contratos com prestadores de serviços, evitando irregularidades
formais, tais como: assinatura com data retroativa, falta de assinatura dos celebrantes, não definição
de aspectos fundamentais do contrato (preço, prazo, forma de reajuste etc.), ausência de testemunhas
e de reconhecimento de firma;
4.9 - nos contratos com prestadores de serviços, passe a adotar cláusula nos moldes da
celebrada com a Tecnocoop (CEARU-RJ), nos seguintes termos, que deverão constar já do edital da
licitação (vol. IV fls. 288):
(.. por cento) do preço, correspondente à mão-de-obra, será reajustado no mês cla database da categoria dos trabalhadores em empresas de processamento de dados no estado...., pelo
percentual de variação salarial resultante de Convenção Coletiva de Trabalho, limitado, porém, o
percentual de variação salarial aqui mencionado à inflação no período, medida pelo índice oficial
adotado na Convenção nos termos da Lei 8.880/94, excluídas, portanto, as parcelas relativas a
produtividade, aumentos reais de salário, reposições relativas a períodos anteriores à contratação e
outros itens, financeiros ou econômicos, especialmente os decorrentes de mera liberalidade do
empregador, os quais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA, não podendo, em hipótese
alguma, ser repassados aos preços.
A parcela restante, ou seja, ...% (.. por cento) do preço, será reajustada anualmente, pela
variação do índice de preços a ser adotado na forma da Medida Provisória n2 1.053/95';

10
\\Min-ca_132\c\relatorios\00070597.doc

—D—

buirwcg

lat.la
° eSnetzciett

Tribunal de Contas da União

TC-000.705/97-7

4.10 - quanto à segurança e confiabilidade dos sistemas de processamento de dados
empregados na operacionalização do FGTS, sejam adotadas as seguintes providências:
4.10.1 - disciplinar de forma mais rígida o acesso de pessoas aos andares do prédio onde a
Gerência Executiva de Tecnologia da CEF- GETER/RJ se encontra instalada (subitem 7.3.1.1);
4.10.2 - definir, oficialmente, junto aos gestores responsáveis, uma sistemática de 'back-up'
para os sistemas existentes (subitem 7.3.1.3);
4.10.3 - definir, com a maior brevidade possível, mecanismos de segurança na área de
transmissão de dados (subitem 7.3.2.5);
4.10.4- criar controle único de acesso lógico para o ambiente do Gerenciador de Banco de
Dados DB2, a exemplo do SSG no ambiente IDMS (subitem 7.3.2.1);
4.10.5 - definir regras que regulamentem o acesso de usuários externos ao ambiente
computacional do FGTS (subitem 7.3.2.2);
4.10.6 - providenciar, com a maior brevidade possível, o Plano de Contingências da
GETER/RJ (subitem 7.3.3);
4.10.7 - elaborar documentação completa dos sistemas que compõem o FGTS e mantê-la
atualizada em ambientes de fácil acesso por quem for autorizado (subitem 7.5, §§ 357/360);
4.10.8 - continuar o saneamento da base de dados de empresas e contas vinculadas afim de
acertar registros com ausência de informações e informações inválidas, incompletas ou repetidas
(subitem 7.7);
4.10.9 - revisar os procedimentos de crítica dos Sistemas de Controle de Contas Ativas e
Inativas, SFG e FGI, afim de que não permitam a inserção de contas vinculadas com PIS/PASEP
viciados, de nomes com apenas 1 (uma) palavra, com letras repetidas mais que duas vezes
consecutivamente e com espaços em branco excedentes entre palavras (subitens 7.6.1.2 e 7.6.2.2);
4.10. 10 - revisar as rotinas de crítica do SFG/FGI quanto à inserção de contas vinculadas
com PIS/PASEP inválido ou inexistente na base de dados (subitens 7.7.2.3 e 7.7.2.5);
4.10.11 - sanear as bases de contas vinculadas ativas e inativas quanto à existência de contas
com saldo negativo e não mais permitir sua ocorrência (subitem 7.7.2.1);
4.10.12 - revisar as rotinas de crítica do SFG quanto à inserção de empresas com CGC
inválido ou inexistente na base de dados (subitem 7.7.1.1);
4.10.13 - inserir críticas no SFG com vistas a não permitir mais de um depósito na mesma
conta vinculada para uma mesma competência (subitem 7.6.1.2, §424);
4.10.14 - revisar rotina de consulta do FGI, visto que algumas contas não são localizadas
quando o argumento de pesquisa é o PIS/PASEP (subitem 7.6.2.1);
4. 10. 15 - revisar rotina de pagamento quanto à exigência do PIS/PASEP correto (subitem

•

7.7.2.8); 4. 10. 16 - revisar os procedimentos de crítica do CER quanto à inserção ou à alteração de
dados cadastrais, como juros de mora, índice de reajuste, prazo de carência, dia de pagamento, dados
de retorno (subitem 7.6.3.2);
4. 10. 17 - estabelecer cronograma de migração de contas vinculadas do SFG para o FGH ou
FGI e deste último para o FGH, conforme critérios pré-estabelecidos (subitem 7.7.2.1, §§ 505 e 508);
4. 10. 18 - realizar o controle diário no SFG e FGI, das alterações efetuadas nos dados
cadastrais de empregados, principalmente no que se refere aos dados que qualificam o titular da conta,
nome de empregado, número do PIS/PASEP e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social
(subitens 7.6.1.3 e 7.6.2.3);
4.10.19- aprimorar os recursos hoje existentes nos sistemas SFG e FGI referentes a consultas
de alterações efetuadas em dados cadastrais de empregados com vistas a melhor adequá-las ao controle,
facilitando o acompanhamento das transações processadas (subitens 7.6.1.3 e 7.6.2.3);
4.10.20 - elaborar procedimentos, consultas/relatórios, que possibilitem o controle
concomitante das alterações processadas no Sistema de Controle de Empréstimos e Refinanciamentos,
CER (subitem 7.6.3.3);

a'
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4.10.21 - incorporar ao Sistema de Controle de Segurança, SSG, as restrições impostas pela
norma de controle de acesso lógico, MN FG.01.05.00 (subitem 7.6.4);
4.10.22 - elaborar consultas on-line no Sistema de Controle de Segurança, SSG, e rever as
já existentes no intuito de possibilitar um acompanhamento mais rigoroso por parte dos responsáveis
pelo controle de acesso lógico aos sistemas (subitem 7.6.4, §§ 454/456);
4.10.23 - desautorizar prestadores de serviços que estejam habilitados de forma contrária à
norma constante no MN FG.01.05.00 (subitens 7.6.4.1, 7.6.4.2 e 7.6.4.3);
4.10.24 - revisar créditos em todas as contas vinculadas ativas e inativas da Prefeitura
Municipal de Chã Preta, na região de Alagoas, relativos à competência de março/93, afim de proceder
ao acerto dos créditos que se encontram sem a devida conversão de moeda (subitem 7. 7.2.2);
4.10.25 - revisar valores creditados, em especial cancelamentos de saques, em contas
vinculadas ativas e inativas, após conversões de moeda, afim de proceder ao acerto destes créditos sem
a devida conversão, como os constatados por esta equipe de auditoria em contas das regiões de São
Paulo e Brasília (subitem 7.7.2.2);
4.10.26 - realizar estudo em contas vinculadas ativas e inativas em relação a saques com
valores majorados em virtude de terem ocorrido créditos sem a devida conversão de moeda (subitem
7.7.2.2, §§ 523/524);
4.10.27 - enviar ao TCU, na próxima prestação de contas, documentos comprobatórios,
incluindo histórico completo, desde a data de admissão do empregado, das contas ativas
7256000002700-1283989, 7256000002700-1284284 e 7256000002700-1284012, afim de esclarecer
a grande diferença entre os valores correspondentes a depósitos e créditos de juros e atualizações
monetárias (subitem 7.7.2.2, § 525);
4.10.28 - elaborar controle automático sobre CPFGTSs emitidas, pagas e canceladas, não
permitindo cancelamento deste comprovante após já ter sido efetuado o pagamento, como ocorrido na
CEPRE/CE (subitem 7.8.2, §§ 578/579);
4.10.29- disseminar que haja maior cuidado na criação e utilização de senhas entre usuários
de sistemas do FGTS afim de evitar fraudes como as constatadas por esta equipe de auditoria nas
CEPREs de Brasília e Ceará (subitem 7.8, §§ 560 e 572);
4.10.30 - informar ao TCU sobre as providências tomadas quanto às determinações
constantes no subitem 4.10 nas próximas prestações de contas;

•

•

5 - comunicar ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, com base no § 1 2do art. 42 da Lei
n 2 8.443/92 c/c o § 1 2 do art. 208 do RI/TCU, a fixação do prazo indicado no subitem 4.3 desta
conclusão para adoção das medidas cabíveis, encaminhando-lhe, para conhecimento, cópia da Decisão,
bem como do Relatório e Voto que a fundamentarem;
6 - encaminhar à Caixa Econômica Federal e ao Conselho Curador do FGTS, cópias da
Decisão que vier a ser proferida, Relatório e Voto que a fundamentarem, bem como cópia deste
Relatório de Auditoria acompanhado dos anexos I e II;
7- encaminhar à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão - Ministério Público da
União em São Paulo, cópia da Decisão que vier a ser proferida pelo Tribunal, bem como Relatório e
Voto que a fundamentarem, em razão de Solicitação efetuada por aquele Ministério Público no processo
TC. 18.172/96-2 , juntado a este Relatório de Auditoria."
O Titular da 8 2 Secex, Dr. Eduardo Duailibe Murici, acolhe as propostas sugeridas pela Equipe
de Auditoria (fls. 216/223).
Em razão da magnitude dos valores envolvidos e a relevância da matéria contida na proposta
de encaminhamento da Equipe de Auditoria de que a CEF deveria proceder à imediata devolução, ao FGTS,
da importância de R$ 3.157.691.315,62 (três bilhões, cento e cinqüenta e sete milhões, seiscentos e noventa
e um mil, trezentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), apropriada no período entre 01/10/1991 e
30/09/1996, em decorrência da aplicação dos recursos líquidos disponíveis do Fundo, inclusive do Fundo de
Liquidez, em desacordo com a Resolução do CCFGTS n 2 45/91 (fl. 154), entendi conveniente obter,
preliminarmente, o pronunciamento do atual gestor da CEF sobre a questão, para em seguida, submeter o
12
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exame da matéria ao judicioso parecer do Ministério Público junto a este Tribunal (Despacho de fls. 224/225).
AUDIÊNCIA DO RESPONSÁVEL E RAZÕES DE JUSTICATIVA
Realizada a audiência pela 8 2 Secex (fl. 226), o Presidente da CEF, Dr. Sérgio Cutolo dos
Santos, encaminhou as razões de justificativa de fls. 233/242 (primeiro documento), complementadas pelas
razões de fls. 243/252 (segundo documento).
Nas razões de justificativa apresentadas em 15/05/1997, enfatiza, no essencial, os seguintes
pontos:
1°) a apropriação de parte das receitas financeiras do FGTS não é indevida, mas, ao contrário,
decorre de atividade própria do serviço bancário reconhecida pela legislação comercial, qual seja a
interrnediação de recursos de terceiros no mercado financeiro. Comparando as disponibilidades do FGTS a
depósitos de investidores, acrescenta que a CEF se obriga apenas "a remunerar os depósitos recebidos nos
limites do pactuado", não tendo o dever de "repassar aos depositantes o lucro auferido com a aplicação
financeira desses mesmos recursos nas modalidades disponíveis no mercado de capitais" (fl. 234);
2°) a remuneração pactuada com o FGTS, mediante a Resolução CCFGTS n° 45/91, ficou
"fixada" à taxa anual de juros de 6% mais a correção monetária aplicada aos depósitos de poupança, tãosomente como forma de "manter preservado o poder de compra da moeda". Disso conclui que "não se pode
assimilar a interpretação firmada pela equipe de auditoria no sentido de que esse seja o valor mínimo pelo
qual a CEF deva remunerar as disponibilidades financeiras do Fundo"(fl. 235);
3°) os recursos investidos e sua remuneração encontram-se desvinculados, respectivamente,
da fonte de captação e de qualquer aplicação financeira específica, sendo empregados no mercado por conta
e risco exclusivos da CEF (fls. 236 e 237).
Nas razões de justificativa complementares encaminhadas ao Tribunal em 11/06/1997, expõe,
em síntese, os seguintes pontos:
1°) aborda "as responsabilidades legais e ônus econômico-financeiros da Caixa Econômica
Federal na qualidade de administradora dos recursos do FGTS, buscando dar uma perspectiva concreta e
completa da relação entre a CEF e o FGTS' (fl. 248);
2°) demonstra uma série de custos, serviços e até mesmo prejuízos em operações de crédito,
arcados pela CEF e, por hipótese, não cobertos pelo FGTS, que seriam responsáveis por uma situação
gravemente deficitária para a Empresa no período 91/96, no que se refere ao desempenho das funções de
Agente Operador e Agente Financeiro, mesmo considerando os grandes lucros obtidos com a remuneração
das disponibilidades financeiras do Fundo;
3°) acrescenta que o montante avaliado pela auditoria deste Tribunal (quase R$ 3,2 bilhões)
"não tem força suficiente para atender o custo de cerca de R$ 3,8 bilhões, entre 1991 e 1996, em que a CEF
incorreu com a responsabilidade e conseqüente ônus pela gestão do FGTS" (fl. 252). Tal prejuízo estaria
relacionado aos seguintes fatores (fls. 250 e 251): resultado negativo em operações de crédito por conta de
provisões para perdas - Agente Operador (R$ 1.353 milhões), constituição de provisões para perdas em
operações de crédito - Agente Financeiro (R$ 1.156 milhões), insuficiência das remunerações dos Agentes
Financeiro (R$ 582 milhões) e Operador (R$ 469 milhões), e despesas assumidas na recuperação dos
chamados "empreendimentos-problema" (R$ 292 milhões);
4°) menciona que, quanto aos cálculos financeiros apresentados no Relatório de Auditoria
(Anexo 1 - fls. 159/187), há divergência entre as taxas remuneratórias e de correção monetária (TR)
disponíveis na Empresa e aquelas utilizadas pelos auditores, o que representaria a diminuição de
aproximadamente R$ 1,17 bilhões nos ganhos com a aplicação dos recursos disponíveis do FGTS, passando
de R$ 3,15 bilhões para R$ 1,98 bilhões (vol. XXX - fls. 030/141).

o
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As explanações desenvolvidas pelo Presidente da CEF, aqui resumidas, foram então objeto de
cuidadosa análise pela 8 Secex na instrução de fls. 253/296.
No essencial, os Analistas responsáveis pela instrução contrapõem as razões de justificativas
com os seguintes argumentos .
1°) a Caixa Econômica Federal, como Agente Operador do FGTS, presta serviços delegados
por determinação expressa da Lei n° 8.036/90, arts. 7 0 e 8°, sendo para isso remunerada pela taxa de
administração prevista nas Resoluções n's 15/90 e 99/93. Em conseqüência, não se pode admitir que o FGTS
seja um mero depositante da CEF, sujeito ao mesmo tratamento dispensado ao correntista comum e às mesmas
condições negociais, típicas de atividade bancária, que proporcionam os lucros dessa espécie de exploração
econômica;
2°) a aplicação dos recursos do Fundo no mercado financeiro não pode ser tratada como uma
operação bancária, pois a vinculação do FGTS com a Caixa é apenas de natureza administrativa, como
determina a lei. Dessa forma, como explica a própria CEF, "quando no exercício da função delegada, não
pode (a CEF) afastar-se do que expressamente lhe autoriza a lei, isto, sob pena de infringir o princípio da
legalidade que a obriga enquanto Agente do Poder Público", motivo que levou os analistas a concluírem que
a Empresa, ao extrapolar suas atribuições de Agente Operador do FGTS, definidas na legislação, para usufruir
de seus recursos enquanto empresa comercial, age em desobediência à lei;
3°) não acolhimento da interpretação da CEF pela qual os recursos disponíveis do Fundo de
Garantia devam ser remunerados de forma mínima, mas ao contrário considerar que, mantida essa prática
lesiva e sem qualquer embasamento legal, cada vez mais receitas próprias do FGTS serão evadidas de seu
patrimônio, causando-lhe prejuízos inestimáveis;
4°) não houve suprimento de recursos para o Fundo de Garantia entre os anos de 1990 e 1992,
como diz a CEF, mas apenas nos meses de março a julho de 1992, conforme demonstram os saldos da conta
contábil "Aporte de recursos ao FGTS' fornecidos pela própria Empresa;
5°) não há razões para se modificar o valor calculado pelos auditores do TCU representativo
da apropriação indébita imputada à Caixa Econômica Federal: os recursos do FGTS aplicados pela CEF no
mercado financeiro e as respectivas taxas que remuneraram tais aplicações no período considerado pela
auditoria foram informados pela própria Empresa; as Taxas Referenciais (TR) utilizadas na atualização
monetária são oficiais, divulgadas pelo Banco Central do Brasil; e a metodologia empregada nos cálculos dos
auditores mostra-se plenamente válida e adequada, não tendo recebido qualquer ressalva por parte da CEF;
6°) quanto às alegações da CEF de que assume o risco de crédito decorrente das aplicações no
mercado financeiro, temos que não encontram qualquer significância, pois, conforme afirmativa da própria
Empresa, nunca houve um caso sequer de investimento que resultasse em prejuízo. Nesse sentido corrobora
a Resolução BACEN n° 2.099/94 que, ao tratar de questões relativas ao Sistema Financeiro Nacional,
estabeleceu o grau de risco admissivel das operações ativas das instituições financeiras, atribuindo "risco nulo"
às aplicações nos títulos públicos federais administrados pelo SELIC, a saber: Letras Financeiras do Tesouro,
Letras do Tesouro Nacional, Notas do Tesouro Nacional, Obrigações do Tesouro Nacional, Bônus do
Tesouro Nacional, Letras do Banco Central, Notas do Banco Central e Bônus do Banco Central;
7°) ao contrário do que assevera a CEF, as provisões constituídas para fazer face a eventuais
perdas originárias de operações do FGTS somam R$ 1.538 milhões, ou seja, R$ 1.026 milhões a menos que
os valores apontados pela Empresa em suas justificativas, e referem-se em sua maioria a contratações com o
setor público caracterizadas por um reduzido risco de crédito. Além disso, há fortes indicações de que essa
provisão esteja sobrestimada, já que parte dela parece ter sido avaliada sobre dívidas vincendas;
8°) mesmo que a lei permitisse à CEF efetuar compensações entre as receitas financeiras e os
custos do FGTS, não seria correto, para esse fim, fazer uso das provisões para créditos de liquidação duvidosa,
tendo-se em vista que estas não podem ainda ser consideradas perdas irrecuperáveis porque os recursos que
a compõem permanecem sob morosa cobrança administrativa ou judicial;
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9°) o FGTS não pode assumir os prejuízos relacionados aos chamados empreendimentosproblema, oriundos da má destinação de recursos orientada pelo Gestor, então Ministério da Ação Social, que
autorizou a contratação de projetos além da capacidade financeira do Fundo e que se mostravam inviáveis sob
ponto de vista do retorno dos valores empregados. Da mesma forma, a Caixa Econômica Federal foi
negligente na análise técnica desses empreendimentos, não zelando pela correta aplicação dos recursos.
Portanto, tentar impor ao FGTS o ônus dessa danosa administração, havida especialmente no biênio
1990/1991, é querer injustamente apená-lo por atos cuja responsabilidade cabe a outrem;
10°) se a CEF quer compartilhar perdas decorrentes dos empreendimentos-problema, mesmo
sendo exclusivamente seu o risco de crédito dessas operações, deveria buscá-lo junto ao Gestor do FGTS
(atualmente o Ministério do Planejamento e do Orçamento), co-responsável pela irregular e desastrosa
administração do Fundo nos anos 1990/1991;
11°) existem meios alternativos, como aqueles aplicados na recuperação do Programa PAIH,
de se reduzir o impacto negativo causado pelos empreendimentos-problema, revertendo-se dessa forma boa
parte das perdas financeiras e sociais atribuídas a essas fracassadas contratações;
12°) no que diz respeito à taxa de administração paga pelo FGTS aos Agentes Financeiro e
Operador, os prejuízos relatados pela CEF em suas razões de justificativa encontram-se desprovidos de
qualquer comprovação técnica que nos permita avaliá-los de forma segura. Por outro lado, constatamos
diversos indícios de que, ao contrário do que se alega, as tarifas pagas pelo FGTS por sua administração são
elevadas, principalmente ao se considerar que desde a fixação de seus valores a evolução técnica dos processos
envolvidos, a redução de pessoal, a restruturação administrativa e a redistribuição de tarefas, na CEF, foram
fatores que contribuíram bastante para a redução dos custos operacionais envolvidos. Dessa forma, não
procede a afirmação de que existem perdas acumuladas para a Empresa;
13°) a taxa de administração do Agente Operador foi descongelada, de forma discutível, por
intermédio da Resolução CCFGTS n° 260/97, que ainda autorizou o pagamento retroativo das diferenças
apuradas desde a data do congelamento, calculadas em aproximadamente 238 milhões de reais. No entanto,
objetivo de avaliar e reduzir a conta paga pelo FGTS por sua administração não foi alcançado, de modo que
descongelamento da tarifa não trouxe qualquer beneficio ao Fundo, como, por exemplo, a acenada
possibilidade de se elevar a remuneração de suas disponibilidades financeiras, conforme proposta da própria
CEF;
14°) o fórum adequado para uma possível revisão nos valores das tarifas, caso se tornem
insuficientes, é o Conselho Curador do FGTS. Diante disso, não há explicação para o fato de a CEF, como
alega, sofrer perdas relativas à insuficiência da taxa de administração sem nunca ter buscado soluções junto
àquele Colegiado.
Ao final, propõe (fls. 295/296):
"a) o não acolhimento das razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Sérgio Cutolo
dos Santos, Presidente da Caixa Econômica Federal - CEF, visto que realmente houve apropriação
indébita, em beneficio da CEF, de receitas auferidas acima da remuneração mínima estipulada pela
Resolução CCFGTS n° 45/91, resultantes da aplicação, no mercado financeiro, dos recursos líquidos
disponíveis do FGTS, inclusive aqueles do Fundo de Liquidez, no período compreendido entre 01/10/91
e 30/09/96, no montante atualizado, até 30/09/96, de R$ 3.157.691.315,62 (três bilhões, cento e
cinqüenta e sete milhões, seiscentos e noventa e um mil, trezentos e quinze reais e sessenta e dois
centavos), contrariando, além da própria Resolução CCFGTS n° 45/91, o art. 1°, § 1°, itens 'c' e 'e',
da Lei n°8.036/90, e os arts. 58, 59, 60 e 528 do Código Civil Brasileiro;
b) seja rejeitada qualquer compensação de possíveis custos incorridos pela CEF na
operacionalização do FGTS, como sugere o Presidente da Empresa, primeiro porque não há dispositivos
na legislação que rege o Fundo de Garantia (Lei n° 8.036/90, Decreto n° 99.684/90 - Regulamento
Consolidado do FGTS, alterado pelos Decretos n's 1.287/94, 1.382/95 e 1.522/95 - e as Resoluções do
Conselho Curador do FGTS) que sinalizem com essa possibilidade, ou seja, não há previsão legal;
segundo porque os valores alegados como custos da CEF em parte decorrem de equívocos, em parte não
correspondem à realidade, em parte já são ressarcidos à Empresa, e os restantes não vieram
acompanhados de planilhas, demonstrativos ou documentos que comprovem a sua autenticidade; e
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terceiro porque o fórum adequado para a discussão de um assunto dessa natureza é o Conselho Curador
do Fundo, onde o compartilhamento de prejuízos desejado pela CEF deveria ser buscado tão-somente
junto ao Gestor do FGTS (atualmente o Ministério do Planejamento e do Orçamento), co-responsável
pela administração do Fundo que resultou nos supostos prejuízos ora alegados;
seja mantida nos exatos termos a proposta da obrigatoriedade de a CEF restituir
ao FGTS os valores levantados pela auditoria do Tribunal, consubstanciada nos itens 4.1 e 4.2 da
Conclusão do Relatório de Auditoria (fl. 154);
a alteração do conteúdo do subitem 4.3 da Conclusão do Relatório de Auditoria
(/7. 154), que entendemos necessária devido à inserção do subitem 8.5 da Decisão n°472/96 - Plenário,
de modo a contemplar as informações requeridas por este Tribunal, dando a seguinte redação:
4.3 - com base no § 1° do art. 42 da Lei n°8.443/92 c/c o § 1° do art. 208 do RI/TCU,
encaminhe a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, relação completa com o nome de
todas as instituições financeiras públicas e privadas com as quais a CEF realizou operações
no mercado interbancário, no período de dezembro de 1994 a julho de 1997, detalhando,
diariamente, o valor total aplicado e, para cada instituição beneficiada, o valor e a taxa de
juros das aplicações, bem como cópias das normas internas que disciplinam a matéria no
âmbito da CEF e dos cadastros relativos às referidas instituições, acompanhados de suas
eventuais atualizações."
O Titular da 8' Secex entende que as argumentações jurídicas trazidas em defesa da CEF
mostram-se bastante deficientes em conteúdo e inaplicáveis ao caso em estudo, pois a legislação que rege o
FGTS disciplina a remuneração de suas disponibilidades financeiras de forma específica e clara, impedindo
interpretação diversa daquela que ali está perfeitamente expressa: a remuneração dos recursos disponíveis do
FGTS, que deve ser realizada por taxas no mesmo nível ou acima do patamar mínimo estabelecido, terá seu
produto (receita financeira) incorporado integralmente ao patrimônio do FGTS (Resolução CCFGTS n° 41
c/c Lei n° 8.036/90).
Salienta, no tocante às argumentações técnicas, que um suposto desequilíbrio financeiro na
administração do FGTS, em prejuízo da CEF, são, antes de tudo, ineficazes, dada a impossibilidade de
justificarem, sob qualquer hipótese, dentro de aspectos legais, a ocorrência da apropriação indébita de recursos
do Fundo de Garantia. Ademais, não se configuram propriamente em provas, mas apenas numa seqüência de
relatos que indicam, sempre, situações desvantajosas para a CEF em sua relação com o FGTS, embora
careçam completamente de demonstrações adequadas que permitam inferir sobre a autenticidade das
informações.
Pondera que, por outro lado, os fatos apontados pelo Relatório de Auditoria (fls. 047/059,
especialmente) e as contra-argumentações formuladas na análise da audiência do Presidente da CEF (fls.
253/296) encontram-se bem embasadas, acompanhadas de documentos e demonstrativos que suportam uma
plena confiabilidade na abordagem dos assuntos examinados e, a seu ver, expõem a administração do FGTS
de uma forma mais condizente com a realidade.
E conclui que as razões de justificativas aduzidas pela CEF não conseguiram comprovar a
legitimidade da prática de a Empresa apropriar para si parte das receitas oriundas da aplicação dos recursos
disponíveis do FGTS no mercado financeiro, conforme inculpação lançada pela auditoria deste Tribunal e
manifesta sua concordância com as proposições listadas às fls. 295 e 296 (parágrafo 270) da análise da
audiência (fls. 297/302).
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Mediante Despacho (fls. 224/225), solicitei a manifestação do Ministério Público junto a este
Tribunal, que se fez presente no judicioso parecer do Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral, cujas
considerações transcrevo integralmente a seguir:
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"Solicitou V. Exa. pronunciamento deste'parquee especial acerca do item 2 da 'Conclusão'
do Relatório de Auditoria.
O ponto questionado diz respeito ao fato de a Caixa Econômica Federal não repassar ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS a totalidade dos rendimentos auferidos com a
aplicação das disponibilidades financeiras desse Fundo no mercado financeiro (fls. 152/153).
Entendeu a Equipe de Auditoria que a Caixa Econômica Federal, valendo-se da função de
agente operador, que lhe é delegada nos termos do art. 4° da Lei n° 8.036/90, apropriou-se
indevidamente de recursos do FGTS ao não lhe repassar a totalidade dos ganhos obtidos com a
mencionada aplicação financeira, transferindo-lhe tão apenas a taxa mínima fixada no item I da
Resolução n° 45/91 do Conselho Curador do FGTS.
Em suas razões de justificativa, o Sr. Presidente da CAIXA procurou demonstrar que a
Resolução n°45/91, ao disciplinar o art. 9°, § 2°, da Lei n°8.036/90, fixou a referida taxa em 6% (seis
por cento) de juros ao ano, acrescidos da remuneração básica dos depósitos de poupança.
Argumenta aquele Presidente que o § 2° do art. 9° da Lei n° 8.036/90 previu que as
disponibilidades financeiras do Fundo seriam remuneradas pelo mínimo capaz de manter preservado
o poder de compra da moeda, o que foi disciplinado pela Resolução 45/91 (fls. 235/236).
Em pareceres uniformes, às fls. 253/296 e 297/302, a 8a SECEX rechaça essa interpretação.
II
Perfilhamos o entendimento da Unidade Técnica. O conjunto normativo que rege a matéria
não autoriza a CAIXA a reter para si a maioria dos rendimentos auferidos com recursos do FGTS,
repassando-lhe apenas a taxa mínima garantida, mas, ao contrário, determina quetodo o rendimento
obtido com aqueles recursos sejam incorporados ao patrimônio do Fundo.
da Lei n°8.036/90 é de clareza hialina, in verbis:
O art. 2.°, §
'Constituem recursos incorporados ao FGTS, nos termos do 'caput' deste artigo:

c) resultados das aplicações dos recursos do FGTS;
e) demais receitas patrimoniais e financeiras' (grifou-se).
A norma é expressa: o resultado das aplicações dos recursos do FGTS a ele pertence;
incorpora-se ao próprio Fundo. Por conseguinte, é flagrante e manifesta a ilegalidade consistente na
apropriação, pela Caixa Econômica Federal, dos rendimentos auferidos na aplicação financeira dos
recursos do Fundo. A interpretação dada pela CAIXA, em nossa opinião, é infundada e contraria a boa
hermenêutica. Se não, vejamos.
O art. 9°, § 2.°, da mesma Lei estabelece:
'Os recursos do FGTS deverão ser aplicados em habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. As disponibilidades financeiras devem ser mantidas em volume que satisfaça as
condições de liquidez e remuneração mínima necessária à preservação do poder aquisitivo da moeda'
(grifou-se).
Vê-se que esse dispositivo legal garante um mínimo de remuneração às disponibilidades
financeiras do Fundo, afim de preservar-lhe o valor, mas de maneira nenhuma limita tal remuneração
ao valor mínimo preestabelecido. Não podemos aceitar a interpretação desse dispositivo dada pela
CAIXA, que transforma a mencionada remuneração mínima em máxima, em prejuízo do Fundo, da
sociedade e dos trabalhadores.
Esse entendimento é mais transparente no texto da Resolução n°45/91 do Conselho Curador
do FGTS, que dispõe:
- Os recursos líquidos disponíveis, inclusive os do Fundo de Liquidez, serão remunerados,
no mínimo, à taxa anual de juros de 6% (seis por cento), acrescida da remuneração básica dos
depósitos de poupança com data de aniversário no dia primeiro' (grifamos).
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Não deve prosperar a exegese de que as normas retrotranscritas determinam que as
disponibilidades financeiras do FGTS serão forçosamente remuneradas apenas pelo mínimo que lhes
garanta a preservação do poder aquisitivo, como quer o Sr. Presidente da CAIXA em suas razões de
justificativa.
Não. O que elas asseguram é uma remuneração mínima das disponibilidades financeiras do
Fundo, um piso que lhes garanta a preservação do valor.
Essa, parece-nos, a melhor exegese, porque atende aos princípios da interpretação sistêmica
- levando-se em conta o ordenamento jurídico em seu conjunto - e teleológica - tendo por parâmetro
básico a finalidade da lei.
Na interpretação sistêmica busca-se a harmonia e a coerência das normas, não o absurdo e
a inconsistência.
Absurdo, incoerência, pois a lei determina que os recursos do FGTS sejam aplicados em
habitação, saneamento básico e infra-estrutura urbana e, permitindo-se ao agente operador a obtenção
de maiores rendimentos com aplicações financeiras, estar-se-ia estimulando-o a não dar aos recursos
a finalidade social que a lei estabeleceu.
A esse respeito é elucidador trecho do relatório do então Ministro LUCIANO BRANDÃO
ALVES DE SOUZA, citado pela 8 a SECEX à fl. 264, item 81:
'Cabe ressaltar que os rendimentos auferidos com as aplicações financeiras das
disponibilidades do FGTS, feitas de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Curador,
incorporam-se ao patrimônio do Fundo, não incentivando, por essa razão, a CEF fazer aplicações no
mercado financeiro em detrimento do financiamento de programas habitacionais, em função da maior
atratividade das taxas praticadas naquele mercado.'
Essa, também, a interpretação teleológica mais adequada ao caso.
É claro que a Caixa Econômica Federal não exerce as atividades de agente operador do
FGTS gratuitamente. A remuneração pelos serviços que presta e pelo risco das operações de crédito
que assume estão disciplinadas nas Resoluções n° 15/90 e n° 99/93 do Conselho Curador do Fundo, que
tem competência para fixar as normas e valores de remuneração do agente operador e dos agentes
financeiros, nos termos do inciso VIII do art. 5° da Lei n°8.036/90.
Como observou a Unidade Técnica às fls. 256/257, a CEF, na qualidade de agente operador
do FGTS, exerce função delegada pela lei, função administrativa, regida pelos princípios de Direito
Público e não mera atividade bancária, regida pelo Direito Comercial. Assim, deve ater-se às
determinações e autorizações normativas.
Desse modo, na ausência de normativos que assegurem à CAIXA participação nos resultados
das aplicações das disponibilidades financeiras do FGTS, a título de taxa de administração, prevalecem
as determinações do § I° do art. 2° da Lei n° 8.036/90, que garante ao patrimônio do Fundo os
resultados das aplicações de seus recursos e demais receitas patrimoniais e financeiras.
Na esteira desse entendimento, é de se concluir que não encontra arrimo no Direito a
apropriação, pela CAIXA, dos rendimentos obtidos nas aplicações das disponibilidades financeiras do
FGTS, de maneira que manifestamos, desde já, no sentido de que seja providenciada a devolução ao
Fundo dos rendimentos indevidamente não repassados, que, segundo os cálculos da Equipe de Auditoria
(fls. 159/187), atinge a fabulosa cifra de R$ 3,1 bilhões.
Importa observar que a CAIXA não contestou a metodologia empregada pela Equipe de
Auditoria, mas tão somente os índices de rentabilidade utilizados.
Assim, a CAIXA afirma à fl. 246 que os recursos do FGTS, se aplicados a 'taxas referenciais
SELIC disponibilizadas pelo Banco Central', gerariam rendimentos da ordem de R$ 2 bilhões e não os
R$ 3,1 bilhões calculados pela Equipe.
Contudo, os cálculos apresentados pela Equipe de Auditoria tiveram por base as taxas de
rentabilidade efetivamente obtidas pela CAIXA, de acordo com os relatórios fornecidos pela Gerência
de Área de Administração Financeira - GEAMF - da própria Empresa, juntados às fls. 31/341 do vol.
XXVL
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Como observado pela Unidade Técnica à fl. 287 (item 229, 2°), os cálculos trazidos aos autos
pelo Sr. Presidente da CEF em suas razões de justificativa (vol. W fls. 30/61) tiveram por base as
médias do SELIC, meros indicadores econômicos, que refletem as taxas médias do mercado, não as
efetivamente obtidas pela CAIXA na aplicação dos recursos do FGTS. Esse fato é facilmente
demonstrado pela comparação dos índices SELIC utilizados pela CEF em sua planilha (vol. XXX fls.
30/61) com aqueles extraídos do Sistema de Informações do Banco Central do Brasil - SISBACEN (vol.
XXX fls. 363/385).
Quanto aos valores da TR utilizados pela Equipe de Auditoria, a própria CEF utilizou valores
mais altos do que aqueles aplicados pela Equipe do TCU, conforme admitiu no item 10 de sua nota
explicativa à fl. 61 do vol. XXX
Assim, manifestamo-nos de acordo com a Unidade Técnica também em relação ao valor da
ordem de R$ 3,1 bilhões, correspondente ao montante de recursos do FGTS indevidamente apropriados
pela CAIXA no período de 1.10.91 a 30.9.96 e atualizados até 30.06.96, de acordo com a metodologia
apresentada às fls. 160/161 e planilha às fls. 162/187.
Ainda quanto ao valor que deve ser ressarcido pela CEF ao FGTS, entendemos, finalmente,
ser inadmissível qualquer compensação por algum dos custos apontados pelo Sr. Presidente da CAIXA
em suas razões de justificativa complementares, às fls. 248/252.
É que não há previsão legal para tal compensação. Os custos alegados pelo Sr. Presidente
da CAIXA já são cobertos pelas tarifas e taxa de administração pagas pelo FGTS à CAIXA como
contrapartida das atividades que a Empresa desempenha como agente arrecadador, financeiro e
operador, nos termos das Resoluções CCFG7S n°15/90 e n°99/93 (vol. XXV, fls. 256/258), sintetizadas
pela Unidade Técnica nas tabelas à fl. 271, item 145, e fl. 286, item 225.
Além disso, como demonstra a Unidade Técnica em sua análise às fls. 267/295, várias são
as inconsistências relativas aos diversos custos e prejuízos alegados nas razões de justificativas.
Por essas razões, também a proposta oferecida pela Unidade Técnica no subitem 'b', item
270, fl. 296, é plenamente endossada por este representante do Ministério Público.
III
No Diário Oficial da União de 20/2/98, Seção I, encontra-se publicada a Resolução do
Conselho Curador do FGTS n°278, de 17/2/98, que estabeleceu em seu item I:
'1. Definir que a partir de 01 de março de 1998 toda rentabilidade auferida pelo Agente
Operador, na aplicação das disponibilidades do Fundo, será repassada ao FGTS.'
Enfatize-se a posição deste representante do Ministério Público de que outra não seria a
exegese para o disposto no art. 2.°, § I .°, alíneas e e e, da Lei n° 8.036/90 e no item I da Resolução
CCFGTS n°45/91.
Contudo, não é a partir de I° de março de 1998, como pretende o novo normativo, que toda
a rentabilidade auferida com a aplicação das disponibilidades financeiras do FGTS deve ser repassada
ao Fundo. Esse dever existe para o Agente Operador desde 14 de maio de 1990, data da publicação da
Lei n°8.036/90.
A fixação do termo inicial em 1.° de março de 1998 para o referido dever, como pretende a
nova Resolução do CCFGTS, é, mais uma vez, ilegal e, por isso, inaceitável juridicamente.
Desse modo, sugerimos que se determine ao aludido Conselho a adoção de providências com
vistas a tornar sem efeito o referido termo inicial.
IV
A nova Resolução do Conselho Curador estabelece ainda:
'2. Autorizar a formação de Reserva no Balanço Patrimonial do Agente Operador, visando
suportar o risco de crédito das operações de crédito contratadas até 28.02.98, excluindo-se aquelas
renegociadas pela Lei n°8.727 de 5 de novembro de 1993.
2.1. Esta reserva terá como limite o valor correspondente a 10% (dez por cento) do saldo das
41, operações seguradas e será formada a partir de março de 1998, na proporção de 50% (cinqüenta por
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cento) do rendimento das disponibilidades que exceder a remuneração da TR ± juros de 6% ao ano,
sendo 45% para constituição da reserva e 5% a título de taxa de performance do Agente Operador.
2.2. Quando do atingimento do limite de 10% (dez por cento), o percentual de 50% (cinqüenta
por cento) do rendimento adicional será reduzido para 5% (cinco por cento), a título de taxa de
performance do Agente Operador.'
Vê-se que a norma retrotranscrita pretende criar dois mecanismos de transferência dos
rendimentos auferidos na aplicação dos recursos do Fundo para o Agente Operador.
O primeiro, permanente, a título de taxa de performance.
O segundo, temporário, consistente na formação de uma reserva, visando a suportar o risco
das operações de crédito contratadas até 28.2.98, excluídas as renegociadas pela Lei 8.277/93. Tal
reserva está limitada em 10% do saldo dessas operações.
Quanto à taxa de performance, correspondente a 5% do rendimento que exceder ao mínimo
garantido ao Fundo, opinamos pela sua legalidade, uma vez que pode ser considerada uma parcela da
taxa de remuneração do Agente Operador, que vem a ser fixada pelo Conselho Curador, com base na
competência que lhe confere a Lei n°8.036/90, em seu art. 5°, inciso VIII.
Contudo, é preciso manter-se o percentual em níveis razoáveis, afim de evitar que tal taxa
de sucesso não se torne um indutor à não-aplicação dos recursos em suas destinações, fixadas no art.
9°, § 2°, da Lei n°8.036/90 - habitação, saneamento básico e infra-estrutura urbana -, evitando que
venha a se tornar obstáculo ao cumprimento da finalidade social da lei, como já expusemos
anteriormente.
No que atina à formação da reserva no balanço patrimonial da CAIXA, afim de suportar
riscos em operações de crédito já contratadas, tal medida não se conforma à legislação vigente, uma
vez que transfere ao Fundo o risco de crédito, que, segundo a Lei, é do Agente Operador.
Por isso, pensamos que a criação de tal reserva é juridicamente inaceitável.
O art. 9• 0, § 1. 0, da Lei n° 8.036/90 não deixa dúvidas a respeito da justeza desse
entendimento, in verbis:
'A rentabilidade média das aplicações deverá ser suficiente à cobertura de todos os custos
incorridos pelo Fundo e ainda à formação de reserva técnica para o atendimento de gastos eventuais
não previstos, sendo da Caixa Econômica Federal o risco de crédito' (grifo nosso).
Ora, se a Lei determina que o risco de crédito é da CAIXA, não pode a Resolução do
Conselho Curador transferi-lo para o FGTS.
Outrossim, é mister sublinhar que sobre o valor de todas essas operações a CAIXA já recebeu
a taxa de I% (um por cento), a título de parcela de remuneração pelos serviços prestados, nos termos
da alínea 'd' do item Ida Resolução CCFGTS n°15/90.
Por outro lado, o limite de 10% sobre o saldo das operações suportadas parece-nos um valor
que, tecnicamente, supera a fronteira do bom senso e do razoável, pois não reputamos admissivel risco
de tal magnitude (10%), em operações de crédito, como estas, que são amparadas por garantias reais,
0
nos termos do art. 9 , inciso I, da Lei n°8.036/90.
Considerando-se os dados constantes à fl. 276, relativos ao saldo das operações até janeiro
de 1996, salvo melhor entendimento, verificamos que a referida reserva atingiria valor superior a US$
I, 48 bilhão, quantia bastante representativa, que seria subtraída ao Fundo, em prejuízo da sociedade
e dos trabalhadores, se vier a prevalecer a norma patentemente ilegal que cria essa reserva.
Com base nessas ponderações, opinamos pela ilegalidade da aludida reserva patrimonial,
criada pelo item 2 da Resolução n° 278/98 do CCFGTS e sugerimos que seja determinado ao
mencionado Conselho Curador a adoção de providências, com vistas a tornar sem efeito o item 2 dessa
Resolução.

V
Outro aspecto da Resolução n°278 parece-nos deva ser comentado. Trata-se de questão
formal. É que, de acordo com o texto publicado no DOU de 20.02.98, a Resolução foi adotada pelo

20
\\Min-ca_132\c\relatorios\00070597.doe

—b—

Tribunal de Contas da União

•

ti •
v-itr: e400
Alenw xa ao ?
Seow
TC-000.705/97-7

Presidente do Conselho e não pelo Conselho propriamente. Também não há menção a 'referendum' do
Conselho, como costuma ocorrer em tais casos, a exemplo da Resolução n°252/96. Tal fato contraria
o disposto no inciso VIII do art. 4° do Regimento Interno do Conselho Curador do FGTS, aprovado pela
Resolução CCFGTS n°222/96.
VI
Com essas considerações, atendo-se aos aspectos relativos ao item 2 da 'Conclusão' do
Relatório de Auditoria, às fls. 152/153, conforme solicitou V. Exa., tendo por objetivos corrigir a
situação provocada pela apropriação indébita pela Caixa Econômica Federal de recursos pertencentes
ao FGTS, da ordem de R$ 3,1 bilhões, e evitar que outros US$ 1,48 bilhões sejam também apropriados
como conseqüência do cumprimento de Resolução flagrantemente ilegal, com prejuízo ao Fundo, à
sociedade e aos trabalhadores, este representante do Ministério Público:
manifesta-se de acordo com as propostas oferecidas pela 8° SECEX à fls. 295/296, item
270, subitens 'a', 'b', e 'c' ;
acrescenta sugestão no sentido de que, nos termos do inciso IX do art. 71 da Constituição
Federal, do art. 45 da Lei n°8.443/92 e do art. 195 do Regimento Interno, seja assinado o prazo de 15
dias para que o Conselho Curador do FGTS adote as providências necessárias com vistas a tornar sem
efeito todo o item 2 da Resolução n° 278/98-CCFGTS, bem como o termo inicial de 1.° de março de
1998, constante no item 1 dessa mesma Resolução, uma vez que tais dispositivos contrariam,
respectivamente, o sç 1° do art. 9° da Lei n°8.036/90 e o art. 32 da mesma Lei; e
propõe, nos termos do art. 41 Lei n°8.443/92, seja determinado à 8 a SECEX que mantenha
o acompanhamento dos atos do Conselho Curador do FGTS com o objetivo de verificar o cumprimento
das determinações deste Tribunal."
É o Relatório.
VOTO
A Equipe de Auditoria, ao realizar os trabalhos de campo e elaborar o Relatório ora em
discussão, cumpriu integralmente as diretrizes fixadas na Decisão n° 121/96-TCU — Plenário, ao analisar com
a devida extensão e profundidade as seguintes questões: a aplicação dos recursos incorporados ao FGTS e
a remuneração das contas vinculadas; a contratação de mão-de-obra pelo Agente Operador; a segurança e
a confiabilidade dos sistemas de processamento de dados empregados; a execução e o acompanhamento de
contratos; o pagamento de tarifas e cominação de multas à rede bancária; e os créditos e retorno ao Fundo
do montante das operações realizadas pelo agente operador. Ao mesmo tempo, propõe a adoção de diversas
providências dirigidas aos órgãos e entidades envolvidos no sistema FGTS.
A auditoria em questão é a do tipo integrada, cuja abordagem abrange aspectos relativos à
auditoria de legalidade e à auditoria operacional. A Equipe de Auditoria foi formada por servidores da 8'
Secretaria de Controle Externo, da Secretaria de Auditoria — Saudi e da Secretaria de Informática — Seinf.
Essa conformação se deu em razão da especificidade dos escopos elegidos por este Plenário (Decisão n°
,
121/96-TCU), exigindo servidores especialistas para a realização dos trabalhos.
O ponto de maior importância suscitado no alentado Relatório de Auditoria tem a ver com o
fato de a CEF, na condição de agente operador, ter creditado ao FGTS somente o rendimento mínimo exigido
pela Resolução CCFGTS n° 45/91, correspondente a 6% ao ano, acrescido da remuneração básica dos
depósitos de poupança, e não a totalidade das receitas auferidas com a aplicação, no mercado financeiro, dos
recursos líquidos disponíveis do FGTS, inclusive do Fundo de Liquidez.
A CEF, instada por este Tribunal a apresentar razões de justificativa para esse procedimento,
considera ter obedecido rigorosamente ao disposto na Resolução CCFGTS n° 45/91 que, ao disciplinar o
art. 9 0 , § 2°, da Lei n° 8.036/90, estipulou que "os recursos líquidos disponíveis, inclusive os do Fundo de
Liquidez, serão remunerados, no mínimo, à taxa anual de juros de 6% (seis por cento), acrescida da
remuneração básica dos depósitos de poupança, com data de aniversário no dia primeiro".
A equipe de auditoria rejeita a argumentação da CEF e sustenta a tese de que a mesma, na
condição de Agente Operador, estaria obrigada a creditar ao FGTS a totalidade dos rendimentos obtidos com
a aplicação daqueles recursos líquidos, e não apenas o mínimo estipulado pela Resolução n° 45/91, como o
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Estima a Equipe de Auditoria que, no período compreendido entre 01/10/1991 e 30/09/1996,
a receita acima do patamar da taxa mínima estabelecida na Resolução CCFGTS teria correspondido ao
montante, atualizado até 30/09/1996, de R$ 3.157.691.315,62 (três bilhões, cento e cinqüenta e sete milhões,
seiscentos e noventa e um mil, trezentos e quinze reais e sessenta e dois centavos).
Essa cifra foi calculada com base em informações colhidas em dois documentos fornecidos pela
CEF. O primeiro informa os saldos diários das disponibilidades financeiras e do Fundo de Liquidez, assim
como a remuneração efetivamente repassada pela CEF ao FGTS (calculada com base na Taxa Referencial -TR
mais juros de 0,486755% ao mês). O segundo demonstra as taxas diárias obtidas pela CEF na remuneração
dos recursos do Caixa Único que administra, no qual estão inseridos os recursos liquidos do Fundo ainda sem
destinação específica e os recursos do Fundo de Liquidez, aplicados entre duas modalidades distintas — Títulos
Públicos ou Certificados de Depósitos Interbancários.
Em vista dessa interpretação, propõe a Equipe de Auditoria, com base no art. 45 da Lei n°
8.443/92 c/c o art. 195 do RI/TCU e os arts. 159, 1.062 e 1.064 do Código Civil Brasileiro, que a CEF
proceda à imediata devolução desse montante ao FGTS, por terem sido "subtraídos" em desacordo com a
Resolução do CCFGTS n° 45/91, o art. 1°, §1°, alíneas c e e, da Lei n° 8.036/90, e os arts. 58, 59, 60 e 528
do Código Civil.
Para análise dessa proposta, entendo indispensável retornar ao exame das normas que regulam
o tema em questão, buscando inclusive os antecedentes que embasaram sua edição.
Primeiramente, o § 2° do art. 9° da Lei n° 8.036/90, que dispõe:
",5S 2° Os recursos do FGTS deverão ser aplicados em habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. As disponibilidades financeiras devem ser mantidos em volume que satisfaça as
condições de liquidez e remuneração mínima necessária à preservação do poder aquisitivo da
moeda." (grifei)
Em 1991, os Conselheiros representantes da Bancada dos Trabalhadores no Conselho Curador
do FGTS entenderam necessário estabelecer parâmetros objetivos para estipular o valor exato daquela
"remuneração mínima necessária à preservação do poder aquisitivo da moeda", de que fala o supratranscrito
dispositivo da Lei n° 8.036/90. Apresentaram então aqueles Conselheiros projeto de resolução ao Conselho
Curador, fundada na seguinte justificativa (Voto n° 012/91):
"A legislação em vigor estabelece que os recursos líquidos do FGTS em disponibilidade
deverão ser remunerados de modo a preservar o poder aquisitivo da moeda.
Não tem o Conselho Curador recebido informações objetivas quanto à remuneração e juros
que são atribuídos aos recursos disponíveis, razão pela qual torna-se também conveniente afixação de
parâmetros mínimos para tal remuneração.
Atualmente a população tem, nos depósitos em cadernetas de poupança, o caminho para a
preservação mínima do poder aquisitivo dos seus recursos, muito embora saibamos que atualmente ela
não assegura a paridade com os índices da inflação.
Para que os recursos do FGTS, não aplicados em investimentos sociais, como é a sua
destinação natural, tenham assegurado minimamente o seu poder aquisitivo, é que estamos propondo
que fique fixado como remuneração e juros mínimos, índices idênticos aos estabelecidos para os
depósitos de poupança.
Indicamos igualmente que deve o Órgão Operador apresentar estudos em até 90 (noventa)
dias, visando buscar mecanismos que permitam atribuir a maior remuneração financeira possível, aos
recursos do FGTS transitoriamente disponíveis.
É o que colocamos à apreciação de V. Sas., consubstanciado na minuta da Resolução
apresentada em anexo, com os nossos votos favoráveis." (grifei).
•

Como se vê — e é fundamental enfatizar esse aspecto — a questão suscitada pelos representantes
dos trabalhadores no Conselho do FGTS centrava-se, naquela oportunidade, em estabelecer parâmetros
22
\\Min-ca_132 \c \relatorios \00070597.doc

S000
r (L/
WO
TC-000.705/97-7
)61tri° 1a ti°
Tribunal de Contas da União
5401
objetivos e definidos para fixar com exatidão a remuneração que o Agente Operador deveria pagar ao Fundo,
sobre suas disponibilidades, para manter seu poder aquisitivo (§2° do art. 9° da Lei n° 8.036/90). Não se
pretendia ali, como se depreende da postulação, disciplinar a aplicação daquelas disponibilidades nem o destino
a ser dado aos rendimentos eventualmente obtidos com tal aplicação. Tanto é assim que o exame desse aspecto
ficou expressamente referido para ocasião futura, tendo os representantes dos trabalhadores no Conselho
assinalado a necessidade de "buscar mecanismos que permitam atribuir a maior remuneração financeira
possível" àqueles recursos. Para tanto, deveriam ser desenvolvidos estudos no prazo de 90 dias.
Posteriormente, o Representante da CEF no Conselho Curador do FGTS apresentou o Voto
n° 032/91, verbis:
-67-

(

"Na 10a reunião deste Egrégio Conselho, a representação dos trabalhadores apresentou o
VOTO 012/91, propondo definição da remuneração dos recursos líquidos disponíveis do FGTS.
Na oportunidade, o representante da CEF solicitou o adiamento da decisão sobre a matéria,
ficando de reapresentar a proposta, como agora o faz.
Nos termos do artigo 9°, § 2° da Lei 8.036, de 11.05.90, as disponibilidades financeiras do
Fundo devem ser mantidas em volume que satisfaça as condições de liquidez e remuneração mínima
necessária à preservação do poder aquisitivo da moeda.
O mercado financeiro tem, atualmente, como indicador de garantia do poder de compra do
dinheiro, os índices aplicados para remuneração dos depósitos de poupança.
Assim, e como forma de garantir o poder de compra dos recursos não aplicados, bem como
daqueles que compõem o Fundo de Liquidez criado pela Resolução n° 9, submeto à apreciação deste
Colegiado, com o meu VOTO FAVORÁVEI „ a proposta de que os referidos valores sejam remunerados
à taxa anual de 6%, acrescida da Taxa Referencial de Juros - TR estipulada para o período."(grifei).
À vista desse Voto, foi então aprovado consensualmente pelo Conselho Curador a Resolução
CCFGTS n° 45/91, publicada no D.O.0 de 23/09/1991, e cujo texto integral reza:
"Resolução N° 45, DE 18 DE SETEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a remuneração dos recursos líquidos disponíveis e do
Fundo de Liquidez do FGTS
O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, na
forma do art. 5°, item V, da Lei n°8.036/90, de 11 de maio de 1990;
Considerando que o art. 9°, § 2°. da Lei n° 8.036/90, estabelece que as disponibilidades
financeiras do Fundo deverão ter remuneração mínima necessária à preservação do poder aquisitivo
da moeda;
Considerando a conveniência da fixação desta remuneração para os recursos líquidos
eventualmente disponíveis, inclusive para aqueles que compõem o Fundo de Liquidez criado pela
Resolução n° 09, de 28 de fevereiro de 1990, para que o Agente Operador possa assim atribuir-lhe
mensalmente tal rentabilidade,
RESOLVE:
1- Os recursos líquidos disponíveis, inclusive, os do Fundo de Liquidez, serão remunerados,
no mínimo, à taxa anual de juros de 6% (seis por cento), acrescida da remuneração básica dos depósitos
de poupança com data de aniversário no dia primeiro.
II - A remuneração de que trata o item anterior deverá ser creditada, no dia primeiro de cada
mês, à conta de receitas financeiras do Fundo.
III - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário." (grifei).
Na interpretação dos exatos sentido e alcance da obrigação atribuída à CEF por essa
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Resolução, deve-se levar em conta, primeiramente, a linha de evolução dos textos normativos que
disciplinaram a matéria, desde a criação do FGTS, em 1966.
Assim, a Lei n° 5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o FGTS, determinava que os
recursos do Fundo seriam aplicados com correção monetária e juros, de modo a assegurar cobertura de suas
obrigações, cabendo então sua gestão ao extinto Banco Nacional da Habitação — BNH. Naquela época, os
recursos eram comprometidos em programas de aplicações baseado em orçamentos trimestrais, semestrais ou
anuais. Os excedentes em relação à previsão orçamentária seriam aplicados em Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional ou em títulos que desempenhassem os requisitos de manutenção do poder aquisitivo da
moeda (art. 13, §§ 1° e 2°).
Decreto-lei n° 2.291, de 21 de novembro de 1986, ao extinguir o BNH, estabeleceu que a
CEF o sucederia em todos os seus direitos e obrigações, inclusive na gestão do FGTS. Determinou que os
créditos dos Fundos então administrados pelo extinto BNH, entre eles o FGTS, seriam obrigatoriamente
atualizados pelos índices de correção monetária vigentes à época.
A Lei n° 7.839, de 12 de outubro de 1989, estabeleceu que a gestão do FGTS seria efetuada
pela CEF e instituiu o Conselho Curador do FGTS com a competência de estabelecer normas gerais e
planejamento das ações na gestão do Fundo. Nessa norma, foi tratada, pela primeira vez, expressamente, que
as disponibilidades financeiras deviam ser mantidas em volume que satisfizesse as condições de liquidez e
remuneração mínima necessária à preservação do poder aquisitivo da moeda (§ 2° do art. 7°).
na hoje vigente Lei n° 8.036/90, a redação do § 2° do art. 7 0 da Lei n° 7.839/89 foi mantida
em seus exatos termos (§ 2° do art. 9°).
Como se vê, em todo conjunto normativo disciplinador do FGTS anterior à Resolução
CCFGTS n° 45/91, está presente o animus declarado de preservação do poder aquisitivo de seus recursos e
não necessariamente o de auferir rentabilidade acima dos valores mínimos essenciais à preservação do poder
aquisitivo da moeda.
texto da transcrita Resolução CCFGTS n° 45/91 determinou então que a remuneração
mínima, devida pela CEF ao Fundo, seria de 6% ao ano mais o rendimento pago aos depósitos de poupança,
e nada estipulou em relação a rendimentos, superiores a essa taxa, que eventualmente fossem obtidos pela
CEF
Para examinar o fundamento legal ou regulamentar da conclusão a que chegou a equipe de
auditoria, deve-se definir quem é o sujeito da obrigação criada pela norma ("os recursos serão remunerados
no mínimo, etc"). Quem tem a obrigação de remunerar os recursos com aquele rendimento mínimo? Seria
esta entidade abstrata que os analistas financeiros denominam de "mercado"?
Obviamente não, pois o "mercado" é por definição incerto e indefinido e, portanto, não poderia
ser sujeito de uma obrigação jurídicá. Além disso, não é possível estabelecer que o "mercado" pagará uma
determinada remuneração mínima, qualquer que seja seu valor.
Portanto, o sujeito da obrigação só pode ser a CEF. Para reforçar essa conclusão, contribui
a verificação de que, segundo dispõe o § 1° do art. 9° da Lei n° 8.036/90, o risco de crédito pertinente às
aplicações dos recursos do FGTS é da CEF.
A Caixa assumiu assim, ao votar, juntamente com os demais membros do Conselho Curador
do Fundo, a Resolução n° 45/91, a responsabilidade de pagar ao FGTS uma determinada remuneração sobre
as disponibilidades do Fundo - quer obtenha, quer não, algum rendimento em decorrência da aplicação
daquelas mesmas disponibilidades. Ao determinar que tal remuneração deveria ser igual à taxa mínima da
poupança, o Conselho a deixou desvinculada dos rendimentos eventualmente obtidos mediante sua aplicação
no mercado financeiro. Disso não cogitou a Resolução, que se preocupou estritamente em garantir, mediante
remuneração mínima, a preservação do poder aquisitivo dos recursos do FGTS.
A regulamentação criou portanto para a CEF uma obrigação e uma faculdade: a obrigação de
remunerar as disponibilidades do FGTS a uma taxa mínima "X', e a faculdade de aplicar tais disponibilidades
no mercado e com elas auferir rendimentos — sem que estes últimos estejam de qualquer forma vinculados
àquela taxa.
Tanto é assim que, se por qualquer motivo a CEF não obtiver o mesmo rendimento mínimo
ao aplicar as disponibilidades do Fundo, ainda assim deve remunerá-las àquela taxa. Por outro lado, se a CEF
obtiver — como parece ter obtido — rendimentos superiores àquela taxa, inexiste obrigação de recolhê-los ao
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Fundo, pois não há disposição normativa ou obrigação contratual sobre a destinação dessa margem adicional
produzida com as aplicações realizadas.
Nessa linha de raciocínio, parece-me forçoso concluir que, com base na Resolução CCFGTS
n° 45/91, não se pode atribuir à CEF a obrigação de repassar ao Fundo nada além do que ali se estipula - ou
seja, 6% ao ano, mais o que se paga aos depósitos de poupança com aniversário no dia primeiro do mês.
Não é demais relembrar ainda que, como se verifica dos votos apresentados quando da adoção
da Resolução n° 45/91, o representante da CEF aquiesceu, em nome da instituição, espontânea e
expressamente, em votar a favor da aprovação daquele dispositivo regulamentar que veio estabelecer a
obrigação, para a referida empresa pública, de remunerar os depósitos do FGTS com aquele rendimento
mínimo. Poder-se-ia argumentar que, sendo uma empresa pública, a CEF poderia ser obrigada a conceder ao
FGTS remuneração mais vantajosa. Nesse caso, entretanto, de acordo com o princípio da legalidade, tal
obrigação somente lhe poderia ser imposta mediante norma legal ou regulamentar expressa que, entretanto,
não foi editada. E, ante a inexistência de tal norma, na verdade o administrador da CEF, por força do mesmo
princípio de legalidade, estava a rigor impedido de pagar ao FGTS mais do que o rendimento mínimo
estipulado pela Resolução então adotada, pois sua obrigação consiste em buscar o melhor resultado legalmente
possível para a empresa que está sob sua responsabilidade.
Em suma, portanto, julgo que a CEF cumpriu - estrita mas integralmente - a obrigação que
lhe foi atribuída pelo Conselho Curador, quando pagou ao FGTS os rendimentos correspondentes à
remuneração mínima estipulada na multicitada Resolução n° 45/91 e que, conseqüentemente, inexistem
fundamentos legal ou regulamentar para que este Tribunal determine à CEF que recolha ao FGTS valores
adicionais àqueles que efetivamente recolheu.
Por isso, com vênias à Unidade Técnica e ao Ministério Público, considero que devem ser
acolhidas as razões expendidas pela CEF para justificar sua posição na matéria.
Posto isso, assinalo que, conforme consta do voto dos representantes dos trabalhadores no
CCFGTS (Voto n° 012/91), que resultou na Resolução CCFGTS n° 45/91, a CEF deveria "apresentar estudos
em até 90 (noventa) dias, visando a buscar mecanismos que permitam atribuir a maior remuneração
financeira possível, aos recursos do FGTS transitoriamente disponíveis" (vide texto transcrito anteriormente).
Esses estudos entretanto não foram efetuados no prazo de 90 dias almejado pelos representantes dos
trabalhadores no Conselho Curador.
A esse propósito, assinalaram os integrantes da Equipe de Auditoria, em seu Relatório (fl. 049),
que a postura dos representantes da CUT no Conselho Curador evoluiu, no sentido de entender que aquele
colegiado deveria disciplinar a aplicação das disponibilidades do FGTS de forma a assegurar-lhes não somente
a preservação do poder aquisitivo, mas também auferir a totalidade dos rendimentos possíveis. Assinala assim
o relatório que essa "...questão da remuneração dos recursos disponíveis vem sendo debatida no âmbito do
Conselho Curador do FGTS desde a apresentação do Voto n°12/94 (Vol. XXVI, fls. 347/348), da Central
Única dos Trabalhadores - CUT, que, ao propor a agregação ao Fundo do 'efetivo resultado da aplicação
financeira das suas disponibilidades' apresentou as seguintes justificativas:

Entendemos que ao ficar definido que esta taxa de seis por cento era a taxa mínima, significava que
deveria ser aportado ao Fundo o resultado adicional das aplicações financeiras das disponibilidades, o
que, como disse, não vem ocorrendo, por entendimento diverso do Agente Operador.
O mercado financeiro dispõe de diversas alternativas, com lastros seguros e com a liquidez que tais
recursos necessitam, e com taxas superiores ao mínimo estabelecido e que vem sendo pagas ao Fundo.
O Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, por exemplo, vem obtendo remuneração das
disponibilidades que ultrapassam o dobro da obtida pelo FGTS '

•

Na última discussão do Voto/FGTS n° 12/94, conforme Ata da Reunião Extraordinária do
CCFGTS de 26/03/96 (Vol. XXVII, fls. 265/269), o Conselheiro representante da CUT expôs a
preocupação de que 'estando os recursos comprometidos no interbancário pela CEF, não estejam
disponíveis para aplicação nos programas.' Além disso, considerou que 'não é justo que sejam feitos
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negócios com recursos do Fundo pela CEF, pagando-lhe como remuneração apenas uma parcela do
resultado, como se o recurso lhe pertencesse. Uma espécie de aluguel do recurso. 'Defendeu-se a CEF,
por seu representante, dizendo que não há como se obter 'rentabilidade máxima com risco mínimo' e
que o risco das aplicações das disponibilidades do FGTS no mercado financeiro é de sua total
responsabilidade."
Na esteira dessa orientação, finalmente, no inicio de 1998, a CEF resolveu reencetar a análise
da matéria e, inclusive em conseqüência das diligências efetuadas no âmbito do presente processo, propôs ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia rever a Resolução CCFGTS n° 45/91, de forma a melhor disciplinar
a destinação a ser dada aos rendimentos das disponibilidades do FGTS. Em conseqüência, o Conselho
Curador, em fevereiro último, editou nova Resolução sobre o assunto, publicada com o n° 279/98-CCFGTS
no D.O.U. de 20/02/1998.
Essa nova norma determinou expressamente, verbis:
"1 Definir que a partir de 01 de março de 1998 toda rentabilidade auferida pelo Agente
Operador, na aplicação das disponibilidades do Fundo, será repassada ao FGTS.
1.1 O Agente Operador garantirá ao FGTS a remuneração mínima dos recursos líquidos
disponíveis correspondente à Taxa Referencial (TR) de 6% (seis por cento) ao ano, na forma prevista
na Resolução CCFGTS 45, de 18 de setembro de 1991.
2 Autorizar a formação de Reserva no Balanço Patrimonial do Agente Operador, visando
suportar o risco de crédito das operações de crédito contratadas até 28.02.98, excluindo-se aquelas
renegociadas pela Lei n°8.727 de 5 de novembro de 1993.
2.1 Esta reserva terá como limite o valor correspondente a 10% (dez por cento) do saldo das
operações seguradas e será formada a partir de março de 1998, na proporção de 50% (cinqüenta por
cento) do rendimento das disponibilidades que exceder a remuneração da TR + juros de 6% ao ano,
sendo 45% para constituição da reserva e 5% a título de taxa de performance do Agente Operador.
2.2 Quando do atingimento do limite de 10% (dez por cento), o percentual de 50% (cinqüenta
por cento) do rendimento adicional será reduzido para 5% (cinco por cento), a título de taxa de
performance do Agente Operador.
3. Autorizar o Agente Operador a cobrar, a título de risco de crédito nas operações de
crédito, percentual diferenciado por tomador, levando-se em consideração o rating atribuído, limitado
à taxa de risco de 0,8% ao ano (oito décimos por cento ao ano).
4 A Caixa Econômica Federal apresentará, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, estudos
técnicos revendo todos os parâmetros estabelecidos nesta Resolução.
4.1. Os estudos deverão considerar o desenvolvimento de modelo flexível de avaliação do
risco de crédito que se adapte à evolução da conjuntura e que considere o risco coletivo dos negócios
com o Fundo, com definição de taxas de risco gerais a serem aplicadas igualmente a todos os
tomadores.
5 Esta Resolução entra em vigor em 01 de março de 1998." (grifei).
Desde a edição desse novo regulamento, as reivindicações dos representantes dos trabalhadores
no CCFGTS foram plenamente atendidas, e o Fundo passou a auferir dupla vantagem: além de manter
assegurada a garantia de remuneração mínima que recebia anteriormente, passou igualmente a ter creditada
a seu favor a totalidade da remuneração auferida na aplicação de suas disponibilidades pelo Agente Operador,
destinado-se porém determinado percentual para constituir reserva de cobertura do risco de crédito.
O Ministério Público junto a este Tribunal entretanto questiona agora o item 2 dessa nova
Resolução n° 279/98, do Conselho Curador do FGTS, por entender que a medida não se conforma à legislação
vigente, vez que transfere ao próprio FGTS o risco de crédito, que é, por determinação legal, do Agente
Operador, conforme dispõe o § 10 do art. 9° da Lei n° 8.036/90, verbis:
"art. 9°
§ 1° A rentabilidade média das aplicações deverá ser suficiente à cobertura de todos os
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custos incorridos pelo Fundo e ainda à formação de reserva técnica para o atendimento de gastos
eventuais não previstos, sendo da Caixa Econômica Federal o risco de crédito" (grifei).
A meu ver, assistiria razão ao Ministério Público, caso se considerasse legalmente devida ao
FGTS a totalidade da remuneração obtida pelo Agente Operador, quando aplica no mercado financeiro as
disponibilidades do Fundo. Entretanto, como acima demonstrei, do ponto de vista legal inexiste essa
obrigação, por parte da CEF, de repassar ao FGTS a íntegra dos rendimentos assim obtidos. A norma que
o Conselho Curador agora adotou, pela qual a CEF se obriga a creditar ao Fundo a íntegra dos rendimentos
obtidos com a aplicação das disponibilidades resulta de entendimento consensual entre a CEF e o mesmo
Conselho. A postura da CEF constitui ação espontânea e unilateral, adotada com base em considerações de
conveniência de política social - muito louváveis aliás, e consentâneas com a finalidade de agente público
governamental que inspiram a atuação da CEF - mas que de nenhuma forma resulta do cumprimento de um
imperativo legal.
Ao adotar essa postura, a CEF atende ao desideratum expresso pelos representantes dos
trabalhadores no Conselho Curador, qual seja, de "buscar mecanismos que permitam atribuir a maior
remuneração financeira possível, aos recursos do FGTS transitoriamente disponíveis", e ao mesmo tempo
fortalece e aperfeiçoa os instrumentos de gestão dos recursos do Fundo, ao garantir a provisão de recursos
para cobrir os riscos de crédito.
Penso que a forma concebida e consagrada na nova Resolução n° 279/98 - CCFGTS não
afronta o disposto no § 1° do art. 9° da Lei n° 8.036/90, porque o Conselho está direcionando, para a formação
da reserva, recursos que, por excederem à remuneração mínima legalmente imposta, stricto sensu não têm
destinação específica determinada em lei, e poderiam assim ser atribuídos à finalidade que o Conselho, no
exercício do seu poder regulamentar, entender mais consentânea com os interesses do FGTS.
Dessa forma, com escusas ao eminente Representante do Ministério Público, não encontro
fundamento para impugnar o item 2 da Resolução n° 297/98-CCFGTS.
O Representante do Ministério Público, ainda no tocante à Resolução n° 279/98, suscita outro
aspecto. É que, de acordo com o texto publicado no D.O.U. de 20/02/1998, a Resolução foi adotada pelo
Presidente do Conselho e não pelo Conselho propriamente, não havendo menção a "referendum" do Conselho,
como costuma ocorrer em tais casos, a exemplo da Resolução n° 252/96. Tal fato contraria o disposto no
inciso VIII do art. 4 0 do Regimento Interno do Conselho Curador do FGTS, aprovado pela Resolução
CCFGTS n° 222/96.
Entendo assistir razão ao Ministério Público nesse ponto. Convém alertar ao Conselho Curador
do FGTS de que esse normativo carece do "referendum" previsto no inciso VIII do art. 4° do Regimento
Interno do CCFGTS, aprovado pela Resolução CCFGTS n° 222/96.
Por último, quanto aos demais pontos examinados pelo Grupo Auditor em cumprimento à
Decisão n° 121/96-TCU - Plenário, estou de pleno acordo com as sugestões propostas.
Com essas considerações, acolho em parte os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério
Público e VOTO por que o Tribunal de Contas da União adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação
deste Plenário.
Sala das Sessões, em 22 de julho de 1998.

Carlos Atila Álvares da Silva
Ministro Relator

•
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Processo n2 TC-000.705/97-7
Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria.
Responsáveis: Paulo de Tarso de Almeida Paiva, Presidente do Conselho Curador do FGTS; Antonio
Kandir, Pedro Sampaio Malan, Francisco Oswaldo Neves Dornelles, Gustavo Jorge L. Loyola, Sérgio Cutolo
dos Santos, Victor D'Araújo Martins, George Rodolfo da Costa Pereira, Paulo Roberto Henrique, João Carlos
Gonçalves, Rumiko Tanaka e José Obvio Miranda de Oliveira (Membros do Conselho Curador do FGTS).
Unidade: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral.
Unidades Técnicas: 8 Secex, Saudi e Seinf.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 43, inciso
I, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 194, inciso II, do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. recomendar ao Conselho Curador do FGTS que:
8.1.1. promova alterações na Resolução do CCFGTS n 2 279/98, com vistas a assegurar a aplicação dos
• recursos líquidos disponíveis do FGTS, inclusive os do Fundo de Liquidez, de forma individualizada no
mercado financeiro pelo Agente Operador - CEF, segregando-os dos demais recursos geridos pela Caixa
Econômica Federal;
8.1.2. promova alterações na Resolução do CCFGTS n 204/95, de modo a atribuir ao Agente Operador
(CEF) a responsabilidade pelos créditos do FGTS inadimplidos até a publicação da Lei n 2 7.839, de 12/10/89,
adequando-se à Decisão n2 121/96-TCU-Plenário, subitem 8.2, que reconheceu a ilegalidade do item I, 1, da
Resolução do CCFGTS n12 115/93;
8.1.3. decida sobre o "referendum" de que trata o inciso VIII do art. 4 0 do Regimento Interno do
CCFGTS, aprovado pela Resolução CCFGTS n° 222/96, no tocante à Resolução n° 279/98, adotada pelo
Presidente do Conselho e publicada no D.O.U. de 20/02/1998;
8.2. recomendar ao Conselho Curador do FGTS, quanto aos encargos com a administração do FGTS, que
providencie:
8.2.1. o término do trabalho de revisão dos encargos diretos e indiretos do FGTS, objeto da Resolução
n° 152/94 - envolvendo Agente Operador, Agentes Arrecadadores/Pagadores e Agentes Financeiros - de forma
que se chegue a uma conclusão definitiva acerca de sua adequabilidade;
8.2.2. o desenvolvimento de um aplicativo para definição e atualização periódica das tarifas, tomando
por base a evolução do custo administrativo médio das instituições ligadas ao Sistema FGTS;
8.2.3. determinação ao Agente Operador -CEF e aos demais agentes o envio periódico de suas Planilhas
de Custos, para fins de apuração do custo administrativo médio do sistema, que servirá de base para a
atualização das tarifas, sob pena de eventuais oscilações de custos deixarem de ser computadas, em prejuízo
da própria instituição financeira;
8.3. determinar à Caixa Econômica Federal - CEF, na condição de Agente Operador do FGTS, que:
8.3.1. formalize, de imediato, nas condições estabelecidas na Resolução do CCFGTS n 2 204/95,
instrumento contratual relativo à assunção da dívida do Agente Financeiro - CEF com o Agente Operador do
FGTS, em razão da segregação das operações por eles realizadas;
8.3.2. informe anualmente ao TCU, por ocasião da Prestação de Contas do FGTS, o andamento do
processo de renegociação dos empreendimentos-problema, por intermédio do Escritório Especial de
Recuperação de Créditos, destacando o total de empreendimentos e unidades renegociadas, o total da renúncia
de receitas decorrente desta renegociação, bem como as providências adotadas em termos de se evitarem
novas ocorrências da espécie;
8.3.3. informe nas próximas contas do FGTS o motivo do crescimento (de até 71 vezes) do ano de 1993
para o de 1994, nas quantidades de contas vinculadas ativas remuneradas às taxas de 4 e 5% a.a.;
8.3.4. confira efetividade a suas auditorias e sindicâncias na apuração de eventuais fraudes contra o
FGTS, identificando os responsáveis, dimensionando os valores envolvidos e data da ocorrência, com vistas
a permitir o rápido ressarcimento das perdas ao Fundo, bem como dar transparência ao resultado desses
e
processos, o que inibirá a ocorrência de novos casos da espécie;
8.3.5. confira rigor nos contratos com prestadores de serviços, evitando irregularidades formais, tais
como: assinatura com data retroativa, falta de assinatura dos celebrantes, não definição de aspectos
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de firma;
8.3.6. nos contratos com prestadores de serviços, passe a adotar cláusula nos moldes da celebrada com
a Tecnocoop (CEARU-RJ), nos seguintes termos, que deverão constar já do edital da licitação (vol. IV, fls.
288):
(.. por cento) do preço, correspondente à mão-de-obra, será reajustado no mês da
data-base da categoria dos trabalhadores em empresas de processamento de dados no estado...., pelo
percentual de variação salarial resultante de Convenção Coletiva de Trabalho, limitado, porém, o
percentual de variação salarial aqui mencionado à inflação no período, medida pelo índice oficial
adotado na Convenção nos termos da Lei 8.880/94, excluídas, portanto, as parcelas relativas a
produtividade, aumentos reais de salário, reposições relativas a períodos anteriores à contratação e
outros itens, financeiros ou econômicos, especialmente os decorrentes de mera liberalidade do
empregador, os quais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA, não podendo, em hipótese
alguma, ser repassados aos preços.
A parcela restante, ou seja, ...% (.. por cento) do preço, será reajustada anualmente, pela variação
do índice de preços a ser adotado na forma da Medida Provisória n2 1.053/95, e alterações
posteriores";
8.3.7. adote, quanto à segurança e confiabilidade dos sistemas de processamento de dados empregados
na operacionalização do FGTS, as seguintes providências:
8.3.7.1. disciplinar de forma rígida o acesso de pessoas aos andares do prédio onde a Gerência Executiva
de Tecnologia da CEF- GETER/RJ se encontra instalada;
8.3.7.2. definir, oficialmente, junto aos gestores responsáveis, uma sistemática de "back up" para os
sistemas existentes;
8.3.7.3. definir, com a maior brevidade possível, mecanismos de segurança na área de transmissão de
dados;
8.3.7.4. criar controle único de acesso lógico para o ambiente do Gerenciador de Banco de Dados DB2,
a exemplo do SSG no ambiente IDMS;
8.3.7.5. definir regras que regulamentem o acesso de usuários externos ao ambiente computacional do
FGTS;
8.3.7.6. providenciar, com a maior brevidade possível, o Plano de Contingências da GETER/RJ;
8.3.7.7. elaborar documentação completa dos sistemas que compõem o FGTS e mantê-la atualizada em
ambientes de fácil acesso por quem for autorizado;
8.3.7.8. continuar o saneamento da base de dados de empresas e contas vinculadas a fim de acertar
registros com ausência de informações e informações inválidas, incompletas ou repetidas;
8.3.7.9. revisar os procedimentos de crítica dos Sistemas de Controle de Contas Ativas e Inativas, SFG
e FGI, a fim de que não permitam a inserção de contas vinculadas com PIS/PASEP viciados, de nomes com
apenas uma palavra, com letras repetidas mais que duas vezes consecutivamente e com espaços em branco
excedentes entre palavras;
8.3.7.10. revisar as rotinas de crítica do SFG/FGI quanto à inserção de contas vinculadas com
PIS/PASEP inválido ou inexistente na base de dados;
8.3.7.11. sanear as bases de contas vinculadas ativas e inativas quanto à existência de contas com saldo
negativo e não mais permitir sua ocorrência;
8.3.7.12. revisar as rotinas de crítica do SFG quanto à inserção de empresas com CGC inválido ou
inexistente na base de dados;
8.3.7.13. inserir críticas no SFG com vistas a não permitir mais de um depósito na mesma conta
vinculada para uma mesma competência;
8.3.7.14. revisar rotina de consulta do FGI, visto que algumas contas não são localizadas quando o
argumento de pesquisa é o PIS/Pasep;
8.3.7.15. revisar rotina de pagamento quanto à exigência do PIS/Pasep correto;
8.3.7.16. revisar os procedimentos de crítica do CER quanto à inserção ou à alteração de dados cadastrais,
como juros de mora, índice de reajuste, prazo de carência, dia de pagamento, dados de retorno;
8.3.7.17. estabelecer cronograma de migração de contas vinculadas do SFG para o FGH ou FGI e deste
último para o FGH, conforme critérios pré-estabelecidos;
-
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8.3.7.18. realizar o controle diário, no SFG e FOI, das alterações efetuadas nos dados cadastrais de
empregados, principalmente no que se refere aos dados que qualificam o titular da conta, nome de empregado,
número do PIS/Pasep e número da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
8.3.7.19. aprimorar os recursos hoje existentes nos sistemas SFG e FGI referentes a consultas de
alterações efetuadas em dados cadastrais de empregados com vistas a melhor adequá-las ao controle,
facilitando o acompanhamento das transações processadas;
8.3.7.20. elaborar procedimentos, consultas/relatórios, que possibilitem o controle concomitante das
alterações processadas no Sistema de Controle de Empréstimos e Refinanciamentos - CER;
8.3.7.21. incorporar ao Sistema de Controle de Segurança, SSG, as restrições impostas pela norma de
controle de acesso lógico, MN FG.01.05.00 ;
8.3.7.22. elaborar consultas on-line no Sistema de Controle de Segurança, SSG, e rever as já existentes
no intuito de possibilitar um acompanhamento mais rigoroso por parte dos responsáveis pelo controle de
acesso lógico aos sistemas;
8.3.7.23. desautorizar prestadores de serviços que estejam habilitados de forma contrária à norma
constante no MN FG.01.05.00;
8.3.7.24. revisar créditos em todas as contas vinculadas ativas e inativas da Prefeitura Municipal de Chã
Preta, na região de Alagoas, relativos à competência de março/93, a fim de proceder ao acerto dos créditos
que se encontram sem a devida conversão de moeda;
8.3.7.25. revisar valores creditados, em especial cancelamentos de saques, em contas vinculadas ativas
e inativas, após conversões de moeda, a fim de proceder ao acerto destes créditos sem a devida conversão,
como os constatados por esta equipe de auditoria em contas das regiões de São Paulo e Brasília;
8.3.7.26. realizar estudo em contas vinculadas ativas e inativas em relação a saques com valores
majorados em virtude de terem ocorrido créditos sem a devida conversão de moeda;
8.3.7.27. encaminhar, na próxima prestação de contas, documentos comprobatórios, incluindo histórico
completo, desde a data de admissão do empregado, das contas ativas 7256000002700-1283989,
7256000002700-1284284 e 7256000002700-1284012, a fim de esclarecer a grande diferença entre os valores
correspondentes a depósitos e créditos de juros e atualizações monetárias;
8.3.7.28. elaborar controle automático sobre CPFGTSs emitidas, pagas e canceladas, não permitindo
cancelamento deste comprovante após já ter sido efetuado o pagamento, como ocorrido na CEPRE/CE;
8.3.7.29. disseminar que haja maior cuidado na criação e utilização de senhas entre usuários de sistemas
do FGTS a fim de evitar fraudes como as constatadas pela equipe de auditoria deste Tribunal nas CEPREs
de Brasília e Ceará;
8.3.7.30. informar sobre as providências tomadas quanto às determinações constantes no subitem 8.3.7
nas próximas prestações de contas;
8.4. encaminhar à Caixa Econômica Federal — CEF e ao Conselho Curador do FGTS cópia do Relatório,
Decisão e Voto que a fundamentam, bem como do Relatório da Auditoria;
8.5. encaminhar à Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão - Ministério Público da União em São
Paulo, cópia da Decisão, bem como Relatório e Voto que a fundamentam, em razão de Solicitação efetuada
por aquele Ministério Público no processo TC-18.172/96-2, juntado a este Relatório de Auditoria; e
8.6. determinar ajuntada deste processo às contas anuais do FTGS, exercício de 1996.
Ata n° 28/98 - Plenário
Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Acihemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, 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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GRUPO II— CLASSE V — Plenário
TC-250.135/97-3
Natureza: Relatório de Auditoria
Unidade: Prefeitura Municipal de Santa Inês/BA
Responsáveis: Emerson Amaral de Almeida — CPF
065.137.605-00 (ex-Prefeito) e Romildo Alcântara de
Andrade — CPF 040.356.905-20 (atual Prefeito).
Ementa: Relatório de Auditoria. Audiência dos
responsáveis sobre supostas irregularidades. Rejeição
parcial das justificativas apresentadas pelos gestores.
Aplicação de multa ao ex-Prefeito. Autorização para
cobrança judicial da dívida. Determinações: à Prefeitura
(diversas providências); à Caixa Econômica Federal —
CEF (instauração de TCE) e à SECEX/BA (constituição
de processo apartado para a adoção de providências
preliminares à instauração de TCE de recursos transferidos
ao Município mediante convênio). Requisição de serviços
de perícia técnica à CEF. Encaminhamento de cópia de
peças dos autos aos responsáveis e à CEF para
conhecimento e adoção das providências cabíveis.
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de auditoria realizada pela SECEX/BA na Prefeitura Municipal de
Santa Inês/BA, no período de 24 a 27.03.97, abrangendo atos administrativos nas áreas de convênios,
acordos, ajustes, Sistema Único de Saúde — SUS, Fundo Especial e royalties do petróleo, praticados nos
exercícios financeiros de 1995, 1996 e 1997, até a data de conclusão da auditoria, que resultou no
relatório de fls. 1/15.
Acatando proposição do Diretor da 3' Divisão Técnica, ratificada pelo Titular da SECEX/BA (fl.
119), determinei, mediante despacho de fl. 120, a promoção de audiências do ex-Prefeito Municipal, Sr.
Emerson Amaral de Almeida, e de seu sucessor, o atual Prefeito, Sr. Romildo Alcântara de Andrade.
Em resposta às mencionadas audiências, os responsáveis encaminharam à SECEX/BA os
elementos de fls. 125/56 do volume principal, bem como os constantes do volume I, que mereceram
daquela Unidade Técnica a análise de fls. 157/69.
Parecer da Unidade Técnica
Inicialmente, o AFCE responsável pela instrução do feito elaborou breve resumo dos achados de
auditoria, a seguir transcrito:
1- Sistema Único de Saúde
o Município de Santa Inês/BA não atende às condições mínimas estabelecidas nas NOB 01/93
e 01/96 para sua integração no Sistema Unificado de Saúde - SUS, visto não ter constituído o Conselho
Municipal de Saúde (itens a.1 e b. I do Relatório de Auditoria - RA);
de acordo com os Balancetes apresentados, inexiste na Prefeitura Municipal de Santa Inês/BA
o registro contábil das receitas oriundas do SUS, bem como das correspondentes despesas efetuadas
(itens a.2 e b.2 do RA);
II Fundo Especial e Royalties
os repasses oriundos do Fundo Especial e Royalties do Petróleo permanecem nas contas
bancárias específicas, sem aplicação sequer no mercado financeiro, caracterizando o descaso para com
os recursos públicos (itens a.3 e b. 3 do RA);
inexistem registros auxiliares para controle das receitas e despesas, em desacordo com o art.
4° da Resolução TCU n° 229/87 (itens a.4 e b.4 do RA);
-
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III- Convênios Acordos e Ajustes
n.° 136698):
Convênios n.° 089/91 (SIAFI n.° 3859) e n.° 055/95
e) realização de pagamentos à Construtora AKYO Ltda., totalizando R$ 4.291.056,24 (Quatro
Milhões, Duzentos e Noventa e Um Mil, Cinqüenta e Seis Reais e Vinte e' Quatro Ce_ntavos), em datas
posteriores ao término da vigência do Contrato de Empreitada celebrado em 14/03/90 (item a.5 do RA);
O inexistência do Parecer do MEC mencionado na Nota Fiscal n°. 01297, emitida pela
Construtora AKYO Ltda., em 20.0695, justificando o Reajustamento de Preços no valor de R$635.796,00
(Seiscentos e Trinta e Cinco Mil, Setecentos e Noventa e Seis Reais), pago com o cheque n°. 58.530 de
03.07.95 (Conta Corrente d. 6686-9, da Agência n °. 11.630 do Banco do Brasil) (item a.6 do RA);
Notas Fiscais emitidas pela Construtora AKYO Ltda., nos 01248, 01265, 01273, 01287 e
01297, sem indicação do número do convênio, contrariando o art. 21 da IN-STN/02/93 (item a.7 do RA);
inexistência da documentação comprobatória da regular aplicação dos recursos federais
recebidos nos arquivos da Prefeitura, conforme estabelece o art. 21 da IN-STN/02/93 (item a.8 do RA);
Contrato de Repasse n.° 001/MPO/CEF/96:
acolhimento, com posterior contratação, da proposta apresentada pela empresa TEENCO Teixeira Engenharia e Comércio Ltda., contendo condição de pagamento (antecipação de 50% do valor
do contrato) em desacordo com o disposto no art. 62 da Lei n.° 4.320/64 (item a.9 do RA);
pagamento de despesa - Nota Fiscal n.° 00530, de 23/12/96 (fls. 103/104 e 107) - sem
comprovação da sua regular liquidação (art. 62 da Lei n.° 4.320/64) (item a. 10 do RA);
inexistência de placa de identificação da obra, conforme obriga a Cláusula Décima Terceira
do Termo de Contrato de Repasse (item a. 11 do RA);
1) ausência da identificação do número do convênio na Nota Fiscal n.° 00530, emitida pela
empresa TEENCO - Teixeira Engenharia e Comércio Ltda. em 23/12/96, em desacordo com o disposto no
art. 21 da M-STN/02/3 (item a. 12 do RA);
realização de certame licitatório contemplando obras e serviços sem a existência, e prévia
aprovação pela autoridade competente, do correspondente Projeto Básico, conforme determina o
parágrafo 2° do art. 7 da Lei 8.666/93, em seu inciso I (item a. 13 do RA);
Convênio n°3633/95 (S1AFI n°132247):
inexistência de comprovação do encaminhamento do Convite n° 037/95 às empresas do ramo
estabelecidas no próprio município, bem como da publicação do aviso do certame em órgão de
divulgação pública, ou mesmo o carimbo de funcionário, aposto no original da carta-convite, atestando a
fixação da mesma em quadro de avisos, contrariando o art. 3°. da Lei 8.666/93 (item a. 14 do RA);
ausência da indicação do número do Convênio na Nota Fiscal n°000051, emitida em 10/11/95
por Ramalho Souza Alves, licitante vencedor do Convite n° 037/95, em desacordo com o art. 21 da MS7'N/02/93 (item a.15 do RA);
Convênio n°2469/95 (SIAF7 n°129773):
inexistência de comprovação da divulgação do Convite n° 038/95 às empresas do ramo
estabelecidas no próprio município, bem como da publicação do aviso do certame em órgão de
divulgação pública, ou mesmo o carimbo de funcionário, aposto no original da carta-convite, atestando a
fixação da mesma em quadro de avisos, contrariando o art. 3°. da Lei 8.666/93 (item a. 16 do RA);
ausência do Parecer do Conselho Escolar, ou da Associação de Pais e Mestres, bem como do
oficio de encaminhamento da Prestação de Contas ao DEMEC, desrespeitando a Cláusula Oitava do
Termo de Convênio, em suas alíneas "f' e "a", respectivamente (item a. 17 do RA);
Notas Fiscais emitidas pela firma Ramalho Souza Alves, sem a indicação do número do
Convênio, contrariando o disposto no art. 21 da IN-577sT/02/93 (item a. 18 do RA);
Convênio n.° 573/96 (SL4FI n.° 309832):
não cumprimento de procedimentos previstos no documento intitulado "Orientações Básicas
para Execução do Programa", parte integrante do Convênio: inexistência de fichas de controle e
determinação do quantitativo dos assistidos; falta de realização das reuniões educativas mensais para as
gestantes e mães dos desnutridos; inexistência de mapas resumo de acompanhamento da execução do
programa; falta de apresentação da prestação de contas das parcelas de recursos recebidos (item a.19 do
RA);
falta de formalização da nomeação da atual coordenadora do programa no município (item
b.5 do RA);
armazenamento inadequado dos produtos adquiridos com os recursos do Convênio,
ocasionando perdas e caracterizando o descaso para com os recursos públicos (item b.6 do RA);
ausência de controle do estoque armazenado, bem como das perdas supra referidas,
caracterizando gestão irregular de recursos públicos (item a. 20 do RA);
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na execução do Convite n° 038/96: liquidação de empenho, e pagamento da Nota Fiscal n.°
0291 - emitida em 25/09/96 pela empresa CGAL Com. Gêneros Alimentícios Ltda., através do cheque n.°
706.441 da Agência do Banco do Brasil em Ubaíra/Ba, no valor de R$17. 308,00 (Dezessete Mil,
Trezentos e Oito Reais e Oito Centavos) - em data (25.09.96) anterior a do recebimento dos gêneros
licitados (27.09.96, ou posterior), contrariando os arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64 (item a. 21 do RA);
ausência da identificação do número do convênio na Nota Fiscal n.° 0291, emitida em 25/09/96
pela empresa CGAL Com. Gêneros Alimentícios Ltda., em desacordo com o disposto no art. 21 da INSTN/02/93 (item a.22 do RA);
processo licitatório (Convite n° 038/96) carente de autuação, de protocolo, da autorização da
autoridade competente para a abertura e da indicação do recurso próprio para a realização da despesa,
contrariando o disposto no art. 38, caput, da Lei 8.666/93 (item a.23 do RA);

5.
As justificativas apresentadas pelos responsáveis, bem como a análise da Unidade Técnica sobre
essas foram as que seguem (verbis):
I) Audiência do Sr. Romildo Alcântara de Andrade (j1124 )
- Sistema Único de Saúde:
"h. 1) ao assumirmos a Prefeitura em 1° de janeiro do corrente ano, não encontramos o Conselho
Municipal de Saúde, devidamente constituído. Buscamos orientações sobre os procedimentos legais junto
ao órgão competente e constituímos o referido Conselho, conforme cópia autêntica da Ata de Instalação e
Posse.
b. 2) assim que tomamos conhecimento da falta de contabilização das receitas oriundas do SIASUS, bem como das correspondentes despesas efetuadas, através deste Egrégio Tribunal, buscamos
regularizar a pendência devida nesta administração, no que se refere ao período de 1° de janeiro até a
presente data com a sua contabilização."
Análise:
O primeiro subitem questionado reflete a situação atual da maioria dos
municípios baianos, haja vista que poucos deles já possuem um Conselho de Saúde devidamente
constituído, segundo as orientações emanadas do Ministério da Saúde, objetivando a municipalização
das ações de saúde pública. Ainda assim, registra o responsável haver, em sua gestão, constituído o
referido Conselho. Nas próximas auditorias/inspeções a serem realizadas em Santa Inês/BA, ou mesmo
na Secretaria de Educação do Estado da Bahia, torna-se necessário a verificação da implementação
demais fases de implementação do SUS, previstas na NOB -96
Já no que respeita 'a inexistência de contabilização das receitas do Sistema Único de
Saúde, entendemos que tal ocorrência enseja completa ausência de controle, e ,por conseguinte, total
desrespeito às normas aplicáveis aos repasses de recursos federais, ensejando aplicação de multa ao
responsável.
- Fundo Especial e Royaltiess
"b. 3) a partir de orientação recebida deste Egrégio Tribunal de Contas da União, informamos
que faremos a aplicação dos recursos recebidos oriundos do Fundo Especial e Royalties do Petróleo no
Mercado Financeiro desde que não tenhamos necessidade de utilizá-los de imediato.
b. 4) adotamos as providências devidas no sentido de efetuarmos os registros contábeis dos
recursos recebidos oriundos do Fundo Especial e Royalties do Petróleo."
Análise: Entendemos, quanto às falhas acima apontadas, pertinente encaminhar
determinações especificas à Prefeitura de Santa Inês/BA, no sentido de exigir o cumprimento da
Resolução TCU n°229/87.
- Convênio n°573/96 (Programa "Leite é Saúde"):
"b.5) apesar do não cumprimento de alguns procedimentos previstos no documento intitulado
"Orientações Básicas para Execução do Programa", entendemos que o mesmo está sendo executado
satisfatoriamente e que todos os anexos (Mapa Mensal e Resumo Mensal/Crianças e Contatos, controle
Diário e Resumo Mensal/Gestantes), estão sendo devidamente utilizados, inclusive sendo enviados
mensalmente para a 13° DIRES/Jequié - BA. Quanto a falta de formalização da nomeação da atual
Coordenadora do Programa no Município, estamos enviando Portaria n° 22/97, anexa. Já mantemos
entendimentos com a responsável pelo Setor, no sentido de que cumpra as orientações deste Egrégio
Tribunal.
b.6) após orientação recebida imediatamente providenciamos novo local adequado ao
armazenamento de Leite e Oleo, adquiridos com os recursos do Convênio, bem como fichas de controle de
estoques e das eventuais perdas."
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12.
Análise: Depreende-se que existem falhas na execução do convênio em apreço,
reconhecidas pelo próprio Prefeito de Santa Inês. A Equipe de Auditoria levantou inúmeras
irregularidades atinentes ao Programa "Leite é Saúde", como se constata às fls. 08/09, item 43, alíneas
a a h, as quais, em nossa ótica, não estão devidamente justificadas pelo Sr. Romildo.,Alega também o
atual Prefeito que as comprovações estão sendo regularmente - encaminhadas a 13° DIRES/Jequié,
pertencente à Secretaria Estadual de Educação do Estado da Bahia. Todavia, em nenhuma hipótese,
poderíamos desconsiderar a completa ausência de controles "in loco" para aferirmos a correta execução
do programa, em função do seu relevante caráter comunitário.
A irregularidade, por nossa análise, enseja a aplicação de multa ao responsável, sem
13.
prejuízo das determinações corretivas cabíveis. Ressalte-se que a Equipe de Auditoria constatou a
existência de estoques de leite e óleo pertencentes à Prefeitura Municipal, embora sem atestar sua correta
distribuição.
No que tange ao subitem b6., verifica-se que o atual gestor municipal adotou medidas
14.
saneadoras, face à constatação de inadequação do local de armazenagem dos mantimentos da merenda
escolar, fato constatado pela Equipe de Auditoria.
II) Audiência do Sr. Emerson Amaral de Almeida (f1 122)
O ex-Prefeito, Sr. Emerson Amaral de Almeida, convocado aos autos para justificar
15.
impropriedades levantadas pelos Analistas do TCU, assim se manifesta, no que concerne aos subitens ai
a a23 retrocitados:
- Sistema Único de Saúde:
" a 1) Anexo fotocópias de atas da formação do Conselho Municipal de Saúde e Oficios de
diversos órgãos indicando os membros .
a2) Informamos que a prática adotada foi a mesma praticada por administrações passadas.
Informo que a movimentação financeira era feita em contas específicas (Banco do Brasil Agência Ubaíra
-BA) e os documentos de receitas e despesas encontra-se em pastas específicas na Prefeitura Municipal."
16.
Análise: Quanto ao subitem ai, o ex-gestor apresenta elementos que indicam a
constituição do Conselho Municipal de Saúde, ainda que seu sucessor afirme desconhecer o feito quando
do início de seu mandato. Todavia, acatamos a justificativa.
17.
Em referência ao subitem a2, entendemos permanecer a irregularidade, visto que não
foram apresentados elementos para elidir os fatos apontados. Assim, entendemos cabível a aplicação de
multa ao responsável, em função do descaso com o controle dos gastos públicos na área de saúde - SUS.
- Fundo Especial e royalties:
"a3) Apesar de desconhecermos que seria necessário a aplicação em mercado financeiro dos
recursos oriundos do Fundo Especial e royalties do Petróleo, informamos que estes recursos sempre
foram utilizados em beneficio do município, na forma legal.
a4) Apesar de não termos os registros auxiliares para controle das receitas oriundas do Fundo
Especial e Royalties do Petróleo bem como das correspondentes despesas efetuadas, vínhamos prestando
contas dos recursos recebidos conforme cópias nesse egrégio TCU"
Análise: Interpreta erroneamente a impropriedade consubstanciada no subitem a3, o
18.
ex-gestor municipal, ao afirmar desconhecer da "necessidade" de aplicação dos recursos de Royalties e
Fundo Especial em mercado financeiro. Ora, a aplicação dos recursos se justifica tão-somente para
evitar sua desvalorização em períodos que estes ainda não tenham sido utilizados, tornando-se, pois, uma
medida de zelo para com os recursos públicos, escassos nos tempos atuais.
19.
Quanto ao subitem a4, entendemos caber determinação à atual Administração
Municipal para a devida correção da constatação.
- Convênio n°089/91 e n° 055/95 (Escola Agrotécnica de Santa Inês/BA)
"a5) Documento anexo (Termo Aditivo).
Se a liberação do recurso foi efetuada, é provável que o parecer foi emitido pelo MEC, caso
contrário os recursos não seriam liberados.
Por não termos conhecimentos da obrigatoriedade da indicação do n° do convênio na nota
fiscal, fazíamos nas capas das notas de empenho;
entendemos que os recursos federais, especificamente os que se referem aos convênios
089/91 e 055/95 (Escola Agrotécnica Federal de Santa Inês/BA), foram aplicados regularmente conforme
prestação de contas encaminhada ao DEMEC/BA."
20.
Análise: Com base na documentação constante dos autos, vejamos os quadros abaixo
contendo os históricos do financiamento e da execução das obras da Escola A rotécnica de Santa Inês:
Data
Convênios firmados
Valor repassado
Objeto resumido
MEC 017/90 (fis.43/48)
14.03.90
Construção da Escola Agrotécnica
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144/90
s/n°
SNET 089/91
MED 055/95

28.12.90
02.12.91
30.12.91
29.12.95

R$ 3.581.216,70
R$ 709.83252

dela"
Secretária do Plnátk,

Complementação de recursos
Alocar recursos p/continuidade obra

Folhas
Data da
Objetivo pactuado
Instrumentos firmados
Prazo de
Celebração
dos
com a Construtora
Conclusão
autos
AKYO Ltda.
da Obra
49/64
14.03.90
Construção da Escola
Contrato de Empreitada
06 meses
n°01/90
Agrotécnica
10.09.90
Termo Aditivo n°01
65/66
Altera prazo de execução
18 meses
09.09.91
Termo Aditivo n°02
67/68
Altera prazo de execução
30 meses
Termo Aditivo s/n°
151/52
08.03.95
Altera prazo de execução
63 meses
149/50
01.06.95
Termo Aditivo s/n°
Altera prazo de execução
69 meses
Dos quadros retro, depreende-se:
21.
a) que a obra abrangeu mais de um mandato municipal (90/92 e 93/96);
b) as extremamente prolongadas prorrogações de prazo prkf;iclusão da obra, ajustado
inicialmente para 06 meses, e terminando com 69 meses. Ressalte-se que o Decreto-Lei 2.300/86 prevê
que toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente (art.47, parágrafo 29;
c) a existência de um intervalo de tempo sem cobertura contratual, qual seja, do encerramento do
2° Termo Aditivo, março de 1994, até a celebração do próximo termo, que se deu em 08.03.95.
Cabe destacar, também, que a licitação efetuada para a execução do convênio n°017/90,
serviu para todos os demais termos posteriores firmados, e, ante à ausência de documentação da obra,
não se pode aferir se as sucessivas prorrogações contratuais foram vantajosas para a Administração
Pública.
Temos a acrescentar que às fl. 69/73 dos autos estão presentes as faturas pagas pela
Prefeitura Municipal de Santa Inês à Construtora AKYO Ltda., onde se observa que não se encontram
devidamente discriminados os serviços executados. Consta apenas que as mencionadas notas fiscais se
referem à medição dos serviços e à reajustamentos de preços, simplesmente, de forma genérica.
O ,IFato mais irregular, em nossa análise, diz respeito à ausência completa da
documentação de execução da obra, para a aferição dos pagamentos efetuados.
Quanto aos argumentos trazidos à baila pelo responsável (subitens a5 a a8), entendemos
que os mesmos não esclarecem a contento as falhas apontadas.
26
Ante os indícios de irregularidades retrocitados, entendemos que seria pertinente
transformar os presentes autos em Tomada de Contas Especial, objetivando, desde logo, a apuração dos
fatos e responsáveis devidos.
- Contrato de Repasse n° 001/MPO/CEF/96:
"a9) Apesar da empresa contratada (TEENCO - Teixeira Engenharia e Comércio Ltda) ter
condicionado o pagamento com 50% de antecipação do valor do contrato, informamos que foi repassado
em 24/12/96 R$ 16.000,00 que corresponde a 20% do total do contrato, conforme verificação in loco da
auditoria deste egrégio TCU Única parcela repassada na minha administração. Documento anexo;
a10) Entendemos pela regular liquidação do pagamento da despesa (nota fiscal n° 00530,
emitida pela empresa TEENCO - Teixeira Engenharia e Comércio Ltda.).
ali) Informo pela existência da placa de identificação da obra durante a minha gestão,
desconheço após a minha saída o destino dado a mesma. Provavelmente foi retirada com sentido de não
haver a propagação do meu nome, pois tratava-se de uma nova administração, havendo inclusive
modificações dos beneficiários após a conclusão do meu mandato com mudanças de endereços.
a12) Por não termos conhecimentos da obrigatoriedade da indicação do n° do convênio na nota
fiscal, o fazíamos nas capas das notas de empenho.
ai 3) Anexo."
27.
Análise: No que respeita ao Contrato de Repasse n° 001/ WO/CEF/96 várias
irregularidades também foram constatadas pela equipe técnica do TCU, a exemplo da ausência de
projeto básico para a obra. O fato foi questionado no subitem a13 da audiência, todavia, o indigitado,
justificando-se, apresenta os expedientes de fls. 154/155 da CEF, que nada se referem ao documento em
questão. Verificou-se, ainda, inexecução dos serviços contratados e superfaturamento (f106, fine, e 107),
o que levou a Equipe de Auditoria a concluir pelo não atingimento dos objetivos pactuados.
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Quanto às razões apresentadas, verifica-se que o subitem a9 contempla prática ilegal,
28.
qual seja, a de uma entidade pública aceitar condições impostas por particular ou contratado, quando a
previsão legal (Lei 8.666/93 e alterações posteriores) determina o oposto, isto é, o particular é que deve
se submeter-se às condições preestabelecidas pelo poder público.
Quanto aos subitens al O e a 1 1, entendemos que o gestor não apresentou elementos que
29.
embasassem suas afirmações, ocasionando a continuidade das ressalvas. Já o subirem a12 deverá ser
objeto de determinação corretiva à atual Administração de Santa Inês.
Assim, ante as graves irregularidades não justificadas pelo gestor, entendemos pertinente
30.
a instauração pelo órgão repassador de Tomada de Contas Especial para as devidas responsabilizações
e apurações dos fatos que envolveram a execução do Contrato de Repasse n° 001/MPO/CEF/96.
- Convênio n°3633/95 (FIVDE)
"a14) Informamos que o processo licitatório n° 037/95 obedeceu o parágrafo 3° art. 22 da Lei
8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94. Apesar de não ter sido aposto o carimbo do funcionário no
original da carta convite, atestamos afixação da mesma e informamos que o referido processo licitatório
correu os trâmites legais.
a15) por não termos conhecimentos da obrigatoriedade da indicação do n° do convênio na nota
fiscal, o fazíamos nas capas das notas de empenho.
31.
Análise: Ambas as impropriedades acima, em nossa ótica, deverão ser objeto de
determinação corretiva a atual Administração Municipal, no sentido da observação da legislação de
convênios e licitações/contratos.
- Convênio n°2469/95 (FNDE)
"a16) Informamos que o convite n° 038/95 obedeceu o parágrafo 3° art. 22 da Lei 8.666/93,
atualizada pela Lei 8.883/94, embora não tenha sido aposto o carimbo do funcionário no original da
carta convite, atestamos afixação da mesma e informamos que o referido processo licitatório correu os
trâmites legais.
a 17) Informamos que esta prática (Conselho escolar ou Associação de Pais e Mestres) não era
adotada em administrações passadas o que nos fazia entender pela sua regularidade. Em virtude do oficio
de encaminhamento da prestação de contas ter sido extraviado em nossos arquivos, exibimos na
oportunidade o protocolo de recebimento/encaminhamento fornecido aos nobres auditores, quando da
entrega da mesma, ao DEMEC;
a18) Por não termos conhecimentos da obrigatoriedade da indicação do n° do convênio na nota
fiscal, o fazíamos nas capas das notas de empenho."
32.
Análise: Em nossa ótica, a exemplo da análise anterior, entendemos que os subitens a16
a a18, poderão também integrar o grupo de determinações a serem encaminhadas à entidade auditada.
- Convênio n°573/96 (Programa "Leite é Saúde")
"a19) Anexo relatório da enfermeira Edileide Souza Reis responsável pelo programa. Conforme
reza o convênio n°573/96 a prestação de contas dos recursos destinados ao programa "Leite é Saúde",
deverá ser enviada após o recebimento da 2° e última parcela, no caso deste município. Vale salientar,
que apenas a 1 parcela do referido programa foi liberada no exercício de 1996 quando exercia o cargo
de prefeito;
a20) Anexo relatório da enfermeira Edileide Souza Reis - COREN - FP 1984. (Informo que o
local onde era armazenado os produtos foi mudado pela atual administração);
Análise: No que se refere aos subitens a19 e a20, apresenta o Sr. Emerson Amaral um
33.
relatório" (fl. 156), assinado pela Sra. Edileide Souza Reis, enfermeira do município, e responsável pelo
programa em tela, onde são apresentados os seguintes argumentos:
"quanto as fichas de controle utilizava cartões de aprazamento onde registrava-se data da
entrega, peso, quantidade de leite e óleo e aprazamento.
Eram realizadas palestras educativas no período das distribuições mensais e em residências
juntamente com os Agentes comunitários de Saúde."
"Eram feito controle do estoque Leite e Óleo não havendo perdas de estoque durante o
período que estive a frente e que esses controles eram guardados em pastas que ficaram na unidade.
Informo que todas as pastas, com estes dados foram arquivadas e deixadas no local onde se
cumpria o programa "Leite é Saúde".
34.
As justificativas apresentadas não estão acompanhadas dos devidos documentos
comprobatórios, como cópias das fichas de controle, atas das reuniões e palestras. Embora, à época, a
prestação de contas não tivesse sido encaminhada ao órgão repassador, tais documentos se referem
exclusivamente à execução diária do convênio, não fornecidos à Equipe de Auditoria. Por fim, ressaltese que o ônus da prova da correta execução do convênio compete ao beneficiário dos recursos.
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"a21) Informamos que foi condição básica da empresa liberar as mercadorias licitadas após o
pronto pagamento;
por não termos conhecimentos da obrigatoriedade da indicação do n° do convênio na nota
fiscal, o fazíamos nas capas das notas de empenho;
entendemos que o processo licitatário correu em sua plenitude sem que houvesse prejuízo
para o erário público."
No que respeita ao subitem a21, a impropriedade já fora abordada
Análise:
35.
anteriormente, e deverá ser objeto de determinação específica à atual Administração. Mesma providência
deverá ser adotada em relação aos subitens a22 e a23.
PP

6
Conclui o Analista propondo ao Tribunal, com a anuência do Diretor da 3' Divisão e do Titular da
Unidade Técnica, as seguintes medidas:
I - seja determinado à Prefeitura Municipal de Santa Inês/BA:
promover ações, no âmbito comunitário, para a divulgação do Conselho Municipal de Saúde,
bem assim, de sua importância social no acompanhamento e tomada de decisões na política de saúde
pública local;
providenciar a devida contabilização das receitas e despesas referentes ao Sistema Único de
Saúde - SUS, bem como das de royalties e Fundo Especial, como estabelecido na legislação pertinente;
evitar, por períodos muito prolongados, a permanência em conta específica, sem a aplicação
no mercado financeiro, dos recursos federais transferidos ao Município de Santa Inês, objetivando
manter o seu valor real original;
apor nos comprovantes de despesas efetuadas a cargo de transferências federais e demais
documentos, como notas fiscais, empenhos, ordens de pagamentos e outros, a respectiva identificação do
convênio, do acordo, do ajuste, etc., a qual se refere;
deixar de aceitar condições estabelecidas por licitantes ou particulares em contratações
municipais, a exemplo de antecipação de pagamentos, em relação ao fato gerador da despesa, visto que
são contrários a Lei 4.320/64;
fi atentar para a correta liquidação das despesas municipais, evitando falhas/impropriedades, a
exemplo daquela constatada no pagamento da Nota Fiscal n° 00530, de 23.12.96, do Contrato de
Repasse n° 001/MPO/CEF/96, firmado entre a Caixa Econômica Federal e a P. M de Santa Inês, no
exercício de 1996;
proceder à correta formalização dos processos administrativos licitatórios, bem como dos
contratos públicos municipais, de acordo com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores;
atentar para a elaboração do projeto básico e/ou executivo por ocasião da implementação de
obras públicas, conforme estabelece a Lei 8.666/93 e alterações posteriores;
promover e comprovar em seus processos licitatórios a prévia pesquisa de preços, de forma a
assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, a preços de mercado, conforme
preceitua o art. 3 ° da Lei 8.666/93;
manter em seus controles a devida comprovação de encaminhamento e recepção das cartasconvite, em processos licitatórios;
observar atentamente e implementar os procedimentos previstos no documento
intitulado "Orientações Básicas para a Execução do Programa", em referência ao programa federal do
"Leite é Saúde";
II - seja aplicada aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei
8.443/92, c/c o art. 220, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em função das seguintes irregularidades
atinentes aos respectivos períodos de gestão municipal:
Sr. Romildo Alcântara de Andrade, atual Prefeito de Sta. Inês:
- inexistência de contabilização das receitas do Sistema Único de Saúde - SUS, ocasionando
descaso com os recursos públicos transferidos ao Município, e comprometendo as demais fases de
aferição da aplicação destes recursos;
- ausência de controles satisfatórios da execução do Programa "Leite é Saúde", financiado com
recursos federais (Convênio n°573/96 - SIAFI n°309832), a exemplo de fichas de estoque, relatórios de
acompanhamento do programa, beneficiários, etc., previstos no documento intitulado "Orientações
Básicas para Execução do Programa";
Sr. Emerson Amaral de Almeida, ex-Prefeito de Santa Inês:
- inexistência de contabilização das receitas do Sistema Único de Saúde - SUS, ocasionando
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descaso com os recursos públicos transferidos ao Município, e comprometendo as demais fases de
aferição da aplicação destes recursos;
inexistência de registros auxiliares para o controle das receitas oriundas de royalties e Fundo
Especial do Petróleo, bem como das respectivas despesas efetuadas á estes títulos;
ausência total da documentação comprobatória atinente a construção da Escola Agrotécnica
Federal de Santa Inês/BA;
ausência de controles satisfatórios da execução do Programa "Leite é Saúde", financiado com
recursos federais (Convênio n°573/96 - SIAFI n°309832), a exemplo de fichas de estoque, - relatórios de
acompanhamento do programa, das reuniões, dos beneficiários, etc., previstos no documento intitulado
"Orientações Básicas para Execução do Programa";
III - a transformação dos presentes autos em Tomada de Contas Especial, em função das
irregularidades levantadas pela auditoria atinentes à comprovação da aplicação dos recursos federais
destinados a construção da Escola Agrotécnica Federal de Santa Inês/BA. Propomos, ainda, caso acatada
esta proposição, seja desde logo autorizada a citação do responsável, Sr. Emerson Amaral de Almeida,
ex-Prefeito de Santa Inês/BA na época dos fatos apontados;
IV - seja determinado à atual Diretoria da Caixa Econômica Federal que, no prazo de sessenta
dias, instaure e encaminhe ao Sr. Secretário de Controle Interno do Ministério do Orçamento e
Planejamento - It4P0, Tomada de Contas Especial atinente ao Contrato de Repasse n° 001/MPO/CEF/96,
do Programa Habitar-Brasil, firmado entre a CEF e a Prefeitura Municipal de Santa Inês/BA, tendo como
responsáveis os Senhores Emerson Amaral de Almeida, ex-Prefeito, pelas parcelas de recursos recebidas
no exercício de 1996, e o Sr. Romildo Alcântara de Andrade, atual Prefeito, pelas parcelas recebidas a
partir de 01.01.97. Seja, ainda, em subsídio ao pleito, encaminhado à CEF cópia do Relatório de
Auditoria de fts.01/15, e das fls.74/88 dos autos, visto conterem constatações e demais elementos
atinentes ao repasse federal em tela.
2.1

Parecer do Ministério Público
7.
O Representante do Ministério Público, Dr. Walton Alencar Rodrigues, pronunciando-se a meu
pedido (fls. 171/3), manifestou-se de acordo com as proposições da SECEX/BA, exceto com relação à
proposta de encaminhamento consignada no item ifi supra (convênio para a construção da Escola
Agrotécnica Federal de Santa Inês/BA), ao qual propôs solução distinta da alvitrada pela Unidade
Técnica, ante a vultosidade dos recursos envolvidos (mais de R$ 20 milhões, a preços atualizados), bem
como à suspeita de prática de sobrepreço na obra referente ao convênio em tela, requerendo as seguintes
providências (verbis):
a) seja constituído processo apartado para tratar especcamente da construção da
Escola Agrotécnica Federal de Santa Inês/13A, providenciando-se cópias de todas as peças e
documentos associados à referida obra, constantes dos presentes autos;
seja realizada diligência junto aos órgãos que celebraram convênios e repassaram
recursos para a construção da Escola Agrotécnica Federal de Santa Inês/BA (.), visando a obter
cópias de todos os processos pertinentes, contemplando desde a análise do pleito e a concessão
dos recursos até a prestação de contas e exame pelos órgãos competentes, promovendo-se a
juntada de todos esses processos para análise em conjunto;
seja requisitado auxílio da Caixa Econômica Federal, com fulcro no art. 101 da Lei n°
8.443/92, para que realize perícia técnica na obra, e apresente laudo de avaliação dos serviços
informados como executados, quantificando, avaliando e certificando sua realização, bem como
opinando sobre a compatibilidade entre os valores pagos e o efetivo custo de construção;
de posse de todos esses elementos e informações, e caso confirmados eventuais
prejuízos aos cofres públicos, sejam apurados os fatos, identificados os responsáveis pelo dano e
quantificados os valores devidos, afim de instaurar a devida tomada de contas especial;
seja apurada a responsabilidade pelo dano não somente dos prefeitos e empreiteiros,
mas, também, das autoridades responsáveis pela aprovação das prestações de contas e repasse
dos recursos, em montante desproporcional às dimensões da obra, na forma da jurisprudência
desta Corte, materializada nos processos TC-475.214/93-5, Decisão 713/94; e TC-599.087/94-3,
Decisão n° 485/95."
É o Relatório.
eí
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VOTO
A Auditoria que ora se examina apontou, como mencionado no Relatório precedente, diversas
irregularidades e/ou falhas, supostamente praticadas nas gestões do atual e do ex-Prefeito Municipal de
Santa Inês/BA, em procedimentos administrativos relativos a convênios, acordos, ajustes, gerenciamento
do Sistema Único de Saúde - SUS e dos royalties do petróleo recebidos da Petrobrás, envolvendo
recursos federais de diversas fontes.
No entendimento da SECEX/BA, corroborado pelo Ministério Público, nem o atual nem o ex2.
Prefeito Municipal lograram elidir algumas das irregularidades a eles imputadas, o que resultou na
proposta de aplicação de multa a ambos os gestores.
Discordo de tal posicionamento com relação ao atual mandatário, haja vista o fato de que as duas
3
irregularidades que não logrou justificar - consistentes na inexistência de contabilização das receitas do
Sistema Único de Saúde e na ausência de controles satisfatórios da execução do Programa "Leite é
Saúde" - coincidem com irregularidades também atribuídas à administração anterior. Considerando que a
auditoria foi realizada no mês de março de 1997, primeiro trimestre do mandato do atual prefeito, não
seria razoável exigir-se, em tão exíguo espaço de tempo, a correção de irregularidades cuja origem
remonta a administrações anteriores, as quais, possivelmente, não houve tempo hábil sequer para se
conhecê-las.
Quanto ao ex-Mandatário do Município que, também, não logrou esclarecer algumas das
4
irregularidades a ele atribuídas, entendo ser cabível a aplicação da multa uniformemente proposta, haja
vista a maior quantidade de infrações constatadas (item II-B da instrução final) e, ainda, a contrariu
sensu do argumentado acima, a disponibilidade que este último teve de todo um mandato de quatro anos
para corrigir tais irregularidades, sem fazê-lo.
5.
Relativamente à sugestão de encaminhamento constante do item III da instrução final da Unidade
Técnica - conversão do presente processo em tomada de contas especial para apurar supostas
irregularidades em convênio para a construção da Escola Agrotécnica Federal de Santa Inês/BA -, alinhome à proposta alternativa alvitrada pelo Ministério Público, consignada nas alíneas 'a', `1D', 'c', e 'e'
do item III de seu parecer, uma vez que somente após aquelas providências - especialmente as diligências
junto aos órgãos repassadores dos recursos federais e a perícia técnica sobre os custos da obra -, ter-se-á
constatada, ou não, a ocorrência de dano ao erário federal, requisito indispensável para a instauração de
TCE
5.
As demais propostas da Unidade Técnica, ratificadas pelo Ministério Público, têm, também, a
minha chancela.
Ante o exposto, acolhendo parcialmente o parecer da Unidade Técnica e do Ministério Público,
Voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto ao Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 22 de julho de 1998.

Marcos Vinicios ilaça
Ministro-Re tor
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Processo n° TC-250.135/97-3
Relatório de Auditoria

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator

Examina-se, no presente processo, a auditoria realizada na Prefeitura Municipal de
Santa Inês/BA, no período de 24 a 27.3.97, com o objetivo de verificar a correta aplicação dos
recursos repassados pelo Governo Federal, por intermédio de convênios, acordos, ajustes,
royalttes e Fundo Especial, nós exercícios de 1995 a 1997.
Singulariza-se, desde logo, a construção da Escola Agrotécnica Federal de Santa Inês,
pela grandeza dos valores envolvidos e, sobretudo, pelos indícios de irregularidades que
apresenta.
A unidade técnica apontou as seguintes irregularidades envolvendo essa obra:
prorrogações sucessivas do prazo para conclusão do objeto do contrato, sem justificação por
escrito e previamente autorizada pela autoridade competente, com violação ao art. 47, §2°, da Lei
n° 8.666/93;
ausência de cobertura contratual, no período compreendido entre o encerramento do 2° Termo
Aditivo, em março de 1994, e a celebração do termo seguinte, em 8.3.95;
inexistência do parecer do MEC mencionado na Nota Fiscal n° 01297, emitida pela Construtora
AKYO Ltda., que justificaria o reajustamento de preços;
emissão de notas fiscais sem a indicação do número de convênio, contrariando o art. 21 da
IN/STN n° 2/93;
ausência de discriminação, nas notas fiscais, dos serviços executados; e
O inexistência da documentação comprobatória da regular aplicação dos recursos, conforme
estabelece o art. 21 da IN/STN n° 2/93.
Propôs, então, a SECEX/BA, a transformação dos autos em Tomada de Contas Especial
e a citação do Sr. Emerson Amaral de Almeida, ex-Prefeito do Município, na época dos fatos
(item III, à fl. 169).
II
As ocorrências tratadas nas alíneas e e f impedem a verificação da efetiva prestação
dos serviços, o que as caracteriza como falhas de gravidade extrema. Essa situação torna-se
sobremodo preocupante em face do montante dos recursos envolvidos, que, segundo a unidade
técnica, alcançariam R$ 4.291.056,22 (quatro milhões, duzentos e noventa e um mil, cinqüenta e
seis reais e vinte e dois centavos).
Para apurar o volume total de recursos destinados à execução dessa obra, em vista do
fato de que a auditoria circunscreveu seu âmbito somente aos exercícios de 1995 a 1997,
determinei fosse realizada pesquisa no Sistema de Administração Financeira — SIAFI.
Por essa investigação, verificou-se que os recursos repassados para a construção da
escola não se limitaram aos quatro milhões, quantia indicada pela SECEX/BA, mas, sim,
atingiam, aproximadamente, em valores atualizados, de acordo com o Sistema Débito, a
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importância de R$ 20.695.783,56 (vinte milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, setecentos e
oitenta e três reais e cinqüenta e seis centavos), conforme se depreende da tabela apresentada
abaixo:
SIAFI n° Convênio n°
058.532
067.830
001.684
027.633
026.206
136.698

017/90
137/90
4306/90
144/90 e 01/91
089/91
055/95

Concedente
SEMTEC
SEMTEC
FNDE
ETF/BA
SEMTEC
SEMTEC

Valores originais'
500.000,00
NCz$
Cr$ 50.000.000,00
Cr$ 20.000.000,00
Cr$ 100.000.000,00
Cr$2.016.108.000,003
709.832,52
R$

Valores atualizados até
26.3.982
R$

12.008,28

R$
359.249,19
R$
137.206,56
R$
258.033,15
R$ 19.106.045,12
R$
823.241,26

Total: R$ 20.695.783,56
Observações:
1 — Estes valores foram obtidos no SIAFI (cópias em anexo ao parecer).
2 — Valores calculados pelo Sistema Débito, com base nos valores e datas de repasse registrados
no SIAFI (cópias em anexo). É necessário ressaltar que, em observância ao art. 2° da Lei n°
8.697/93, os valores constantes no SIAFI/93, no período de 1 0 .1.93 a 31.7.93, expressam o
resultado da divisão dos valores originais por 1.000, visando a uniformizar o padrão monetário,
haja vista que em 1°.8.93 o Cruzeiro Real substituiu o Cruzeiro, com a conversão de Cr$ 1.000,00
em CR$ 1,00. De igual forma, em conformidade com o disposto no art. 25, § 1 0 , da Lei n°
9.069/95 (vide Notas Explicativas ao Balanço Geral da União, 1° volume, fl. 5), os valores
constantes no SIAFI/94, no período de 1°.1.94 a 30.6.94, expressam o resultado da divisão dos
valores originais por 2.750, em virtude da alteração do padrão monetário para Real, ocorrida em
1°.7.94, com a conversão de CR$ 2.750,00 em R$ 1,00. Assim, nesses períodos, para obtenção
dos valores originais, a fim de proceder à atualização monetária, foram realizadas as operações
inversas, ou seja, multiplicados os valores registrados no SIAFI por 1.000 e por 2.750,
respectivamente.
3 — Esse valor foi posteriormente alterado por diversos termos aditivos ao convênio, que não estão
juntados aos autos.
Vale observar, ainda, que, de acordo com as informações contidas no SIAFI, o
Município está adimplente em relação a todos os convênios.

III
Diante da cifra elevada, apesar de, como informado pela equipe de auditoria, a obra ter
sido construída, buscou-se verificar suas características, para avaliar a adequação e
compatibilidade dos custos realizados.
À falta de elementos mais precisos, que permitam conhecer, com absoluta certeza, o
exato porte da obra, uma vez que não consta dos autos o contrato firmado com a construtora,
adotou-se como correta a informação, constante do Plano de Trabalho, acostado ao Convênio n°
17/90 (fls. 16/28 do Vol. I), segundo o qual a obra possui 10.000 m 2 de área construída.
Dividindo-se o montante transferido pela área total construída, encontra-se um custo de
construção, por metro quadrado, da ordem de R$ 2.069,58 (dois mil, sessenta e nove reais e
cinqüenta e oito centavos).
2
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Esse valor está inteiramente em descompasso com os preços verificados no mercado,
pois, de acordo com a Revista Construção (fev/1998), o custo de edificação do metro quadrado de
um prédio comercial sem elevador, é de R$ 453,21 (quatrocentos e cinqüenta e três reais e vinte e
um centavos). Mesmo acrescendo-se a esse valor as despesas indiretas (BDI), no percentual de
30%, conforme estipulado no edital (vide item 2.2 à fl. 104 do vol. I), o custo do metro quadrado
atingiria R$ 589,17 (quinhentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos).
Diante desses dados, entende o Ministério Público que estão presentes indícios
suficientes de irregularidades, sendo necessária a realização de investigação minuciosa para aferir
o efetivo custo da obra, quantificando os exatos valores repassados e, em caso de ser confirmado o
sobrepreço ou o pagamento de serviços inexistentes, identificados os responsáveis pelo dano.
Para tanto, requer o Ministério Público que:
seja constituído processo apartado para tratar especificamente da construção da
Escola Agrotécnica Federal de Santa Inês/BA, providenciando-se cópias de todas as peças e
documentos associados à referida obra, constantes nos presentes autos;
seja realizada diligência junto aos órgãos que celebraram convênios e repassaram
recursos para a construção da Escola Agrotécnica Federal de Santa Inês/BA, indicados na tabela,
visando a obter cópias de todos os processos pertinentes, contemplando desde a análise do pleito e
concessão dos recursos até a prestação de contas e exame pelos órgãos competentes, promovendose a juntada de todos esses processos para análise em conjunto;
seja requisitado o auxílio da Caixa Econômica Federal, com fulcro no art. 101 da Lei
n° 8.443/92, para que realize perícia técnica na obra, e apresente laudo de avaliação dos serviços
informados como executados, quantificando, avaliando e certificando sua realização, bem como
opinando sobre a compatibilidade entre os valores pagos e o efetivo custo de construção; e
de posse de todos esses elementos e informações, e caso confirmados eventuais
prejuízos aos cofres públicos, sejam apurados os fatos, identificados os responsáveis pelo dano e
quantificados os valores devidos, a fim de instaurar a devida Tomada de Contas Especial.
seja apurada a responsabilidade pelo dano não somente dos prefeitos e empreiteiros,
mas, também, das autoridades responsáveis pela aprovação das prestações de contas e repasse dos
recursos, em montante desproporcional às dimensões da obra, na forma da jurisprudência desta
Corte, materializada nos processos TC-475.214/93-5, Decisão 713/94, e TC-599.087/94-3,
Decisão 485/95-0.
V
Quanto às demais irregularidades relacionadas com a execução de outros convênios
fumados pelo Município e com a aplicação dos recursos do Fundo EspeciallRoyalties, o
Ministério Público manifesta-se de acordo com as determinações consignadas no item I e com a
providência sugerida no item IV, às fls. 167/9.
De igual modo, o Ministério Público perfilha a proposta de apenação dos responsáveis,
nos termos constantes no item II, às fls. 168/9, retirando-se, todavia, como fundamento da multa
imposta ao Sr. Emerson Amaral de Almeida, o fato inscrito no subitem b.3 (fl. 169), porquanto
será objeto de exame específico, na forma anteriormente proposta.
Brasília-DF, 31 de Março de 1998.

41a ton Alencar Rodri es
Subprocurador-Ger
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Processo n° TC-250.135/97-3
Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria
Responsáveis: Emerson Amaral de Almeida — CPF 065.137.605-00 (ex-Prefeito) e Romildo Alcântara
de Andrade — CPF 040.356.905-20 (atual Prefeito).
Unidade: Prefeitura Municipal de Santa Inês-BA
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Unidade Técnica: SECEX/BA
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria realizada pela
SECEX/BA na Prefeitura Municipal de Santa Inês/BA, nas áreas de convênios, acordos, ajustes, Sistema
Único de Saúde, Fundo Especial e royalties do petróleo, abrangendo os exercícios de 1995 e 1996 e o
período de 01.01 a 27.03.97, cujos gestores estão elencados no item 3.
Considerando as diversas faltas e irregularidades apontadas, nos autos, pela equipe de
auditoria;
Considerando que, ouvidos em audiência, os responsáveis Emerson Amaral de Almeida e
Romildo Alcântara de Andrade, respectivamente ex e atual Prefeito do município em epígrafe,
apresentaram suas razões de justificativa, transcritas e analisadas no Relatório e Voto precedentes,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 1°, inciso IX; 24, e 43, incisos I e II, e
parágrafo único, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 80, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em:
8.1 — acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Romildo Alcântara de Andrade, atual
Prefeito do Município de Santa Inês/BA;
8.2 — rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Emerson Amaral de Almeida, ex-Prefeito
do município em epígrafe, acerca das infrações às Leis n's 4.320/64 e 8.666/93, à Resolução TCU n°
229/87 e às Instruções Normativas - STN n's 2/93 e 1/97, relativas às irregularidades a seguir elencadas,
conforme os pareceres constantes dos autos:
inexistência de contabilização das receitas do Sistema Único de Saúde - SUS, ocasionando
descaso com os recursos públicos transferidos ao Município, e comprometendo as demais fases de
aferição da aplicação destes recursos (arts. 83/93 da Lei n° 4.320/64);
inexistência de registros auxiliares para o controle das receitas oriundas de royalties e Fundo
Especial do Petróleo, bem como das respectivas despesas efetuadas a estes títulos (Resolução TCU n°
229/87);
c) ausência total da documentação comprobatória atinente a construção da Escola Agrotécnica
Federal de Santa Inês/BA (Instruções Normativas - STN n's 2/93 e 1/97);
d) ausência de controles satisfatórios da execução do Programa "Leite é Saúde", financiado com
recursos federais (Convênio n°573/96 - SIAFI n°309832), a exemplo de fichas de estoque, relatórios de
acompanhamento do programa, das reuniões, dos beneficiários, etc., previstos no documento intitulado
"Orientações Básicas para Execução do Programa";
8.3 — aplicar ao responsável identificado no subitem anterior (8.2) a multa prevista no art. 58, inciso
II, da Lei n° 8.443/92, na forma do art. 220, inciso II, do RI/TCU, no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais), pela infração de diversos dispositivos legais, conforme assinalado acima;
8.4 — fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o responsável comprove,
perante o Tribunal (art. 165, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos
cofres do Tesouro Nacional;
8.5 — autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n°
8.443/92, caso não atendida a notificação; e
8.6 — determinar ao Prefeito do Município de Santa Inês/BA, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei n°
8.443/92, que:
a) divulgue amplamente, no âmbito do Município, a existência do Conselho Municipal de Saúde,
bem assim, de sua importância social no acompanhamento e tomada de decisões na política de saúde
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pública local (NOB 01/93 e 01/96);
h) providencie a devida contabilização das receitas e despesas referentes ao Sistema Único de Saúde
- SUS, bem como das do Fundo Especial e royalties do petróleo, como estabelecido na legislação
pertinente (Lei n° 4.320/64);
evite a permanência, por períodos prolongados, dos recursos federais transferidos ao Município de
Santa Inês em conta bancária, sem a aplicação no mercado financeiro, objetivando manter o seu valor
real original (IN/STN n° 01/97);
aponha nos comprovantes de despesas efetuadas a cargo de transferências federais e demais
documentos, como notas fiscais, empenhos, ordens de pagamentos e outros, a respectiva identificação
do convênio, do acordo, do ajuste, etc., a qual se refere (IN/STN n° 01/97);
abstenha-se de aceitar condições estabelecidas por licitantes ou particulares em contratações
municipais, a exemplo de antecipação de pagamentos, em relação ao fato gerador da despesa, visto que
são contrários a Lei 4.320/64;
atente para a correta liquidação das despesas municipais, evitando falhas/impropriedades, a
exemplo daquela constatada no pagamento da Nota Fiscal n° 530, de 23.12.96, do Contrato de Repasse
n° 001/MPO/CEF/96, firmado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Santa Inês,
no exercício de 1996 (Lei n° 4.320/64);
proceda à correta formalização dos processos administrativos licitatórios, bem como dos contratos
públicos municipais, de acordo com a Lei 8.666/93 e alterações posteriores;
atente para a elaboração do projeto básico e/ou executivo por ocasião da implementação de obras
publicas, conforme estabelece a Lei 8.666/93 e alterações posteriores;
promova e comprove, em seus processos licitatórios, a prévia pesquisa de preços, de forma a
assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, a preços de mercado, conforme
preceitua o art. 3° da Lei 8.666/93;
acoste aos respectivos processos a devida comprovação de encaminhamento e recepção das cartasconvite, em processos licitatórios (lei n° 8.666/93);
observe atentamente os procedimentos preconizados pelo documento intitulado "Orientações
Básicas para a Execução do Programa", em referência ao programa federal do "Leite é Saúde";
8.7 — determinar à Presidência da Caixa Econômica Federal — CEF que, no prazo de noventa dias,
instaure, se ainda não o fez, e encaminhe ao TCU, por intermédio da Secretaria de Controle Interno do
Ministério do Orçamento e Planejamento - MPO, tomada de contas especial atinente ao Contrato de
Repasse n° 001/MPO/CEF/96, do Programa Habitar-Brasil, firmado entre a CEF e a Prefeitura Municipal
de Santa Inês/BA, tendo como responsáveis os Senhores Emerson Amaral de Almeida, ex-Prefeito, pelas
parcelas de recursos recebidas no exercício de 1996, e o Sr. Romildo Alcântara de Andrade, atual
Prefeito, pelas parcelas recebidas a partir de 01.01.97, ante o não-atingimento dos objetivos pactuados.
8.8 — requisitar à Caixa Econômica Federal, com fulcro no art. 101 da Lei n° 8.443/92, sem qualquer
ônus para o Tribunal, a realização de perícia técnica na obra construção da Escola Agrotécnica Federal de
Santa Inês/BA, apresentando laudo de avaliação dos serviços informados como executados,
quantificando, avaliando e certificando sua realização, bem como opinando sobre a compatibilidade entre
os valores pagos e o efetivo custo de construção;
8.9 — determinar à SECEX/BA que:
constitua processo apartado para tratar especificamente da construção da Escola Agrotécnica
Federal de Santa Inês/BA, providenciando-se cópias de todas as peças e documentos associados à referida
obra, constantes dos presentes autos;
promova diligências junto aos órgãos federais que celebraram convênios e repassaram recursos
para a construção da Escola Agrotécnica Federal de Santa Inês/BA, visando a obter cópias de todos os
processos pertinentes, contemplando desde a análise do pleito e a concessão dos recursos até a prestação
de contas e exame pelos órgãos competentes, promovendo ajuntada de todos esses processos para análise
em conjunto;
de posse dos elementos e informações obtidos a partir das providências acima, bem como do
resultado da perícia requisitada à CEF (subitem 8.8) e, caso confirmados eventuais prejuízos aos cofres
públicos, apure os fatos, identifique os responsáveis pelo dano e quantifique os valores devidos, a fim de
propor ao Tribunal a instauração de tomada de contas especial;

—

9—

Tribunal de Contas da União

(Sant..
'eleSnoircretátta do Meuá&

d) atente, na hipótese acima, para a apuração da responsabilidade pelo dano não somente dos
prefeitos e empreiteiros, mas, também, das autoridades responsáveis pela aprovação das prestações de
contas e repasse dos recursos, em montante desproporcional às dimensões da obra, na forma da
jurisprudência desta Corte, materializada nos processos TC-475.214/93-5, Decisão 713/94; e TC599.087/94-3, Decisão n° 485/95-0;
8.10'— encaminhar cópia do Relatório de Auditoria (fls. 01/15), das instruções complementares
(fls.74/88 e 157/69), do Parecer do Ministério Público (fls. 171/73), bem como deste Acórdão e do
Relatório e Voto que o fundamentam à Prefeitura Municipal de Santa Inês/BA e à Caixa Econômica
Federal, para conhecimento e adoção das medidas cabíveis.
Ata n° 28/98 - Plenário
Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José
Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

MARCOS V/ ICIOS VILAÇA
Minytro-Relator

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:
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ALT AiNCAR RO RIGUES
Procurador-Gera
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GRUPO II- CLASSE V - Plenário
TC-250.136/97-0
Natureza: Relatório de Auditoria
Unidade: Prefeitura Municipal de Valença/BA
Responsáveis: João Cardoso dos Santos - CPF 007.708.09553 (ex-Prefeito) e Agenildo Ramalho Gonçalves - CPF
017.429.495-68 (atual Prefeito).
Ementa: Relatório de Auditoria. Audiência dos responsáveis
sobre supostas irregularidades. Rejeição parcial das
justificativas apresentadas pelo ex-Prefeito e acatamento das
justificativas do atual. Aplicação de multa ao primeiro.
Autorização para cobrança judicial da dívida. Determinações:
à Prefeitura (diversas providências); ao Ministério da
Educação e do Desporto - MEC (promoção de estudos); ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
(instauração de TCE); e à SECEX/BA (acompanhamento da
adoção das determinações).
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de auditoria realizada pela SECEX/BA na Prefeitura Municipal de
Valença/BA, no período de 31.03 a 04.04.97, abrangendo atos administrativos nas áreas de convênios,
acordos, ajustes, Sistema Único de Saúde - SUS e royalties do petróleo, praticados nos exercícios financeiros
de 1995, 1996 e 1997, até a data de conclusão da auditoria, que resultou no relatório de fls. 1/21.
2. Acatando proposição do Diretor da 3' Divisão Técnica, ratificada pelo Titular da SECEX/BA (fl.
186), determinei, mediante despacho de fl. 187, a promoção de audiências do ex-Prefeito Municipal, Sr. João
Cardoso dos Santos, e de seu sucessor, o atual Prefeito Agenildo Ramalho Gonçalves.
Em resposta às mencionadas audiências, os responsáveis encaminharam à SECEX/BA os elementos
3.
de fls. 191/8 do volume principal, bem como os constantes do volume I, que mereceram daquela Unidade
Técnica a análise de fls. 202/17.
Parecer da Unidade Técnica
Inicialmente, o AFCE responsável pela instrução do feito elaborou breve resumo dos achados de
4.
auditoria, a seguir transcrito:
À fl. 13 do Relatório de Auditoria em análise, vencidos os aspectos gerais e demais considerações
5.
emanadas da equipe técnica acerca dos assuntos verificados in loco, encontram-se as conclusões da
auditagem, por área verificada, as quais, trazemos a esta instrução, como segue:
Sistema Único de Saúde
6.
a) falta de regularidade na execução das reuniões do Conselho Municipal de Saúde, impossibilitando
a apresentação das Atas à Bipartite, conforme previsto no subitem 4.1.1 da NOB/SUS/93 - Portaria n° 545, de
20 de maio de 1993 (itens a.1 e b.1 do Relatório);
Fundo Especial e Royalties
7.
ausência de registro auxiliar para o controle das receitas e despesas, em desacordo com o art. 40
da Resolução TCU n° 229/87 (itens a.2 e b.2 do Relatório);
não inclusão, no Orçamento da Prefeitura, dos recursos recebidos a título de Royallies nos
exercícios de 1995 a 1997, até a data da Auditoria, e os provenientes do Fundo Especial relativos aos
exercícios de 1995 e 1996, conforme determinam os arts. 3° e 4° da Lei 4.320/64 (itens a.3 e b. 3);
ausência de contabilização dos créditos orçamentários, referentes aos Royalties, no período de
janeiro a setembro de 1995, outubro a dezembro de 1996 e janeiro a março de 1997, bem como, os créditos a
Min-mv_118\C:\Votos911\250136-97-0.doc
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título de Fundo Especial, nos exercícios de 1995 e 1997, em desacordo com o art.90 da Lei 4.320/64 (itens a. 4
e b.4 do Relatório);
e) falta de contabilização das despesas empenhadas e realizadas à conta dos créditos dos Royalties e
Fundo Especial, contrariando o art. 90 da Lei 4.320/64 (itens a. 5 e b. 5 do Relatório);
J) não apresentação dos documentos comprobatórios das despesas realizadas com recursos oriundos
de Royalties e Fundo Especial, impossibilitando a verificação de que trata o art. 3 0 da Resolução TCU n°
229/87 (itens a. 6 e b.6 do Relatório);
permanência dos repasses oriundos do Fundo Especial (período de janeiro a março de 1997) e
Royalties do petróleo (exercícios de 1995 e 1996) nas contas bancárias específicas, sem aplicação sequer no
mercado financeiro, caracterizando descaso para com os recursos (itens a.7 e b.7 do Relatório);
8.
Convênios, Acordos e Ajustes
8.1
Convênio n.° 103/90 (SIAFI n.° 65517):
pagamentos à empresa CIR - Construtora e Incorporadora Régis Ltda., a título de reajustamento,
sem a correspondente justificativa legal - vide tabela à fl. 14 (item a.8 do Relatório);
z) ausência do Programa de Trabalho, Orçamento Estimado em Planilhas, Projeto Básico e Projeto
Executivo (item a.9 do Relatório);
8.2 Convênios n. °s 086/95, 424/SH194 e MMA/SRII/n° 019/96:
ausência de processo licitatório para a execução dos objetos contemplados pelos Convênios n°s
424/SH/94 -MBES, 86/95 - MPO e MIIIA/SRH/ n°019/96 (item a. 10 do Relatório);
aplicação da contrapartida, na execução do Convênio 11/ht/LI/SRH/ n° 019/96, de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), em valor inferior ao pactuado em sua Cláusula Terceira, R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e
quinhentos reais) - (item a.11 do Relatório);
1) ausência da comprovação da aplicação da contrapartida da Prefeitura na execução do Convênio
n° 424/SH/94 - MBES, no valor de R$ 76 374,17 (setenta e seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e
dezessete centavos), conforme pactuado na sua Cláusula Quarta (item a.12 do Relatório);
pagamentos efetuados à empresa Andrade Gaivão Engenharia Ltda. sem a devida apresentação
das correspondentes medições, na execução do Convênio IvEllIA/SRH/ n° 019/96, referentes às Notas Fiscais
n's 0620 e 0621, ambas de 2611.96, respectivamente nos valores de R$ 19.880,00 (dezenove mil, oitocentos e
oitenta reais) e R$ 669,28 (seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), por meio dos cheques
n's 973.555 e 973.556, emitidos a débito da Conta Corrente n°20.755-1 da Agência n° 0545-2 do Banco do
Brasil (item a. 13 do Relatório);
prorrogação do Contrato de Empreitada por Preço Unitário n°007/92, celebrado em 18.11.92,
com a Empresa Andrade Gaivão Engenharia Ltda., em data posterior ao término da sua vigência (item a. 14
do Relatório);
8.3 Convênio n°2477/95 (SIAFI n° 129752):
emissão de cheques à conta do Convênio, sem a devida comprovação da aplicação dos
correspondentes recursos financeiros no objeto conveniado - vide tabela à fi. 15 (item a. 15 do Relatório);
8.4
Convênio n°2321/95 (SIAFI n° 129729):
ausência de prévia consulta ao mercado, de forma a aferir os preços praticados, na
execução das Cartas-Convite n's 121/95 e 122/95 (item a. 16 do Relatório);
falta de clareza no Instrumento Convocatório relativo à Carta-Convite n° 121/95, quanto às
especificações do objeto licitado, acarretando dúvidas entre os licitantes e membros da Comissão de
Licitação e a suspensão da Sessão de abertura das propostas, em desacordo com o previsto no inciso Ido art.
40 da Lei 8.666/93 (item a. 17 do Relatório);
emissão dos empenhos n's 11/95 e 295/95 em data anterior à abertura das propostas relativas à
Carta-Convite n° 122/95, de 1610.95, realizada em 17.10.95 (item a. 18 do Relatório);
ausência da indicação do número do Convênio nas Notas Fiscais emitidas pela empresa Náutica
São Lucas Ltda., vencedora da Carta-Convite n°122/95, afrontando o disposto no art. 21 da LY/SIN n°02/93
(item a. 19 do Relatório);
divergência entre as informações constantes na relação dos pagamentos efetuados e os documentos
comprobatórios da despesa: na relação constante na Prestação de Contas, a Nota Fiscal n° 0203, e o cheque
correspondente, de n° 824.338, estão datados respectivamente de 25.12.95 e 2612.95; por outro lado,
constam nos documentos hábeis, respectivamente, as datas de 25.10.95 e 26.10.95 (item a. 20 do Relatório);
prejuízo no atingimento dos objetivos a que se destina o convênio, ante a falta de instalação de 06
Min-mv_118\C:\Votos98\250136-97-0.doc
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(seis) Kits tecnológicos adquiridos em 25.10.95 por meio da Carta-Convite. n° 122/95 (itens a.2I e b.8 do
Relatório);
8.5
Convênio n." 094/95 (SL4FI n.° 125080):
documentação comprobatória das despesas sem indicação do número do convênio, contrariando o
art. 21 da IN/STN n° 02/93 (item a.22 do Relatório);
utilização indevida de recursos do convênio, embora com devolução posterior, contrariando o art.
16 da LV/STN n°02/93 - vide tabela fl. 16 (item a. 23 do Relatório);
indícios de gestão irregular de recursos públicos, caracterizada pela falta de controle sobre o
estoque de gêneros alimentícios na gestão finda em 31.12.96, e pela deficiência dos controles implantados a
partir do exercício de 1997 (item a.24 do Relatório);
ausência da autorização da autoridade competente para início do procedimento licitatório.
contrariando o disposto no art. 38 da Lei 8.666/93 (item a.25 do Relatório);
falta de indicação do recurso orçamentário para a realização da despesa, contrariando o disposto
na Lei 8.666/93 em seus arts. 7°, parágrafo 2 °, III, 14, e 38, caput (item a. 26 do Relatório);
aa) ausência de cópia do ato de designação da Comissão de Licitação que atuou na Tomada de
Preços n°01/93, contrariando o disposto no art. 38, caput, da Lei 8.666/93 (item a. 27 do Relatório);
bb) ausência de orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, na Tomada de
Preços n°01/93, contrariando a Lei 8.666/93, em seu art. 40, parágrafo 2°, II (item a. 28 do Relatório);
cc) indícios de fracionamento de despesas em processos licitatórios com objeto similar e realizados
no mesmo período, contrariando o disposto no parágrafo 50 do art. 23, da Lei 8.666/93 (item a. 29 do
Relatório);
dd) recusa de adjudicatário em contratar com a Prefeitura, sem a adoção das penalidades legais de
que trata o art. 81 da Lei 8.666/93 (item a. 30 do Relatório);
11

5.
As justificativas apresentadas pelos responsáveis, bem como a análise da Unidade Técnica sobre
essas foram as que seguem (verbis):
A) Audiência do Sr. Agenildo Ramalho Gonçalves az 188)
11
O atual Prefeito de Valença/BA, assim se pronuncia quanto aos subitens b 1 a b8, fl. 191:
11.1
Justificativas:
"Encaminhamos ao ex-Prefeito João Cardoso dos Santos, Oficio de n°1.324/97, ref
ao Processo de n° 250136/97- O deste Tribunal, para que as providências solicitadas sejam tomadas pelo
gestor das referidas contas.
Outrossim, comunicamos que o referido Item b4 do Oficio em tela, de nossa responsabilidade, já se
encontra devidamente contabilizado, tudo de acordo com o que determina o Art. 90, da Lei de n°4.320/64."
11.2 Análise: Conforme se observa pelo expediente encaminhado em atenção à audiência deste TCU, o
responsável eximiu-se de apresentar justificativas contundentes acerca das constatações de auditoria sob sua
responsabilidade, remetendo-as ao ex-gestor municipal, Sr. João Cardoso dos Santos.
Reporta-se, apenas, o Sr. Agenildo, em referência ao subitem b4 da audiência, que procedera à
devida correção da ressalva, nos termos da legislação pertinente.
Ante a ausência de argumentos concretos por parte do administrador no sentido de afastar as falhas
apontadas, somos pela mantença das mesmas. A propósito das ressalvas dos subitens b2, b6 e b8, opinamos
pela aplicação de multa ao responsável.
12.
Audiência do Sr. João Cardoso dos Santos (fl. 189)
12.1 O ex-Prefeito de Valença/BA, Sr. João Cardoso dos Santos, convocado aos autos para justificar as
impropriedades levantadas pelos Analistas do TCU, assim se manifèsta, no que concerne aos subitens ai a
a30 (fls. 17/20):
12.2 Sistema Único de Saúde:
12.2..1 Justificativa:
"al) Realmente, a última reunião formal do Conselho Municipal de Saúde, com
lavratura de ata, ocorreu em 05/12/95. Não é fácil reunir o Conselho. Houve várias tentativas, sem êxito.
Entretanto, embora não substitua nem justifique, a Secretaria Estadual de- Saúde fiscalizava e orientava a
Prefeitura nos procedimentos a adotar na aplicação dos recursos do SUS "
12.2.2 Análise:
Em nossa ótica, a Prefeitura não deve poupar esforços no sentido da reativação das
atividades do Conselho Municipal, dentro da sua respectiva competência, visto que as orientações emanadas
da Secretaria Estadual não são suficientes para o ideal funcionamento do SUS em Valença/BA. Dentre as
Min-mv_1181C: \ Votos98\250136-97-0.doc
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várias e relevantes funções dos Conselhos de Saúde, podemos destacar a de apoio à definição de prioridades
nas ações de saúde pública, que somente poderão ser bem delineadas • se houver a participação da sociedade
local, por intermédio de seus representantes, no referido Conselho. .
Fundo Especial e Royalties:
13.
13.1 Justificativa: "a2) Com abertura e início de escrituração em 04/01/93, a Prefeitura, na gestão do
Signatário, adotou livro caixa específico para o controle de receitas e despesas do Fundo Especial (Doc. a2).
Os registros vão até 30/12/96, fim do mandato do Signatário.
a3) Diferentemente da afirmativa constante deste item, os recursos do Fundo Especial foram incluídos nos
orçamentos do Município nos anos mencionados sob a rubrica 2421.09.01 - cota parte do Fundo Especial (Doc. a3)."
13.2 Análise: Inicialmente, destaque-se que o Sr. João Cardoso dos Santos, objetivando embasar seu
arrazoado de defesa, apresenta uma série de documentos, consubstanciados no volume I, anexo. Tais
documentos, em sua totalidade, são cópias de eventuais originais não apresentados oportunamente à Equipe
de Auditoria da SECEX/BA, quando da fiscalização in loco, e por não estarem sequer autenticados, como
requer a boa prática processual, deixam margem a questionamentos acerca da sua autenticidade.
Quanto ao segundo subirem inquinado, entendemos pendente a ressalva, considerando-se o exposto
no parágrafo anterior (fls. 95/103 Vol. I), e ainda, por tratar-se de registros que possuem características
formais específicas, exatamente no intuito de que mantenham um aceitável grau de confiabilidade.
No que respeita ao subitem a3, entendemos pertinente determinar à atual Prefeitura Municipal
medidas corretivas.
13.3 Justificativas: "a4) Os valores recebidos a título de Royalties foram contabilizados da mesma forma
que os valores oriundos do Fundo Especial, por ter sido esta a instrução recebida pela Contabilidade da
Prefeitura.
Acredito que as justificativas apresentadas nos itens anteriores, juntamente com a documentação
anexada, respondem ao presente item.
Valem os mesmos comentários do item anterior.
Devido à pequena monta dos recursos oriundos dos Royalties do Petróleo e do Fundo Especial e,
também, devido à falta de aviso, da chegada do recurso, por parte do Banco do Brasil, e ao pouco interesse
desse Banco na aplicação e movimentação do recurso, realmente permaneciam pequenos valores na conta
bancária, sem aplicação."
13.4 Análise: Quanto aos subitens a4, a5 e a7, por ensejarem falhas formais, entendemos caber
determinações especificas à atual Administração.
No que tange ao subitem a6, por se tratar da ausência in loco dos elementos comprobatórios de
recursos de Royalties e Fundo Especial, propomos a aplicação de multa ao responsável arrolado, pela
incidência desta omissão, em desrespeito à Resolução TCU n° 229//87.
Convênio n°103/90 (Escola Técnica de Pesca de Valença/BA):
14
14.1 Justificativas: "Antes de iniciar as justificativas relativas a este item, gostaria de lembrar:
I. A Escola em questão é propriedade do MEC e está sendo operada pelo MEC. A Prefeitura
participou da construção da mesma, por delegação do MEC, mediante Convênio, recebendo daquele
Ministério o Projeto Básico, o Edital, a Minuta de Contrato e toda orientação sobre os procedimentos a
serem adotados, inclusive quanto ao reajustamento de preços a serem pagos à empresa que executou a obra.
Da Comissão de Licitação, que processou e julgou a Concorrência para contratação da obra, participou
preposto designado pelo MEC.
Devido à descontinuidade do fluxo de recursos oriundos do MEC, que não exigia contrapartida
local, a contratação da obra se deu em 12/02/90. A obra durou mais de 05 (cinco) anos e atravessou
períodos de alta de inflação. O contrato da obra sofreu vários aditivos de prazo. Sá o Convênio n° 103/90
sofreu 31 (trinta e um) aditivos;
A obra era acompanhada de perto pelo MEC que exigia relatórios mensais de acompanhamento e
um novo recurso só era liberado com aprovação da aplicação do anterior.
A obra e o Convênio já sofreram várias verificações e auditagens de diversos órgãos federais
envolvidos e realmente é surpreendente que ainda se encontrem irregularidades a apontar.
Os comentários sobre o funcionamento parcial da Escola, a generosidade na aplicação dos
recursos na mesma, a juízo dos Auditores, o excesso de luminárias e pára-raios (fls. 08,09,69,70,72,73,74 e
185), acredito que devam ser dirigidos ao MEC, pois foi o autor do projeto e é o responsável pelo
•
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funcionamento da Escola.
Como não poderia deixar de ser, por se tratar de uma obra de longa duraçãçke feita, parte dentro
de um período de alta de inflação, o contrato firmado com a empresa construtora (Doc. n° a8) prevê na sua
clausula 8° a condição de reajustamento. Além disso, durante o desenrolar da obra outras condições de
reajustamento foram adotadas pelo MEC/SENETE (Doc. n° a8), passando a integrar o contrato sob comento
e todos os demais que, à época, se encontravam em andamento naquele Ministério. Foram os documentos
citados e acostados que respaldaram, legalmente, o pagamento do reajustamento dos preços alegado.
Sem Programa de Trabalho com respectivo orçamento estimado em Planilha, o MEC não
aprovaria nem liberaria o recurso. Para cada aditivo que o convênio sofria era feito um novo plano de
trabalho, o que poderá ser verificado na própria documentação que integra o Processo 250.136/97-0, nas
suas folhas 59 e seguintes. O projeto básico da obra foi fornecido pelo MEC, pois, como foi dito, a obra é do
MEC e a Prefeitura nem teria condições de desenvolver um projeto de tamanha complexidade. O Projeto
Executivo que foi desenvolvido durante a obra, por orientação do MEC, foi entregue pela empresa
construtora ao Centro de Educação Tecnológica da Bahia, em plantas originais, conforme documentos que
estou juntando à presente (Doc. n° a9). "
14.2 Análise: Acerca do Convênio n°103/90 (Escola Técnica de Pesca de Valença/BA, temos a destacar
os seguintes aspectos, apontados também pelos Analistas do TCU :
a SECEX/BA, por auditoria realizada no período de 06 a 17.03.95 no município em apreço, havia
constatado diversas irregularidades na execução deste Convênio (TC 251.267/95-4). O fato colaborou para
que a presente auditoria se restringisse unicamente aos fatos ocorridos a posteriori de março do ano de
1995:
os recursos auditados nessa última fiscalização foram da ordem de R$ 933.006,00 (/706, item 28):
a escola, na época dos trabalhos in loco, encontrava-se funcionando parcialmente pela escassez de
professores e ausência de pessoal administrativo, com instalações fzsicas até então sequer utilizadas;
o contrato da obra da Escola Técnica de Pesca já possuía, então, 31 (trinta e um) Termos
Aditivos (grifo nosso);
da exígua documentação comprobatória apresentada à equipe do TCU, foram constatados os
pagamentos de reajustes relacionados à fl. 07, item 30, sem as justificativas correspondentes. A totalidade dos
referidos pagamentos alcança o montante de R$ 1.071.980,86.
No que respeita à ociosidade das instalações da escola de Pesca, propomos ser recomendado ao
Ministério da Educação e Desporto - MEC a atentar para o fato e implementar soluções.
Entendemos, ainda, deva o órgão repassador (MEC) manifestar-se acerca da regularidade dos
pagamentos de reajustes, ante à ausência de elementos elucidativos. Caso constatada alguma irregularidade,
quais as providências já adotadas.
15
Convênios n°086/95, 424/SH/94 e ~RH/019196:
15.1 Justificativas: "a10) Os objetos contemplados pelos convênios em referência estavam previstos no
Contrato firmado anteriormente pela Prefeitura, em decorrência da Concorrência n° 03/92, comentado pelos
Auditores na folha 08 do seu Relatório. Apesar de sempre surgir esta dúvida não tenho conhecimento de
nenhuma exigência legal, nem no texto da Lei 8.666/93, nem da Instrução Normativa n°02 de 19/04/93, nem
na Instrução Normativa atual, que disciplina a celebração de convênios, que obrigue a Administração
realizar licitação específica com a finalidade de aplicação de recursos de um convênio específico. O que
aconteceu foi a utilização de um contrato existente, em pleno vigor, para realização das obras, objeto dos
Convênios, pelo fato das obras, como já foi dito, estarem prevista no referido contrato."
15.2 Análise: O responsável em tela, conforme se observa acima, admite não só a ausência de licitação
para a consecução dos objetos referentes aos repasses federais em análise, como não vislumbra em tal
atitude, qualquer infração à norma legal porventura vigente. Alega, também, que um contrato firmado pela
Prefeitura, decorrente da Concorrência n° 03/92, daria cobertura aos objetos contemplados pelos convênios
em evidência.
Ressalte-se que os respectivos repasses federais foram firmados sob a égide da Lei 8.666/93. Com
efeito, reportemo-nos ao seu art. 116, o qual assim dispõe:
"Art. 116 Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e
outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração."
O Administrador Público que efetua certames licitatórios no intuito de acobertar contratações
futuras, sequer definidas, não está objetivando suprir um objetivo a ser atingido, uma necessidade pública, e
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sim busca beneficiar determinado fornecedor ou prestador de serviços, o que nos parece bem claro no caso
concreto.
A irregularidade consubstanciada neste subitem, em nossa ótica, caracteriza sério afronte à
legislação vigente, e enseja, de imediato, instauração das respectivas Tomadas de Contas Especiais, visando
a devida apuração dos fatos, responsáveis, débitos e punições correspondentes.
15.3 Justificativa: "a 1 1) Realmente, por um equívoco cometido por quem o elaborou, o Convênio 019/96
em apreço menciona na sua clausula Terceira uma contrapartida de R$ 37.500,00 (Trinta e sete mil e
quinhentos reais), o que daria um total de 25% ( Vinte e cinco por cento) sobre o valor do repasse (R$
150.000,00) percentual esse completamente fora do usual, principalmente para a Região Nordeste.
Entretanto, tal equívoco foi corrigido quando da publicação do extrato do Convênio no DOU de 28/06/96
(Doc. a 1 1), onde o valor estipulado para a contrapartida é de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), exatamente o
que foi desembolsado pela Prefeitura e constatado pelos Auditores."
15.4 Análise: Como se observa à fl. 199 dos autos, o registro no SIAFI da contrapartida do Convênio
019/96 corresponde ao valor constante do contrato e apontado pela Equipe de Auditoria. Note-se que o
responsável apresenta a publicação do extrato do Convênio no D.O.0 que contém o valor de R$ 15.000,00
(fl55 - Volume I). Desta forma, entendemos aceitável a justificativa apresentada.
15.5 Justificativa: "a12) Realmente, o Convênio n° 424/SH/94 - MBES prevê, na sua cláusula Ouarta, o
pagamento de uma contrapartida local no montante de R$ 76.374,71 (Setenta e seis mil, trezentos e setenta e
quatro reais e setenta e um centavos). O valor da contrapartida, ainda de acordo com o Convênio, deveria ser
depositado pela Prefeitura, na conta específica aberta para este fim na Caixa Econômica Federal. Em
30/12/96, a Prefeitura efetuou um depósito no montante de R$ 56.281,50 (Cinqüenta e seis mil, duzentos e
oitenta e um reais e cinqüenta centavos) na referida conta e na mesma data pagou à Empreiteira o mesmo
valor depositado (Doc. al 2), que correspondia ao valor do principal da sua medição/fatura referente ao
montante da contrapartida, ficando a pagar a quantia de R$ 20.092,50 (Vinte mil, noventa e dois reais e
cinqüenta centavos) correspondente ao reajustamento da dita fatura. Por absoluta indisponibilidade de
recursos da Prefeitura, na minha gestão, deixou-se de cumprir parcialmente essa parte do Convênio, o que
acredito ter sido honrado na gestão que me sucedeu, pois trata-se de uma dívida do Município e não do
Prefeito. Ademais, como foi constatado pelos Auditores, o objeto do Convênio, no que diz respeito às obras
fisicas, foi cumprido e necessário se faz concluir o pagamento da contrapartida até para que se proceda a
devida prestação de contas e o Município não seja considerado inadimplente."
15.6 Análise: A quantia pendente, no montante de R$ 20.092,50, referente à contrapartida do Convênio,
em nossa análise, deverá ser devidamente apropriada ao respectivo credor. Considerando-se que os
recursos pertencem à cota municipal e ainda que foi constatado pela Auditoria o atingimento das metas
firmadas. Neste caso, entendemos pertinente determinar à Prefeitura o cumprimento da obrigação, se ainda
não o fez.
15.7 Justificativa: "ai 3) Talvez por falta de conhecimento da pessoa que atendeu os Auditores, não foram
encontrados os documentos mencionados. Estou juntando à presente (Doc. ai 3) cópias das medições
correspondentes às Notas Fiscais n°0620 e 0621 referidas."
15.8 Análise: Ante a apresentação das planilhas (fls. 20/26 e 38/44), entendemos suprida a ressalva.
15.8 Justificativa: "a14) realmente, o contrato de Empreitada n° 007/92 foi firmado em 18/1/92 e emitida
a ordem de serviço na mesma data. Entretanto, por indisponibilidade financeira, as obras não foram
iniciadas, interrompendo-se, assim, a contagem do prazo contratual. Em 30/08/93 foi emitida uma nova
ordem de serviço (Doc. a14), iniciando, desse modo, a contagem do prazo contratual. Como o prazo previsto
era de 360 (trezentos e sessenta) dias contados da ordem de serviço, logo se esgotaria em 30/08/94. Em
29/07/94, foi lavrado o Aditivo de Prazo (folhas 08 e 152 do Relatório). Portanto antes de se esgotar o prazo
contratual.
A primeira medição de serviços referente ao contrato sob análise (Doc. a14) foi realizada em
07/10/93. O Boletim de medição mostra que as quantidades no período e as quantidades acumuladas são
idênticas, o que evidencia que não tinha havido nenhuma medição anterior.
No fechamento das justificativas desse tópico, que trata dos Convênios, gostaria de comentar que foi
com satisfação que pude verificar, pela documentação que compõe o relatório dos Auditores (folha 08),
ricamente ilustrado com -fotografias, que pelas inspeções realizadas in loco foi constatado o cumprimento
dos objetos dos Convênios. Se alguma falha houve nos aspectos formais deve-se, às vezes, ao despreparo do
pessoal da Prefeitura, que apesar de toda a boa vontade, não raras vezes se embaraça com as formalidades
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burocráticas a cumprir."
15.9 Análise: Á fl. 139 do processo, verifica-se que a Cláusula 4° do Contrato em jeferência realmente
prevê a contagem de prazo a partir da data do recebimento da ordem de serviço pela contratada.
Em nossa análise, preliminarmente, cabem algumas considerações acerca do Contrato de Empreitada
07/92.
Nota-se, já nas primeiras cláusulas deste instrumento, que o mesmo encontra-se eivado de
irregularidades. Dentre as mais significativas, destacam-se a falta de especificidade do objeto pactuado e a
indefinição de recursos correspondentes, senão vejamos: Subcláusula Segunda - Fontes e Recursos (fl. 136) "as despesas decorrentes da execução das obras,..., correrão à conta de recursos provenientes de Convênios
a serem firmados com o Governo Federal e próprios do município, Orçamento 92/93".
Verifica-se, pelos autos, que a Prefeitura Municipal de Valença, estranhamente, em 18.11.92, já no
período final da gestão do Sr. Agenildo Ramalho Gonçalves, antecessor no cargo do responsável em comento,
firmou uma espécie de "contrato-mãe" para acolher generosamente todos os futuros repasses federais, como
convênios, acordos e ajustes, que porventura viessem a ser implementados para a área de infra-estrutura
municipal, definindo certa exclusividade de atuação para a empresa que viesse a ser previamente contratada.
Assim originou-se o contrato com a Andrade Gaivão Engenharia Ltda..
Esta atrativa política de reserva do mercado local foi também acolhida pelo Sr. João Cardoso dos
Santos, que durante o mandato seguinte, deixou de realizar novos e devidos procedimentos licitatórios. A
Prefeitura abdicou, então, de novas competições licitató rias e de servir-se das potencialidades do mercado,
em detrimento daquele viciado instrumento.
Convênio n°2477/95 (FNDE)
16.1 Justificativa: "a15) Realmente, devido às dificuldades financeiras atravessadas pela Prefeitura, e
principalmente para evitar o bloqueio de recursos do FPM, foram utilizados recursos do Convênio em apreço
em finalidade diversa do seu objeto. Tal irregularidade, conforme constatado pelos Auditores, já tinha sido
também constatada pela delegacia do MEC na Bahia.
Os valores retirados da conta específica foram repostos e o objeto do Convênio foi plenamente
atendido."
16.2 Análise: O responsável admite haver incorrido na falha apontada e ainda não comprova de forma
documental a reposição dos valores conveniados.
Pelas razões expostas, propomos a instauração de Tomada de Contas Especial.
Convênio n°2321/95 (F1VDE)
17.1 Justificativas: "ai 6) Realmente, não é um procedimento usual na Administração Municipal realizar
uma consulta prévia, de maneira formal, ao mercado, antes de realizar as licitações na modalidade Convite.
Evidentemente se tem uma noção e um conhecimento dos preços, principalmente após a estabilização da
moeda, para se saber qual a modalidade de licitação a adotar para aquisição de determinada quantidade de
mercadoria ou contratação de serviço.
ai 7) Os objetos licitados foram os denominados Kits tecnológicos compostos de equipamentos
eletrônicos a serem instalados nas escolas Municipais, dentro do programa do FNDE. As especificações
foram fornecidas pelo próprio programa, porém surgiram dúvidas devido às alternativas de equipamento
disponível no mercado. As dúvidas foram sanadas e a contratação foi feita de maneira satisfatória.
por equívoco do funcionário encarregado, os empenhos citados foram emitidos em 16/10/95,
data anterior à devida, vez que a licitação foi realizada em 17/10/95. Entretanto, a Nota Fiscal da empresa
vencedora é de 25/10/95 e a liquidação da despesa foi realizada em 26/10/95 (Doc. a18).
Realmente, não consta da Nota Fiscal citada a indicação do número do Convênio pertinente.
Tal indicação consta do processo de pagamento, inclusive com a informação do número da conta bancária
específica do Convênio (Doc. a19)."
17.2 Análise: Ouanto aos três subitens acima, acatamos as justificativas sem contudo deixar de propor
determinações específicas à Prefeitura Municipal de Valença, objetivando a adoção das respectivas medidas
corretivas.
1 7. 3 Justificativas:
"a20) A divergência constatada foi motivada por equívoco do funcionário ao
preencher o anexo IV da relação de pagamentos. O cheque que pagou a Nota Fiscal n° 0203 da empresa
Comercial Náutica São Lucas Ltda., de n°824.338, foi emitido em 26/10/95 e não 26/12/95. Tal fato poderá
ser constatado no documento anexado e também na folha 172 do Relatório."
17.4 Análise: Acatamos a justificativa, sem afastar a ressalva formal.
•
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17.5 Justificativas: "a21) Não concordo com a afirmativa de que houve prejuízo, no atendimento do
objetivo do Convênio, o fato de 06 (seis) dos Kits terem ficado provisoilamente sem serem instalados, por zelo
da Administração quanto à segurança dos equipamentos, principalmente quanto a roubo.
Vale ressaltar que o programa em questão é originário do MEC, sem ouvir os Municípios e, apesar
do seu mérito, as vezes se defronta com realidades adversas na sua implantação."
17.6 Análise: Quanto à ressalva e à justificativa apresentada, destacamos que não há de se falar em
prejuízo financeiro no caso concreto, e sim, em prejuízo social às crianças que seriam beneficiadas em suas
escolas pelo programa. Devemos considerar, ainda, que os kits tecnológicos efetuam papel fundamental na
implantação de um melhor sistema educacional básico, à distância.
Quanto à falta de segurança alegada, cabe à autoridade pública a adoção das medidas pertinentes,
não limitando-se a uma política de administração "defensiva", impossibilitando a implementação das
melhorias sociais.
Propomos, ante o fato, a aplicação de multa ao responsável, e determinação à Prefeitura Municipal
de Valença para a instalação imediata dos equipamentos, e adoção de providências no sentido do
atingimento dos objetivos traçados pelo MEC.
18.
Convênio n° 094/95 (FAE - Merenda Escolar)
18.1 Justificativas: "a22) Embora, conforme determina a Instrução Normativa citada, a indicação do
Convênio devesse constar das Notas Fiscais comprobatórios das despesas, essa indicação, no caso em
análise, igualmente consta na capa do processo de pagamento.
Mais uma vez reconheço a irregularidade na utilização de recursos específicos de Convênio
para outros fins. Conforme constatado, o recurso foi devolvido à conta adequada e o objeto do Convênio foi
atingido.
Embora de forma precária, sempre existiu controle dos estoques dos gêneros destinados à
Merenda escolar (Doc. a24). A Precariedade é fruto das carências da Prefeitura, sobretudo no que se refere a
Recursos Humanos. Entretanto, o controle era feito e o objetivo atingido.
Conforme constatado pelos Auditores, item 22, folha 05, do Relatório, a Administração procurou
armazenar adequadamente os gêneros, o que era sua obrigação, e tomou o cuidado, ainda, de, na mudança
da Administração, proceder a um inventário dos gêneros disponíveis (Doc. a24) para a entrega ao Sucessor."
18.2 Análise:
Quanto ao subitem a22, propomos determinação específica corretiva à Prefeitura
Municipal de Valença.
No que concerne ao subitem a23, entendemos que a utilização dos recursos do convênio em
finalidades distintas ao respectivo objeto pactuado enseja grave falha administrativa. Não obstante a
devolução destes recursos à conta específica do termo pactuado, opinamos pela imputação de multa ao
responsável, sem prejuízo de determinação à Prefeitura de Valença.
Quanto à ausência de controle de estoque, subitem a4, o responsável apresenta as fotocópias de fls.
15/18 do Volume I dos autos. Tais elementos apresentados não nos permitem fazer qualquer análise dos
dados deles integrantes, mormente quanto à evolução da execução do programa. Outrossim, propomos multa
ao responsável e determinação à atual Administração, levando em consideração a importante meta social do
convênio.
18.3 Justificativas: "a25) O início de um procedimento licitató rio sempre era precedido de autorização
de quem de direito. Às vezes essa autorização não constava no início do processo, porém, ao fim do mesmo,
por ocasião da adjudicação, tal autorização era ratificada.
A despesa em apreço é uma despesa que se repete em todos os orçamentos anuais do Município.
A indicação da rubrica ou dotação própria se encontra nos empenhos correspondentes.
Por equívoco de quem elaborou o relatório dos auditores, é citada a Tomada de Preços 01/93.
Na realidade, trata-se (/1.12) da Tomada de Preços n°01/95. Se a cópia da Portaria que designou a Comissão
não consta do processo, estou juntando à presente (Doc. a27).
Valem, para este item, as mesmas justificativas apresentadas no item a16)."
18.4 Análise: As justificativas do responsável às falhas formais em questão, subitens a25 a a28, em
nossa ótica, logram acolhimento, sem prejuízo de determinações corretivas.
18.5 Justificativa: "a29) O parágrafo 5° do art. 23 da Lei 8.666/93, dito como contrariado pela
realização de diversos convites para aquisição de gêneros alimentícios, na verdade, refere-se a obras ou
serviços. A alínea IV do art. 15 da mesma Lei 8.666/93, que trata de compras, diz:
"Ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades de
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mercado, visando economicidade." Se bem que um artigo, parágrafo. ou alínea da lei não pode ser visto
isoladamente, surge sempre a dificuldade de interpretação sobretudo para os não especialistas.
Embora componentes de um mesmo conjunto, os artigos integrantes da Merenda escolar não são
similares, aliás, são completamente heterogêneos.
A experiência anterior da Prefeitura na realização de Tomada de Preços para aquisição dos mesmos
gêneros (fl. 12) mostrou-se frustrante, reduzindo o universo das licitantes, pelas exigências impostas pela
modalidade. 0 fracionamento das compras em diversos convites não teve o propósito de burlar a legislação,
porém de ampliar o leque de licitantes e proporcionar à Administração contar com os produtos num prazo
mais curto para evitar a falta para os usuários. Não implicou em prejuízo, nem atentou contra a moralidade.
Os preços conseguidos estavam dentro da realidade do mercado, fato observado de perto pelo Órgão
concedente do recurso que tem informações sobre o mercado específico em todo o Território Nacional."
18.6 Análise: Ante às justificativas do Sr. João Cardoso dos Santos, destacamos os seguintes aspectos:
entendemos como objeto da licitação da merenda escolar o conjunto dos gêneros alimentícios,
ainda que heterogêneos entre si;
quanto ao parcelamento do objeto, existe não só a previsão legal (parágrafo 1° do art. 23 da lei
8.666/93), como tal procedimento tornou-se regra, dentro do possível, com o advento da mencionada norma
legal. Não obstante, a impropriedade cometida se verifica da não observação do parágrafo 2° do mesmo
art. 23 da lei 8.666/93, onde está estatuído que a cada etapa ou conjunto de etapas para compras, há de
corresponder licitação distinta, porém preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em
licitação como um todo.
à fl. 12, verifica-se que a lista dos licitantes convidados a participarem do certame licitatório da
merenda escolar são todos da Região Metropolitana de Salvador (incluindo Lauro de Freitas). Ora, porque
não se considerar os licitantes de cidades mais próximas de Valença? Sabe-se, na maioria dos casos, que
distâncias maiores encarecem o preço final da mercadoria. Considere-se, ainda, o necessário estímulo a ser
dado à economia dos pequenos centros urbanos.
Em nossa ótica, permanecem as impropriedades apontadas, mormente as referidas nas letras a e b
retro, pelas quais propomos determinações específicas à atual Administração, no sentido da obediência aos
preceitos da mencionada Lei 8.666/93.
"a30) Para entendimento do assunto tratado neste item, voltei ao Relatório dos
18.7 Justificativa:
Auditores e encontrei na folha 12 a referência ao fato ocorrido com a Tomada de Preços n° 01/95, quando a
empresa Boston ganhou alguns itens e não os forneceu. Este fato reforça mais ainda a conveniência do
fracionamento das compras e a utilização da modalidade Convite.
Não consegui me lembrar, nem obter informações com ex-auxiliares, sobre o ocorrido e nem porque
não foram adotadas as providências cabíveis para a punição da empresa na forma da Lei. De qualquer sorte,
tal fato, por tudo que o até aqui já foi exposto, e pela realidade constatada pelos Auditores, não prejudicou o
atendimento do objeto do Convênio."
18.8 Análise: Considerando-se que não houve prejuízo para a Administração, entendemos pertinente
determinar à Prefeitura de Valença, objetivando evitar a reincidência da constatação.

6
Conclui o Analista propondo ao Tribunal, com a anuência do Diretor da 3' Divisão e do Titular da
Unidade Técnica, as seguintes medidas:
Ct

1- seja determinado à Prefeitura Municipal de Valença/BA:
promover ações no âmbito comunitário objetivando a normalização das atividades do Conselho
Municipal de Saúde, dentro da respectiva competência municipal, visto que, apenas as orientações emanadas
da Secretaria Estadual não são suficientes para o ideal funcionamento do SUS no município;
providenciar a devida contabilização das receitas e despesas referentes a Royalties do Petróleo e
Fundo Especial, como estabelecido na legislação pertinente;
incluir no Orçamento do Município os recursos recebidos a título de Royalties do Petróleo e
Fundo Especial, conforme determinam os art. 3°e 4° da Lei 4.320/64;
evitar a permanência de recursos federais em contas específicas, por períodos muito longos, sem
a aplicação em mercado financeiro;
manter nos arquivos municipais toda a documentação atinente aos repasses federais, como
determina a legislação específica, a exemplo dos Programas de Trabalho, Orçamentos Estimados em
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Planilhas, Projetos Básicos e Executivos... (Lei 8.666/93);
observar, com rigor, a exigência legal e constitucional de realização ft devido processo
licitará rio, observando a sua tempestividade em relação ao objeto pactuado;
eximir-se de firmar contratos sem previsão de recursos financeiros, a exemplo do Contrato de
Empreitada n° 07/92;
atentar para a correta e confiável comprovação das despesas efetuadas, consubstanciadas nos
processos de prestação de contas de recursos federais;
atentar para a realização de pesquisa prévia de preços de mercado na realização de
procedimentos licitatórios, como determina a Lei 8.666/93:
definir com clareza o objeto a ser licitado, nos seus instrumentos convocatórios, cartas-convite,
editais, etc., no sentido de evitar a ocorrência de dúvidas entre licitantes e membros da Comissão de
Licitação, proporcionando agilidade ao certame;
fazer constar dos processos licitatórios, como prevê a Lei 8.666/93, a devida autorização da
autoridade competente para o início do procedimento licitató rio (art. 38); a indicação dos recursos
orçamentários para a realização das respectivas despesas (art. 7°, parágrafo 2°, III, 14 e 38, caput) e a
cópia do ato de designação da Comissão de Licitação encarregada dos trabalhos (art. 38,caput);
1) adotar as medidas pertinentes, previstas na Lei 8.666/93, no caso de recusa de adjudicatário em
contratar com a Administração (art. 81);
apor nos comprovantes de despesas efetuadas a cargo de transferências federais, e demais
documentos, como notas fiscais, empenhos, ordens de pagamentos e outros, a respectiva identificação do
convênio, acordo, ajuste, etc., a que se referem;
proceder à instalação imediata dos 06 (seis) Kits tecnológicos do Ministério da Educação (antena
parabólica, videocassete e televisão), adquiridos em função da Carta-Convite n° 122/95, promovendo
esforços para o atingimento das metas fixadas por aquele Ministério. Adotar, ainda, medidas concernentes à
manutenção e segurança dos equipamentos em tela;
eximir-se da utilização e aplicação indevida de recursos federais transferidos ao município, em
desacordo com os respectivos objetos pactuados, mesmo com intenção de futura reposição dos valores;
providenciar um eficiente controle de estoque para os gêneros alimentícios destinados ao
Programa da Merenda Escolar, que permita um acompanhamento contínuo e confiável da execução do
convênio a que diz respeito;
efetuar, se ainda não o fez, o pagamento integral aos respectivos credores municipais, no que
tange à contrapartida do Convênio n° 424/SH/94 - MBES, cuja quantia pendente representava R$20.092,50
(vinte mil, noventa e dois reais e cinqüenta centavos);
- seja recomendado ao Ministério da Educação e do Desporto - MEC atentar para a situação de
escassez de professores e ausência de pessoal administrativo, originando ociosidade das instalações da
Escola Federal de Pesca de Valença/BA (UED) (Convênio MEC n°103/90), conforme constatado em recente
auditoria deste Tribunal naquela instituição;
III - seja determinado à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Educação e do Desporto CISET/MEC, para que junto ao órgão repassador dos recursos federais atinentes ao Convênio MEC n°
103/90, que teve como objeto a construção da Escola Técnica de Pesca de Valença/BA, informe, no prazo de
trinta dias, com base na documentação pertinente ao repasse em tela, acerca da regularidade dos
pagamentos efetuados à Empresa CIR - Construtora e Incorporadora Régis Ltda., a título de reajustes de
faturas, consubstanciados nas seguintes notas fiscais : NF n's 388, 389, 390, 391 e 392, de 22.03.95; NF n's
393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, de 25.04.95 ; 1VF n's 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, de
20.07.95; perfazendo um total de R$ 1.071.980,86; e ainda, caso tenha sido constatada alguma
irregularidade em tais pagamentos, as providências porventura adotadas;
IV - seja aplicada aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei
8.443/92, c/c o art. 220, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em função das seguintes irregularidades
atinentes aos respectivos períodos de gestão municipal:
A) Sr. João Cardoso dos Santos, ex-Prefeito Valença/BA:
inexistência de registros auxiliares para a contabilização das receitas de Royalties do Petróleo e
Fundo Especial, ocasionando descaso com os recursos públicos transferidos ao Município, e comprometendo
as demais fases de aferição da aplicação destes recursos;
utilização de licitação realizada no exercício de 1992 (Concorrência n° 03/92), bem como o contrato
Min-mv_118 \C: \Votos98\250136-97-0.doc
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decorrente desta, para os Convênios CGOF n° 086/95, MBES - 424/SH/94 e MVIA/SRH/019/96, em completo
desrespeito à Lei 8.666/93;
.
utilização temporária de recursos conveniados em finalidades distintas àquelas respectivamente
pactuadas (Convênio FNDE no 2477/95 e Convênio FAE n° 094/95);
prejuízo social pela ausência de atingimento dos objetivos a que se destina o Convênio n° 2321/95
(FNDE), ante a falta de instalação de 06 (seis) Kits Tecnológicos (antena parabólica, videocassete e
televisão) do Programa TV Escola, adquiridos em 25.10.95, através da Carta-Convite n° 122/95;
ausência de controle de estoque satisfatório em relação aos gêneros alimentícios do Programa da
Merenda Escolar (Convênio FAE n° 094/95), impossibilitando a aferição da correta execução dos repasses
federais efetuados para esta finalidade;
fracionamento de despesas relativas aos processos licitatórios de compras de mantimentos
destinados ao programa da merenda escolar (Convênio FAE n° 94/95), com a realização de vários certames
na modalidade de convite, em detrimento de uma necessária tomada de preços, como prevê o parágrafo 2° do
art. 23 da lei 8.666/93;
B) Sr. Agenildo Ramalho Gonçalves, atual Prefeito de Valença/BA:
ausência de registro auxiliar para contabilização das receitas e despesas deRoyalties do Petróleo e
Fundo Especial, ocasionando descaso com os recursos públicos transferidos ao Município, e
comprometendo as demais fases de aferição da aplicação destes recursos;
- não apresentação dos documentos comprobatórios das despesas realizadas à conta dos créditos dos
Royalties do Petróleo e Fundo Especial, por ocasião da fiscalização in loco deste Tribunal, impossibilitando
a verificação de que trata o art. 3° da Resolução TCU n° 229/87;
prejuízo social causado pelo não atingimento dos objetivos a que se destina o Convênio n° 2321/95
(FNDE), ante a falta de instalação de 06 (seis) Kits Tecnológicos (antena parabólica, videocassete e
televisão) do Programa TV Escola, adquiridos em 25.10.95, através da Carta-Convite n°122/95;
V - seja determinado à Secretaria Especial de Política Regional - SPR (11200), do Ministério do
Orçamento e Planejamento, para que, no prazo de sessenta dias, instaure e encaminhe ao Sr. Secretário de
Controle Interno do Ministério do Orçamento e Planejamento - MPO, Tomada de Contas Especial atinente ao
Convênio n° 086/95, celebrado em 29.12.95, firmado com o Município de Valença/BA, tendo como
responsável o Senhor João Cardoso dos Santos, CPF n° 007.708.095-53, ex-Prefeito, em função das
irregularidades constatadas por este Tribunal de Contas da União na presente Auditoria. Seja, ainda, em
subsídio a esta proposta, encaminhado à SPR/MPO cópia do Relatório de Auditoria de fls.01/21, e das
fls.116/126 dos autos, visto conterem elementos atinentes ao repasse federal em tela;
VI-seja determinado à atual Diretoria da Caixa Econômica Federal que, no prazo de sessenta dias,
instaure e encaminhe ao Sr. Secretário de Controle Interno do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado - MARE, este como sucessor do extinto MBES, Tomada de Contas Especial atinente ao
Convênio n° 424/SH/94, destinado à execução de ações no âmbito do Programa Habitar-Brasil, celebrado
com o Município de Valença/BA em 26.12.94, envolvendo recursos no montante de R$ 763.742,03 (setecentos
e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e dois reais e três centavos), cujo responsável corresponde ao exPrefeito Sr. João Cardoso dos Santos, CPF n° 007.708.095-53, em decorrência de irregularidades
constatadas por este Tribunal de Contas da União apontadas neste Relatório de Auditoria. Seja, ainda, em
subsídio a proposta, encaminhado à CEF cópia do Relatório de Auditoria de fls.01/21, e das fis.127/134 dos
autos, visto conterem elementos atinentes ao repasse federal em tela.
VII seja determinado à Secretaria de Recursos Hídricos (/7.201), do Ministério do Meio Ambiente,
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, que, no prazo de sessenta dias, instaure e encaminhe à
respectiva CISET, Tomada de Contas Especial atinente ao Convênio SRH n° 019/96, celebrado em 2606.96,
firmado com o Município de Valença/BA, envolvendo recursos no montante de R$ 150.000,00 (cento e
cinqüenta mil reais), tendo como responsável o Senhor João Cardoso dos Santos, CPF n° 007.708.095-53, exPrefeito, em função das irregularidades constatadas por este Tribunal de Contas da União na presente
Auditoria. Seja, ainda, em subsídio ao pleito, encaminhado à SRH cópia do Relatório de Auditoria de
fls.01/21, e das fls. 157/169 dos autos, visto conterem elementos atinentes ao repasse federal em tela;
VIII seja determinado à Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, do
Ministério da Educação o do Desporto - MEC, que, no prazo de sessenta dias, instaure e encaminhe à
respectiva CISET, Tomada de Contas Especial atinente ao Convênio n° 2477/95, celebrado em 18.09.95,
firmado com o Município de Valença/BA, envolvendo recursos no montante de R$ 106000,00 (cento e seis mil
-

-
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reais), tendo como responsável o Senhor João Cardoso dos Santos, CPF n° 007.708.095-53, ex-Prefeito, em
função das irregularidades constatadas por este Tribunal de Contas da União na preste Auditoria. Seja,
ainda, em subsidio ao pleito, encaminhado ao FNDE cópia do Relatório de Auditoria de fls.01/21, visto
conterem elementos atinentes ao repasse federal em tela;
IX - sejam os presentes autos transformados em processo de Acompanhamento, objetivando a
verificação por parte desta SECEX/BA de todas as propostas acima apresentadas que lograrem acolhimento
por este Tribunal.
ff

Parecer do Ministério Público
O Representante do Ministério Público, Dr. Jatir Batista da Cunha, em seu parecer de fls. 219/20,
manifestou discordância do posicionamento da Unidade Técnica com relação à proposta de aplicação de
multa ao Sr. Agenildo Ramalho Gonçalves, atual Prefeito Municipal de Valença-BA.
Fundamentou seu posicionamento nos seguintes pontos (verbis):
te

*

quanto às impropriedades envolvendo os recursos de Royalties e fundo Especial, itens b.2,
b.3, b.4, b.5, b.6 e b.7, fls. 20, observamos que a natureza das falhas não pennite firmar convicção
acerca da responsabilidade do dito Prefeito, além do que tão-só a questão constante do item b.4
mencionou especificamente o exercício de 1997, a partir do qual o responsável iniciou seu período
de gestão;
no que tange aos questionamentos contidos nos itens b.5 e b.6, referentes à contabilização e
apresentação de documentos comprobatórios das despesas realizadas com os recursos de Royalties e
Fundo Especial, consideramos que erroneamente foram dirigidos ao atual Prefeito Sr. Agenildo
Ramalho Gonçalves, haja vista que não ocorreram despesas com utilização dos recursos em tela, no
período auditado em que aquele responsável era administrados municipal (janeiro a março de 1997),
conforme informação constante do próprio relatório de auditoria, item 25, f', fl. 06, e extratos de
fls. 39/43;
com relação aos itens b. 1 e b.8, consideramos que o atual Prefeito não teve tempo hábil até
a finalização dos trabalhos de auditoria, em 04.04.97, para se inteirar dos problemas não resolvidos
na administração anterior, bem como implementar medidas capazes de solucioná-los.
(..) diferentemente do entendimento da Unidade Técnica consignado às fls. 205 (subitem
11.2), cremos que não houve a intenção do atual Prefeito, ao justificar apenas o item b.4 do oficio de
audiência, de se eximir da responsabilidade com referência às outras impropriedades a ele
imputadas no mencionado oficio, mas, tão-somente a interpretação de que apenas aquele item se
referia à sua gestão."
9.
Discordou, também, aquele representante do Ministério Público, das propostas constantes dos itens V,
VI e VII, com relação à instauração de tomadas de contas especiais dos mencionados convênios, tendo em
vista que as irregularidades apontadas não implicaram dano ao erário, adicionando-se a isso a constatação,
feita pela equipe de auditoria, de que os objetos dos convênios foram efetivamente executados.
10
Propôs, ainda, alteração à redação do item II, no sentido de que a providência ali alvitrada seja objeto
de determinação, e não de recomendação, como sugerido pela SECEX, aventando, ainda, a exclusão da
providência sugerida no item IX da instrução, por entender que o acompanhamento a ser efetuado pela
Unidade Técnica poderá ser efetuado, sem prejuízo, nos presentes autos.
11.
Por derradeiro, aquele membro do Parquet anuiu às demais propostas da Unidade Técnica
É o Relatório.
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VOTO
A Auditoria que ora se examina apontou, como mencionado no Relatório precedente, diversas
irregularidades e/ou falhas, supostamente praticadas nas gestões do atual e do ex-Prefeito Municipal de
Valença/BA, em procedimentos administrativos relativos a convênios, acordos, ajustes, gerenciamento do
Sistema Único de Saúde - SUS e dos royalties do petróleo recebidos da Petrobrás, envolvendo recursos
federais de diversas fontes.
2.
Comungo com o entendimento do representante do Ministério Público, segundo o qual o atual
Prefeito logrou justificar as irregularidades a ele atribuídas, passíveis de apenação pecuniária, especialmente
por concordar com a assertiva de que, à época da finalização dos trabalhos de auditoria (04.04.97), não havia,
ainda, transcorrido tempo suficiente para que o atual Prefeito se inteirasse dos problemas não resolvidos na
administração anterior, finda em 31.12.96, tampouco de implementar as medidas capazes de solucioná-los.
Destarte, restaram, a meu, ver, da parte daquele responsável, tão-somente as falhas de natureza formal,
sanáveis mediante a expedição, pelo Tribunal, das determinações propostas pela Unidade Técnica.
O ex-Mandatário do Município, por sua vez, não logrou esclarecer a maior parte das irregularidades a
ele atribuídas, conforme entendimentos uniformes da SECEX e da Procuradoria, os quais ratifico, sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa uniformemente proposta, haja vista a multiplicidade e a gravidade das
infrações constatadas (item IV-A da instrução final), bem assim a instauração da tomada de contas especial
alvitrada.
Concordo, também, com o posicionamento do Ministério Público relativo aos itens V, VI e VII da
instrução da Unidade Técnica, uma vez que não se verificou, nos referidos casos, dano ao erário federal,
requisito essencial para instauração das tomadas de contas especiais propostas.
Da mesma forma, entendo assistir razão ao Parquet quando propõe, com relação ao item II da
instrução final, a expedição, pelo Tribunal, de determinação, ao invés de recomendação ao Ministério da
Educação e do Desporto - MEC, por ser esse o termo legal e regimentalmente apropriado (art. 43, inciso I, da
Lei n° 8.443/92 c/c art. 194, inciso II, do RUTCU).
Ante o exposto, acolhendo parcialmente o parecer da Unidade Técnica e na íntegra o do Ministério
Público, Voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto ao Plenário.

3.

T.C.U., Sala das Sessões, em 22 de julho de 1998.

•

M cos Vinicios ilaça
Ministro-Rei. or

Min-mv_118 \C: \ Votos98 \250136-97-0.doc

- 13 -

-1 O 3TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Ministério Público

Oene

Sectotátla

(56

“141
o Plooátto

Proc. TC-250.136/97-0
Relatório de Auditoria
Parecer
Trata-se de Relatório de Auditoria realizada por Analistas da SECEX/BA na Prefeitura
Municipal de Valença/BA, no período de 31.03 a 04.04.97, abrangendo os exercícios de 1995 e 1996, e
os meses de janeiro, fevereiro e março de 1997.
A SECEX/BA, após análise das razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis (fls.
191, 193/198 e Volume I) em atenção às audiências de fls. 188/189, apresenta proposições constantes da
conclusão de fls. 214/217.
Somos honrados com o pedido de audiência formulado pelo eminente Ministro-Relator
MARCOS VINICIOS VILAÇA, mediante o V. Despacho de fls. 218.
Preliminarmente, cumpre perquirir acerca da imputação de multa ao Sr. Agenildo Ramalho
Gonçalves, sugerida pela SECEXJBA, item IV, alínea B, fls. 216, em razão das seguintes irregularidades,
verbis:
"- ausência de registro auxiliar para contabilização das receitas e despesas de Royalties do
Petróleo e Fundo Especial, ocasionando descaso com os recursos públicos transferidos ao Município, e
comprometendo as demais fases de aferição da aplicação destes recursos;
não apresentação dos documentos comprobatórios das despesas realizadas à conta dos
créditos dos Royalties do Petróleo e Fundo Especial, por ocasião da fiscalização in loco deste Tribunal,
0
impossibilitando a verificação do que trata o art. 3 da Resolução MU n.° 229/87:
prejuízo social causado pelo não atingimento dos objetivos a que se destina o Convênio n."
2321/95 (FNDE), ante a falta de instalação de 06 (seis) Kits Tecnológicos (antena parabólica,
videocassete e televisão) do Programa TV Escola, adquiridos em 25.10.95, através da Carta-Convite n.°
122/95."
Sobre o assunto, consideramos cabíveis as seguintes observações a respeito das irregularidades
atribuídas ao mencionado gestor, indicadas no oficio de audiência, às fls. 188:
- quanto às impropriedades envolvendo os recursos de Royalties e Fundo Especial, itens b.2,
b.3, b.4, b.5, b.6 e b.7, fls. 20, observamos que a natureza das falhas não permite firmar convicção acerca
da responsabilidade do dito Prefeito, além do que tão-só a questão constante do item b.4 mencionou
especificamente o exercício de 1997, a partir do qual o responsável iniciou seu período de gestão;
- no que tange aos questionamentos contidos nos itens b.5 e b.6, referentes à contabilização e
apresentação de documentos comprobatórios das despesas realizadas com os recursos de Royalties e
Fundo Especial, consideramos que erroneamente foram dirigidos ao atual Prefeito Sr. Agenildo Ramalho
Gonçalves, haja vista que não ocorreram despesas com utilização dos recursos em tela no período
auditado em que aquele responsável era administrador municipal (janeiro a março de 1997), conforme
informação constante do próprio relatório de auditoria, item 25, "f', fls. 06, e extratos de fls. 39/43;
com relação aos itens b.1 e b.8, consideramos que o atual Prefeito não teve tempo hábil até a
finalização dos trabalhos de auditoria, em 04.04.97, para se inteirar dos problemas não resolvidos na
administração anterior, bem como implementar medidas capazes de solucioná-los.
Dessa forma, somos pela não-aplicação de multa ao Sr. Agenildo Ramalho Gonçalves, pelas
razões acima discriminadas, como também pelo fato de que, diferentemente do entendimento da Unidade
Técnica consignado às fls. 205 (subitem 11.2), cremos que não houve a intenção do atual Prefeito, ao
justificar apenas o item b.4 do oficio de audiência, de se eximir da responsabilidade com referência às
outras impropriedades a ele imputadas no mencionado oficio, mas tão-somente a interpretação de que
apenas aquele item se referia à sua gestão.
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Deixamos de anuir, outrossim, às propostas constantes dos itens V, VI e VII, quanto á
instauração de TCEs dos convênios que mencionam, haja vista que as irregularidades citadas pela
SECEX/BA não são denotativas de ocorrência de prejuízo ao Erário. Ademais, a própria equipe de
auditoria constatou que os objetos dos referidos convênios foram cumpridos.
Consideramos, ainda, que a recomendação sugerida no item II deva ser alterada em sua
redação, no sentido de que seja determinado ao Ministério da Educação e do Desporto — MEC a
promoção de estudos objetivando avaliar a viabilidade de implementação de medidas capazes de
solucionar as questões da escassez de professores e da ausência de pessoal administrativo, originando
ociosidade das instalações da Escola Federal de Pesca de Valença/BA — UED (Convênio MEC n.°
103/90).
Adicionalmente, aventamos a exclusão da proposta constante do item IX, uma vez que o
acompanhamento a ser efetuado pela Unidade Técnica poderá ser feito nos presentes autos — Relatório de
Auditoria.
Por fim, anuímos às propostas oferecidas pela SECEXJBA, itens I e suas alíneas, item III, item
IV, "A", e item VIII

adoria, em 07 de abril de 1998.

atir Batista da Cu a
Procurador-Geral em e rcí cio

•
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ACÓRDÃO N° 101 /98 -TCU - Plenário
Processo n° TC-250.136/97-0
Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria
Responsáveis: João Cardoso dos Santos — CPF 007.708.095-53 (ex-Prefeito) e Agenildo Ramalho
Gonçalves — CPF 017.429.495-68 (atual Prefeito)
Órgão: Prefeitura Municipal de Valença-BA
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Jatir Batista da Cunha
Unidade Técnica: SECEX/BA
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria realizada pela
SECEX/BA na Prefeitura Municipal de Valença/BA, nas áreas de convênios, acordos, ajustes, Sistema Único
de Saúde, Fundo Especial e royalties do petróleo, abrangendo os exercícios de 1995 e 1996 e o período de
01.01 a 04.04.97, cujos gestores estão elencados no item 3.
Considerando as diversas faltas e irregularidades apontadas, nos autos, pela equipe de
auditoria;
Considerando que, ouvidos em audiência, os responsáveis João Cardoso dos Santos e
Agenildo Ramalho Gonçalves, respectivamente ex e atual Prefeito do município em epígrafe, apresentaram
suas razões de justificativa, transcritas e analisadas no Relatório e Voto precedentes,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante
as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 1°, inciso IX; 24, e 43, incisos I e II, e parágrafo
único, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 80, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em:
8.1 — acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Agenildo Ramalho Gonçalves, atual Prefeito
do Município de Valença/BA, conforme o parecer do Ministério Público;
8.2 — rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. João Cardoso dos Santos, ex-Prefeito do
município em epígrafe, acerca das infrações à Lei n° 8.666/93, à Resolução TCU n° 229/87 e às Instruções
Normativas - STN n's 2/93 e 1/97, relativas às irregularidades a seguir elencadas, conforme os pareceres
constantes dos autos:
inexistência de registros auxiliares para a contabilização das receitas de royalties do Petróleo e
Fundo Especial, ocasionando descaso com os recursos públicos transferidos ao Município, e comprometendo
as demais fases de aferição da aplicação destes recursos;
utilização de licitação realizada no exercício de 1992 (Concorrência n° 03/92), bem como o contrato
decorrente desta, para os Convênios CGOF n° 086/95, MBES - 424/SH194 e MMA/SRH/019/96, em
desrespeito à Lei 8.666/93;
utilização temporária de recursos conveniados em finalidades distintas daquelas pactuadas (Convênio
FNDE n° 2477/95 e Convênio FAE n° 094/95);
prejuízo social pela ausência de atingimento dos objetivos a que se destina o Convênio n° 2321/95
(FNDE), ante a falta de instalação de 06 (seis) Kits Tecnológicos (antena parabólica, videocassete e
televisão) do Programa TV Escola, adquiridos em 25.10.95, através da Carta-Convite n° 122/95;
ausência de controle satisfatório de estoque em relação aos gêneros alimentícios do Programa da
Merenda Escolar (Convênio FAE n° 094/95), impossibilitando a aferição da correta aplicação dos repasses
federais efetuados para esta finalidade;
fracionamento de despesas relativas aos processos licitatórios de compras de mantimentos destinados
ao programa da merenda escolar (Convênio FAE n° 94/95), com a realização de vários certames na
modalidade de convite, em detrimento da modalidade adequada (tomada de preços), como prevê o parágrafo
2° do art. 23 da Lei 8.666/93;
8.3 — aplicar ao responsável identificado no subitem anterior (8.2) a multa prevista no art. 58, inciso II,
da Lei n° 8.443/92, na forma do art. 220, inciso II, do RI/TCU, no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais), pela infração de diversos dispositivos legais, conforme assinalado acima;
8.4 — fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o responsável comprove,
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perante o Tribunal (art. 165, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos
cofres do Tesouro Nacional;
8.5 — autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n°
8.443/92, caso não atendida a notificação; e
8.6 — determinar ao Prefeito do Município de Valença/BA, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei n°
8.443/92, que:
promova ações objetivando a normalização das atividades do Conselho Municipal de Saúde, dentro
da respectiva competência municipal, visto que apenas as orientações emanadas da Secretaria Estadual não
são suficientes para o ideal funcionamento do Sistema Único de Saúde no município;
providencie a devida contabilização das receitas e despesas referentes aos royalties do Petróleo e ao
Fundo Especial, como estabelecido na legislação pertinente (Resolução TCU n° 229/87);
inclua no Orçamento do Município os recursos recebidos a título de Royalties do Petróleo e Fundo
Especial, conforme determinam os art. 3 0 e 4 0 da Lei 4.320/64;
abstenha-se de manter recursos federais recebidos mediante convênio em contas específicas, por
períodos muito longos, sem a aplicação em mercado financeiro;
mantenha nos arquivos municipais toda a documentação atinente aos repasses federais, como
determina a legislação específica, a exemplo dos Programas de Trabalho, Orçamentos Estimados em
Planilhas, Projetos Básicos e Executivos (Lei 8.666/93 e IN/STN n° 01/97);
O observe, com rigor, a exigência legal e constitucional de realização do devido processo licitatório,
observando a sua tempestividade em relação ao objeto pactuado;
abstenha-se de firmar contratos sem previsão de recursos financeiros, a exemplo do Contrato de
Empreitada n° 07/92;
atente para a correta comprovação das despesas efetuadas mediante convênio, consubstanciadas nos
processos de prestação de contas de recursos federais, na forma da IN/STN n° 01/97;
atente para a realização de pesquisa prévia de preços de mercado, na realização de procedimentos
licitatórios, como determina a Lei 8.666/93;
defina com clareza o objeto a ser licitado, nos projetos básicos e instrumentos convocatórios, com
vistas a evitar a ocorrência de dúvidas entre licitantes e membros da Comissão de Licitação, proporcionando
agilidade ao certame, na forma da Lei n° 8.666/93;
1) faça constar dos processos licitatórios, como prevê a Lei 8.666/93, a autorização necessária para o
início do procedimento licitatório (art. 38); a indicação dos recursos orçamentários para a realização das
respectivas despesas (art. 7°, parágrafo 2°, III, 14 e 38, caput) e a cópia do ato de designação da Comissão
de Licitação encarregada dos trabalhos (art.38, caput);
adote as medidas pertinentes, previstas na Lei 8.666/93, no caso de recusa de adjudicatário em
contratar com a Administração (art. 81);
aponha nos comprovantes de despesas efetuadas a expensas de recursos federais, e demais
documentos, como notas fiscais, empenhos, ordens de pagamentos e outros, a respectiva identificação do
convênio, acordo, ajuste, etc., a que se referem, como reza a IN/STN n° 01/97;
proceda, se ainda não o fez, à instalação dos 06 (seis) kits tecnológicos do Ministério da Educação
(antena parabólica, videocassete e televisão), adquiridos por intermédio da Carta-Convite n° 122/95,
promovendo esforços para o atingimento das metas fixadas por aquele Ministério, adotando, ainda, as
medidas concernentes à manutenção e segurança dos referidos equipamentos;
abstenha-se da utilização e aplicação indevida de recursos federais transferidos ao município, em
desacordo com os respectivos objetos pactuados;
ci) adote sistemática eficiente de controle de estoque para os gêneros alimentícios destinados ao
Programa da Merenda Escolar, que permita um acompanhamento contínuo e confiável da execução do
convênio a que diz respeito;
r) integralize, se ainda não o fez, a contrapartida municipal pactuada no Convênio n° 424/SH194 —
MBES, mediante a quitação das dívidas pendentes junto a fornecedores municipais, decorrentes do referido
convênio;
8.7 — determinar ao Ministério da Educação e do Desporto - MEC a promoção de estudos objetivando
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avaliar a viabilidade da implementação de medidas capazes de solucionar os problemas de escassez de
professores e da ausência de pessoal administrativo, originando ociosidade das instalações da Escola Técnica
de Pesca de Valença/BA (Convênio MEC n° 103/90), conforme constatado na auditoria de que tratam os
autos,
8.8 — determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, autarquia vinculada ao
Ministério da Educação o do Desporto - MEC, com fulcro no art. 8°, § 1°, da Lei n° 8.443/92, que, no prazo
de 90 (noventa) dias a contar da ciência desta Decisão, instaure e encaminhe a este Tribunal, via
CISET/MEC, caso ainda não o tenha feito, tomada de contas especial atinente ao Convênio n° 2477/95,
celebrado em 18.09.95, com o Município de Valença/BA, envolvendo recursos no montante originário de R$
106.000,00 (cento e seis mil reais), tendo como responsável o Senhor João Cardoso dos Santos, CPF n°
007.708.095-53, ex-Prefeito, em função das irregularidades constatadas na auditoria de que tratam os autos,
encaminhando à entidade, como subsídio, cópia do Relatório de Auditoria de fls.01/21, da presente Decisão,
e do Relatório e Voto que a fundamentam;
8.9 — determinar à SECEX/BA que acompanhe, no âmbito do presente processo, a adoção das
providências determinadas neste Acórdão.
Ata n° 28/98 - Plenário
Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José
Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

MARCOS V ICIOS VILAÇA
Min tro-Relator

W

ALTON ALENCARafi
,
dI GUES
Procurador-Gáal
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GRUPO I - CLASSE V - PLENÁRIO
TC-009.523/96-0 (com 03 volumes anexos)
NATUREZA: Relatório de Auditoria Operacional.
ENTIDADE: Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
RESPONSÁVEL: Márcio Serôa de Araújo Coriolano.

Relatório de Auditoria Operacional realizada na Superintendência
de Seguros Privados, autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda,
com o objetivo de verificar as atividades desenvolvidas e proceder a
avaliação no tocante ao cumprimento de suas atribuições. Audiência
do responsável acerca das seguintes principais ocorrências apontadas
pela Equipe de Trabalho: composição das reservas técnicas das
seguradoras; margem de solvência; insuficiência de pessoal
especializado; desatualização de formulários e de dados cadastrais;
cancelamento de representações formuladas; falta de padronização
nos pareceres jurídicos; sobrestamento de processos; defasagem nos
valores das multas, não aplicação de penalidade nos casos de
descumprimento de cláusulas contratuais; empréstimos às massas;
não imputação de responsabilidade aos liquidantes; não observância
ao direito de defesa nos processos de regimes especiais; ocorrência
de fraude praticada por empresa de auditoria independente; não
constituição de Comissão de Inquérito; e falta de padronização no
manual do liquidante. Remessa, tempestiva, das justificativas
correspondentes que, após serem examinadas pela Unidade Técnica,
foram consideradas, em sua maioria, insatisfatórias. Determinações à
Autarquia, visando a corrigir as falhas, de modo a prevenir a
ocorrência de outras semelhantes, e aumentar o desempenho
operacional, bem como ao órgão de controle interno. Remessa da
Decisão adotada, bem como do Relatório e Voto • que a
fundamentam, às diversas autoridades. Divulgação dos presentes
trabalhos em publicação deste Tribunal.

RELATÓRIO
Trata-se do Relatório de Auditoria Operacional realizada pela 75 SECEX na
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, no período de 22/02 a 03/05/96.
OBJETIVO DA AUDITORIA
Verificar as atividades efetivamente desenvolvidas pela Autarquia e proceder a avaliação
no tocante ao cumprimento de suas atribuições definidas nos atos normativos vigentes.
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE SEGUROS PRIVADOS
Nos termos do disposto no art. 5° do Decreto-lei n° 73/66, a política de seguros privados
tem vários objetivos, cabendo destacar os seguintes: a) promover a expansão do mercado de seguros; b)
min_bjb_160Mprocessos do BJB\ 1998 \ dl
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evitar evasão de divisas; c) firmar o princípio da reciprocidade em operações de seguro; d) promover o
aperfeiçoamento das Sociedades Seguradoras, preservando a liquidez e a solvência das mesmas; e e)
coordenar a política de seguros com a política de investimentos do Governo Federal.
É de competência do Governo Federal formular a política de seguros privados, legislar
sobre suas normas gerais e fiscalizar as operações no mercado nacional.
O Sistema Nacional de Seguros Privados é constituído pelo (a)(s): Conselho Nacional de
Seguros Privados (CNSP); Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Instituto de Resseguros do
Brasil (IRB); Sociedades autorizadas a operar em seguros privados; e corretores habilitados.
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP
A SUSEP, criada pelo citado Decreto-lei (art. 35), é um entidade autárquica,
jurisdicionada, atualmente, ao Ministério da Fazenda, dotada de personalidade jurídica de Direito Público,
com autonomia administrativa e financeira, cuja sede situa-se na cidade do Rio de Janeiro.
A autonomia financeira advém, em grande parte, da arrecadação referente à Taxa de
Fiscalização dos Mercados de Seguro, de Capitalização e de Previdência Privada Aberta e dos repasses
efetuados pela Federação Nacional das Seguradoras - FENASEG, decorrentes dos prêmios do Seguro de
Danos Pessoais de Veículos Automotores.
Compete à SUSEP executar as políticas determinadas pelo Conselho Nacional de Seguros
Privados para os mercados de Seguro (Decreto-lei n° 73/66), Capitalização (Decreto-lei n° 261/67) e de
Previdência Privada (Lei n° 6.435/77).
OCORRÊNCIAS APONTADAS PELA 7" SECEX
Nos termos do Despacho de fls. 129, a Unidade Técnica promoveu diligência (fls. 130)
junto à SUSEP solicitando o pronunciamento do seu Superintendente acerca das ocorrências registradas
no Relatório de Auditoria constante às fls. 05/84. Em atendimento, o responsável encaminhou as
justificativas constantes às fls. 01/17 do vol. II.
Objetivando alcançar maior racionalização dos trabalhos, a seguir serão evidenciadas as
ocorrências contidas em cada subitem, as justificativas apresentadas e as análises correspondentes
efetuadas pela 7' SECEX (fls. 136/147):
Subitem 9.3.1.5
A SUSEP não consegue acompanhar adequadamente a composição das reservas técnicas
das seguradoras, principalmente quanto aos limites de aplicações financeiras e em ações.
Justificativas
Considera que a ocorrência não procede Informa a adoção de medidas consubstanciadas
na celebração de convênios com a BOVESPA e a BVRJ, de modo a permitir a automaticidade no
cruzamento das informações.
Exame
Propõe recomendação.
Subitem 9.3.1.7
A Superintendência não submeteu ao CNSP os projetos com vistas à definição das
exigências e das formas de cálculo da margem de solvência para as operações de seguro de vida
individual, estando as empresas que operam nesse ramo de seguro sem o devido controle. O
acompanhamento da SUSEP sobre os atos administrativos dessas entidades está falho.
Justificativas
Os indicadores de liquidez e solvência são bem mais abrangentes que a margem de
solvência. Salienta que a Superintendência vem desenvolvendo sistema para cálculo e análise dos
indicadores de liquidez e solvência do mercado segurador, sistema este que trabalha conjuntamente com a
base de dados enviada pelas seguradoras. Ressalta que a SUSEP acompanha, mensalmente, a situação
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econômico-financeira de todo o mercado segurador, com destaque para aquelas empresas que requerem
acompanhamento especial
Exame
O Assessor considera que a margem de solvência é o principal instrumento de controle
das seguradoras, fato reconhecido pela SUSEP, pois se trata de uma exigência legal (art. 112, § 2°, da Lei
n° 8.981/91)
Subitem 9.3.1.8
Carência de pessoal especializado no Departamento Técnico-Atuarial.
Justificativas
Informa que está adotando algumas medidas visando a minimizar a carência de recursos
humanos, tendo realizado concurso público. Informa que poucos candidatos se inscreveram e, em
conseqüência, o número de aprovados também foi reduzido.
Exame
Considera que a SUSEP não pode contratar, de imediato, esses profissionais, em face da
limitação imposta pela política governamental.
Subitens 9.3.2.5 a 9.3.2.7
Desatualização dos Formulários de Informação Periódica - FIP; falta de definições sobre
as exigências e a forma de cálculo da margem de solvência para a realização de operações de previdência
privada e capitalização; falta de estipulação do capital mínimo exigido para operar.
Justificativas
informa que estão em andamento os trabalhos de atualização dos FIPs relativos às EAPP,
das Sociedades de Capitalização e do acompanhamento da margem de solvência e do capital mínimo
dessas entidades.
Exame
Ante as providências em andamento, propõe recomendação no sentido de tornar efetivas
essas medidas.
Subitem 9.3.2.8
Existência de elevado número de empresas com problemas de não adequação das reservas,
inadimplência e inconsistências quanto aos FIPs
Justificativas
Alega que não existem indícios de que não há uma fiscalização nas provisões técnicas das
EAPP e Sociedades de Capitalização, haja vista que é utilizada para elas a mesma sistemática de estudo
utilizada para as seguradoras.
Exame
As questões apontadas foram reconhecidas pela SUSEP, conforme pode-se observar das
informações constantes do item 12.1 do Programa de Trabalho e das prestadas pelo titular do DETEC
(fls. 02 e 54 do vol. I).
Subitem 9.5.4
A SUSEP não divulga ao público os principais problemas no mercado e as reclamações
das empresas, como fazem os PROCONs.
Justificativas
Alega que, muito embora a Autarquia atue na proteção dos segurados, não pode ser
considerada órgão de defesa do consumidor para efeitos da Lei n° 8.078/90.
Exame
Considera que a SUSEP deve atuar na defesa dos consumidores.
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Subitens 9.6.3 a 9.6.6
Falta de atualização dos dados cadastrais perante a SUSEP; demora na prestação de
informações e nos trâmites dos documentos por parte dos Sindicatos dos Corretores nos Estados;
realização de inspeções apenas quando são provocadas por denúncia.
Justificativas
Informa que estão sendo adotadas providências, tais como: criação de sistema
informatizado, campanha de conscientização dos corretores; e intensificação na elaboração de convênios.
Exame
Propõe que o Tribunal efetue determinação.
Subitem 10.1.9
Sobrestamento, pela SUSEP, de processo para beneficiar seguradora.
Justificativas
O sobrestamento era necessário, tendo em vista que corria ação na justiça.
Exame
Considera que o documento de fls. 118 do Vol. I é elucidativo em relação ao tratamento
especial dado pela SUSEP ao caso.
Subitem 1.0.1.12
Representação lavrada pelo Departamento de Controle Econômico da SUSEP contra
uma das maiores sociedades de capitalização, em virtude da aplicação dos bens garantidores das reservas
técnicas, cancelada à vista de contato verbal e não diante da existência de elementos comprobatórios (fls.
40).
.Justificativas
Informa que estão sendo adotadas providências para evitar que ocorra novamente o
cancelamento de representação com base no pedido da empresa
Exame
Sugere providências a respeito
Subitem 10.1.21
Apropriações indébitas, por parte de corretores, dos prêmios pagos pelos segurados às
seguradoras.
Justificativas
Alega que não se especificaram processos e que se há proposta de encaminhamento ao
Ministério Público e ao Conselho Diretor esta é acatada. Acrescenta que se já consta dos autos notícia
comprovada de inquérito policial torna-se dispensável esse procedimento.
Exame
Entende que, mesmo na hipótese de existência de inquérito policial em andamento, devem
ser remetidas as informações ao Ministério Público, o que possibilita, inclusive, subsidio aos trabalhos da
justiça.
Subitem 10.2.3
Tramitação processual delongada.
Justificativas
Informa que estão sendo adotadas medidas saneadoras.
Exame
Propõe recomendação a respeito
Subitem 10.2.4
Adoção de procedimento complexo na tramitação de processo
Justificativas
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Foram adotadas providências saneadoras.
Subitem 10.2.5
Existência de processos com dívidas pendentes.
Justificativas
Informa que está sendo implementada rotina informatizada.
Exame
Propõe recomendação
Subitem 10.2.7.1
Não padronização dos pareceres jurídicos, já que as irregularidades e as conseqüentes
medidas a serem adotadas são praticamente as mesmas em cada processo.
Justificativas
Foram adotadas medidas visando à padronização
Exame
Entende satisfatórios os esclarecimentos apresentados.
Subitem 10.2.7.2
Obrigatoriedade de a Procuradoria-Geral examinar todos os processos, embora os mesmos
apresentem baixa complexidade jurídica
Justificativas
Ressalta que a obrigatoriedade decorre do disposto no art. 46 da Resolução n° 14/95.
Exame
Propõe recomendação.
Subitem 10.2.10
Não andamento dos processos
Justificativas
A SUSEP vai proceder a uma avaliação de forma que o documento de depósito seja
encaminhado após a decisão do Conselho Diretor.
Exame
Propõe recomendação
Subitem 10.2.11
Falta de celeridade nos prazos para apreciação dos recursos ao Conselho Diretor.
Justificativas
Informa que vem adotando medidas para dar maior celeridade aos processos remetidos à
apreciação do Conselho Diretor e apresenta alguns resultados obtidos.
Exame
Considera que as medidas são de caráter precário, razão pela qual propõe recomendação.
Subitem 10.2.12
Atrasos nos atos para lavrar as representações formuladas à Autarquia.
Justificativas
A demora dá-se em decorrência do disposto na Resolução CNSP n° 06/73.
Exame
Ressalta que o DECON espera mais do que o prazo estipulado, mesmo após reiterações,
retardando a lavração da representação.
Subitem 10.2.13
Sobrestamento de processos em virtude de solicitação da empresa auditada.
Justificativas
A suspensão visa a evitar o conflito de decisões. Cita orientação da antiga Consultoriarnin_bjb_160p \ processos do B.T13 \ 1998 \ dl
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Geral da República n° 001/69 a respeito
Exame
Discorda desse posicionamento.
Subitem 10.2.15
Defasagem dos valores das multas aplicadas
Justificativas
Os valores das multas eram atualizadas trimestralmente com base na UFIR, não ficando,
assim, desatualizadas nem prejudicadas suas finalidades de punição e de prevenção.
Exame
Considera desnecessário propor recomendação
Subitem 19.2.16
Não aplicação de multa nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais.
Justificativas
Informa que, sempre quando há descumprimento de cláusulas, a Autarquia providencia a
aplicação de penalidade
Exame
Ressalta que em vários casos a SUSEP deixou de aplicar a penalidade.
Subitem 10.2.17
Necessidade de a SUSEP estudar outras medidas a serem aplicadas nas empresas que não
cumpram suas obrigações.
Justificativas
Ressalta que a SUSEP não tem competência legal para compelir ao pagamento, vez que
somente o poder judicante tem a incumbência para penhorar bens suficientes que garantam a satisfação
do crédito, no processo de execução Sua atuação esgota-se com a aplicação da penalidade administrativa.
Exame
Entende que a SUSEP não se empenha como deveria na defesa dos segurados, apesar de
dispor de mecanismos de controle, como por exemplo a inscrição da seguradora no cadastro de
pendências, advertência e suspensão.
Subitem 10.2.21
Outras penalidades, que não as pecuniárias, apresentam as características destas.
Justificativas
Entende que as penas não pecuniárias são de todo recomendáveis, visto que, caso
contrário, corre-se o risco de causar danos irreparáveis às seguradoras nos casos de advertência e
suspensão
Exame
Entende de pouca eficácia fazer recomendação apenas para o caso de advertência.
Subitem 11.4
Acompanhamento e controle dos registros especiais.
Justificativas
Exerce o controle do recolhimento dos 5% sobre o valor arrecadado na venda dos ativos
da massa, determinado pelo art. 106 do Decreto-lei n° 73/66.
Exame
Considera que o controle das liquidações e dos empréstimos às massas liquidadas continua
deficiente. Propõe recomendação.
Subitem 11.5.2
Não constituição de Comissão de Inquérito quando da liquidação extrajudicial da Cia.
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Justificativas
Informa que foi procedida a instauração da Comissão e que os autos foram encaminhados
ao Ministério Público.
Exame
Ressalta que a informação foi baseada na relação de inquéritos e no relatório do
liquidante.
Subitem 11.5.5
Informação constante do relatório de liquidação da Cia. Catarinense de Seguros de que
empresas de auditoria independente teriam sido cúmplices na tentativa de ocultar fraudes nos balanços.
Justificativas
A Comissão constituída pela SUSEP não acusou evidências dessa prática.
Exame
Entende que as justificativas não invalidam a proposta em relação às empresas de
auditoria.
Subitens 11.8.1 a 11.8.4
Ocorrências relacionadas com a condução dos processos de regimes especiais (falta de
reuniões com os liquidantes, desatualização contábil, etc.)
Justificativas
Informa que estão sendo adotadas providências
Exame
Sugere providências a respeito
Subitem 11.8.6
Demora para encerrar a liquidação quando a massa já não dispõe de ativos, acontecendo
esse fato atualmente nos casos da Urano e da Interestadual, obrigando a SUSEP a realizar empréstimos
para pagar encargos da massa.
Justificativas
Informa que ambas as empresas dispõem de ativos, os quais não se encontram
desembaraçados para venda e conseqüente obtenção de recursos, inviabilizando, também, o seu
encerramento.
Exame
Considera que os dados apresentados confirmam a situação de insolvência.
Subitem 11.8.11
Empréstimo à empresa Urano sem que a SUSEP ficasse inscrita no quadro de credores.
Justificativas
Ressalta que a SUSEP consta no Quadro Geral de Credores, conforme demonstrado no
Oficio U-Liqui 96/39, no qual a SUSEP figura na massa passiva.
Exame
Entende que fica evidenciada a falta de critério para efetivar os empréstimos e o controle
deficiente desses recursos. Observa-se, do levantamento efetuado pelo liquidante (Anexo V - Vol. II), quê
os créditos da SUSEP aumentaram para R$ 210.066,20, ou seja, o processo de liquidação está
praticamente parado, e a Autarquia continua repassando verbas para a massa liquidanda. Nota-se também
que a inclusão da SUSEP como credora só ocorreu agora, após questionamento do Tribunal.
Subitem 11.8.19
Não imputação de responsabilidade por parte da SUSEP aos liquidantes ou diretores-
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fiscais por atos irregulares praticados.
Justificativas
Esclarece que nesses casos a SUSEP promove o afastamento dos responsáveis, com a
instauração da competente Comissão de Sindicância ou Inquérito. Como exemplo, cita a Comissão
constituída (Anexo VI do Vol. II).
Exame
Considera que nem sempre esse procedimento é adotado.
Subitem 11.8.21
Levantamento da indisponibilidade dos bens de administradores de sociedades seguradoras
ou de capitalização em desacordo com a Lei n° 5.627/70.
Justificativas
A SUSEP informa que aplica, com rigor, o disposto no art. 2°, parágrafo único, da Lei n°
5.627/70, bem como o art. 71 da Lei n° 6.435/77. Excepciona, apenas, nos casos em que há expressa
previsão legal, excluindo determinadas situações, como, por exemplo, com relação a bens inalienáveis ou
impenhoráveis ou quando há decisão do Judiciário determinando o levantamento da constrição.
Exame
Considera que os esclarecimentos apresentados não são elucidativos.
Subitem 11.8.22
Falta de garantia dos créditos de segurados, de subscritores de títulos de capitalização e de
participantes de planos de previdência privada aberta, gerando perdas nos casos de liquidações, pela falta
de iniciativa do CNSP e SUSEP.
Justificativas
Prestam-se informações genéricas sobre algumas providências que estão sendo adotadas
pela SUSEP.
Exame
Considera que a SUSEP pouco tem-se mobilizado quanto à garantia no sentido de tornar
efetivas as medidas.
Subitem 11.8.24
Não observância do direito de defesa nos processos de regimes especiais, gerando a
suspensão das liquidações da Carioca e da Castello Costa.
Justificativas
A SUSEP adequou sua conduta à tendência jurisprudencial do STJ.
Exame
Considerou satisfatórios os esclarecimentos apresentados. Entretanto, propõe
recomendação.
Subitem 11.8.25
Ocorrência de fraude com suspeita de conivência de empresa de auditoria independente.
Justificativas
Sempre que isso ocorre, a orientação é no sentido de comunicar à CVM os fatos, para
adoção de providências na esfera de sua competência, conforme efetuado nos casos da Cruzeiro do Sul
Seguradora, Cia. Internacional de Seguros e Montepio MFM
Exame
Ressalta que nem sempre é observado esse procedimento pela Autarquia.
Sebitem 11.8.5
Falta de detalhamento no manual do liquidante das contas específicas de cada grupo do
quadro de credores ou do balanço patrimonial, gerando falta de padronização e prejudicando credores.
min_bjb_160p \ processos do BP3 \1998 \ dl
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Justificativas
Reconhece a necessidade de revisar o Manual
Exame
Entende que os liquidantes não seguem à risca as orientações, podendo gerar prejuízos aos

credores.
Subitem 12.6
Carência de pessoal, especialmente qualificado
Justificativas
Prestam-se esclarecimentos sobre algumas medidas que estão sendo estudadas e as
dificuldades para preenchimento de vagas ante a impossibilidade de aumento do quadro de pessoal a curto
prazo.
Exame
Considera que as informações prestadas em nada alteram as questões levantadas no
Relatório
Diante do exposto, o Assessor propõe que o Tribunal efetue diversas determinações e .
recomendações à SUSEP e CISET/MF. Entende, ainda, que o Tribunal deve efetuar diversas sugestões ao
Sr. Ministro de Estado da Fazenda. Finalmente, propõe que sejam enviadas cópias da Decisão que vier a
ser adotada, bem como do Relatório e Voto que a fundamentarem, a diversas autoridades e órgãos (fls.
136/147).
O Diretor manifesta-se concordante com a essência das providências sugeridas pelo
Assessor, exceto com relação à divulgação ao público das reclamações recebidas contra cada empresa,
porquanto a divulgação sistemática de reclamações por parte da Autarquia sem a devida apuração pode
vir a se tornar instrumento de concorrência desleal por meio de difamação de empresas atuantes em
segmento no qual a credibilidade das empresas é, especialmente, fundamental à sobrevivência. Entende que
a sistemática proposta já existe, sendo realizada pelas unidades do serviço público especificamente
incumbidas da defesa do consumidor. Considera, ainda, que as proposições oferecidas devam sofrer
pequenos ajustes (fls. 148/153).
A Secretária manifesta-se de acordo com a proposta do Diretor (fls. 153).
É o Relatório.

VOTO

Após a realização da presente auditoria, foram sancionadas, recentemente, a Lei n° 9.656,
de 03/06/98, e a Medida Provisória n° 1.665, de 4/06/98, que dispõem sobre os planos e seguros privados
de assistência à saúde.
Nos termos do art. 5° da citada Lei, compete à Superintendência de Seguros Privados SUSEP, de acordo com as diretrizes e resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, sem
prejuízo das atribuições previstas na legislação em vigor (algumas delas já citadas no presente Relatório):
autorizar os pedidos de constituição, funcionamento, cisão, fusão, incorporação, alteração ou transferência
do controle societário das operadoras de planos de assistência à saúde; fiscalizar as atividades das
operadoras de planos privados, aplicando, quando for o caso, as penalidades cabíveis; estabelecer critérios
gerais para o exercício de cargos diretivos dessas operadoras, procedendo, quando necessário, à liquidação
daquelas que tiverem cassada a autorização para funcionar no País; promover a alienação da carteira de
planos ou seguros das operadoras.
rain_bjb_ 160p \processos do BJ13 \ 1998 \ dl
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De acordo com as informações fornecidas pela SUSEP, existiam, no ano de 1995, 130
seguradoras operando no País, distribuídas nas seguintes localidades: SP (60); RJ (37); RS (18); PR (6);
MG (3); BA (2); DF (1); ES (1); GO (1); e PE (1).
Observa-se que os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul abrigam,
juntos, quase 90% das seguradoras, o que demonstra uma certa concentração.
Assinala a Equipe de Auditoria que essa diferença, em relação aos países que já
implantaram a abertura do mercado, está nos ramos de seguros negociados. No Brasil, a arrecadação dos
chamados seguros elementares (coisas e bens) está em torno de 70% dos prêmios totais, creditando-se os
outros 30% ao ramo vida e saúde Nos países mais desenvolvidos, estes últimos chegam a superar os
elementares (fls. 10)
De acordo com levantamentos efetuados por especialistas, há ainda espaço razoável para o
crescimento do mercado doméstico, cujos valores movimentados situam-se na faixa de 2% a 3% do
Produto Interno Bruto - PIB, enquanto que nos mercados mais desenvolvidos é comum os prêmios
arrecadados alcançarem 6% a 9% do PIB
Cabe à SUSEP, por força do disposto no Decreto-lei n° 73/66, efetuar a fiscalização da
constituição, organização, funcionamento e operações das sociedades seguradoras.
Ocorre, consoante apontado pela Equipe, que alguns fatores operacionais têm contribuído
para que a SUSEP não venha alcançando essa missão.
Com efeito, as tarefas executadas pelo Departamento Técnico-Atuarial - DETEC exigem
profissionais com profundos conhecimentos no cálculo atuarial. Não existem na SUSEP pessoas
suficientes com esse conhecimento técnico, principalmente nas áreas de previdência privada e saúde. A
entidade utiliza-se da mão-de-obra de estagiários, o que acarreta queda na qualidade e na produtividade,
pela inexperiência inicial e pela alta rotatividade de pessoal.
A falta de técnicos em atuária, o grande volume de processos, inclusive de reclamações, a
serem analisados e a complexidade das atividades inerentes aos mercados inviabilizam a execução de uma
das atribuições mais importantes do DETEC, que é o estudo e o desenvolvimento de trabalhos que
colaborem para o aprimoramento desses mercados. Como conseqüência, a SUSEP deixa de ter
informações relevantes para a tomada de decisões orientadoras, regulatórias e de controle. Perdem
também as empresas e entidades participantes dos sistemas pela falta de relatórios específicos que orientem
suas ações.
O Estado de São Paulo, como visto, é bastante representativo em termos de mercado
• nacional. Contudo, a estrutura do seu Departamento na cidade correspondente era de um analista técnico,
cinco agentes executivos (nível médio) e dois procuradores autárquicos para conduzirem os trabalhos sob
sua responsabilidade. Com isso, praticamente inviabiliza-se a execução de inspeções em maior quantidade
no principal centro do mercado nacional.
Diante disso, julgo conveniente que o Tribunal dê conhecimento da Decisão que vier a ser
adotada, bem como do Relatório e do presente Voto, ao Titular do Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado.
Uma outra questão que reputo relevante refere-se aos empréstimos às massas. Consoante
registrado no Relatório da Equipe (fls. 57, subitem 11.3), a SUSEP realiza empréstimos às massas quando
as mesmas não dispõem de recursos para arcar com o custeio da liquidação (despesas como salários dos
encarregados pela liquidação, aluguel, condomínio, editais de vendas de ativos, etc.), visando, assim, á
impedir que o processo fique paralisado.
O art. 106 do Decreto-lei n° 73/66 concede à SUSEP comissão de 5% sobre o ativo
apurado nos trabalhos de liquidação. Já o art. 82 do Decreto n° 60.459/67 determina que dessa comissão
receberão o liquidante e os seus funcionários. Assim sendo, fica claro, inicialmente, que esses encargos são
min_bjb_160p proce-ssos do BJB\1998\ dI
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de inteira responsabilidade da massa, pois os recursos são obtidos do ativo.
Até 31/12/94 os empréstimos da SUSEP alcançavam o total de R$ 1.136.957,08. Por
outro lado, o montante das dívidas das massas junto à SUSEP em 31/01/96 atingiu R$ 3.054.407,09 (fls.
57).
Ressalta a Equipe (fls. 58) que a Procuradoria-Geral da SUSEP sedimentou entendimento
de que a Autarquia não possui autorização legislativa para conceder empréstimo às massas, mas como não
poderia abdicar-se do dever legal de conduzir o processo, respaldaria esses empréstimos como
adiantamentos previstos na Lei de Falências, que é aplicada nos casos omissos, caracterizando essec
empréstimos como encargos da massa para fins de inscrição nos quadros de credores.
A fim de se obter maior entendimento sobre o assunto, entendo oportuno que o Tribunal
efetue determinação no sentido de a CISET/MF manifestar-se nas próximas contas da SUSEP a respeito
de tais empréstimos.
Merece registro, consoante apontado no Relatório da Equipe deste Tribunal (fls. 73), que
a SUSEP vem implementando, desde o exercício de 1994, programa de qualidade e produtividade,
demonstrando urna iniciativa saudável na busca de alcançar. com maior eficiência e eficácia, seus objetivos
institucionais. Referido programa vem conseguindo identificar problemas a serem corrigidos (definição de
rotinas, atualização dos manuais, etc.), além de contribuir para um maior engajamento nas relações entre
os servidores da entidade.
Por outro lado, algumas das propostas da Unidade Técnica dizem respeito diretamente ao
poder discricionário da Entidade quanto à forma de melhor conduzir suas atividades, razão pela qual
considero dispensável efetuar algumas das propostas formuladas (fls. 148/153)
Diante do exposto, acolho, na quase totalidade, a proposta da r SECEX e VOTO no
sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 22 de julho de 1998.

BENTO JOS B GARIN
Ministre Relator
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DECISÃO N° 446/98 - TCU - Plenário
Processo n° 009.523/96-0 (c/ 3 volumes anexos)
Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria Operacional.
Responsável: Márcio Serôa de Araújo Coriolano.
Entidade: Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: r SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1) determinar à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP que:
abstenha-se de interromper, salvo no caso de impossibilidade de fato ou de direito, as
• apurações de denúncias contra entidades/sociedades sob sua fiscalização, em obediência ao disposto no
art. 2° do Decreto-lei n° 73/66, no inciso I do art. 3° da Lei n° 6.435/77, no art. 2° do Decreto-lei n° 261/67
e no inciso IV do art. 117 da Lei n°8.112/90;
observe o disposto no § 2° do art. 49 da Resolução/CNSP n° 14/95, aceitando a interposição
de recursos contra penalidade pecuniária tão-somente mediante a apresentação do comprovante de
depósito da multa aplicada;
não releve ações irregulares praticadas por entidades sujeitas a sua fiscalização, aplicando,
quando for o caso, a devida penalidade, nos termos do disposto nos Decretos-leis n's 73/66 e 261/67;
observe o disposto no art. 2° da Lei n° 5.627/70, abstendo-se de prática comissiva ou omissiva
passível de resultar na suspensão da indisponibilidade dos bens dos ocupantes dos cargos ali
mencionados;
suspenda a prática de conceder empréstimo sem base legal, em especial às massas liquidandas
sob sua administração, cuja situação econômico-financeira não permita o adimplemento futuro da
obrigação assumida;
adote, com a urgência necessária, sistemática de acompanhamento e controle dos processos de
liquidação extrajudicial e do desempenho dos liquidantes, especialmente quanto aos seguintes
procedimentos: f.1) créditos da Autarquia contra massas liquidandas; f.2) elaboração tempestiva,
completa e apropriada dos quadros de credores; f.3) atualização contábil das massas; f.4)
responsabilização dos liquidantes nos casos de omissão ou de ação irregular; f.5) providências já
adotadas com vistas à liquidação; f.6) providências restantes para a finalização do regime especial;
não cancele representações formuladas por terceiros contra empresas seguradoras, exceto no
caso de elementos supervenientes capazes de modificar o entendimento anterior;
observe o disposto no art. 121 do Decreto-lei n° 73/66 relativamente à necessidade de se
remeter ao Ministério Público cópia de processo em que for apurada qualquer infração penal;
realize estudos sobre a conveniência e a oportunidade de:
interagir junto às unidades competentes do Poder Público com o objetivo de que
sejam regulamentadas as providências a serem adotadas pela Autarquia e seus prepostos quando da
ocorrência de insuficiência de recursos para o prosseguimento das liquidações extrajudiciais;
propor ao Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP a criação de fundo
especial de garantia dos créditos dos segurados, dos subscritores de títulos de capitalização e dos
participantes de planos abertos de previdência privada, considerando-se que a Lei n° 6.435/77 e os
Decretos-leis de nos 73/75 e 261/67 determinam que a SUSEP e o CNSP devem atuar no sentido de
defender os interesses dessas pessoas e que esses mesmos dispositivos legais atribuem ao CNSP a
prerrogativa de adotar tal medida;
propor ao CNSP as modificações consideradas cabíveis na Resolução CNSP n°
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14/95, de forma que os recursos impetrados sejam encaminhados à consultoria jurídica nos casos em que
o Relator julgar necessária tal providência, a fim de diminuir a sobrecarga naquela unidade com a
prestação de serviços eventualmente desnecessários;
agilize as medidas com vistas a conferir maior eficiência no acompanhamento das
reservas técnicas das companhias seguradoras, especialmente no que se refere aos investimentos
realizados nos mercados financeiro e de capitais;
proceda à definição dos níveis mínimos de margem de solvência exigidos
relativamente às operações de seguro de vida individual, de capitalização e de previdência privada.
j) adote providências objetivando conferir maior grau de eficiência às atividades relacionadas
com a análise de processos a cargo do Departamento Técnico-Atuarial/DETEC, bem como às
relacionadas com os estudos e elaboração de relatórios técnicos a cargo desse Departamento;
1) dote a unidade encarregada da execução da rotina de atendimento ao público, assim como da
auditoria interna e o Departamento de Controle Econômico de recursos humanos e materiais adequados
ao desempenho das suas respectivas atividades;
assegure, no tocante aos processos relativos a regimes especiais a cargo dessa Autarquia, o
direito à ampla defesa aos administradores das respectivas instituições;
confira maior celeridade à tramitação dos processos apreciados pelo Conselho Diretor,
instituindo, se necessário, rotinas de forma a contemplar a definição de prazos máximos;
providencie, com a urgência necessária, a constituição de uma base de dados que possibilite
regulamentar o acompanhamento da situação das sociedades de capitalização e de previdência privada
aberta;
adote medidas visando a fortalecer o Departamento em São Paulo, considerando, dentre
outros aspectos, as questões relacionadas com a carência de recursos humanos, automação e
simplificação de procedimentos e rotinas;
adote ações objetivando esclarecer a população usuária dos serviços prestados pelas
entidades e sociedades fiscalizadas pela SUSEP a respeito dos direitos que lhe assistem na qualidade de
consumidores, atuando, se conveniente, em conjunto com entidades de classe e demais pessoas jurídicas
eventualmente interessadas, incluindo-se, dentre as ações, a divulgação dos serviços do tipo " DISQUESUSEP", já existentes;
agilize, doravante, os processos de liquidação extrajudicial, em especial nos casos em que o
ativo total seja de proporções mínimas se comparado com as necessidades da massa liquidanda, de modo
a evitar a continuidade de processos de liquidação antieconômicos, a exemplo de que ocorria com a
liquidação da Cia. Interestadual de Seguros;
agilize a implantação de sistema informatizado que auxilie no cumprimento da Resolução
CNSP n° 14/95, mediante controle do atendimento das intimações enviadas, seguindo da pronta adoção,
de fato, das providências necessárias à inscrição e cobrança de dívida ativa, nos casos de desobediência;
interaja junto ao Instituto Nacional do Seguro Social no sentido de formalizar, se for o caso,
acordo que facilite, sem prejuízo da observância de dispositivos legais pertinentes, a emissão das
certidões necessárias às vendas de imóveis pertencentes às massas liquidandas sob administração da
SUSEP.
8.2) determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda que faça constar quando
do exame das próximas contas da SUSEP:
manifestação a respeito do cumprimento das medidas ora determinadas a essa Autarquia
(subitem 8.1 retro);
pronunciamento a respeito do ressarcimento dos valores emprestados pela Autarquia às
massas liquidandas, especialmente quanto à Companhia Urano de Capitalização, quantificando os valores
e procedendo à devida apuração de responsabilidade, instaurando, se for o caso, a competente tomada de

-121--

•

efertir T. (9. CSa n"
Secretária do Plena&
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
GABINETE DO MINISTRO BENTO JOSÉ BUGARIN

contas especial.
8.3) determinar a remessa desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, aos
Exmos. Srs. Presidente do Congresso Nacional, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família
da Câmara dos Deputados, Ministros de Estado da Fazenda e da Administração Federal e Reforma do
Estado, ao Conselho Nacional de Seguros Privados, à CISET /MF e à SUSEP.
8.4) determinar a divulgação da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam, na publicação " AUDITORIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO", consoante
Resolução TCU n° 081/97.
Ata n° 28/98 - Plenário
Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin
(Relator) e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.
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Grupo I - Classe V - Plenário
-TC-002.838/97-4
-Natureza: Relatório de Auditoria Oper acional.
-Unidade Jurisdicionada: Secretaria da Comissão Interministerial
para os Recursos do Mar - SECIRM.
-Vinculação Ministerial: Ministério da Marinha.
-Ementa: Auditoria Operacional. Capacitação em Avaliação de
Programas Públicos. Programa de Levantamento da Plataforma
Continental - LEPLAC. Programa de Avaliação do Potencial
Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva REVIZEE. Utilização das melhores técnicas disponíveis. Probabilidade
elevada de aceitação do trabalho final pela instância competente. Curso
de execução indica possibilidade de conclusão do projeto antes de
expirar o prazo fixado pela CNUDM (LEPLAC). Modelo
administrativo adequado no que alude à comunidade cientifica
(REVIZEE). Necessidade de estreitar relação entre a Gerência do
Projeto e o seu braço executor do (REVIZEE). Recomendações.
Juntada. Envio de cópias às entidades auditadas.

RELATÓRIO

Cuidam os autos do Relatório de Auditoria Operacional realizada pela Terceira Secretaria
de Controle Externo - 3' SECEX deste Tribunal junto aos Programas Governamentais de Levantamento
da Plataforma Continental Brasileira - LEPLAC e de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos
Vivos na Zona Econômica Exclusiva - REVIZEE, os quais encontram-se sob a coordenação da Secretaria
da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar - SECIRM.
A Auditoria em questão está inserida, no âmbito desta Corte, no rol de ações alusivas ao
2
Projeto de Capacitação em Avaliação de Programas Públicos, o qual envolveu, em etapa precedente, a
participação de corpo técnico deste Tribunal em treinamento aplicado pela Virginia Polytechnic Institute
and State University, orientado para a "Avaliação de Programas Públicos", com o apoio da National
Academy of Public Administration - NAPA - e da Fundação Getúlio Vargas - FGV.
Constitui, assim, iniciativa pioneira neste Tribunal, acionada quando da gestão do insigne
Ministro Marcos Vilaça e recepcionada, com integral apoio, na administração atual, sob a condução do
ilustre Ministro Homero Santos, com o intuito de promover a implantação e a disseminação das técnicas
concernentes à avaliação de programas no universo das atividades-fim desta Casa
Processadas as devidas compatibilizações conceituais entre os ensinamentos hauridos na
etapa de treinamento e o modus operandi praticado na esfera da Administração Pública Brasileira,
tomou-se a decisão de selecionar o projeto-piloto da área de Defesa, a partir da análise dos
projetos/atividades, e respectivos desdobramentos, constantes do Orçamento da União, exercício de 1995,
em favor dos Ministérios Militares.

1 . \\min-lmr_482\c\zarquivo\voto1998\00283897.doc

•

•

—1 2 3—

Tribunal de Contas da União

(9 -00
oen tt it.
,aAa 40

TC-002.838/97-4

‘") SW es

Para tal desiderato, as informações obtidas foram analisadas à luz dos critérios estabelecidos
pela SAUDI, quando da versão final da proposta de implementação da 5' etapa do Programa de
Capacitação em Avaliação de Programas Públicos (anexa ao Memorando n° 41/96/SAUDI, de 16/09/96).
Os aludidos critérios dispunham que os programas de governo selecionados como projetos-piloto
contemplassem as seguintes condições:
estar relacionados a uma das áreas temáticas previamente selecionadas pelo TCU
5.1.
(Meio-Ambiente, Defesa, Saúde, Educação, Infra-Estrutura e Receita);
5.2.

constar, preferencialmente, do PPA, da LDO/97 e do Plano Brasil em Ação;

5.3.

ser considerados relevantes no âmbito de atuação da SECEX;

ter seus objetivos vinculados diretamente à oferta de bens/serviços à população e metas
5 .4.
especificadas de modo quantitativo.
No que concerne à área de Defesa, foi ressalvado, de pronto, que o atendimento às
condições estabelecidas no item 5.2 pregresso não seria factível, visto que esta área não figurava no Plano
Brasil em Ação.
A 3' SECEX propôs, então, que o Projeto 03.010.0055.2095.0001 - Levantamento da
Plataforma Continental - LEPLAC, sob a responsabilidade da Secretaria da Coordenação Interministerial
dos Recursos do Mar - SECIRM, constasse como Projeto-Piloto da Área de Defesa.
Pleiteou, ainda, a inclusão do Projeto Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva REVIZEE, dada a estreita correlação mantida com o Projeto LEPLAC.
Ao justificar tais proposições, a Unidade Técnica realçou o fato de ter considerado
(Memorando n° 223/96/3' SECEX):
tratar-se de atividades finalísticas, que buscam disponibilizar um bem à população (o
9.1.
território marítimo, devidamente delimitado com seus correspondentes recursos vivos e minerais
mapeados, com vistas à exploração e consecução da soberania brasileira sobre o citado espaço);
9.2.

apresentarem resultados passíveis de mensuração; e

ser viável a obtenção, junto a outras entidades, de opiniões ou pareceres, com um grau
9.3.
aceitável de isenção, acerca dos métodos e técnicas neles utilizadas.
A definição das ações governamentais que passariam a integrar o projeto-piloto das
Unidades Técnicas envolvidas no Projeto de Capacitação em Avaliação de Programas Públicos ocorreu
mediante a Decisão n° 721/96 - TCU - Plenário (TC-015.886/96-4), a qual firmou compreensão no sentido
de que caberia à SAUDI, em coordenação com as Unidades envolvidas, promover a realização de
auditorias operacionais nas áreas indicadas.
As auditorias em questão constaram do Plano de Auditoria do 1° semestre/97, aprovado, à
época, por meio da Decisão n° 846/96 - TCU - Plenário.
Assim, ao longo do exercício de 1997, deu-se cunho prático ao que fora deliberado,
realizando a 3 a SECEX a Auditoria Operacional de que se cuida nesta oportunidade, a qual está
estruturada a partir dos seguintes tópicos: Apresentação, Resumo, Antecedentes, Planejamento,
2 . \\min-Imr_482\c\zarquivo\voto1998\00283897.doc

-124re. - •

Tribunal de Contas da União

(5Gntva
?

om

tTC-002.838/97-4

Implementação (Projeto LEPLAC e Projeto REVIZEE), Respostas às Questões de Avaliação e Propostas
de Encaminhamento.
O conteúdo do bem elaborado trabalho passa a fazer parte integrante deste Relatório, sendo
reproduzido na íntegra, sob a forma de anexo, logo após as peças correspondentes ao Voto deste Relator.

VOTO

Há que se louvar, desde logo, a importância da iniciativa pioneira adotada no âmbito deste
Tribunal de investir na qualificação de profissionais, do seu corpo técnico, para a avaliação de Programas
Públicos
4

A medida em questão não foi concebida de modo tópico, dissociada de um contexto
2.
evolutivo capaz de disseminar resultados e assegurar novas técnicas de trabalho. Muito pelo contrário, sua
abordagem é sistêmica e visa inserir, definitivamente, metodologia de trabalho inovadora no rol das
atividades teleológicas desenvolvidas no labor cotidiano deste Tribunal.
Cabe ter presente que esta Casa, em constante e proficuo intercâmbio com Entidades de
Fiscalização Superior - EFS sediadas em outros países, tem verificado uma nova tendência internacional,
qual seja: tais entidades, sem olvidar das suas atribuições tradicionais de zelar pelo cumprimento das
normas legais aplicáveis à boa prática administrativa, estão procurando ampliar o campo de atuação que
lhes são afetos, conferindo ênfase a um controle mais finalístico das ações governamentais.
O próprio Governo Brasileiro, ao avançar no campo do contrato de gestão e da
privatização das concessionárias de serviço público, demonstra indeclinável tendência para o alinhamento
do País à nova ordem mundial, o que, pela ótica interna, reclama efetiva resposta por parte deste Tribunal,
ensejando o aperfeiçoamento das técnicas de fiscalização.
Importante passo nesse sentido foi dado com a edição do Manual de Auditoria de
Desempenho, elaborado pela SAUDUSEGECEX, que já incorpora os resultados então alcançados nas
etapas percorridas pelo multicitado Programa de Capacitação em Avaliação de Programas Públicos.

lew

No que se refere à Auditoria Operacional em apreço, faço consignar os meus encômios à
equipe técnica da 3' SECEX, pelo profissionalismo com que lograram executar a missão que lhe foi
confiada
O assunto examinado foi abordado de forma didática, favorecendo, entre outros aspectos, a
compreensão da metodologia utilizada, do aparato legal associado aos Programas LEPLAC e REVIZEE,
dos objetivos inerentes a cada ação, da situação atual dos trabalhos, da pertinência das técnicas escolhidas
na condução dos Programas e dos aspectos gerenciais associados ao assunto.
No que se refere ao modelo de avaliação utilizado nesta Auditoria Operacional, a
metodologia de trabalho foi inspirada nos normativos do General Accounting Office - GAO, Entidade de
Fiscalização Superior dos Estados Unidos da América do Norte, o qual classifica as questões de avaliação
em três tipos distintos, a saber:
•

questões descritivas - voltadas para a descrição detalhada das condições específicas de
8.1.
implementação do programa, examinando: as origens e a história do programa, os objetivos estabelecidos,
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o contexto de operação, os recursos alocados, o desempenho alcançado, a identificação de problemas
potenciais e as áreas onde o programa pode ser ampliado, modificado ou aprimorado;
questões normativas - voltadas para a verificação dos resultados observados em
8.2.
comparação com o desempenho esperado do programa, conforme descrito em lei específica ou
instrumento próprio de planejamento que estabeleça os objetivos e as metas a serem alcançadas;
questões de causa e efeito - preocupam-se em verificar em que medida os resultados
8.3.
observados podem ser atribuídos ao programa e, até mesmo, identificar os resultados não esperados.
Nesse sentido, ocupam-se em estabelecer as relações de causa e efeito, possíveis de serem comprovadas
com uma determinada margem de segurança.
Todavia, no que alude aos programas LEPLAC e REVIZEE, a equipe de auditoria
9.
compreendeu não serem aplicáveis a eles, ao menos no momento, questões de avaliação do tipo impacto.
Concorreram para tal entendimento os seguintes aspectos:
LEPLAC — não há, "atualmente, tecnologia para, a custos compensatórios, explorar os
L
recursos presentes na nova área da plataforma continental que poderá vir a ser agregada; logo, a avaliação
dos beneficios aduzidos pelo programa fica prejudicada (no entanto, caso o programa não atinja seus
objetivos, dentro do prazo fixado e utilizando técnicas apropriadas, qualquer pretensão de expansão da
margem continental brasileira não mais será possível)", e
REVIZEE — "o estágio inicial dos trabalhos a ele ligados ainda não permite (nem permitirá
9.2.
nos próximos 2 anos, pelo menos) a avaliação de seus efeitos."
Com relação ao Programa LEPLAC, o presente Trabalho de Auditoria destaca valiosas
informações e alcança as compreensões que se seguem:
10.1.

Objetivo:

"O Programa de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC), aprovado
pelo Decreto n° 98.145, de 15/09/89, tem como propósito estabelecer o limite exterior da plataforma
continental do Brasil, no seu enfoque jurídico, de conformidade com os critérios estabelecidos a esse
respeito pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), em especial no que se
refere àquelas regiões em que tal limite possa ultrapassar as 200 (duzentas) milhas marítimas." ;
10.2.

Resultado Esperado:

"O resultado mais importante, e fundamental, do LEPLAC deverá ser o de embasar a
pretensão política brasileira junto à ONU, com vistas a incorporar área marítima de extensão considerável,
sobre a qual o País poderá exercer direitos de soberania para efeitos de exploração e aproveitamento de
seus recursos minerais e de outros recursos não-vivos do leito do mar e respectivo subsolo, bem como dos
organismos vivos pertencentes a espécies sedentárias. Com base nos dados de que até o momento se
dispõe, prevê-se que, ao término dos trabalhos do LEPLAC, o Brasil venha a apresentar um novo limite
exterior de sua plataforma continental, cientificamente fundamentado, representando um acréscimo de
cerca de 700.000 km2 ao espaço brasileiro, além dos 3,5 milhões referentes às 200 milhas marítimas,
totalizando uma área de 4,2 milhões de km 2 , área equivalente à da Amazônia";
10.3.

Questões de Avaliação Consideradas:
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"Com que segurança se pode afirmar que as técnicas utilizadas serão aceitas pelos
10.3.1.
organismos internacionais?" e
"Até que ponto se pode dizer que a utilização das técnicas adotadas permitirá a conclusão
10.3.2.
do levantamento no prazo estipulado?"
10.4.

Conclusões Alcançadas:

"foram utilizadas as melhores técnicas disponíveis para se alcançarem os resultados
10 4 1
estipulados para o LEPLAC, de acordo com os critérios técnicos definidos na Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar",
a ausência de previsão legal explícita de um organograma, no escopo da Diretoria de
10.4.2.
Hidrografia e Navegação — DHN/MIVI, que comporte os recursos humanos empregados na implementação
do LEPLAC, sujeita a alocação de pessoal ao Programa a eventuais mudanças políticas de condução
daquela Diretoria, fato que pode vir a interferir negativamente no atingimento dos objetivos no prazo
fixado,
"o fato de a Petrobrás necessitar de alguns tipos de dados, tais como a definição do pé do
10.4.3.
talude continental e da linha isobática de 2.500 metros, a serem produzidos pela DHN, para que ela possa
concluir as atividades sob sua responsabilidade, foi identificado como um possível ponto de
estrangulamento no desenvolvimento das tarefas do LEPLAC";
"a elaboração do relatório final e proposta política, tendo em vista os constantes
10.4.4.
estreitamentos de prazo sofridos nas diversas versões anuais do cronograma, além de estar sob a
responsabilidade do Comitê Executivo, carente de uma infra-estrutura de pessoal com dedicação exclusiva
para sua prontificação -, foi considerada uma fonte de preocupação significativa";
"a já prevista ausência de participação da Petrobrás em futuras recoletas de dados
10.4.5.
atualmente sob sua responsabilidade de aquisição e análise, para subsidiar uma eventual reanálise das
informações já adquiridas, pode vir a se tornar um problema considerável";
"o fato de o sistema de controle de custos adotado pela DHN e pela Secretaria da Comissão
10.4.6.
Interministerial dos Recursos do Mar — SECIRM — não computar na totalidade dos gastos as despesas do
pessoal envolvido com o programa LEPLAC, procedimento extremamente freqüente nos órgãos da
administração pública, foi também considerado uma fragilidade, por transmitir uma falsa noção acerca do
custo total do Projeto";
10.5.

Síntese das Conclusões Alcançadas

quanto à primeira pergunta de avaliação (subitem 10.3.1 precedente), considerando que as
10.5.1.
técnicas utilizadas no LEPLAC são similares às empregadas por outros Estados envolvidos em trabalhos
semelhantes e que o emprego dessas técnicas já era dominado pelos entes executores do Projeto, a
probabilidade de o trabalho final ser aceito pela Comissão de Limites da ONU pode ser considerada alta;
10.5.2.

no tocante à segunda pergunta de avaliação (subitem 10.3.2 pregresso):

tendo em vista as fragilidades descritas nos subitens 10.4.2 a 10.4.4 retrocitados, referentes
10.5.2.1.
às conclusões acerca do LEPLAC, pode ser considerada baixa a probabilidade de se obterem produtos
finais desse Programa no ano de 2001, conforme cronograma existente, probabilidade essa que se entende
poderia ser incrementada, caso atendidas as recomendações apresentadas; e
5 . \\min-lmr_482\c\zarquivo\voto1998\00283897.doc

-1 2 7 Tribunal de Contas da União

(5°1°
PW°3TC-002.838197-4

"por outro lado, ressaltando ainda a necessidade de se atentar para os aspectos objeto das
10.5.2.2.
mencionadas recomendações, mesmo que implementando pequenas variações das iniciativas propostas, é
considerada alta a probabilidade de se conseguir finalizar o trabalho antes do prazo previsto pela CNUDM,
ou seja, novembro de 2004".
No que alude ao Programa REVIZEE, a Auditoria Operacional situa aspectos de realce e
11.
firma entendimentos importantes, como indicado a seguir:
11.1.

Objetivo:

„... proceder ao levantamento dos potenciais sustentáveis de captura dos recursos vivos na
Zona Econômica Exclusiva - ZEE, com o fito de atingir as seguintes metas:
inventariar os recursos vivos na ZEE e as características ambientais de sua ocorrência,
determinar suas biomassas; e
estabelecer os potenciais de captura sustentável."
Além da finalidade acima indicada, "o Programa pretende, ainda, a partir do conhecimento
das variáveis ambientais, estabelecer correlações e inferências que garantam uma visão abrangente de sua
dinâmica e sazonalidade, por considerar que o mero retrato dos recursos vivos da região, sem o
conhecimento do respectivo ambiente, seria de pouca utilidade."
11.2.

iks

Resultados Esperados:

"Os principais resultados esperados do Programa REVIZEE são:
preparação e habilitação do Brasil para atender ao disposto na Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar, no que se refere aos recursos vivos marinhos da ZEE;
determinação das biomassas e potenciais de captura dos recursos pesqueiros demersais
(peixes, crustáceos e moluscos), em toda a ZEE,
determinação das biomassas e potenciais de captura dos recursos pesqueiros pelágicos
pequenos e grandes (sardinhas, anchoítas, atuns e afins, lulas, tubarões e outros), em toda a ZEE;
determinação das variações das condições ambientais na ZEE que provocam oscilações
espaciais e sazonais na distribuição dos recursos pesqueiros;
proporcionar ao setor pesqueiro oportunidades para a diversificação da frota pesqueira
existente e melhoramento do aproveitamento do parque industrial instalado, favorecendo a recuperação de
estoques tradicionais, hoje intensamente explorados;
abrir uma nova fronteira para a pesca no Brasil, proporcionando uma oportunidade para o
aumento da frota realmente oceânica destinada ao aproveitamento dos recursos vivos nas áreas mais
afastadas da ZEE; e
incrementar a capacidade de pesquisa pesqueira no país, com a incorporação de novos
meios flutuantes, instrumental cientifico e pessoal qualificado em nível nacional."
11.3.

Questão de Avaliação Considerada:

"Até que ponto se pode afirmar que o modelo descentralizado de implementação das ações
do Programa REVIZEE viabilizará o atingimento de seus objetivos?"
11.4.

Conclusões Alcançadas:

"o nível de participação e envolvimento do setor pesqueiro, tanto no Comitê Executivo
11.4.1.
quanto nos Subcomitês Regionais SCOREs, é significativamente baixo, apesar de serem relevantes os
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interesses envolvidos e diretamente motivadores de sua participação, já que os dados advindos da
execução do programa serão de grande valia para a área de pesca;"
"a carência de meios flutuantes adequados para a implementação do REVIZEE surge como
11.4.2.
fator, de um lado, limitante ao atingimento dos objetivos do Programa e, de outro, indutor de um possível
aumento de seus custos;"
"o nível de controle exercido pelo Comitê Executivo sobre as coordenadorias regionais, no
11.4.3.
que se refere à identificação das necessidades locais dos diversos Subcomitês Regionais (SCOREs),
poderia ser mais efetivo e tempestivo, por intermédio da realização de reuniões de âmbito nacional com
vistas a padronizar as ações resultantes dessas demandas e, até mesmo, garantir correções ou ajustes que
se mostrassem necessários quando do implemento das ações executivas do REVIZEE"; e
"tendo em vista que as informações referentes à capacidade de captura, também exigidas
11.4 4.
pela CNUDM para serem cotejadas com as referentes ao potencial de captura, não serão objeto de
levantamento por parte do Programa REVIZEE, devendo ser satisfeitas por ações do Grupo Executivo do
Setor Pesqueiro (GESPE), seria desejável que as ações do GESPE e do REVIZEE fossem próximas e
sintônicas".
11.5.

Síntese das Conclusões Alcançadas:

"pode-se concluir, por um lado, que o modelo administrativo, em sua forma matricial e
11 5.1.
descentralizada, tem-se mostrado suficientemente adequado para o REVIZEE, no que se refere à
comunidade científica, que demonstra certa habitualidade no desenvolvimento de atividades sob tal modelo
de administração," e

•

"por outro lado, entende-se necessária a instituição de mecanismos que promovam uma
11 5 2
maior aproximação entre a gerência do Projeto, na pessoa dos integrantes do Comitê Executivo, e o braço
executor do REVIZEE, representado pelos SCOREs, de modo a permitir a identificação mais tempestiva
das necessidades deste por parte daquela, com vistas, principalmente, a evitar, ou corrigir com maior
oportunidade, desvios dos objetivos estabelecidos para o Programa, que eventualmente ocorram,
considerando-se que a implementação de medidas propostas pela Equipe de Auditoria poderia contribuir
nesse sentido."
Depreende-se, a partir das informações pertinentes aos Projetos LEPLAC e REVIZEE
sumariados neste Voto, e detidamente examinados no corpo da Auditoria Operacional, que os Programas,
conexos por natureza, possuem importância capital para o destino do nosso País.
Não se pode desconhecer que a feição atual de uma nação é fruto dos seus traços históricos
e o seu futuro uma contingência das ações encetadas no presente.
Há quase 500 anos o caminho do mar atrelou a nossa história à dinâmica de uma intrépida
civilização sediada no velho mundo.
A cultura náutica lusitana, que apresentava feitos memoráveis já em 1418 (chegada à ilha da
Madeira), aprimorada pela execução do extenso plano de pesquisas geográficas iniciado pelo infante D.
Henrique e a sua famosa Escola de Sagres, ousou desafiar o mar desconhecido, acreditando na então
polêmica teoria da redondeza da terra, para perseguir o desafio maior de traçar um caminho marítimo para
as índias.
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Quando das divergências surgidas entre Portugal e a Espanha, logo após o descobrimento
16
da América por Cristóvão Colombo (1492), a solução negociada aconteceu com a celebração do Tratado
de Tordesilhas (1494), o qual dispunha que, a partir da linha divisória traçada imaginariamente a 370
léguas a oeste de Cabo Verde, as terras a leste desse marco seriam de Portugal e as terras a oeste da
Espanha
Tem-se, pois, a criação de um vínculo legal antes mesmo que os desígnios da História
estabelecessem o momento da descoberta material, realizada por Cabral, e seus comandados em 22 de abril
de 1500
Desde então, o curso da atividade econômica, requisito principal à efetivação do
assentamento populacional iniciado pelos nossos colonizadores, esteve orientado para a exportação dos
nossos produtos, valendo-se da utilização das vias marítimas.
O pau-brasil, a cana-de-açúcar, os minérios e o café precederam a diversificação de
produtos que hoje compõem a pauta de exportação brasileira. Nesse ínterim, teve curso a era colonial,
transcorreu o tempo do Império e fez-se presente a etapa de vida Republicana.
O marco delimitado pelo meridiano de Tordesilhas foi ampliado pelo Tratado de Madri
(1750), trazendo contornos geográficos às terras portuguesas de então praticamente iguais à configuração
do atual mapa do Brasil.
2
O gigante contemporâneo de 8.511.965 km tem que estar capacitado a zelar, no presente,
pelo rico e vasto patrimônio territorial conquistado ao longo dos quase cinco séculos.
Com a atenção no presente e o sentido no futuro, o Brasil, na vanguarda dos
21.
acontecimentos que espreitam a chegada do novo milênio, não pode deixar de conquistar, também, o
direito de soberania, para efeitos de exploração e aproveitamento dos recursos naturais do leito e do
subsolo da plataforma continental situados além das 200 milhas marítimas.
O Capitão de Fragata Alexandre Tagore Medeiros de Albuquerque, com a autoridade de
especialista sobre o assunto, adverte (RMB 2° T/94 - págs. 113/119):
y.)
A exemplo dos ilustres e competentes brasileiros que nos antecederam, cujo trabalho
contribuiu para a delimitação de nossas atuais fronteiras terrestres - conferindo ao Brasil dimensões
geográficas continentais -, o Brasil hoje trabalha incansavelmente para aumentar, de modo
significativo, as áreas oceânicas em relação às quais exercerá seus direitos de soberania no que diz
respeito à exploração e ao aproveitamento dos recursos naturais da massa líquida, do solo e subsolo
marinhos.
É preciso, portanto, que toda a sociedade brasileira, consciente desse grande esforço que
vem sendo desenvolvido, contribua para a garantia desses direitos soberanos.
omissis
É preciso, finalmente, que, desde já, sejam adotadas medidas, em âmbito nacional, para a
constante e eficaz vigilância do que ocorre nos limites marítimos sob a jurisdição brasileira, com o
propósito de evitar, diríamos a médio prazo, qualquer tipo de questionamento em relação ao exercício
de nossa soberania, o que, efetivamente, está ocorrendo hoje em relação à Amazônia."
É de se reconhecer, assim, que o enfoque do País em relação ao mar não está mais resumido
às questões de defesa e de rotas marítimas, mas sim voltado para o conhecimento dos recursos naturais de
8 . \\min-lmr_482\c\zarquivo\voto1998\00283897.doc
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nossa zona econômica exclusiva e plataforma continental, de modo a orientar um manejo adequado desse
patrimônio, à luz dos legítimos interesses nacionais.
Destarte, consignando louvor pelo trabalho realizado pela 3' SECEX, Voto por que o
Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao descortino do Egrégio Colegiado.
T C.0 , Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 22 de julho de 1998
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DECISÃO N° 4 4 7/98 - TCU - Plenário

Processo n°: TC-002.838/97-4.
Classe de Assunto: V - Auditoria Operacional. Capacitação em Avaliação de Programas Públicos.
Programas de Levantamento da Plataforma Continental - LEPLAC e de Avaliação do Potencial
Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva - REVIZEE.
Interessado: Tribunal de Contas da União.
Unidade Jurisdicionada: Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar - SECIRM.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 3' SECEX.
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - com fulcro no inciso II do art. 194 do Regimento Interno, recomendar aos órgãos, a
seguir especificados, a promoção dos estudos de viabilidade indicados, devendo esta Corte de Contas, no
prazo de 90 dias, ser informada das conclusões alcançadas até então, bem como das providências
eventualmente adotadas;
8.1.1 - ao Ministério da Marinha, quanto a se criar, mesmo estando o Plano de
Levantamento da Plataforma Continental - LEPLAC - em adiantada fase de execução, uma unidade
organizacional formal no âmbito da DHN, que ampare a alocação dos recursos humanos envolvidos no seu
implemento, enquanto perdurarem as atividades a ele relacionadas;
8.1.2 - à Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, aos cuidados de seu
coordenador, Exm° Sr. Ministro de Estado da Marinha, quanto a se:
8.1.2.1 - adequar suficientemente o quantitativo de pessoal envolvido na elaboração da
Proposta Política (Relatório Final) do LEPLAC, a cargo do Comitê Executivo, com vistas a procurar
atender aos prazos estipulados no cronograma de execução do Projeto;
8.1.2.2 - estabelecer plano de acompanhamento passo a passo da confecção da Proposta
Política, .a cargo do Comitê Executivo, pelo Grupo de Trabalho Permanente para a Elaboração da
Proposta Política do LEPLAC, de modo a serem tempestivamente delimitados critérios de adequabilidade
e oportunidade - no tocante à definição de diretrizes e prioridades políticas - necessários ao
encaminhamento do documento em questão;
8.1.2.3 - estipular formalmente a participação da PETROBRÁS em eventuais missões que
se fizerem necessárias à recoleta de dados, cuja disponibilização originária foi por ela viabilizada,
especificando sua participação em ações efetivas ou em assessoramento àquela entidade que vier a
executar as ações de reaquisição ou reprocessamento desses dados;
8.1.2.4 - determinar, dada a relevância econômica e científica das informações levantadas no
decorrer do REVIZEE, e, ainda, considerando os custos inerentes à obtenção de todos esses dados, uma
cobrança de taxa para aqueles que delas se utilizassem comercialmente, ou mesmo, o estabelecimento de
reciprocidades por meio de acordos de cooperação técnica - parcerias com universidades e instituições de
pesquisa - para aqueles que priorizassem o enfoque científico desses dados obtidos;
8.2 - determinar à 3" SECEX que promova estudos, visando apresentar sugestões ao
Relator da matéria, sobre a possibilidade de aplicação de tratamento igualitário, na forma de retribuição
pecuniária, entre servidores civis e militares embarcados para a realização de campanhas do REVIZEE;
8.3 - determinar à SECON que promova estudos objetivando inserir na análise das contas
governamentais, relativas ao exercício de 1998, a recomendação desta Corte aos órgãos competentes do
Poder Executivo, no sentido de desenvolver sistemática contábil que possibilite, a qualquer momento, a
pronta visualização, tanto por parte dos respectivos gestores quanto pelos agentes de controle, dos custos
totais de cada subprojeto ou subatividade, aí compreendidos, inclusive, os decorrentes do pessoal a eles
alocado, bem como aqueles oriundos da utilização de meios materiais já de propriedade da União, ou
adquiridos por intermédio de outras dotações orçamentárias e com eles compartilhados;
10 . \\min-lmr_482\c\zarquivo\voto1998\00283897.doc
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8.4 - ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, quanto
à:
8.4.1 - criação de uma rubrica orçamentária específica para o Programa de Avaliação do
Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva - Projeto REVIZEE - no âmbito
do Ministério do Meio Ambiente, de modo a facilitar a contabilização dos custos do projeto e a permitir
um melhor cumprimento do cronograma de execução, vez que as entidades participantes teriam
conhecimento do montante real de recursos destinados às suas atividades;
8.4.2 - proporcionar oportunidade de participação no programa REVIZEE dos Ministérios
do Trabalho, do Planejamento, da Indústria, do Comércio e do Turismo e o das Relações Exteriores, tendo
em vista a vinculação dos interesses de tais pastas com o referido Programa, requerendo, inclusive,
daqueles que acenassem negativamente ao convite, justificativas para a falta de adesão;
8.4.3 - possibilidade de se criar, no programa REVIZEE, um atrativo de recursos externos
para o seu financiamento, por meio de inserção no projeto de um cunho ecológico, haja vista a constante
falta de recursos com que os administradores se deparam, a relevância do Projeto para o levantamento, a
sustentabilidade e preservação da biodiversidade marinha nacional e a factibilidade, afirmada por gestores
do REVIZEE, de a ele se agregar mais esse enfoque;
8.5 - com base no § 1° do art. 194 do Regimento Interno, determinar a juntada do presente
processo às contas da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, relativas ao
exercício de 1997, para exame em conjunto e em confronto; e
8.6 - autorizar o encaminhamento, às entidades auditadas, de cópia da deliberação ora
prolatada, devidamente acompanhada dos respectivos Relatório, Voto e anexo (f is. 05 a 97) .
Ata e 28/98 - Plenário
Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, 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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1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe VII - Plenário
TC-018.900/92-5
Natureza: Denúncia tornada ostensiva
Responsável: Edmundo Juarez
Entidade: Fundação Nacional de Saúde
Ementa: Regularização, mediante edição de leis, de situação de
ilegalidade apontada pelo Tribunal. Convalidação dos atos
anteriormente praticados. Inexistência de providências adicionais a
serem cumpridas. Arquivamento.
Na Sessão Plenária de 06.04.94, o Tribunal, ao apreciar processo de denúncia que tratava
de irregularidades na área de pagamento de pessoal da Fundação Nacional de Saúde, decidiu, dentre outras
providências (Decisão n° 206/94 - Sigilosa):
"8.1. transmitir à Direção da Fundação Nacional de Saúde - FNS que o regime correspondente a
duas jornadas de trabalho, na forma prevista no art. 4 0 da Lei n° 8.216/91, só alcança os servidores das
categorias funcionais de Médico de Saúde Pública, Médico de Trabalho e Médico Veterinário que
cumpriam, quando da edição da Lei n° 8.216/91, jornada de 40 (quarenta) horas semanais, sob a
modalidade de dois contratos individuais de trabalho, resultando, daí, duas jornadas distintas para urna
mesma categoria funcional;
8.2. deixar assente, em conseqüência, que o regime de duplicidade remuneratória acima referido
não é aplicável aos médicos que tenham ingressado na carreira depois da vigência da Lei n° 8 216/93,
ou que, na data de sua publicação, não cumpriam duas jornadas distintas de trabalho;
8.3. alertar à Entidade, para fins de eventual regularização, que a sistemática estabelecida no art.
4° da Lei n° 8.216/91 não alcança os ocupantes da categoria funcional de odontólogos

Inconformado, o Presidente da Fundação Nacional de Saúde interpôs Pedido de Reexame,
2.
argumentando, em síntese, que a FNS surgiu da fusão de diversos órgãos (FSESP, SUCAM, DATASUS),
que possuíam diferentes situações funcionais, gerando dificuldades e entraves à Administração. Assim,
aduziu, à época, que "a interpretação da Lei n° 8.216/91 não deve ser exclusivamente gramatical, mas sim,
pelo princípio da isonomia, elastecida para alcançar também os ocupantes das categorias de médico e
odontólogo". No mérito, requereu fosse "mantido o stato quo ante no que se refere aos vencimentos
pagos em duplicidade aos detentores de um único cargo de médico, odontólogo e veterinário, pelo
desenvolvimento de dupla jornada de trabalho (quarenta horas semanais) e, ainda, que seja dispensada a
restituição das parcelas recebidas indevidamente a título de Gratificação Adicional por Tempo de Serviço".
Não obstante tais ponderações, o Tribunal, acolhendo a tese do Relator no sentido de que
"a isonomia há que ser feita, se for o caso, mediante expressa autorização legal e não por meio de
interpretação extensiva do citado art. 4°", conheceu do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe
provimento (Decisão n° 741/94 - Plenário).
Na tentativa de apresentar solução definitiva para a questão, o Ministério da Saúde envidou
esforços que culminaram com a aprovação da Lei n° 9.436/97, que dispôs sobre a jornada de trabalho de
Médico, Médico da Saúde Pública, Médico do Trabalho e Médico Veterinário e convalidou as situações
anteriormente constituídas. No entanto, carecia, ainda, a adoção de providências quanto à regularização da
situação dos odontólogos,' não alcançados pelo beneficio da mencionada Lei n° 9.436/97. Não obstante,
considerando as informações trazidas pelo responsável, no sentido de que já haviam sido tomadas
\\Min-ag_423 \trabalho \ 01890092 doc
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providências junto ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE e Gabinete Civil
da Presidência da República, no sentido de regularizar a situação dos odontólogos, submeti a meus Pares,
em 09.08.97, proposta para que fossem sobrestados os presentes autos, a qual foi unanimemente
acolhida.
Finalmente, em 09.10.97, foi editada a Medida Provisória n° 1.480-35, que determinou:
"Art. 17. A parcela dos vencimentos decorrente da carga horária complementar
comprovadamente cumprida pelos servidores ocupantes do cargo efetivo de Odontólogo da Fundação
Nacional de Saúde, em função de contrato de trabalho anterior à Lei n° 8.112/90, será considerada para
todos os efeitos, como diferença de vencimentos".

5

Ante tal diploma, a 2 SECEX destacou:
"Pelo que se observa, a Fundação Nacional de Saúde logrou êxito no tocante à regularização da
situação dos Odontólogos, a que se refere a determinação contida na Decisão n° 206/94-Plenário, de
06.04.94 (item 8.3). A dupla jornada de trabalho, em função de contrato trabalhista anterior à Lei n°
8.112/90, que foi impugnada por este Tribunal, passou a ser considerada, para todos os efeitos como
diferença de vencimentos ante a edição da citada MP "
7.

Diante do exposto, o Titular da Unidade propôs o arquivamento dos presentes autos.
É o Relatório
II- VOTO

As verificações efetuadas no âmbito de meu Gabinete revelaram que a mencionada Medida
Provisória n° 1.480-35, reeditada sob o n° 1.644-41, foi aprovada pelo Congresso Nacional e convertida
na Lei n° 9.624/98. Assim, e considerando que as situações irregulares apontadas na Decisão n° 206/94
foram legalizadas pela atuação do Poder Legislativo, que ainda convalidou os atos até então praticados,
não resta qualquer providência adicional a ser acompanhada por esta Corte.
Ante o exposto, 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 22 de julho
de 1998.
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DECISÃO N° 4 4 A /98 -TCU - Plenário
Processo TC n° 018.900/92-5
Classe de Assunto: VII - Denúncia tornada ostensiva
Responsável: Edmundo Juarez
Entidade: Fundação Nacional de Saúde
Vinculação: Ministério da Saúde
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 2 SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE determinar o
arquivamento dos presentes autos.
Ata n° 28/98 - Plenário
Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator),
Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento
José Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da
Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

ADHEMAR PA ADINI GHISI
Ministro-Rdá'tor
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- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe VII - Plenário
TC- 003.066/96-7
Natureza: Solicitação
Órgão: Procuradoria da República em São Paulo
Interessado: Drs. Walter Claudius Rothenburg e Januário Paludo Procuradores da República em São Paulo
Ementa: Solicitação da Procuradoria da República em São Paulo de
informações sobre transferências de recursos feitos a municípios,
objetivando operacionalizar o Sistema Único de Saúde (SUS) ,
referentes aos Fatores de Estímulo e Amparo a Municipalização
(FEM/FAM). Conhecimento. Encaminhamento das informações
requeridas pelos Procuradores. Arquivamento dos autos.

•

Cuidam os autos de solicitação de informações formulada pelos Drs. Walter Claudius
Rothenburg e Januário Paludo, Procuradores da República no Estado de São Paulo, com base na Lei
Complementar n° 75/93 (inciso II, art. 8°), nos seguintes termos:
"1) Como não houve dotação orçamentária consignada no orçamento de 1991 do INAMPS como
justifica legalmente o item 'a' do INFORME/CGEOF/MS, de 09.01.96-MS (cópia anexa), quando
registra "...entendimentos à época, entre os dirigentes do órgão, para que fosse feita a transferência de
recursos aos municípios do saldo da Unidade de Cobertura Ambulatorial - UCA...', sem ter havido
aprovação pelo instrumento orçamentário legal, que é a lei do orçamento ou decretos de créditos
suplementares?
As dotações orçamentárias, nos respectivos exercícios, cobriram, legalmente, e foram
suficientes a autorizar os repasses financeiros próprios ou foram utilizados repasses de recursos de
outras dotações?
Sem orçamento específico para garantir a transferência de recursos financeiros, havia
necessidade de convênio entre o Governo Federal e cada Município destinatário dos recursos, para que
pudessem ser realizadas as despesas nas Municipalidades?
Com relação ao exercício financeiro de 1991, poderia ter sido utilizado o saldo financeiro da
Unidade de Cobertura Ambulatorial - UCA para realização de despesas no programa de trabalho FEM
(Fator de Estímulo à Municipalização), que não tinha orçamento próprio aprovado?
Qual a justificativa provável para o diferente grau de especificação orçamentária nos
períodos? Algum desses graus (nesse caso, qual?) atenderia às exigências orçamentárias?"
Transcrevo a seguir a análise realizada pela Unidade Técnica sobre as questões objeto de
2.
questionamento pela Procuradoria:
"2. A primeira questão surge do fato de que, segundo INFORME/CGEOF/MS, de 09.01.96, as
fls. 4/5, ao ex-INAMPS não foi consignada dotação no Orçamento da União aprovado para o
exercício de 1991, em programa de trabalho específico, para atender ao pagamento do chamado Fator
de Estímulo à Municipalizaçãá - FEM. A despeito disso, houve entendimentos, entre os dirigentes do
órgão, 'para que fosse feita a transferência de recursos aos municípios do saldo da Unidade de
Cobertura Ambulatorial - UCA, que ocorreria por conta do programa de trabalho
13.075.0428.2317.0024 - Operacionalização do SUS/Apoio Técnico e Financeiros às Secretarias
Municipais de Saúde'
2.1. Examinando a Norma Operacional Básica - NOB n° 01/91 (aprovada pela
Resolução/INAMPS n° 273, de 17.07.91), vigente à época, verifica-se que a UCA serviu para definir
os valores a serem repassados aos repassados aos Estados, Distrito Federal e Municipios, para o
financiamento da atividade ambulatorial, conforme item 1.2.4:
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'O montante destinado anualmente aos Estados e Distrito Federal, a título de cobertura
ambulatorial, será obtido através da multiplicação do valor da UCA pela população de cada Unidade
da Federação'.
2.2. Após o pagamento dos prestadores públicos e privados, do resíduo dos recursos destinados à
cobertura ambulatorial 10% seriam transferidos às Secretarias Estaduais de Saúde — SES's, enquanto
90% seriam destinados aos municípios, para utilização exclusiva em custeio das atividades de
assistência à saúde, conforme item 1.2.6 daquela norma, salvo o caso de estes últimos não atenderem
aos critérios estabelecidos para repasses diretos, de acordo com a Lei n° 8.142/90, quando a parcela
correspondente seria direcionada para a respectiva SES, que os redistribuiria para as demais secretarias
municipais de saúde, para utilização exclusiva em custeio das atividades de assistência à saúde — item
1.2.7 da NOB/SUS n° 01/91.
2.3. Mesma norma instituiu o Fator de Estímulo à Municipalização — FEM, caracterizando-o
como repasse de recursos de custeio aos municípios efetivamente 'municipalizados' dentro do SUS —
item 1.4.2 da NOB/SUS n° 01/91. 'Municipalizados', para fins da norma, foi a denominação dada aos
municípios que haviam atendido os requisitos básicos para a transferência direta de recursos segundo a
Lei n° 8.142/90 — item 1.4.1:
'a) criação de Conselhos Municipais de Saúde, compostos por representantes do governo
municipal, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, com composição paritária;
criação de Fundo Municipal de Saúde;
apresentação do Plano Municipal de Saúde aprovado pelos respectivos Conselhos e
referendado pela autoridade do Poder Executivo;
Programação e Orçamentação da Saúde (PROS), como detalhamento do Plano de Saúde;
apresentação de Relatório de Gestão Local (de desempenho assistencial, gerencial e
financeiro);
contrapartida de recursos para a saúde, do seu orçamento; e
g) constituição de Comissão de Elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS),
com o prazo de 02 (dois) anos para a sua implantação'
2.4 O item 1.4.3 estabeleceu o percentual de 5% da UCA, como base de cálculo do FEM, o qual,
todavia, não chegaria a representar 5% do total de recursos destinados à cobertura ambulatorial. De
fato, os recursos para cobertura ambulatorial — RCA são obtidos pelo produto do valor da UCA pelo
número da população do Estado, enquanto os recursos destinados ao FEM obtém-se a partir do produto
de 5% do valor da UCA pelo número da população dos municípios beneficiários.
2.5. O item 1.4.4 veda o uso dos recursos para cobertura ambulatorial para o financiamento do
FEM:
'O repasse efetuado a titulo de Fator de Estímulo à Municipalização não será debitado do valor
estabelecido para cobertura ambulatorial, quer do Município, quer do Estado, e independe da
existência de resíduo'.
2.6. O resíduo a que se refere o parágrafo anterior, diz respeito ao saldo que se verificava após o
pagamento dos prestadores públicos e privados com os RCA, o qual era distribuído da seguinte forma:
90% para os municípios e 10% para a respectiva SES, conforme já explicitado no item 2.2.
2.7. Tal resíduo é aquele a que o INFORME/CGEOF/MS, de 09.01.96, se refere quando
menciona 'saldo da Unidade de Cobertura Ambulatorial — UCA'. Em síntese, o questionamento referese ao fato de inexistir dotação específica para o FEM, tendo sido este atendido por dotação que seria
destinada apenas aos RCA (13.075.0428.2317.0024 — Operacionalização do SUS/Apoio Técnico e
Financeiro às Secretarias Municipais de Saúde).
2.8. A atividade 2317 — 'Participação na Manutenção SUS' e subatividade 0024 — 'Apoio
Técnico e Financeiro às Secretarias Municipais de Saúde' permitem interpretações bastante amplas
quanto à utilização de verbas a elas destinadas, possibilitando inferir que tanto os RCA como o FEM
podem ser atendidos pelo referido programa de trabalho, desde que, no caso de recursos recebidos por
órgão e entidades públicos, venham a ser utilizados na manutenção de atividades ligadas ao SUS.
2
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2.9. A NOB/SUS n° 01/91, em seu item 1.4.4, é clara ao mostrar que o FEM representa uma
parcela a mais a ser destinada aos municípios, que é calculada com base no valor da UCA, mas não
pode ser debitada dos RCA, mesmo que haja resíduo destes.
2.10. Entendemos não haver ilegalidade em que o Programa de Trabalho 13.075.0428.2317.0024
— Operacionalização do SUS /Apoio Técnico e Financeiro às Secretarias Municipais de Saúde, atenda
ao pagamento dos chamados Recursos para Cobertura Ambulatorial — RCA e Fator de Estímulo à
Municipalização — FEM.
A Segunda questão indaga a respeito de se 'as dotações orçamentárias, nos respectivos
exercícios cobriram legalmente e foram suficientes a autorizar os repasses financeiros próprios ou
foram utilizados repasses de recursos de outras dotações.
3.1. O INFORME/CGEOF/MS já referido nos dá conta de que o FEM, em 1992, foi pago à conta
do mesmo programa de trabalho do exercício anterior e, em 1993, o pagamento ocorreu à conta da
mesma atividade (2317 — agora 'Operacionalização do SUS'), enquanto a subatividade, com código
específico para cada unidade da federação, era 'Atendimento em Regime Ambulatorial'
3.2. Em relação à dotação destinada à atividade/subatividade 2317.0024 'Operacionalização do
SUS/Apoio Técnico e Financeiro às Secretarias Municipais de Saúde', consignada também no
orçamento do exercício de 1992, já nos posicionamos, quando da análise da questão 1, pela
possibilidade de esta cobrir tanto os RCA, quanto o FEM.
3.3 Em 1993, exercício em que foi editada a NOB/SUS n° 01/93 (que introduziu o Fator de
Apoio ao Município — FAM, que sucedeu o FEM, o qual seria pago não somente aos
'municipalizados', conforme definição das NOB's anteriores, mas àqueles municípios que se
encontrassem em diferentes condições de gestão, quais sejam: incipiente, parcial e semi-plena), houve
mudança na denominação da subatividade, agora 'Atendimento em Regime Ambulatorial', com
possibilidades menos amplas para que daí se pudesse destinar recursos para a realização de outros
gastos que não fossem referentes a cobertura ambulatorial.
3.4. Há porém, dois aspectos relevantes a considerar. O primeiro diz respeito ao pagamento de
prestadores públicos em função de sua prestação de serviços de saúde ou sua 'produção'. A destinação
de recursos, nesse caso, é muito mais para garantir a continuidade dos serviços do que mero
pagamento pela contraprestação de serviços, posto que públicos. Com efeito, a NOB/SUS n° 01/91,
estabelece em seu item 5.5:
'Os recursos provenientes de serviços prestados pelas unidades assistenciais deverão ser
identificados nos Fundos de Saúde Estaduais e Municipais como receita operacional proveniente da
esfera federal, e utilizados na execução de ações de saúde previstas nos respectivos Planos de Saúde'.
3.5. O segundo é que, se os créditos consignados para a subatividade referida devessem atender
tão-somente o pagamento pelo atendimento ambulatorial realizado por prestadores públicos e privados,
como sugere sua denominação, não seria possível a distribuição, por conta de mesma dotação, de
resíduo dos RCA (ou diferença do teto financeiro nos termos da NOB/SUS n° 01/93) que pudesse
existir a cada mês, o que seria contraditório.
3.6. Quanto à suficiência de referidas dotações para atender aos repasses de FEM/FAM, apenas
seria possível a manifestação do Tribunal após diligência junto ao Ministério da Saúde/Fundo
Nacional de Saúde — MS/FNS, a fim de se verificar o quanto foi pago de 1991 a 1993 (pelo exINAMPS e FNS), a título de FEM e FAM, bem como as dotações à conta das quais foram emitidos os
respectivos empenhos para o seu pagamento.
A questão 3 indaga a respeito da necessidade da celebração de convênio para fins de
transferência de recursos pelo MS/FNS, a titulo de FEM/FAM, para os municípios beneficiários.
Quanto a isso, informamos que a imprescindibilidade da formalização de convênios que possibilitem a
transferência de recursos federais, no âmbito do SUS, aos estados e municípios, dentre outros assuntos,
esta sendo analisado no TC-022.427/92-0.
Em relação à questão 4, já nos posicionamos por que não há ilegalidade em que o programa de
trabalho 13.075.0428.2317.0024, constante do Orçamento da União de 1991, atenda às despesas
realizadas com o repasse do FEM.
3
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6. A questão 5 indaga a respeito de 'justificativa provável para o diferente grau de especificação
nos períodos' e se esses graus atenderiam às exigências orçamentárias.
6.1. Nos orçamentos de 1991 e 1992 a denominação da atividade 2317 era 'Participação na
Manutenção do Sistema Único de Saúde' (vide fls. 06/07) e, em 1993, passou a ser `Operacionalização
do Sistema Único de Saúde' (vide fls. 08/12). Houve também uma sutil modificação na definição do
objetivo que se buscava alcançar com a alocação de recursos à atividade 2317. Enquanto os
orçamentos de 1991 e 1992 estabeleciam que o objetivo era 'prestar assistência médica e odontológica
em regime ambulatorial e de internação...', no de 1993 constava 'apoiar o desenvolvimento de ações
de assistência médica e odontológica em regime ambulatorial e de internação...'.
6.2. Por outro lado, a subatividade na qual foi feito o repasse do FEM/FAM era, em 1991/1992, a
0024 — 'Apoio Técnico e Financeiro às Secretarias Municipais de Saúde', enquanto em 1993 foi
utilizada subatividade específica para atender os municípios de cada estado (por exemplo: 0639 —
'Atendimento em Regime Ambulatorial nos Municípios de Alagoas — AL').
6.3. Verifica-se que houve uma evolução tanto conceitual, quanto no grau de especificação, que,
no presente caso, não se revela contrária às exigências orçamentárias, em especial ao princípio da
especificação. Não há, pois, o que censurar se, em 1993, o orçamento consignou dotação em
subatividade específica para o atendimento em regime ambulatorial."
Assim, ante as dúvidas ainda existentes nos autos, a Unidade Técnica propôs diligência
junto ao Fundo Nacional de Saúde — FNS, solicitando informações sobre:
a)os valores repassados aos municípios de cada estado da federação a título de Fator de
Estímulo à Municipalização — FEM e Fator de Apoio ao Município — FAM nos exercícios de 1991 a
1993, discriminando, ainda, o total por estado em cada exercício;
b) as dotações orçamentárias à conta das quais ocorreram as mencionadas transferências
nos exercícios indicados na alínea anterior.
Presentes os esclarecimentos solicitados, a 4' SECEX expendeu os comentários a seguir
transcritos :
Procedida a soma dos valores informados pelo FNS a fim de identificar o montante
4.1.
repassado aos municípios nos exercícios de 1992 e 1993 e confrontada com a dotação autorizada (dotação
inicial + suplementação — cancelamentos) e a despesa realizada, verificou-se a seguinte situação:
Ano

•

1992
1993

Moeda
Cr$
CR$

Dotação autorizada
5.706.537.924.000,00
2.950.610.000,00

Transferências a Municípios
despesa realizada
4.365.526.191.508,86
2.895.028.933,91

Pagto. de FEM/FAM
93.452.707.354,03
805.579.789.42

As transferências a municípios a que se refere a tabela acima são relativas à atividade
4.2.
2317 "Operacionalização do SUS", subatividade 0024 "Apoio Técnico e Financeiro às Secretarias
Municipais de Saúde"(exercício de 1992) e subatividades 0639 e 0664 "Atendimento em Regime
Ambulatorial"(exercício de 1993), efetuadas no elemento de despesa 3.3.40.41 "Transferências a
Municípios — Contribuições".
O FNS não informou os valores pagos pelo ex-INAMPS, a título de FEM, no exercício de
4.3
1991, enquanto dados relativos à dotação autorizada e despesa realizada no exercício não puderam ser
extraídos do SIAFI, vez que a autarquia passou a efetuar registros naquele sistema a partir de 1992. Ante
esse fato, a Unidade Técnica sugeriu a realização de inspeção junto ao FNS para obtenção dos dados
relativos ao exercício de 1991
Constatou-se que a dotação destinada a atender o programa de trabalho
4.4
13.075.0428.2317.0024 e 13.075.0428.2317.0639 a 0664, nos exercícios de 1992 e 1993,
respectivamente, no elemento de despesa 3.3.40.41 "Transferências a Municípios — Contribuições", era
suficiente para suportar o repasse de recursos a título de FEM/FAM, sem necessidade de utilização de
outras verbas.
4
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Com relação à necessidade de celebração de convênios para amparar o repasse de
4.5
FEIVI/FAM aos municípios, consignou-se que, de acordo com a Decisão n° 506/97 - Plenário (Ata n°
31/97), o Tribunal firmou o entendimento de que "os recursos repassados pelo Sistema Único de Saúde SUS, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, constituem recursos federais e que, dessa forma,
estão sujeitos à fiscalização desta Corte as ações e os serviços de saúde pagos à conta desses recursos,
quer sejam transferidos pela União mediante convênio, quer sejam repassados com base em outro
instrumento ou ato legal".
Desse modo, é admitida a transferência com base em outro instrumento ou ato legal diferente
4.6
de convênio, embora o voto do Ministro-Relator afirme sua natureza convenial. Isso é possível em razão
de a legislação que normatiza o SUS suprir lacunas que pudessem ser verificadas na não celebração de
convênios que amparassem os repasses fundo a fundo ou transferências em função de prestação de
serviços. Seguindo essa linha de raciocínio, o relatório que fundamenta a Decisão n° 506/97 - Plenário
traz um paralelo entre as cláusulas que um termo de convênio deve conter, conforme art. 8° da IN/STN n°
03/93, e a legislação do SUS.
Tal entendimento se refere a repasses decorrentes da alimentação do SIA/SUS e SIE/SUS,
4.7
bem como repasses fundo a fundo (aqui estando incluso os pagamentos a título de FEM/FAM), não
abrangendo investimentos e programas específicos que o MS tenha interesse de realizar e que exigem a
celebração de convênios.
Tendo em vista a necessidade de verificar o valor da dotação autorizada para o exercício de
5
1991, considerando-se sua suplementação e cancelamentos, para o programa de trabalho
13.075.0428.2317.0024 "Operacionalização do SUS / Apoio Técnico e Financeiro às Secretarias
Municipais de Saúde", elemento de despesa 3.4.40.41 "Transferências a Municípios - Contribuições",
bem como o valor total transferido a título de Fator de Estímulo à Municipalização - FEM para o mesmo
exercício, autorizei a inspeção proposta pela Unidade Técnica.
Realizada a inspeção, a SECEX obteve da Coordenação-Geral de Execução Orçamentária
6.
e Financeira do FNS esclarecimentos e demonstrativos contendo as seguintes informações:
a dotação autorizada para o programa de trabalho 13.075.0428.2317.0024 foi de Cr$
367.079.357.000,00, sendo que houve a indisponibilidade de Cr$ 15.262.265.000,00;
as despesas realizadas importaram em Cr$ 260.295.708.713,85, sendo Cr$
247.213.120.263,03 no elemento 3.4.40.41 "Transferências a Municípios";
das despesas realizadas com transferências, Cr$ 1.009.283.130,00, dizem respeito ao
pagamento de Fator de Estímulo à Municipalização - FEM.
Diante das informações apresentadas, constata-se que a dotação destinada a atender o
7.
programa de trabalho 13.075.0428.2317.0024, no exercício de 1991, no elemento de despesa 3.3.40.41
"Transferências a Municípios - Contribuições", era suficiente para atender o repasse de FEM/FAM, sem
necessidade de utilização de outras verbas.
Assim, coletadas todas as informações necessárias ao atendimento do pedido em exame, a
8.
Unidade Técnica propõe sque sejam prestadas as informações aos Procuradores da República em São
Paulo nos termos solicitados.
É o relatório.
II- VOTO
Os pedidos de informações e de cópias de documentos formulados por membros do
Ministério Público encontram-se respaldados no art. 8°, inciso II, da Lei Complementar n° 75/93, art. 26,
inciso I, alínea `1)', da Lei n° 8.625/93; art. 30 da Resolução TCU n° 36/95; e art. 30 e parágrafo único da
Resolução TCU n° 77/96.
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Ante o exposto e dentro do espirito de cooperação que tem norteado as ações de ambas as
Instituições, acolho a proposta da Unidade Técnica e VOTO porque o Tribunal adote a deliberação que
ora submeto ao Coleeiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

julho

de 1998.

ALADINI GHISI
Ministro-Relator
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Processo TC n° 003.066/96-7
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessados: Drs. Walter Claudius Rothenburg e Januário Paludo, Procuradores da República em São
Paulo.
Órgão: Procuradoria da República em São Paulo
Vinculação: Ministério Público da União
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: 4' SECEX
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente solicitação para, nos termos do art. 8°, inciso II, da Lei Complementar n°
75/93; art. 26, inciso I, alínea `1,', da Lei n° 8.625/93, art. 30 da Resolução TCU n° 36/95; e art. 30 e
parágrafo único da Resolução TCU n°. 77/96, prestar as seguintes informações aos Procuradores da
República em São Paulo, Drs. Walter Claudius Rothenburg e Januário Paludo :
não houve ilegalidade quando, nos exercícios de 1991 e 1992, o programa de trabalho
13.075.0428.2317.0024 —"Participação na Manutenção do Sistema Único de Saúde / Apoio Técnico e
Financeiro às Secretarias Municipais de Saúde" foi utilizado para atender ao repasse dos chamados
Recursos para Cobertura Ambulatorial — RCA e Fator de Estímulo á Municipalização — FEM, desde que
tais recursos tenham sido aplicados na manutenção de ações e serviços de saúde;
não houve ilegalidade quando, no exercício de 1993, o programa de trabalho 13.075.0428.2317
(subatividade específica para cada estado: 0639 a 0664) — "Atendimento em Regime Ambulatorial nos
Municípios de ..." foi utilizado para atender ao repasse dos chamados Recursos para Cobertura
Ambulatorial — RCA, Fator de Estímulo à Municipalização — FEM e Fator de Apoio ao Muncípio — FAM,
desde que tais recursos tenham sido aplicados na manutenção de ações e serviços de saúde;
a transferência de recursos da União, no âmbito do SUS, para Estados, Municípios e Distrito
Federal, tem natureza convenial, embora seja admitido outro instrumento ou ato legal para sua efetivação
(salvo casos de investimentos e programas específicos), em vista da legislação que rege a matéria, a qual
tem condições de suprir lacunas que possam ser verificadas em razão da inexistência de convênio
celebrado para este fim;
a alteração no código e denominação da subatividade que atendeu aos referidos repasses, no
período de 1991 a 1993, não contraria os princípios orçamentários;
a dotação destinada a atender o programa de trabalho 13.075.0428.2317.0024 — nos exercícios de
1991 e 1992, e 13.075.0428.2317.0639 a 0664, no exercício de 1992, no elemento de despesa 3.4.40.41
"Transferências a Municípios — Contribuições", foi suficiente para suportar o repasse de recursos a título
de FEM/FAM, sem necessidade de utilização de outras verbas;
8.2 encaminhar aos Srs. Procuradores da República cópia da Decisão n° 506/97 — Plenário (Ata n°
31/97) e desta Decisão, bem como dos Relatórios e Votos que as fundamentam;
8.3 determinar o arquivamento dos presentes autos.
Ata
n° 28/98 - Plenário
9.
10. Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator),
Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento
José Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da
Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

ADHEM- R PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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RELATÓRIO e VOTO
GRUPO I - Classe VII - Plenário
TC-018.170/96-0
Natureza: Apartado de Solicitação de Auditoria
Interessado: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
Ementa: Apartado do TC 011.861/95-9, que trata de solicitação da
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados para realização de Auditoria nos Fundos que receberam
recursos do Tesouro Nacional em 1995. Audiência. Razões de
justificativas acolhidas. Determinação. Arquivamento dos autos.
Adoto como meu relatório a bem lançada instrução da AFCE Nilziethe Vieira Vilela, cujas
conclusões foram endossadas pelo Sr. Diretor da 2' Divisão e pelo Titular da Unidade Técnica, com as
quais me manifesto de acordo:
"Tendo em vista a Decisão n° 742/96 - TCU - Plenário, relativa ao TC n°011.861/95-9, que
trata da solicitação formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados nos Fundos que receberam recursos do Tesouro Nacional no exercício de 1995, foi
constituído este processo com o fim de promover a audiência dos responsáveis pela gestão do Fundo do
Centro Gráfico do Senado Federal - FUNCEGRAF, quanto aos fatos apontados no Relatório de
Levantamento junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI (fls.30/32).
Em atendimento ao Oficio n° 215/96, i a SECEX, de 23/12/96 (fls.34), foram encaminhadas a
este Tribunal, mediante o Oficio n° 31/97-SAC/SCINT/SF, de 29/01/97 (fls. 35), as informações
apresentadas pelo Sr. Claudionor Moura Nunes, Diretor-Executivo do CEGRAF e gestor dó
FUNCEGRAF, onde justifica cada uma das despesas arroladas no mencionado Relatório, e esclarece
que os recursos do Fundo visam complementar as dotações orçamentárias do CEGRAF, nos termos do
art. 2°, inciso I, do Ato n° 13/74 da Comissão Diretora do Senado Federal (fls.39/43).
Com relação às alíneas "a" a "f' do subitem 2.2.2.1 do Relatório de Levantamento (fls.31),
referentes à aquisição de medicamentos, material cirúrgico e hospitalar, alega que tais produtos são
necessários ao funcionamento do posto médico que o CEGRAF mantém em sua estrutura fisica para
atendimento de emergência a servidores. Esclareceu, no tocante ao mencionado posto médico, que em
algumas áreas daquele Centro os servidores mantêm contato com matérias-primas e produtos altamente
tóxicos utilizados na indústria gráfica, que se manipulados erroneamente podem provocar intoxicação
pela inalação ou até outros danos fisicos. Informou, ainda, que são utilizados equipamentos gráficos
antigos, desprovidos de vários dispositivos de segurança disponíveis em máquinas mais modernas, cuja
operação, por qualquer descuido, pode acarretar acidentes de trabalho com riscos de vida.
O responsável acrescenta que o citado posto foi totalmente reestruturado nos
3.1
exercícios de 1995/1996, quando foram adquiridos novos equipamentos médico-cirúrgicos para que os
profissionais ali lotados pudessem realizar, em caso de acidentes, pequenas cirurgias e prestar os
primeiros atendimentos médico-emergenciais. Informa, também, que as aquisições foram efetuadas por
meio de procedimento licitatório competente, em conformidade com a Lei n° 8.666/93.
\\MIN-AG _423 \TRABALHO\0181 7096.D0C1
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Conforme esclareceu o Diretor-Executivo do CEGRAF, as atividades
3.2
desenvolvidas por aquele Centro demandaram da Administração medidas preventivas no sentido de ser
oferecida assistência médica emergencial aos servidores encarregados dos serviços gráficos Levando-se
em conta que as aquisições ora tratadas objetivaram o apoio técnico aos médicos em caso de acidentes,
bem como para prestar melhor atendimento aos servidores, entendemos que as justificativas podem ser
acolhidas
4 Relativamente às alíneas "g", "h" e "i" (fls. 31/32) do mesmo subitem, também referentes à
aquisição de medicamentos, material cirúrgico e hospitalar, alega o responsável que, após autorização
constante do Parecer n° 04/94 do Conselho de Supervisão do CEGRAF, ratificado pela Ata da 5'
Reunião Ordinária da Comissão Diretora do Senado Federal, em 30/01/95, os produtos foram
adquiridos, mediante procedimento licitatório, visando atender, em caráter excepcional, 02 filhas de
servidor que eram portadoras de Hemoglobinopatia Congênita Hereditária (Talassemia) O responsável
acrescenta que foi demonstrado no Processo n° 1748/93-9 (GF), por laudos médicos, que caso o
tratamento iniciado com recursos próprios fosse interrompido, as crianças poderiam vir a falecer
Relata, ainda, que o tratamento mencionado não estava contemplado no Regulamento do Sistema
Integrado de Saúde - SIS, Plano de Saúde do Senado Federal, no qual o solicitante estava
regularmente filiado

.

Trata-se, de acordo com os esclarecimentos prestados, de situação excepcional,
4.1
devidamente autorizada pela Comissão Diretora do Senado Federal, destinada a atender dependentes de
servidor regularmente inscrito no Plano de Saúde do Senado Federal - SIS e alcançado pelas
disposições contidas no art. 230 do Regime Jurídico Único, que dispõe que a "assistência à saúde do
servidor, ativo ou inativo, e de sua .familia, compreende assistência médica, hospitalar, odontológica,
psicológica e farmacêutica prestada pelo Sistema Único de Saúde ou diretamente pelo órgão ou
entidade ao qual estiver vinculado o servidor ou, ainda, mediante convênio, na forma estabelecida em
regulamento".
4.2
pelo Tribunal.

Desta forma, consideramos que as justificativas apresentadas podem ser aceitas

No que toca à aquisição da coroa de flores (subitem 2.2.2.2 - fls. 32), noticia o responsável
que a autorização foi efetivada em julho de 1995, em virtude de falecimento de servidor, e que, em
decorrência dos questionamentos da Auditoria Interna no tocante à impossibilidade de realização de
despesas desta espécie, a Diretoria-Executiva do CEGRAF não mais autorizou aquisições desta
natureza. Assim, temos por desnecessário propor qualquer providência adicional sobre este assunto.

.

411.

Com relação ao subitem 2.2.2.3 (fls. 32), referente à compra de alimentos, alega o responsável
"com
as diretrizes introduzidas pela Mesa Diretora e Presidência do Senado Federal, com relação
que
aos trabalhos gráficos, o CEGRAF praticamente passou a funcionar as 24 horas do dia. Após
levantamento efetuado pela área competente no CEGRAF foi constatado a necessidade de
fornecimento de lanche, principalmente aos servidores envolvidos no processo industrial gráfico, com
ênfase àqueles lotados nos 3° e 4° turnos. Seria importante salientar que estes dois turnos citados, a
necessidade de alimentar é ainda mais imperiosa devido a jornada de trabalho ser desenvolvida no
horário de 19 às 5 horas da manhã, atravessando toda a noite em ambiente com índice elevado de
insalubridade" (fls. 42).
Em que pesem os argumentos apresentados pelo responsável, visando justificar a
6.1
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do Fundo, é importante ressaltar que não há amparo
legal para a realização de despesas destinadas ao fornecimento de lanches para servidores, conforme já
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ressaltou o Tribunal em diversas oportunidades (p. ex. Acórdão/Plenário n° 111/92, Ata n° 56/92 ,
Anexo VII da Ata n° 19/89, Anexo n° II da Ata n°12/91- 2" Câmara) Note-se, contudo, que este
procedimento, nestas circunstâncias, não constitui, a nosso ver, falta grave, suficiente para ensejar a
aplicação de multa aos responsáveis.
Foi neste sentido que o Tribunal, ao examinar o recurso impetrado contra a Decisão que julgou
irregulares as contas da Secretaria Executiva do PRONI, deu-lhe provimento parcial para julgar
regulares com ressalvas as aludidas contas.
É interessante observar que, naquela ocasião, os gestores do PRONI alegaram
6.3
"que os gêneros alimentícios (lanches) se destinaram a equipe do Proni que normalmente trabalhava
à noite, fora do horário de expediente, e nos fins de semana, necessitando de algum tipo de
alimentação ...".
Ao apreciar o recurso, o Exmo Sr. Ministro Fernando Gonçalves, relator do processo,
afirmou em seu voto que, mesmo no interesse do serviço, as despesas foram realizadas sem o devido
amparo legal. Ressaltou, entretanto, que os gastos não configuraram apropriação indébita de recursos e
nem foram realizados em proveito próprio dos responsáveis, de maneira que aceitou, em parte, as
justificativas para julgamento das contas regulares com ressalvas, alertando que, não fosse a extinção do
Órgão, caberia recomendação para que este se abstivesse de propor tais despesas, sob pena de,
reincidindo, serem as respectivas contas julgadas irregulares.
Sendo assim, propomos, seja determinado aos Gestores do Fundo que não mais
6.5
realizem despesas desta natureza, tendo em vista a inexistência de amparo legal.
7. Finalmente, quanto à multa incidente sobre o recolhimento do FGTS referente aos meses de
nov/89 e jan/90, no valor de R$ 69.263,89 (sessente e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e
oitenta e nove centavos) (subitem 2.2.3 - fls. 32), informa o responsável que os recolhimentos em
questão foram efetuados fora do prazo legal, com multa, juros e correção monetária, conforme cálculo
apresentado pela Caixa Econômica Federal, em razão de não terem sido repassados, em tempo, pela
Secretaria do Tesouro Nacional - STN, os valores necessários à liquidação total das obrigações com a
folha de pessoal para o citado período.
Relata, ainda, que em agosto de 1995, o Centro de Processamento de Dados do
7.1
Senado Federal - PRODASEN, cujo CGC tem o mesmo prefixo da inscrição do CEGRAF, mudando
apenas os algarismos finais, informou que foi impedido de retirar a Certidão Negativa do CRS
(Certificado de Regularidade de Situação), pois constava débito junto ao FGTS em nome do CEGRAF.
Naquela ocasião, foi constatado junto à Caixa Econômica Federal que houve erro de cálculo quando
do pagamento do FGTS referente aos meses de nov/89 e jan/90 (ver item 7 retro). Os valores
recalculados foram entregues à área financeira para que fosse promovido o pagamento, o que foi
efetuado após ser devidamente fundamentado em processo próprio. O responsável acrescenta que "o
pagamento foi efetuado pelo FUNCEGRAF para que fosse providenciada a regularização da
pendência, constatada pela falta de recursos repassados da União pela Conta Única à época"(fls.
43).
A questão do pagamento de multa por atraso na liquidação de obrigação já foi
7.2
objeto de exame, pelo Tribunal, em diversas assentadas, tendo a E. Corte decidido pela inaplicabilidade,
em razão de inexistência de norma legal que autorize tal procedimento Já o pagamento de juros de
mora e correção monetária é admissivel; entretanto, deverão ser adotadas providências visando apurar
C: \Trabalho\01817096.doc
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a ocorrência de culpa ou dolo, ficando o responsável obrigado ao respectivo ressarcimento, conforme
Acórdão n° 62/93 (Ata/Plenário n° 27/93).
Os esclarecimentos apresentados demonstram, no caso ora em exame, que os
7.3
atrasos havidos em 1989 e 1990 decorreram da interrupção da STN na liberação de recursos. Por outro
lado, os valores pagos em 1995 tiveram origem em erro de cálculo elaborado pela CEF, de maneira que
não restou demonstrada qualquer omissão dos responsáveis, para fins de ressarcimento e apenação
com multa.
Assim, entendemos deva ser determinado aos Gestores do Fundo que evitem a
7.4
realização de pagamento de obrigação pecuniária com atraso, de modo a não incorrer em juros e
correção monetária, atentando, ainda, para a impossibilidade de pagamento de multa por órgãos da
Administração Pública Federal, consoante as Decisões n's 246 (Ata n°23/92), 384 (Ata n° 38/92) e
269(Ata n° 16/94), todas do Plenário
8 Quanto à proposta de encaminhamento do processo ora em análise, é oportuno registrar que a
regra aplicável ao caso - art. 194, inciso II, do RI/TCU c/c o §1° do mesmo artigo - dispõe que o
Tribunal determinará ao responsável a adoção das medidas cabíveis, além de determinar, também, a
juntada do processo às contas respectivas, para exame em conjunto e confronto.
Ressalte-se, entretanto, que as contas do FUNCEGRAF relativas ao exercício de
8.1
1995 (TC n° 005.932/96-3), apresentadas em conjunto com as do CEGRAF, foram julgadas regulares
com ressalvas pela 2 Câmara em Sessão de 10/10/96, acolhendo as conclusões do Exmo. Sr. MinistroRelator Adhemar Paladini Ghisi (Relação n ° 86/96, inserida na Ata n ° 36/96).
Dessa forma, considerando que as contas do FUNCEGRAF relativas ao exercício
8.2
em análise já foram julgadas, e que não há no processo que ora se aprecia elementos que justifiquem
uma possível alteração no mérito daquelas contas, posicionamo-nos, excepcionalmente, pelo
arquivamento dos presentes autos
9. Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo que:
I) sejam acolhidas as justificativas apresentadas pelo Sr. Claudionor Moura Nunes (fls. 39/43),
• sem prejuízo de determinar aos gestores do Fundo do Centro Gráfico do Senado Federal FUNCEGRAF, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei n° 8.443/92 c/c art. 194, inciso II, do
RI/TCU, que:
não mais realizem despesas com fornecimento de lanches para servidores, ante a ausência de
amparo legal, conforme entendimento firmado pelo Tribunal nas Sessões de 09/05/91 e 09/12/92
(Anexo II da Ata12 5 Câmara n° 12/91 e Acórdão n° 111/92-Ata/Plenário n° 56/92) (subitem 6.4 desta
Instrução), e
evitem a realização de pagamentos de obrigações pecuniárias com atraso, de modo a não
incorrer em juros e correção monetária, atentando, ainda, para a impossibilidade de pagamento de multa
por atraso, pelos órgãos da Administração Pública Federal, consoante as Decisões do Tribunal IN 246
(Ata n°23/92), 384 (Ata n° 38/92) e 269(Ata n° 16/94), todas do Plenário (subitem 7.4 desta
Instrução),
ai
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em cumprimento ao disposto no subitem 8.3 da Decisão n° 742/96-TCU-Plenário, seja
comunicado à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados o teor da
Decisão, Relatório e Voto que vierem a ser proferidos,
sejam arquivados os presentes autos."
Ante o exposto, 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 22 de julho
de 1998.

AR PAL(ADINI GHISI
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 450 /98-TCU - Plenário
1. Processo TC n° 018.170/96-0
2. Classe de Assunto: VII - Apartado de Solicitação de Auditoria
3. Interessado: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
4. Unidade: Fundo do Centro Gráfico do Senado Federal - FUNCEGRAF
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: não atuou
SECEX
7. Unidade Técnica: 1
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 acolher as justificativas apresentadas pelo Sr. Claudionor Moura Nunes (fls. 39/43), sem prejuízo
de determinar aos gestores do Fundo do Centro Gráfico do Senado Federal - FUNCEGRAF, com
fundamento no art. 43, inciso I, da Lei n° 8.443/92 c/c art. 194, inciso II, do RI/TCU, que:
não mais realizem despesas com fornecimento de lanches para servidores, ante a ausência de
amparo legal, conforme entendimento firmado pelo Tribunal nas Sessões de 09/05/91 e 09/12/92 (Anexo
II da Ata/2a Câmara n° 12/91 e Acórdão n° 111/92-Ata/Plenário n° 56/92) (subitem 6.4 desta Instrução); e
evitem a realização de pagamentos de obrigações pecuniárias com atraso, de modo a não incorrer
em juros e correção monetária, atentando, ainda, para a impossibilidade de pagamento de multa por
atraso, pelos órgãos da Administração Pública Federal, consoante as Decisões do Tribunal n's 246 (Ata
n°23/92), 384 (Ata n° 38/92) e 269(Ata n° 16/94), todas do Plenário (subitem 7.4 desta Instrução);
8.2 em cumprimento ao disposto no subitem 8.3 da Decisão n ° 742/96-TCU-Plenário, seja
comunicado à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados o teor desta
Decisão, Relatório e Voto;
8.3 arquivar os presentes autos.
9. Ata n° 28/98 - Plenário
Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator),
Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, 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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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe VII - Plenário
TC-005.878/97-7
Natureza: Representação
Interessado: Dr. Vicente Vanderlei Nogueira de Brito (Juiz do
TRT)
Entidade: Tribunal Regional do Trabalho - 13a Região

•

Ementa: Representação encaminhando cópia de peças de processo
que transformou aposentadoria compulsória em aposentadoria por
invalidez. Inexistência de doença especificada em lei. Ilegalidade do
ato administrativo. Fixação de prazo para a adoção das providências
com vistas ao exato cumprimento da lei.

Cuidam os autos de expediente encaminhado pelo Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da
13" Região (Paraíba), Dr. Vicente Vanderlei Nogueira de Brito, encaminhando "cópia de peças do
processo MA 168/96, que transformou a aposentadoria compulsória do servidor Victor Vaz da Costa,
para aposentadoria por invalidez, com as conseqüência legais".
A r SECEX, em instrução inicial do processo, destacou que a aposentadoria inicial do
2.
referido servidor ainda não havia sido remetida ao Tribunal, encontrando-se em tramitação no órgão de
origem. Não obstante, em sua análise assinalou que a mencionada transformação de aposentadoria
compulsória para aposentadoria por invalidez teria sido motivada por "incontinência fecal permanente",
doença que não se enquadra dentre aquelas discriminadas pelo parágrafo único do art. 186, inciso I, da Lei
n° 8.112/90. Mais ainda, tal doença não se encontra indicada em nenhuma lei baseada em Medicina
Especializada, sendo, portanto, indevida a alteração no fundamento legal da aposentadoria. Transcrevo, a
seguir, excertos da Instrução produzida pelo servidor Evaldo Melchior da Silva, pela clareza de sua
exposição:
"Saliente-se, ainda, que consoante a juridsprudência desta Casa, consubstanciada dentre outras na
Decisão Plenária 010/94 - Ata 02/94 - TC 016.956/93-1, Sessão ralizada em 26.01.94, o entendimento
predominante sobre a matéria é no sentido de que 'para efeito de aposentadoria dos servidores públicos
e aqueles a eles equiparados, a doença especificada em lei, adquirida antes ou depois da investidura no
cargo público, por si só, não determina a aposentadoria por invalidez, prevista em lei, só podendo
prosperar após conclusão, pela Medicina Especializada, de que o portador da doença esteja
incapacitado, definitivamente, para o exercício do cargo, observadas, se necessário, as disposições da
Lei 8.112/90, contidas no art. 188 e respectivos parágrafos'.
De acordo com o § 10 do art. 188 da Lei n° 8.112/90, a aposentadoria por invalidez deverá ser
precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 (vinte e quatro) meses.
Pretendeu o novo RJU que a inativação por invalidez jamais ocorresse de imediato, sem a avaliação
médica gradativa e acurada, realizada por junta médica oficial sempre que o prazo de licença para
tratameto de saúde excedesse 30 (trinta) dias, consoante o disposto no art. 203.
Assim sendo, a transformação da aposentadoria em comento, dependeria da apresentação de
laudo médico expedido por junta médica onde constasse, expressamente, o nome da doença
especificada em lei que tivesse acometido o servidor
No caso em tela, constata-se que o inativo submeteu-se por duas vezes a exame pela Junta
Médica do TRT da 13a Região, tendo esta negado o seu pedido por não considerá-lo portador de
doença que o enquadre nos postulados do art. 186, e incisos, da Lei n°8.112/90.

.
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Desse modo, o ato de transformação de sua aposentadoria compulsória para aposentadoria por
invalidez permanente, por meio da Resolução Administrativa n° 034/97, do Plenário do TRT da 13"
Região, encontra-se eivado de ilegalidade, pois deixou de considerar dois pré-requisitos básicos que
obrigatoriamente devem ocorrer em concessões desse tipo - ser o inativo portador de doença
especificada em lei e a existência de laudo médico expedido por junta médica, comprovando essa
condição.
Pelo contrário, o que houve foi um total desprezo aos laudos emitidos pela Junta Médica
integrante daquele Órgão, o que evidencia claro afronta ao princípio da legalidade"
Por despacho, restituí os autos à r SECEX para que providenciasse a imediata requisição
3
do processo de aposentadoria do servidor Victor Vaz da Costa Em atendimento, foi remetido àquela
Secretaria o "processo de aposentadoria do referido servidor". Destaque-se, contudo, que o ato
concessório de aposentadoria do servidor não consta do processo em tela.
4

Da análise da documentação recebida, destacou a 2' SECEX:
"...observe-se que a RA n° 034/97 do Plenário do TRT da 13' Região, que transformou a
aposentadoria compulsória do citado servidor em aposentadoria por invalidez, suscita dúvidas quanto à
forma de percepção, se integral ou proporcional, dos proventos decorrentes da alteração dessa
aposentadoria. Os pareceres do Assistente Chefe da Seção de Inativos e do Coordenador de Controle
Interno são uniformes nesse sentido.
Diante desse questionamento, o Sr. Juiz Presidente do TRT - 13' Região remeteu os autos ao
Tribunal Pleno para pronunciamento o qual, por sua vez, determinou a retirada ma matéria de pauta, a
fim de que o Sr. Juiz Presidente autorizasse a normal tramitação do feito.
Em conseqüência, o Assistente Chefe da Seção de Inativos do Órgão emitiu novo parecer, em que
conclui pelo enquadramento do caso na hipótese de aposentadoria com proventos proporcionais. O
Diretor da Secretaria de Pessoal concordou com o parecer.
Todavia, tendo em vista a solicitação contida no Oficio n° 0890/97/2' SECEX/Gab, o processo de
aposentadoria do servidor foi remetido a esta Secretaria, restando prejudicada a análise da matéria pelo
Pleno daquele Tribunal.
A informação obtida (...) foi a de que o servidor continua percebendo proventos proporcionais."

Em conclusão, "considerando que os atos de admissão e concessão de aposentadoria
5.
constantes destes autos não implicam dano ao Erário", propôs a 2' SECEX, em pareceres uniformes:
"a) seja o presente processo arquivado, nos termos do art. 54, II, da Resolução TCU n° 77/96,
dando-se ciência ao Exmo. Sr. Juiz Presidente do TRT da 13" Região, bem como ao órgão de controle
interno;
seja o processo de aposentadoria do servidor Victor Vaz da Costa apreciado consoante a nova
metodologia introduzida pela IN TCU n° 16/97, devendo ser restituído à origem;
seja providenciado o ato concessório de aposentadoria de acordo com a citada IN."
É o Relatório
II- VOTO

•

De início, assinalo que a 2' SECEX destacou, com propriedade, que não constam dentre os
elementos remetidos pelo TRT - 13" Região o ato de concessão da aposentadoria inicial do servidor Victor
Vaz da Costa. Do exame procedido em meu Gabinete, depreendo que o ato concessório da inicial
possivelmente encontre-se em outro processo no âmbito daquele Tribunal, uma vez que os elementos
remetidos pelo TRT, em atendimento à diligência desta Corte, pertinem apenas à alteração do fundamento
legal da concessão.
2
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Consoante ressaltado pela Instrução, o Sr. Victor Vaz da Costa, aposentado
compulsoriamente nos termos do art. 186, II, da Lei n° 8.112/90, é portador de doença que não se
enquadra dentre aquelas que possibilitariam sua aposentação por invalidez permanente, nos termos do
inciso I e Parágrafo único daquele artigo. Mais ainda, a Junta Médica constituída no âmbito do TRT
concluiu, por duas vezes, que o servidor "não é portador de doença que o enquadre nos postulados do art.
186 e incisos, da Lei n° 8.112/90", aduzindo, ainda, que "a sequela da patologia que o servidor apresenta
pode ser abrandada ou mesmo corrigida dentro de alguns meses, caso seja continuado o tratamento (. )".
Vê-se, portanto, que o beneficio concedido pelo TRT, em Sessão Administrativa, que
motivou a presente Representação, carece de amparo legal. Ocorre que a vantagem financeira
possivelmente advinda da transformação da aposentadoria compulsória para aposentadoria por invalidez,
aprovada pela Resolução Administrativa n° 034/97, não teria passado, ainda, a produzir efeitos financeiros,
em face de dúvida do Diretor Geral do TRT, quanto à forma de pagamento dos proventos, se integrais ou
proporcionais, posto que tal não foi ventilado na Resolução Administrativa n° 034/97, que determinou a
mencionada transformação. Assim, enquanto a dúvida não é esclarecida, o aposentado continuaria a
perceber proventos proporcionais.
Ocorre que o processo, no âmbito daquela Casa, ainda não teve conclusão, motivo pelo
qual me parece precipitada a assertiva da r SECEX no sentido de que tal concessão não implica em dano
ao Erário Caso o TRT decida pela concessão dos proventos integrais - o que me parece bastante
provável, uma vez que o pleito do servidor deixa bastante claro ser esse o único motivo que o levou a
solicitar a transformação de sua aposentadoria - haverá nítido dano ao erário, causado a partir da utilização
de fundamento ilegal.
Independentemente, contudo, de haver ou não dano ao erário, existe o fato concreto de que
o Tribunal Regional do Trabalho da 13 Região não poderia ter deferido a aposentadoria por invalidez, ao
arrepio dos laudos da junta médica. Está, portanto, configurada a prática de ato ilegal, devendo ser
assinado prazo para que sejam adotadas as providências necessárias com vistas ao exato cumprimento da
lei, nos termos do art. 45 da Lei n° 8.443/92.
Ante o exposto, divirjo dos pareceres e VOTO no sentido de que o Tribunal adote a
deliberação que ora submeto ao Colegiado
gi■

T C U , Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 22 de julho
de 1998.
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DECISÃO N° 451 /98 -TCU - Plenário
Processo TC n° 005.878/97-7
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Vicente Vanderlei Nogueira de Brito
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 13 Região
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 2' SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Representação, nos termos do art. 37A da Resolução n° 77/96, alterada pela
de n° 110/98;
8.2. com fulcro no art. 71, IX, da Constituição Federal, c/c art. 45 da Lei n° 8.443/92, fixar o prazo de
15 (quinze) dias para que o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 13' Região adote as
providências com vistas ao exato cumprimento da lei, consistentes na anulação dos atos decorrentes da
Resolução Administrativa n° 034/97, daquela Corte, que "aprovou a transformação da aposentadoria
compulsória para aposentadoria por invalidez do servidor Victor Vaz da Costa, com as conseqüências
legais", ante a falta de amparo legal para a expedição de tal ato, visto que o art. 190 c/c o art. 186, § 1°, da
Lei n° 8.112/90, não contempla a hipótese defendida na referida Resolução, conforme os laudos emitidos
por juntas médicas especialmente constituídas para avaliar a situação de saúde do referido servidor,
devendo, via de conseqüência, restabelecer os efeitos do ato de aposentadoria inicial expedido com base
no art. 186, inciso II, da Lei n° 8.112/90, cientificando a este Tribunal, findo o prazo fixado, acerca das
providências adotadas;
8.3. encaminhar ao Interessado cópia da presente Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a
fundamentaram;
8.4. determinar à 2' SECEX que acompanhe o cumprimento da presente Decisão.
Ata n° 28/98 - Plenário
Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator),
Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento
José Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da
Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

ADHEMAR PAL DINI GHISI
Ministro(Relator
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1- RELATÓRIO
GRUPO I — Classe VII - Plenário
TC- 001.025/98-8 e 005.005/98-1
Natureza: Solicitações
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região
Interessado: Dr. Geraldo Brindeiro — Procurador-Geral da
República e Dra. Elizabeth Kablukow Bonora Peinado
Procuradora-Chefe da PR/SP
Ementa: Solicitação formulada pelo Procurador-Geral da República
e pela Procuradora-Chefe da Procuradoria da República em São
Paulo no sentido de que lhes sejam fornecidas cópias dos autos.
Processo ainda não apreciado no mérito pelo Tribunal.
Conhecimento. Atendimento.

■■•

Cuida o TC-001.025/98-8 de Solicitação da Procuradora-Chefe da Procuradoria da
República no Estado de São Paulo com vistas à instrução de Inquérito Civil Público n° 07/97, em trâmite
naquele Órgão, referente a investigações sobre supostas irregularidades nas obras de construção do Fórum
Trabalhista de 1 . Instância na Capital.
Tendo em vista que o Tribunal não dispunha de todas as informações necessárias para
atender ao solicitado, autorizei a Unidade Técnica, nos termos propostos, a realizar inspeção no Tribunal
Regional do Trabalho da 2' Região, para verificar, entre outras questões, o estágio atual de execução das
obras do Fórum e a conseqüente compatibilização com o montante efetivamente despendido.
Ciente da conclusão dos trabalhos, a Procuradora-Chefe solicitou que lhe fosse fornecido
cópias dos autos.
A Unidade Técnica submeteu os autos ao Relator propondo, preliminarmente, que se
ouvisse em audiência os responsáveis pelas ocorrências detectadas pela equipe de inspeção, destacando,
quanto à solicitação da Procuradora, que as informações consignadas no relatório de inspeção revestem-se
de caráter opinativo, inexistindo, portanto, decisão de mérito sobre o assunto.
Promovidas as audiências autorizadas, retornam os autos ao Gabinete para exame da
petição formulada pela empresa AMP do Brasil Conectores Elétricos e Eletrônicos Ltda., no sentido de
que lhe seja reconhecida a condição de interessada no processo e possa obter vista dos autos, bem como
da solicitação da Procuradora-Chefe da PR/SP.
A SECEX-SP manifesta-se pelo deferimento da solicitação da Procuradoria da República
nos termos formulados, como também seja autorizada a habilitação da empresa AMP do Brasil
Conectores Elétricos e Eletrônicos Ltda., concedendo-lhe vista dos autos.
Em 21.07.98 deu entrada no Gabinete o TC-005.005/98, que trata de solicitação do Exmo.
Sr. Procurador-Geral da República no sentido de que lhe seja concedida cópia do TC-001.025/98-8, com
a finalidade de instruir o Inquérito Civil Público n° 07/97, em curso na Procuradoria da República em São
Paulo, atendendo a pedido da PR/SP. A SECEX-SP sugere que se encaminhe as cópias solicitadas,
alertando-se para o caráter provisório das informações, bem como a juntada dos autos ao TC001.025/98-8.
É o relatório.
II- VOTO
Conforme destacado no relatório precedente o Tribunal ainda não apreciou o mérito do
TC-001.025/98-8, encontrando-se os autos em fase de diligência.
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O pedido de fornecimento de cópias de peças de processo ainda não julgado pelo Tribunal
2.
somente pode ser apreciado pelo Plenário, nos termos da Decisão n° 91/96-P (Ata n° 08/96), segundo a
qual "as informações sobre trabalhos realizados e não apreciados pelo Tribunal somente podem ser
concedidas mediante autorização do Plenário...".
Ressalto que as solicitações do Procurador-Geral da República e da Procuradora-Chefe da
-3.
Procuradoria da República em São Paulo encontram amparo 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, no art. 30 da Resolução TCU N° 36/95, bem como
no Convênio de Cooperação Técnica e Assistência Mútua, firmado entre o TCU e o MPF, em 14.11.95.
Como as solicitações têm por objetivo a instrução do Inquérito Civil Público n° 07/97, em
curso na Procuradoria da República no Estado de São Paulo, entendo que se deva encaminhar ao
Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, a cópia do TC-001.025/98-8 , que a remeterá à
Procuradora-Chefe da Procuradoria da República em São Paulo.
Aproveito para consignar, nesta oportunidade, o meu despacho relativo à petição da
empresa AMP do Brasil Conectores Elétricos e Eletrônicos Ltda. Entendendo haver razão legítima para
0
que a empresa intervenha nestes autos, defiro o seu pedido de habilitação, com fundamento nos §§ 3 e 40
do art. 6° da Resolução TCU n° 36/95, autorizando a SECEX-SP a conceder à referida empresa vista dos
autos, fixando o prazo de quinze dias para o exercício das prerrogativas processuais previstas na citada
Resolução.
Ante o exposto, e considerando que em situações semelhantes tem o Tribunal atendido às
solicitações, 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

22 de julho

de 1998.

ADHE • P ADINI GHISI
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 4 5 2 /98-TCU - Plenário

Processo TC n° 001.025/98-8 e 005.005/98-1
Classe de Assunto: VII - Solicitações
Interessado: Dr. Geraldo Brindeiro — Procurador-Geral da República e Dra. Elizabeth Kablukow
Bonora Peinado — Procuradora-Chefe da PR/SP
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2' Região
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX-SP
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
* 8.1. com fundamento no art. 30 da Resolução TCU n° 36/95, conhecer das presentes solicitações
para, em 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, e ainda ao Convênio de Cooperação Técnica e Assistência Mútua,
firmado entre o Tribunal e o Ministério Público Federal, de 14.11.95, encaminhar cópia do TC001.025/98-8 ao Procurador-Geral da República, alertando para o caráter provisório das informações
contidas no processo, as quais se encontram pendentes de apreciação final;
8.2. informar à interessada que, tão logo este Tribunal profira decisão definitiva, ser-lhes-á
encaminhada cópia da decisão adotada, por intermédio do Sr. Procurador-Geral da República;
8.3. deferir o pedido de habilitação, com fulcro nos §§ 3° e 4° do art. 6° da Resolução TCU n° 36/95,
da empresa AMP do Brasil Conectores Elétricos e Eletrônicos Ltda. e conceder à referida empresa vista
dos autos, fixando o prazo de quinze (15) dias para o exercício das prerrogativas processuais previstas na
citada Resolução.
8.4. determinar ajuntada do TC-005.005/98-1 ao TC-001.025/98-8.
Ata n° 28/98 - Plenário
Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator),
Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento
José Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da
Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

ADHEMR„.PALADINI GHISI
Mitiistro-Relator
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RELATÓRIO E VOTO
GRUPO I - Classe VII - Plenário
TC-001.346/98-9
Natureza: Solicitação
Interessado: Dr. Eduardo Ribeiro, Ministro do Superior Tribunal de
Justiça
Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 13' Região
Ementa: Solicitação de disponibilização de servidores para
elaboração de laudo técnico. Impossibilidade de atendimento.
Comunicação ao interessado.
Trata-se de expediente encaminhado pelo Dr. Eduardo Ribeiro, Ministro do Superior
Tribunal de Justiça, solicitando que esta Casa informe acerca da possibilidade de atendimento do
requerimento do Ministério Público Federal no sentido de que fossem designados dois de seus servidores
para a "elaboração de laudo conclusivo junto aos arquivos do Tribunal Regional do Trabalho da 13'
Região", com respostas a diversos quesitos especificados, todos versando sobre possíveis irregularidades
na concessão de diárias em beneficio de juízes e servidores daquele Órgão.
A Instrução, a cargo da SECEX-PB, trouxe a lume vedação contida no art. 4° da
Resolução n° 106/98, no que tange ao atendimento de solicitações ou de requerimentos que visem à
liberação de servidores para, em razão do exercício do cargo, prestar depoimentos destinados a auxiliar
instrução de inquérito policial, atuar como perito judicial, realizar perícia contábil ou outras atividades de
natureza assemelhada, sarvo nos casos determinados em lei específica. Mais ainda, a zelosa Unidade
Técnica destacou que nesse sentido tem sido a jurisprudência desta Corte, consoante exemplificado pelas
Decisões n's 329/93, 490/93, 127/94, 183/94, 801/96 e 200/97, todas do Plenário. Tais decisões
conduziram à elaboração da Súmula n° 240, deste Tribunal, no mesmo sentido do já mencionado art. 4° da
Resolução n° 106/98.
No mérito, a SECEX-PB propôs que seja comunicado ao Interessado sobre a
impossibilidade de atendimento do pleito, incluindo-se a matéria ora questionada no escopo dos próximos
trabalhos que vierem a ser realizados naquele Órgão.
Ante o exposto e na linha jurisprudencial já firmada por esta Corte, aquiesço aos pareceres
e 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 22 de julho
de 1998.

AD
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DECISÃO N° 4 5 3/98 -TCU - Plenário
Processo TC n° 001.346/98-9
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessado: Dr. Eduardo Ribeiro (Ministro do Superior Tribunal de Justiça)
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX-PB
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE conhecer da solicitação
formulada pelo Exmo. Sr. Ministro Eduardo Ribeiro para, no mérito, informar-lhe da impossibilidade de
atendimento, em face da vedação contida no art. 4° da Resolução n° 106/98 deste Tribunal, bem assim da
jurisprudência já firmada nesta Corte, consolidada na Súmula n° 240, que dispõe que "O Tribunal de
Contas da União, por falta de amparo legal, está impossibilitado de atender solicitações ou requerimentos
que visem a liberação de seus servidores para, em função do exercício do cargo, prestar depoimentos
destinados a auxiliar a instrução de inquérito policial, atuar como perito judicial, realizar perícia contábil
ou outras funções de natureza assemelhada".
Ata n° 28/98 - Plenário
Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator),
Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento
José Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da
Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

jADHEMAR PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC n° 450.368/96-3
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Banco do Brasil S/A
INTERESSADO: Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do
Pará - SEAC/PA

EMENTA: Representação formulada com fulcro no § 10 do art. 113 da
Lei n° 8.666/93. Falhas apontadas em edital de licitação divulgado pelo
Banco do Brasil S/A - CESEC/Belém-PA. Concorrência objetivando a
contratação de empresa prestadora de serviços de conservação e limpeza.
Conhecimento. Procedência parcial. Determinação. Comunicação ao
interessado. Juntada às contas.

Versa o presente processo sobre representação formulada pelo Sindicato das Empresas de
Asseio e Conservação do Pará-SEAC contra edital de licitação - modalidade concorrência - divulgado pelo
Banco do Brasil S/A, por intermédio da CESEC/Belém/PA, visando contratar empresa especializada para
prestação de serviços de conservação e limpeza.
Duas são as falhas apontadas pelo representante: a primeira consiste no fato do item 4.1.4. do
ato convocatório não ter exigido das empresas interessadas no certame a apresentação de balanço patrimonial
como quesito de qualificação econômico-financeira, somente prevendo a entrega de certidão negativa de
falência ou concordata, o que denotou descumprimento do art. 31, inciso I, da Lei n° 8.666/93; a segunda
refere-se à ausência de previsão, no mesmo edital, de compensações financeiras e penalizações por eventuais
atrasos no pagamento, conforme determina o art. 40, inciso XIV, alínea "d", da mesma Lei.
Esclareceu o interessado que, em decorrência desses motivos, impugnou o ato convocatório
perante à Administração. Contudo, a comissão de licitação encarregada não deu prosseguimento ao feito,
desconsiderando seus argumentos.
Ao expediente encaminhado, o representante juntou, por cópias, os elementos de fls. 04/44.
A representação foi inicialmente instruída pela SECEX/PA, que, às fls. 45/49, considerou serem
válidas as argumentações do SEAC/PA no que diz respeito a não exigência de balanço patrimonial, haja vista
• os expressos termos do art. 31, inciso I, da Lei n° 8.666/93. Quanto à ausência de previsão das compensações
financeiras e penalizações por eventuais atrasos de pagamentos, entendeu que omissão "não desvirtuou o
certame", uma vez que não se trata de "cláusula essencial a ponto de prejudicar o Poder Público ou a
contratada".
Presentes os autos em meu Gabinete, considerei conveniente, antes de exercer qualquer juizo
acerca da matéria, ouvir o Banco do Brasil sobre as questões arroladas.
Nesse sentido, remeti os autos à 8' SECEX para que adotasse as providências devidas.
Em atendimento ao oficio diligenciador, o Banco acostou aos autos as razões de fls. 57/68, nas
quais esclareceu o seguinte:
a) quanto a não exigência de balanço patrimonial:
- o procedimento da instituição resulta "da aplicação do disposto no art. XXI do art. 37 da
Constituição Federal de 1988 (o qual somente permite exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações) combinado com o caput do art. 31 da Lei de
Licitações e Contratos (a documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a
- no caso em questão, valendo-se dos dispositivos citados, o Banco exigiu, para a comprovação
da qualificação econômico-financeira a certidão negativa de falências e concordadas, pois os serviços licitados
não ofereciam qualquer risco de prejuízos financeiros, uma vez que o próprio contrato (minuta anexa)
MINHGS-457 \ C:DOCUMENTOS \DOCS- 45036896
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estipulava cláusula prevendo a retenção dos valores devidos no caso de inadimplemento contratual; e
este Tribunal já deliberou acerca da matéria, entendendo, ao acolher Voto proferido pelo
Relator nos TCs n's 4.006/95-0 e 4.803/95-7, que "a não exigência dos demais elementos indicados no art.
31 da Lei n° 8.666/93, não fere os princípios consignados no art. 3° da referida Lei...".
b) quanto à ausência de compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e
descontos por eventuais antecipações de pagamentos:
o edital está em consonância com a determinação contida no Oficio n° 412/94, procedente da
SECEX, que, de acordo com Decisão proferida no TC n° 011.273/94-1, relativo ao acompanhamento dos
procedimentos licitatórios adotados pela Fundação Banco do Brasil, determinou à entidade o seguinte:
II

b. não inclua em seus intrumentos convocatórios e respectivos contratos, cláusulas que
estabeleçam juros e multas de atraso nos pagamentos, uma vez que o art. 40, inciso XIV, da mencionada Lei,
ao tratar das condições de pagamento, além de prever a atualização de valores devidos, garante somente
à Administração a aplicação de penalidades por eventuais atrasos."
A nova instrução do processo, já no âmbito da 8' SECEX, examinando as ponderações
apresentadas pela instituição, considerou que, de fato, em ambas as situações, o posicionamento do Banco do
Brasil S/A reflete o entendimento manifestado por este Tribunal, conforme TCs n's 4.006/95-0; 4.803/95-7
e 011.273/94-1.
Assim, com a anuência da Sr. Secretária-Substituta, foi proposto, conclusivamente, o
conhecimento da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, determinando-se o arquivamento
do processo, após a comunicação da decisão adotada ao interessado.
É o Relatório.

VOTO

Segundo alegou o Banco do Brasil S/A nas justificativas que apresentou nesse processo, a não
exigência de balanço patrimonial no ato convocatório questionado pela representante decorreu da aplicação
do inciso )0CI do art. 37 da Constituição Federal, combinado com o caput do art. 31 da Lei n° 8.666/93, uma
vez que, no seu entendimento, esse último dispositivo apenas fixa o limite máximo de documentos a serem
considerados para a comprovação da qualificação econômico-financeira de licitantes.
Argumentou, ainda, que esse posicionamento já foi acolhido por este Tribunal em assentadas
anteriores, especificamente nos TCs n's 4.000/95-0 e 4.803/95-7, para os casos em que a "contrafação de
serviço não inclui fornecimento de qualquer produto, e o pagamento da fatura é posterior à prestação do
serviço".
Com referência a ausência de item indicando compensações financeira e penalizações, por
eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos, contestou a impugnação alegando
que o procedimento respaldou-se em decisão deste Tribunal, adotada no TC n° 011.273/94-1, que dirigiu à
instituição determinação no sentido de que não fossem incluídas em seus instrumentos convocatórios e
contratos cláusulas estabelecendo juros e multas por atrasos de pagamentos.
Em que pese os procedimentos adotados pelo Banco do Brasil S/A no edital agora discutido
estarem totalmente respaldados em decisões anteriores proferidas por este Tribunal, considero que, na
condição de Relator desta representação, devo manifestar meu posicionamento sobre os assuntos tratados.
Com relação a questão da não exigência do balanço patrimonial na fase de habilitação, entendo
que, mesmo em se tratando de serviços em que o pagamento da fatura é posterior à sua prestação, o art. 31,
inciso I, da Lei n° 8.666/93 não pode deixar de ser cumprido, pois quando essa Lei admitiu a dispensa, no
todo ou em parte, de quaisquer dos documentos especificados nos arts. 28 a 31, o fez expressamente no § 10
do art. 32, que assim dispõe:
MINHGS-457\ C:DOCUMENTOS\ DOCS- 45036894

2

-160—

eenk

c5angell

Stuutácia o ()IMO.

,

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

"Art. 32
§ 1° A documentação de que tratam os arts. 28 e 31 desta Lei somente poderá ser dispensada,
no todo ou em parte, nos casos de convite concurso ornecimento de bens sara s ronta entre • a e leilão."
(grifo nosso).
O Prof Diógenes Gasparini, em matéria divulgada no Boletim de Licitações e Contratos
(Editora NDJ Ltda - 1995 - fls. 210/219), com precisão aduziu o seguinte: "É, notadamente, na concorrência
que a apresentação do balanço e das demonstrações contábeis, necessários à comprovação da boa situação
financeira dos proponentes é exigida e tem relevância. Com efeito, é na fase da habilitação da concorrência
que se apura se o proponente tem todas as condições (capacidade jurídica, regularidade fiscal, idoneidade
econômico-financeira, capacidade técnica) para a execução do contrato. Essas peças contábeis devem ser
obrigatoriamente exigidas e não podem ser substituídas pelo Certificado de Registro Cadastral, conforme
estabelece o final do § 2° do art. 32 (obrigada a parte a apresentar o restante da documentação prevista
nos arts. 30 e 31). Essa substituição somente é possível se o edital facultar a sua apresentação e o cadastro,
em vigor, tenha sido promovido nos termos do Estatuto Federal das Licitações e Contratos Administrativos
(art. 32, § 3°), e, ainda, se o cadastrado enquadrar-se na categoria indicada no edital."
Alerte-se, que o art. 32, § 2°, da Lei n° 8.666/93, foi alterado pelo art. 1° da Lei n° 9.648, de
27 de maio de 1998, assim prescrevendo: " o certificado de registro cadastral substitui os documentos
enumerados nos arts. 28 a 31, quando às informações disponibilizadas em sistema informatizado de consulta
direta indicado no edital, obrigando-se a parte a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de
fato impeditivo da habilitação."
Assim sendo, mesmo levando em conta que o Banco informou que atualmente exige a
apresentação do balanço patrimonial das empresas participantes nas licitações que realiza, entendo que deva
ser endereçada determinação expressa ao mesmo no sentido de que cumpra fielmente o art. 31, I, da
mencionada Lei n° 8.666/93, de forma a restar assente o posicionamento do Tribunal sobre a situação.
Quanto ao outro ponto discutido no processo, concordo integralmente com as ponderações da
Unidade Técnica, manifestada de acordo com a jurisprudência predominante nesta Corte. Ressalte-se,
Câmara - Sessão de 11.08.1994 - Rel. 54/94), invocado pelo Banco nesta
inclusive, o TC n° 011.273/94-1
oportunidade, no qual prevaleceu o entendimento de que a Lei n° 8.666/93, "ao tratar das condições de
pagamento, além de prever a atualização financeira de valores devidos, garante somente à Administração
a aplicação de penalidades por eventuais atrasos".
Diante dessas considerações, Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que submeto
à deliberação deste Plenário.

(r

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano ,Brandão Alves de Souza, em 22. de julho de 1998.

HUMBERTO GUIMARÃES
Ministro-Relator '
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DECISÃO N°

4 5 4 /98 - TCU - PLENÁRIO

Processo TC n° 450.368/96-3
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Pará-SEAC
Entidade: Banco do Brasil S/A
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/PA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente Representação formulada pelo Sindicato das Empresas de Asseio e
Conservação do Pará - SEAC/PA nos termos disposto no art. 113, § 1°, da Lei n° 8.666/93, para, no mérito,
considerá-la parcialmente procedente;
8.2 - determinar ao Banco do Brasil S/A que faça constar dos editais atinentes aos certames que
promove, excetuadas as hipóteses de dispensa e substituição permitidas em Lei, cláusula exigindo dos
interessados a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
conforme estabelece o art. 31, inciso I, da Lei n° 8.666/93;
8.3 - dar conhecimento desta Decisão ao Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do ParáSEAC/PA, encaminhando-lhe, também, cópia do Relatório e Voto que a fundamentam; e
8.4 - determinar ajuntada do presente processo às contas do Banco do Brasil S/A relativas ao exercício
de 1996.
Ata n° 28/98 - Plenário
Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José
Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.
11.2. Ministro que se declarou impedido: Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

BERTO GUIMARÃES Si UTO
Ministro-Relator
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GRUPO II - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC n° 009.900/97-7 (anexo: TC n° 013.912/97-6)
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP)
Interessada: Construtora Queiroz Galvão S.A.

EMENTA: Representação formulada por licitante contra supostas falhas
constantes de edital de pré-qualificação divulgado pela CODESP.
Audiência do responsável. Acolhimento, em parte, das justificativas
apresentadas. Procedência parcial da representação. Determinações.
Ciência às partes interessadas. Encaminhamento de cópias da Decisão,
Relatório e Voto ao Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, tendo
em vista solicitação de informação efetuada em processo anexo. Juntada
às contas.

Aprecia-se, nesta oportunidade, representação formulada pela Construtora Queiroz Galvão
S.A. , com fulcro no art. 113, § 1°, da Lei n° 8.666/93, contra supostas falhas constantes do edital de préqualificação da Concorrência Internacional n° 019/97, divulgado pela Companhia Docas do Estado de São
Paulo - CODESP, com o objetivo de qualificar empresas para serviços atinentes a "construção e recuperação
de berços de atracação para recebimento de novos descarregadores de navios e transportadores de correia,
bem como obras afins".
Juntado aos autos, por força de Despacho proferido por este Relator, o TC n° 013.912/97-6,
correspondente a expediente do Exm° Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Dr. Michel Temer, por
intermédio do qual Sua Excelência encaminha solicitação de informação da Sr' Deputada Telma de Souza,
requerendo o pronunciamento deste Tribunal acerca de exigências contidas no mencionado edital de préqualificação.
As questões apontadas pela nobre parlamentar constituem objeto também desta representação.
De inicio autorizei a promoção de audiência do Diretor-Presidente da CODESP, Dr. Marcelo
de Azeredo, que, em resposta, apresentou as justificativas e os documentos constantes do Volume I.
Antes de adentrar nas questões que motivaram a audiência, o dirigente aduziu que a Lei de
Licitações e Contratos não discrimina o que seja exatamente a 'pré-qualificação', pois embora o art. 114
autorize sua realização, não indica como deve ocorrer, nem as ocasiões de seu cabimento.
Nesse sentido, acresceu que a doutrina reconhece a existência de separação entre as fases que
consubstanciam a pré-qualificação e a apresentação e julgamento de propostas em licitação. Assim, "elementos
desnecessários à realização da pré-qualificação e que são inerentes à fase posterior (..) não devem
obrigatoriamente constar do edital e isso é possível afirmar considerando-se simplesmente que a lei não
exige, para tanto, comportamento diverso, uma vez que, insista-se sempre, ainda não se adentrou a fase
propriamente dita da licitação."
Esclareceu que, no caso, as diretrizes prescritas pelo Organismo Internacional de Cooperação
que proporcionou o empréstimo n° BZ-P8, The Overseas Economic Cooperation Fund - OECF, para
investimento no Programa de Expansão do Porto de Santos, bem como a legislação nacional, foram
rigorosamente observadas quando da elaboração do edital, não existindo máculas quanto à sua legalidade.
Sobre os pontos levantados na representação, resumidamente apresentou os esclarecimentos
seguintes, que foram examinados pela SECEX/SP na instrução de fls. 73/78:

MINHGS-457DOCUMENTOS \DOCS-00990097

-163moída
SeCietál Ia

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

item 6.2. - exigência de, no mínimo, capital social integralizado igual ou superior a R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo que do edital não constou o valor da contratação, contrariando
o art. 31, parágrafo 3°, da Lei n°8.666/93.
Alegou o dirigente que o valor estimado da contratação importou em aproximadamente em R$
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), sendo, portanto, o capital mínimo exigido inferior ao
percentual de 10% (dez por cento) fixado em Lei.
No seu entendimento, o referido valor não carece, necessariamente, de ser divulgado nesse
procedimento preliminar (pré-qualificação), uma vez que a Lei assim não exige e "o mesmo certamente deverá
ser divulgado no edital inerente à licitação" .
Sobre esse ponto, a instrução da SECEX/SP ressaltou que, como do edital constou o valor
referente ao financiamento para obra (Y$ 28.889.000.000,00 - ienes japoneses - que, em reais, equivaleria
a aproximadamente R$ 271.212.820,90), possivelmente as empresas participantes levaram em consideração
esse valor como o montante do objeto.
subitem 6.3 - exigência de índices econômico-financeiros elevados: índice de Liquidez Geral
(ILG) igual ou superior a 2,50; índice de Liquidez Corrente (LLC) igual ou superior a 3,00 e índice Geral de
Endividamento (IGE) igual ou inferior a 0,25.
subitem 8.2.2. - exigência, para efeito de qualificação econômico-financeira, de atendimento
de índices individualmente por cada empresa contratada e não pelo somatório dos valores de cada consorciado,
na proporção de sua respectiva participação, como estipula o art. 33, inciso III, da Lei n° 8.666/93.
Tendo em vista a sua similaridade, o Diretor-Presidente da CODESP tratou desses pontos
conjuntamente.
Ressaltou a autoridade que a CODESP, antes de instaurar o procedimento da pré-qualificação,
efetuou criterioso estudo sobre os índices financeiros, sendo sua definição orientada "pelos elementos que
integram a ciência da contabilidade e pela análise técnica do ambiente econômico e do desempenho
financeiro do segmento empresarial representado pelo universo de interessados, tudo tendo em vista a
capacidade econômica suficiente ao cumprimento das obrigações contratuais, sendo certo que neste
contexto, constituem índices adequados, como verificação atenta poderá evidenciar."
Com respeito à exigência de índices individuais pelas empresas participantes em consórcio,
salientou que a legislação contempla a soma de valores e não de índices. Assim, a soma de capitais está
disposta no edital.
Ademais, a possibilidade de participação em consórcio não tem o objetivo de "propiciar que
empresas em situação financeira deficitária tenham acesso a competição através do 'empréstimo' da saúde
financeira de outras."
Sobre o primeiro tópico a instrução da SECEX/SP aduziu que, no seu entendimento, "compete
exclusivamente à administração a escolha de índices financeiros considerados seguros (mais fundamentados)
para a garantia de realização da obra, certamente, sem tirar o caráter competitivo do processo licitatório",
não devendo o administrador ser punido em razão de, por prudência, solicitar índices financeiros consistentes.
Já com relação ao outro tópico, considerou que a Administração descumpriu a Lei n°
8.666/93, pois, o art. 33, inciso III, admite o somatório dos valores de cada consorciado, "na proporção de
sua respectiva participação", para efeito de qualificação econômico-financeira.
subitens 7.2.1. e 7.2.3. - exigências de quantitativos sem compatibilidade com o objeto do
edital, com afronta ao art. 30, § 1 0 , inciso I, da Lei n° 8.666/93.
Salientou o responsável que "é pacífico o entendimento, inclusive neste Colendo Tribunal
(Processo TC no 009.987/94-0), de que a capacidade técnico-operacional figura como requisito de
qualificação subjetiva nas licitações".
Desta forma, na sua opinião, "quando as exigências se referirem à capacitação técnicooperacional, prevista no art. 30, inc. II, da Lei de Licitações - que é o que de fato importa, pois a CODESP
não irá contratar engenheiro nenhum, mas uma empresa e por isso lhe interessa aferir se a empresa sabe
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realizar o objeto, não um seu profissional, que não será contratado - podem, sim, ser exigidas quantidades,
especificações e prazos, que não são exigíveis quanto à capacitação técnico-profissional (art. 30, sç 1°, inc.
I, da Lei de Licitações)."
Além disso, nesta situação "as obras e serviços que serão contratados pela CODESP possuem
dimensão superior aos quantitativos fixados no edital da pré-qualificação, ou seja, a Companhia exigiu
demonstração de desempenho anterior em proporção inferior ao que deseja obter - é esta a única
incompatibilidade encerrada nos quantitativos fixados - e estes últimos constituem os requisitos mínimos
reputados essenciais para a admissibilidade técnica e qualitativa das obras e serviços que serão oferecidos
pelos licitantes."
A instrução da Unidade Técnica acatou as justificativas apresentadas.
subitem 7.3.1. "c" - imposição de que as empresas participantes possuam, em seus quadros
permanentes, profissional detentor de atestados e que este seja empregado, diretor ou sócio gerente da mesma,
não admitindo, portanto, profissional autônomo.
Aduziu o dirigente que a Lei n° 8.666/93, em seu art. 30, § I°, inciso I, determina textualmente
"o
profissional
da empresa licitante indicado para demonstrar sua capacidade deve integrar seu quadro
que
permanente e ser detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço
compatíveis com o objeto da licitação".
Assim sendo, "quadro permanente requer a existência de vínculo entre a empresa licitante e
o profissional técnico que seja mais estreito do que a relação decorrente de uma mera prestação de serviços,
como definida pelo Código Civil em locação de serviço, pactuada com caráter de transitoriedade e apenas
com fim específico".
Ante essas considerações, a instrução da SECEX/SP entendeu que a exigência da empresa
possui amparo legal, razão porque aceitou as justificativas oferecidas.
item 7.3.2. - vedação de que a atestação técnico-profissional seja feita através de certificados
de fiscalização.
Sobre esse ponto, ressaltou o Senhor Diretor-Presidente que o edital "não admitiu a atestação
de atividade de fiscalização, porque não interessa nem é suficiente à CODESP contratar fiscais de obras,
já que ela não está contratando fiscalização de obras, mas, sim, execução de obras".
Por esse motivo e considerando que a Companhia precisa de executor, planejador, autor de
projeto e não de mero fiscal e que o próprio CONFEA- Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia, ao qual compete a fiscalização do exercício da profissão de engenharia, distingue as referidas
atribuições, no seu entendimento não cabe prosperar oposição acerca desse ponto.
Da análise que empreendeu na defesa analisada, concluiu a instrução da Unidade Técnica que
os esclarecimentos apresentados para o tópico mostraram-se pertinentes.
subitem 7.3.2. - aquisição do edital como condição para qualificação técnica.
0
Alegou o Dr. Marcelo Azeredo que a Lei n° 8.666/93, em seu art. 32, § 5 , admite a
aquisição de edital como requisito de habilitação, pois permite exigir recibo de compra do edital como
requisito objetivo.
Ademais, consoante compreende, a exigência em foco não restringiu o caráter competitivo do
certame, pois "35 (trinta e cinco) empresas adquiriram o edital da pré-qualificação e 08 (oito) licitantes,
sendo 03 (três) formadas por consórcio de firmas, apresentaram documentos para apreciação em sessão
pública realizada na data de 10.07.97."
A instrução técnica da SECEX/SP ressaltou, quanto a este particular, que, no seu
0
entendimento, a expressão 'quando solicitado' disposta no § 5 , do art. 32, da referida Lei de Licitações e
Contratos dirige-se ao interessado (licitante) e não à Administração. Por esse motivo considerou conveniente
retirar do edital a exigência em foco.
inexistência de projeto básico, contrariando os arts. 7°, parágrafo 2°, inciso I, e 40,
parágrafo 2°, inciso I, da Lei n° 8.666/93.
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Sobre esse ponto, a autoridade salientou que no caso em tela o edital de pré-qualificação foi
devidamente instruido com desenhos, dados e informações de engenharia sobre o empreendimento, "que
proporcionam a perfeita concepção pelas empresas realmente atuantes no segmento da construção civil
sobre a caracterização técnica das obras e serviços postos em licitação e até mesmo para a conclusão de que
seu valor estimado mantém compasso com o capital social requerido."
Analisando as ponderações apresentadas pela empresa, a SECEX/SP, na referida instrução de
fls. 73/77, aduziu que, na sua opinião, "não existe a menor possibilidade de se proceder a pré-qualificação
sem o projeto básico. Afinal, é o mínimo necessário para a definição do objeto, e, consequentemente, de seu
custo final e prazo para a sua execução".
Ante o entendimento manifestado acerca das questões arroladas na representação, a conclusão
uniforme da SECEX/SP, foi no sentido de que o Tribunal:
conheça da representação formulada pela empresa Construtora Queiroz Gaivão S/A, para,
no mérito considerá-la procedente;
fixe o prazo de 15 (quinze) dias para que a CODESP cumpra a Lei;
determine à CODESP que observe os ditames da Lei n° 8.666/93, no que se refere à
elaboração de projeto básico (art.7°, parágrafo 2°, inciso I); qualificação econômico-financeira (art. 33, inciso
III); e, habilitação, não exigindo a comprovação de aquisição do edital.
É o Relatório.
VOTO
De início faz-se necessário consignar que a representação formulada pela empresa Construtora
Queiroz Galvão S.A., com fulcro no art. 113, § 1°, da Lei n° 8.666/93, preenche os requisitos de
admissibilidade previstos para o seu conhecimento.
Apesar de a SECEX/SP, Unidade Técnica encarregada do exame do processo, ter enfocado
as questões concernentes ao edital de pré-qualificação lançado pela CODESP e arroladas pela empresa
representante, entendo pertinente acrescer alguns comentários, especialmente porque não concordo
integralmente com o seu ponto de vista.
Embora não constasse expressamente no edital o valor estimado para a contratação, estou de
acordo que, neste caso, não se vislumbra irregularidade quanto ao capital mínimo exigido no edital publicado
pela CODESP.
Restou efetivamente demonstrado que o limite imposto pela Companhia observou os ditames
do § 3 0 , art. 31, da Lei n° 8.666/93, vez que, inclusive, perfez percentual inferior aos 10% do valor estimado
da contratação, conforme admite o referido dispositivo legal.
Quanto aos índices econômico-financeiros propostos no edital, entendo que, o primeiro aspecto
a ser observado, neste caso, é que a CODESP demonstrou ter realizado amplos estudos com intuito de fixar
os que melhor atendessem ao objetivo pretendido (fls. 22/26 - Vol. I). Esses estudos indicaram para índices
no patamar imposto no ato convocatório questionado.
Segundo Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos,
4a Edição, Aide Editora, 1996, pag. 200): "A qualificação econômico-financeira não é, no campo das
licitações, um conceito absoluto. É relativo ao vulto do investimento e despesas necessários à execução da
prestação. Não se trata de dispor de capital social ou de patrimônio liquido mínimo. A qualificação
econômico-financeira somente poderá ser apurada em função das necessidades concretas, de cada caso. Não
é possível supor que 'qualificação econômico-financeira' para executar uma hidrelétrica seja identica àquela
exigida para fornecer bens de pequeno valor."
Por outro lado, o renomado Professor, na mesma obra, pág. 521, ao se referir à etapa de préqualilificação, assim assevera: "A pré-qualificação consiste em dissociar a fase de habilitação do restante do
procedimento da concorrência. A administração institui exigências especiais e excepcionalmente severas
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como requisito de participação em futura concorrência. Essas exigências envolvem idoneidade financeira
e a capacitação técnica, além dos requisitos comuns sobre a Capacidade jurídica e regularidade fiscal.
Instaura-se um procedimento seletivo preliminar destinado a verificar o preenchimento de tais requisitos."
No presente caso o vulto e a complexidade do empreendimento requereram cuidados da
Administração. Afinal, a contratação pretendida foi estimada em R$ 25.000.000,00.
Jessé Torres Pereira Junior (Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração
Pública - 3 a edição, Renovar, Rj, 1995, pág. 209), ao discorrer sobre índices divulgados pela Revista
Conjuntura Ecônomica, Vol. 48, n° 8, pág. 164, agosto 1994, se manifesta da seguinte forma:
"(..) Assim, seriam índices econômico-financeiros autorizados pela lei a figurarem nos
editais, entre outros:
liquidez corrente, que mede a solvência da empresa: quanto maior, melhor, a média
saudável do setor de construção civil, por exemplo, é de 4,51, o que significa que para cada real de dívida
a curto prazo existem R$ 4,51 no ativo circulante;
liquidez geral, que mede a capacidade da empresa para saldar suas dívidas a curto e longo
prazo; quanto maior, melhor; a média do setor de construção civil situa-se em 2,80, o que significa que para
cada real de dívida a curto e a longo prazos existem R$ 2,80 no ativo circulante mais o realizável a longo
prazo;
endividamento, que indica o nível de comprometimento do capital próprio com o de
terceiro; quanto menor, melhor; a média do setor da construção civil gira em torno de 0,34."
Assim, vê-se que a exigência efetuada pela CODESP mostrou-se, em função do
empreendimento focalizado, dentro dos limites da razoabilidade.
Quanto ao tópico referente à somatória de índices pelas empresas que desejaram participar da
pré-qualificação em consórcio, a meu ver, a Lei n° 8.666/93 não estabelece exigências no que se refere a
índices, limitando-se a norrnatizar o exercício da faculdade da participação em consórcio, permitindo a soma
de valores de cada consorciado para a qualificação econômico-financeira na proporção de sua participação.
É compreensível que a Administração exija de cada consorciado um nível mínimo de saúde
econômico-financeira. Neste caso específico, há que se ter em conta o valor do objeto a ser contratado.
Sobre a qualificação técnica, entendo que, em se tratando da etapa de pré-qualificação e não
da licitação, a Administração pode impor certas garantias em defesa do interesse público, e a aptidão da
empresa para execução dos trabalhos que lhe serão cometidos, caso pré-qualificada e vencedora do certame
futuro, é item não desprezível.
A esse respeito trago à colação entendimento também manifestado pelo Prof Marçal Justen
Filho, na obra já mencionada (pág. 522), "(.)a pré-qualificação não pode ser limitada estritamente às regras
constantes nos arts. 27 a 31. Os requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira poderão ser
adequados ao caso concreto. Será cabível exigir outros requisitos além daqueles enumerados nos arts. 30
e 31. O controle sobre tais requisitos seguirá o principio geral da pertinência e da necessidade. Mas a
própria razão de ser da adoção da pré-qualificação conduz à admissibilidade de uma investigação
aprofundada acerca da capacitação operacional real dos licitantes para executar o objeto da licitação."
Além disso, cabe lembrar, relativamente às disposições constantes do art. 30 da Lei n°
8.666/93, especificamente seu inciso II, § 1° e inciso I, que este Plenário, no TC n° 009.987/94-0 (Decisão
n° 395/95 - Ata n° 36/95), ao acolher as argumentações apresentadas pelo então Relator, nobre Ministro Paulo
Afonso Martins de Oliveira, deliberou no sentido de que do texto legal não está excluída a possibilidade de
se exigir atestados de desempenho anterior em nome da empresa.
Quanto à demonstração de capacidade técnico-profissional, nada há que se questionar sobre
a exigência de indicação de profissional técnico pertencente ao quadro permanente da empresa licitante, tendo
em vista os próprios termos do art. 30, inc. I, da Lei n° 8.666/93.
A propósito da vedação de apresentação de atestado de fiscalização, imposição contida no item
7.3.2. do edital, também não vislumbro afronta à Lei, pois o que se observou foi uma certa cautela por parte
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do Administrador.
Em se considerando que a atividade técnica de fiscalização corresponde apenas a uma parcela
dos trabalhos pretendidos pela Companhia, parece-me de todo razoável que não se admita a atestação somente
desta atividade.
Quanto à exigência de aquisição prévia do edital de licitação, concordo com a SECEX/SP.
Realmente a Lei não autoriza a exigência da compra do edital para participar do certame. Efetivamente o que
o § 5° do art. 32 da Lei n° 8.666/93 proclama é que, caso o participante queira adquirir cópias do edital, estas
serão fornecidas mediante o reembolso das despesas correspondentes.
Assim sendo, considero que deve ser expedida determinação à CODESP no sentido de evitar
falha dessa natureza em futuros certames.
Por último, no que diz respeito ao projeto básico, tenho as seguintes considerações a fazer.
Como o § 2° do art. 114 da Lei n° 8.666/93, ao dispor sobre a pré-qualificação claramente
determina que nessa etapa devem ser observadas as exigências relativas "à concorrência, à convocação dos
interessados, ao procedimento e à análise da documentação"(grifei), no meu entendimento, não resta dúvida
que o projeto básico é necessário também nessa fase anterior, inclusive por ser instrumento fundamental para
que os participantes possam estimar os custos e prazos de execução da obra.
Segundo os termos do art. 6°, inciso IX, da Lei n° 8.666/93, o projeto básico é "o conjunto
de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço,
ou o complexo de obras ou serviços, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento,
e que possibilitem a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução."
No presente caso, revela a CODESP que o edital questionado foi devidamente instruído de
desenhos, especificações e outros complementos acerca do empreendimento, que proporcionaram aos
candidatos interessados na contratação distinguir perfeitamente os limites da obra.
Nota-se então que, neste caso, ocorreu uma certa precariedade dos elementos oferecidos pela
Companhia se confrontados com a totalidade dos requisitos previstos no art. 6°, inciso IX, acima mencionado.
Contudo, tenho que reconhecer que não se vislumbrou o comprometimento do princípio da isonomia em
função do fato. Ressalte-se, inclusive, que restou demonstrado que 35 empresas retiraram o edital
correspondente, 08 entregaram os documentos (03 dessas em consórcio) e 04 foram pré-qualificadas.
Destarte, entendo que, como o dirigente da CODESP demonstrou que o edital questionado foi
devidamente aprovado pela instituição estrangeira que proporcionou o empréstimo relativo ao
empreendimento (naturalmente que os elementos atinentes às especificações e complementos acima descritos
estavam incluídos), que esse seu procedimento decorreu da controvérsia existente em matéria de préqualificação de licitantes e que a inconsistência desses documentos não impediu a regular participação da
empresa representante no processo de pré-qualificação, não seria o caso de determinar a anulação do certame,
mas sim, de formular determinação à entidade no sentido de que observe os termos da Lei n° 8.666/93 no que
diz respeito ao projeto básico.
Por todo o exposto, Voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que submeto à sua
deliberação.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro uciano Brandão Al s de Souza, em2 2 de julho de 1998.
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DECISÃO N° 4 5 5/98 - TCU - PLENÁRIO
Processo TC n° 009.900/97-7 (anexo TC n° 013.912/97-6)
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Construtora Queiroz Galvão S.A.
Entidade: Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/SP
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer a representação formulada com fulcro no § 1°, art. 113, da Lei n° 8.666/93 pela
Construtora Queiroz Galvão S.A., para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
8.2 - determinar à Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP, que:
8.2.1. se abstenha de fazer constar dos editais referentes às licitações que promove, cláusula prevendo
a aquisição dos referidos editais como requisito de habilitação das empresas interessadas, por absoluta falta
de amparo legal; e
8.2.2. quando da instauração de procedimentos relativos à etapa de pré-qualificação de licitantes faça
constar como parte integrante do edital correspondente, na forma do art. 40, § 2°, inciso I, da Lei n° 8.666/93,
o projeto básico, conforme definição contida no art. 6°, inciso IX, da mesma Lei;
8.3 - encaminhar à representante, Construtora Queiroz Galvão S.A, bem como à entidade interessada,
Companhia Docas do Estado de São Paulo- CODESP, cópia desta Decisão e do Relatório e Voto que a
fundamentam;
8.4 - remeter cópia desta Decisão e do Relatório e Voto que a circunstanciaram, ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Dr. Michel Temer, e à Deputada Federal Telma de Souza, tendo
em vista que a solicitação de informação dirigida a esta Corte, constante do TC n° 013.912/97-6 juntado a
esses autos, refere-se as mesmas questões tratadas nesta representação; e
8.5 - determinar ajuntada dos presentes autos às contas da Companhia Docas do Estado de São Paulo
(CODESP) relativas ao exercício de 1997.
Ata n° 28/98 - Plenário
Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José
Bugarin e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.
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Presidente
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC n° 014.624/97-4
NATUREZA: Representação
ÓRGÃO: Tribunal Regional Federal da 3 3 Região
INTERESSADA: Companhia de Seguros do Estado de São Paulo COSESP

EMENTA: Representação formulada por licitante com fulcro no § 1°,
art. 113, da Lei n° 8.666/93. Questionamento acerca de exigência contida
em edital de tomada de preços divulgado pelo TRF — 3' Região.
Conhecimento. Elementos constantes dos autos demonstram que a
imposição contestada observou os ditames da Lei de Licitações e
Contratos. Improcedência. Juntada às contas.

Aprecia-se, nesta oportunidade, representação formulada pela Companhia de Seguros do
Estado de São Paulo - COSESP, com fulcro no § 10 do art. 113 da Lei n° 8.666/93, contra procedimento
adotado pelo Tribunal Regional Federal da 3' Região.
Alega a representante que o referido órgão, quando da exame da documentação relativa à
habilitação de licitantes na Tomada de Preços n° 015/97, instaurada para a contratação de seguro da frota de
veículos especiais de serviço, com cobertura de colisão, incêndio, roubo, furto, RCFV (Responsabilidade Civil
Facultativa de Veículos) e AAP (Acidentes Pessoais para Passageiros), incorreu em ilegalidade ao--desclassificá-la.
Explica que a comissão de licitação designada, em decisão ratificada pelo Diretor-Geral do
mesmo Tribunal, resolveu por sua inabilitação em decorrência de não ter atendido ao subitem 4.1., Anexo VI,
do edital convocatório, o qual prescreveu, como quesito de qualificação econômico-financeira dos
participantes, a exigência da apresentação de balanço patrimonial, demonstração de resultado e notas
explicativas do último exercício social.
Ocorre que, no seu caso, ofereceu regularmente os documentos requisitados, somente que de
acordo com legislação que lhe seria aplicável, ou seja, de conformidade com norma expedida pelo Conselho
Nacional de Seguros Privados - CNPS, que, mediante a Resolução n° 05/86, determinou o levantamento de
balanços semestrais, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano para as sociedades seguradoras.
Assim sendo, satisfez a obrigatoriedade ali evidenciada, na medida que juntou documento
comprobatório do seu balanço patrimonial e das demais demonstrações contábeis referentes aos dois últimos
semestres, isto é, do período de julho a dezembro de 1996 e de janeiro a junho de 1997, elementos esses,
suficientes para comprovar sua boa situação financeira, "objetivo estabelecido no art. 31, inciso I, da Lei n°
8.666/93"
Diante desse posicionamento, ao final da representação, a COSESP solicita que esse Tribunal
se digne a impedir a abertura dos envelopes das propostas comerciais, de forma a assegurar seu direito de
participar do referido certame.
Analisando a questão, a instrução de fls. 34/37 assim se manifestou:
"De notar-se que a questão aqui abordada sugere que se esclareça o conceito atribuído ao
termo 'exercício social', ante a divergência suscitada neste particular.
As sociedades seguradoras, nos termos do artigo 48, do Decreto n° 60.459, de 13.03.1967,
para os efeitos de constituição, organização e funcionamento, sujeitam-se às condições gerais da legislação
das Sociedades Anônimas, bem como às estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.
M1NHGS-457\ C:DOCUMENTOSNDOCS - 01462497

-170nátanteci
e"
ác.la do
C9 PleeS te
Salcerr

1

•

•

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

O referido Conselho, instituído pelo Decreto-lei n° 73, de 21.11.1966, trata-se de órgão de deliberação
coletiva, ao qual compete, privativamente, fixar as diretrizes e normas a serem observadas pelas sociedades
seguradoras, sendo suas atribuições, dentre outras, expedir normas de política de seguros privados, tendo
em conta as condições do mercado nacional de seguros, bem como normas gerais de contabilidade e
estatística (artigo 21, capítulo IV, do Decreto 60.459/67).
Assim, a COSESP está correta quando afirma que deve elaborar os balanços semestralmente,
pois obedece ao CNPS, no entanto, não poderia ter ignorado o texto da Lei n° 6.404/76, a que se subordina,
em princípio, naquilo que poderia ter elucidado a questão que ora se apresenta. Basta que se enfoque o
artigo 175, no capítulo XE verbis:
"Art. 175: O exercício social terá duração de um ano e a data do término será fixada no
estatuto.
Parágrafo Único: Na constituição da Companhia e nos casos de alteração estatutária o
exercício social poderá ter duração diversa".
Claro está que a Lei requer que o Estatuto fixe a data do término do exercício social, que terá
duração de um ano, salvo na constituição da companhia e nos casos de alteração estatutária.
O Estatuto da COSESP, publicado no DOU de 09.11.93, de acordo com informação extraída
da Ata da Reunião anexada às fls. 05, define no Título VI, artigo 26, "o exercício social encerrar-se-á em
31 de dezembro de cada ano civil, quando será levantado o balanço geral da sociedade, observadas as
prescrições legais". (f7s. 31).
Dessa forma, parece-nos incabível a contestação da Seguradora, visto que restou
fundamentado o propósito da Comissão de Licitação em inabilitá-la, já que a documentação apresentada
não correspondeu ao 'último exercício social', ou seja, ao exercício de 1996, como solicitava o edital.
Ainda que assista razão ao representante em suas argüições quanto à representatividade dos
dois últimos semestres, independendemente do ano civil, como prova de idoneidade financeira, compete
lembrar que os critérios são estabelecidos no edital para serem observados, a não ser que os mesmos não
estejam devidamente constituídos, o que não é o caso.
Neste aspecto, de salientar as considerações presentes na Decisão Plenária n° 251/97, in Ata
n°016/97, acerca do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, insculpido no artigo 3° da Lei
n°8.666/93. Importante pontuar que 'A administração não pode descumprir as normas e condições do edital,
ao que se acha estritamente vinculada'. - artigo 41, da mesma Lei. Há também que se atentar: concessão não
prevista no edital significa afronta ao artigo 43, parágrafo 30 da citada norma, além de ferir também o
princípio da isonomia, pois de se admitir que fica configurada vantagem negada aos demais concorrentes.
Por este ângulo, entendemos, s.m.j., que a conduta da Comissão Permanente de Licitação e
da autoridade superior do Tribunal Regional Federal -3 a Região, de impedir o prosseguimento da COSESP,
por não preencher o requisito proposto no subitem 4.1. do edital da Tomada de Preços 015/97, situou-se
dentro dos parâmetros legais, pois, de fato, a representante faltou com a documentação exigida, tendo-se
por base o próprio estatuto.
Em tempo, por meio do expediente de fls. 32, a COSESP requereu a desistência da
Representação, datada de 05.11.1997, ora em exame, 'tendo em vista que já foram abertas as propostas do
certame licitatório, em 10. 11. 1997 entendendo prejudicado o recurso interposto'. Impende assinalar,
contudo, que não vemos como, no julgamento do mérito, tal atitude possa influir...".
Ante todas essas considerações, conclusivamente a instrução da SECEX/SP sugeriu o seguinte
desfecho para esses autos:
"1. conhecer da representação encaminhada pela COSESP, nos termos do art. 113, parágrafo
1°, da Lei n° 8.666/93, para, no mérito, considerá-la improcedente; e
2. arquivar o processo, após dar ciência à interessada da Decisão que vier a ser proferida."
O Senhor Secretário de Controle Interno, em parecer de fls. 38, entendeu, contudo, que, como
a parte interessada requereu desistência da representação e "não se verificou ilegalidade no ato denunciado",
a Decisão a ser adotada no processo deve ser seu arquivamento simples.
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Consigno, inicialmente, que esta representação, formulada pela empresa COSESP - Companhia
de Seguros do Estado de São Paulo com base no disposto no art. 113, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93, preenche os
requisitos de admissibilidade previstos nas normas deste Tribunal para o seu conhecimento.
Apesar da CODESP, posteriormente à autuação dos autos no Tribunal, ter remetido expediente
desistindo da representação, creio que o fato não obsta o exame da questão nela opontada, uma vez que
cogitada afronta aos ditames da Lei n° 8.666/93.
Considero que o assunto foi corretamente tratado na instrução da SECEXJSP.
Comungo o entendimento de que, neste caso, o procedimento adotado pelo TRF — 3' Região
respaldou-se nos ditames da Lei da Licitações e Contratos, pois a imposição constante do edital
correspondente à Tomada de Preços n° 015/97 e contestada pela representante, observou o mandamento
contido no art. 31, inciso I, da referida Lei.
Essa regra foi dirigida a todas as seguradoras interessadas no certame. Parece-me, então,
absolutamente plausível, especialmente a vista do art. 41 da Lei n° 8.666/93, que a Administração tenha que
ater-se a condição fixada no edital, "ao qual se acha estritamente vinculada", sob pena de afrontar o basilar
princípio da isonomia, insculpido no art. 3° da mesma Lei n° 8.666/93
De outra parte, há que se atentar, como ressaltado na instrução, que o próprio estatuto da
empresa representante estabeleceu que o encerramento do exercício social dar-se-ia no dia 31 de dezembro
de cada ano civil, quando, então, seria levantado o balanço geral da sociedade.
Além de tudo isso, a título de mero esclarecimento, cabe registrar que o documento de fls. 24
denota que a CODESP não foi desclassificada na Tomada de Preços enfocada nesse processo somente por não
ter atendido ao subitem 4.1. (Anexo IV) do edital, mas, também, porque deixou de cumprir outros subitens,
como os 3.1., 3.2., 3.3, 3.4. e 3.5.
Diante dessas considerações, acolhendo os termos da instrução da SECEX/SP, Voto no sentido
de que o Tribunal adote a Decisão que submeto ao descortino deste Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 22 de julho de 1998.

HUMBER O GUIMARÃES SOUTO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 4 5 6 /98 - TCU - PLENÁRIO

Processo TC n° 014.624/97-4
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessada: Companhia de Seguros do Estado de São Paulo - COSESP
Órgão: Tribunal Regional Federal da 3' Região
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/SP
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da representação formulada pela Companhia de Seguros do Estado de São Paulo —
COSESP, com base no art. 113, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93, para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2 - levar ao conhecimento da representante, bem como do TRF-3' Região, órgão interessado, o inteiro
teor desta Decisão e do Relatório e Voto que a fundamentam; e
8.3 - juntar esses autos às contas do Tribunal Regional Federal — 3' Região, relativas ao exercício de
1997.
Ata n° 28/98 - Plenário
Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (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

HUM13, RTO GUIMARÃES souto
Ministro-Relator
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GAMAM DO MINISTRO BENTO JOSÉ BUGARDI

GRUPO: II- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-004.092/98-8
NATUREZA: Solicitação.
ENTIDADE: Associação Promotora de Evangelismo.
INTERESSADO: Dr. Marcelo da Costa Bretas, Juiz Federal
Substituto da 13 Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Solicitação formulada por Juiz Federal no sentido de obter cópia do
TC-575.647/93-0, referente a Relatório de Auditoria realizada na
Associação Promotora de Evangelismo e na Confederação Brasileira
de Serviços de Assistência Social Evangélicos, e do TC-575.644/931, concernente a Relatório de Auditoria realizada na Ordem dos
Ministros Evangélicos do Brasil, ambas auditorias realizadas em
atendimento à solicitação da "CPI do Orçamento". Processos ainda
não julgados. Conhecimento. Solicitação ao requerente no sentido de
que envie a esta Corte informação quanto à decretação, pela
autoridade solicitante, da quebra do sigilo bancário dos envolvidos
ou, se preferir, cópia do ato judicial que a decretou, a fim de que este
Tribunal, devidamente resguardado no que concerne à legislação
pertinente, possa remeter àquele Juizo a cópia solicitada, tendo em
vista a existência de documentos protegidos pelo sigilo bancário.
Determinações à Secretaria-Geral das Sessões. Encaminhamento dos
presentes autos ao Gabinete do Ministro-Relator do segundo
processo, para apreciação da solicitação de cópia em apreço. Ciência
ao interessado.

RELATÓRIO
Trata-se de solicitação formulada pelo Dr. Marcelo da Costa Bretas, Juiz Federal
Substituto da 13 a Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no sentido de obter cópia do TC575.647/93-0, referente a Relatório de Auditoria realizada na Associação Promotora de Evangelismo e na
Confederação Brasileira de Serviços de Assistência Social Evangélicos, em atendimento à solicitação da
"CPI do Orçamento", e do TC-575.644/93-1, concernente a Relatório de Auditoria realizada na Ordem
dos Ministros Evangélicos do Brasil, também em atendimento à solicitação da citada CPI.
PARECERES DA SECEX/RJ (fls. 08): considerando que o TC-575.644/93-1 era da
relatoria do Ministro Fernando Gonçalves, sendo, atualmente, da relatoria do Ministro José Antonio
Barreto de Macedo; considerando que os processos ainda não foram julgados; e considerando que se trata
de processos sigilosos, a Unidade Técnica, após promover a autuação do oficio encaminhado pela
autoridade judicial, remeteu os autos da solicitação juntamente com o TC-575.647/93-0 ao meu Gabinete,
propondo, em pareceres uniformes, o atendimento da solicitação quanto ao processo sob minha relatoria, o
encaminhamento deste processo ao Gabinete do Ministro José Antonio Barreto de Macedo, a juntada de
cópia do Oficio n° 962/98-JS, remetido pela autoridade solicitante aos referidos processos, e, ao final, o
arquivamento destes autos.
É o Relatório.
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TC-004.092198-8

VOTO
Preliminarmente, observo que até a última Sessão Plenária prevalecia o entendimento
firmado pela Decisão 91/96-Plenário, Ata 08/96, e ratificado pela Decisão n° 110/98-Plenário, Ata 09/98,
no sentido de que "as informações sobre trabalhos realizados e não apreciados pelo Tribunal somente
podem ser concedidas mediante autorização do Plenário...".
No entanto, na última Sessão deste Colegiado, foi prolatada a Decisão n° 433/98, Ata
27/98, que, no item 8.3, dispôs no sentido de permitir ao Relator a apreciação dos pedidos de cópia de
processos em andamento, permitindo-se, porém, que, facultativamente, remeta à consideração do Plenário,
caso entenda conveniente.
É justamente com fundamento nesta faculdade que submeto o presente processo à
deliberação deste Colegiado.
É de se registrar, ainda preliminarmente, que também na última Sessão Plenária, ao se
apreciar o TC-004.410/98-0, da relatoria do Ministro Valmir Campelo, relativo a pedido de cópia do TC325.331/97-9, cujo Relator é o próprio Ministro Vahnir Campelo, e do TC-325.032/96-3, da relatoria do
Ministro Humberto Souto, foi levantada a hipótese de conflito de competência entre os dois Relatores
mencionados, o que, nos termos do art. 25 da Resolução/TCU n° 64/96, ensejaria a remessa do processo a
sorteio. Dada a controvérsia, o Ministro Valmir Campelo decidiu retirar o processo de pauta, a fim de
melhor esclarecer a questão.
Fiz este breve relato, tendo em vista que o processo que ora submeto à apreciação de
meus nobres pares comporta idêntica situação, ou seja, conforme consta do Relatório que antecede este
Voto, trata-se de pedido de cópia de dois processos, sendo um de minha relatoria e outro da relatoria do
Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Não obstante, entendo não se tratar de conflito de competência.
Nos termos do art. 9 0 , inciso III, e § § 10 e 2°, da Resolução/TCU n° 77/96, os pedidos de
informações - e ai se incluem os pedidos de cópias - relativas a processos em tramitação ou encerrados não
devem ser autuados, mas sim juntados ao processo a que se referem e encaminhados ao respectivo Relator,
em se tratando de processo em tramitação, ou à Presidência, se o processo já estiver encerrado.
Portanto, a presente solicitação, a exemplo daquela relatada pelo Ministro Valmir
Campelo, não deveria ter sido autuada, mas sim juntada aos processos a que se referem. Considerando que
a solicitação foi formulada em um único oficio mas fez referência a dois processos, bastava retirar cópia do
citado oficio e juntar o original em um dos processos e a cópia no outro, devidamente acompanhados
sobre a forma de atendimento ou de adoção das medidas pertinentes, nos termos do § 2° do mencionado
art. 9° da Resolução/TCU n° 77/96, a fim de que cada Ministro apreciasse o pedido de cópia no que
concerne ao processo do qual é Relator.
Tal procedimento não poderia ser diferente, pois, nos termos do art. 11 da Lei n°
8.443/92, é o Relator quem preside a instrução do processo e, consoante dispõe o art. 226, caput, do
Regimento Interno do TCU c/c o art. 24 da Resolução/TCU n° 77/96, compete ao Relator apreciar os
pedidos de cópia de processo, quando formulados pelas partes, e, a partir da última Sessão Plenária,
conforme estabelecido na Decisão n° 433/98, também aqueles formulados por terceiros.
Considerando, no entanto, que a presente solicitação foi autuada, entendo que o
procedimento a ser observado é aquele proposto pelo Ministro Valmir Campeio e que também adoto para
este caso, porquanto relatarei a solicitação apenas no que se refere ao processo do qual sou Relator e,
posteriormente, o Ministro José Antonio Barreto de Macedo fará o mesmo no tocante ao processo de sua
relatoria.
Em razão do elevado número de casos de autuação de solicitação de cópia de processo,
mostra-se recomendável determinar à SEGECEX que oriente as unidades técnicas quanto ao
procedimento a ser adotado nesses casos, especialmente quando se tratar de oficio que faz referência a
mais de um processo, tudo nos termos do art. 9° da Resolução/TCU n° 77/96.
Feitas essas considerações, passo à análise desta solicitação quanto ao TC-575.647/93-0.
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Observo que os órgãos do Poder Judiciário 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, tratando-se de solicitação de autoridade judicial, tem o Tribunal
atendido a 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).
No presente caso, porém, entendo que o encaminhamento deva ser outro, visto que a
chancela de sigilo que recai sobre os autos do Relatório de Auditoria solicitado decorre da existência de
documentos protegidos pelo sigilo bancário.
Ressalto que a autoridade solicitante, em seu oficio, deixou de mencionar a finalidade da
solicitação. No entanto, do cabeçalho do expediente enviado depreende-se referir-se a solicitação ao
Processo 94.0000158-4.
Contudo, entendo que a presente solicitação carece de maiores informações para autorizar
o TCU a remeter cópia de documentos protegidos pelo sigilo bancário, porquanto referido oficio não
contém informação no sentido de que tenha sido decretada a quebra do sigilo bancário dos envolvidos
nem, facultativamente, se fez acompanhar da juntada de cópia do ato judicial que decretou a quebra do
sigilo bancário
Portanto, não obstante a disposição sempre presente nesta Corte de atender a solicitações
oriundas dos órgãos do Poder Judiciário, vejo de forma temerária para o TCU o fornecimento de cópia
dos autos do processo solicitado, sem que seja enviada a esta Corte a mencionada informação, tendo em
vista a existência de documentos protegidos pelo sigilo bancário.
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, 22 de julho de 1998.
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DECISÃO N° 45 7 /98 - TCU - Plenário
Processo n° 004.092/98-8
Classe de Assunto: VII - Solicitação.
Interessado: Dr. Marcelo da Costa Bretas, Juiz Federal Substituto da 13 Vara da Seção Judiciária do
Rio de Janeiro.
Entidade: Associação Promotora de Evangelismo.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/RJ.
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, considerando a ausência de informação quanto à decretação, pela autoridade solicitante, da quebra
do sigilo bancário dos envolvidos, solicitar ao ilustre interessado que encaminhe a esta Corte a referida
informação ou, se preferir, cópia do ato judicial que a decretou, a fim de que este Tribunal, devidamente
resguardado no que concerne à legislação pertinente, possa remeter àquele r. Juízo cópia do TC575.647/93-0, referente a Relatório de Auditoria realizada na Associação Promotora de Evangelismo e na
Confederação Brasileira de Serviços de Assistência Social Evangélicos, em atendimento à solicitação da
"CPI do Orçamento", tendo em vista a existência, nos referidos autos, de documentos protegidos pelo
sigilo bancário;
8.2. determinar à Secretaria-Geral das Sessões:
8.2.1. a juntada de cópia dos presentes autos, inclusive desta Decisão, bem como do Relatório e Voto
que a fundamentam, ao TC-575.647/93-0;
8.2.2. após o cumprimento do subitem anterior, a restituição do TC-575.647/93-0 à SECEX/RJ.
8.3 determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que oriente as unidades técnicas no sentido de
que, nos termos do art. 9 0 , inciso III, e § § 1° e 2°, da Resolução/TCU n° 77/96, os pedidos de informações
- e ai se incluem os pedidos de cópias - relativas a processos em tramitação ou encerrados não devem ser
autuados mas sim juntados ao processo a que se referem e encaminhados ao respectivo relator, em se
tratando de processo em tramitação, ou à Presidência, se o processo já estiver encerrado, e que, no caso de
solicitação formulada em um único oficio mas fazendo referência a mais de um processo, devem ser
retiradas cópias do citado oficio e juntado o original em um dos processos e as cópias nos demais,
devidamente acompanhados, o original e as cópias, sobre a forma de atendimento ou de adoção das
medidas pertinentes, nos termos do § 2° do mencionado art. 9° da Resolução/TCU n° 77/96, a fim de que
cada Ministro aprecie o pedido de cópia no que concerne ao processo do qual é Relator;
8.4. encaminhar os presentes autos ao Gabinete do Ministro José Antonio Barreto de Macedo, para
apreciação da solicitação de cópia do TC-575.644/93-1, concernente a Relatório de Auditoria realizada na
Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, também em atendimento à solicitação da citada "CPI do
Orçamento";
8.5. enviar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à autoridade
solicitante.
Ata n° 28/98 - Plenário
Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin
(Relator) e os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.
Ministro com voto vencido: José Antonio Barreto de Macedo, quanto ao item
8.3.

HOMERO SANTOS
Presidente

AENTO JOSE
Ministro-
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GRUPO 1 CLASSE VII- Plenário
-

TC-000.441/97-0
Natureza: Representação.
Entidade: Prefeitura Municipal de Piúma/ES.
Interessadas: Maria José Vellozo Lucas, Conselheira Presidente do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e
Lenilce Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de
Piúma/ES.
EMENTA: Representação que trata dos resultados da Auditoria
realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em
decorrência de Acordo de Cooperação, nos recursos repassados pela
Fundação Nacional de Saúde à Prefeitura Municipal de Piúma/ES, bem
assim do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada
pela Câmara Municipal de Piúma/ES Conhecimento. Determinação à
Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da CISET/MS.

RELATÓRIO

•

Pelo expediente de fls. 02, a Conselheira Presidente do Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo, Dra. Maria José Vellozo Lucas, encaminhou a esta Corte de Contas cópia do Processo
TC-7253/96 e da Decisão TC-1959/96, referentes à auditoria realizada por aquele Tribunal na Prefeitura
Municipal de Piúma/ES, tendo em vista o Acordo de Cooperação entre o Tribunal de Contas da União e
aquele Orgão.
A supramencionada auditoria foi realizada em decorrência de denúncia de desvio de finalidade
na aplicação dos recursos repassados pela Fundação Nacional de Saúde - FNS à aludida Prefeitura
Municipal, por intermédio do Convênio n. 033/96, cujo objeto consistia no combate ao dengue no
Município (fls. 07/15).
Os Inspetores do TCE/ES constataram que (fls. 04/05):
3.1 - a quantia de R$ 79.359,16 foi depositada na c/c n. 85.381-X da Prefeitura Municipal de
Piúma/ES, no dia 13.09.96, e no mesmo dia os recursos foram transferidos para a conta n. 8.430-1,
atendendo à solicitação do Sr. Prefeito;
3.2 - a referida conta n. 8.430-1 atende essencialmente ao pagamento de pessoal, conforme
observado nos respectivos extratos bancários;
3.3 - como a Prefeitura não utilizou os recursos em questão no objeto conveniado, ficou
caracterizada a inobservância ao disposto nas Cláusulas Segunda (item II, alíneas b e d) e Sexta do Termo
de Convênio.
Consta, às fls. 121/127, cópia do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara
Municipal de Piúma/ES que apurou a mesma ocorrência tratada nos autos - denúncia de desvio de
finalidade na aplicação dos recursos transferidos pela Fundação Nacional de Saúde à referida
Municipalidade - cujo item relativo à Defesa registra que o responsável, Sr. Valter Luiz Potratz, "tãosomente compareceu à audiência determinada para a tomada do seu depoimento, deixando de apresentar
quaisquer provas ou de requerer quaisquer diligências", restando evidente, no entendimento da referida
Comissão, que a maior parte dos recursos federais em questão foram utilizados, indevidamente, pois, dos
178 cheques consignados na conta-movimento, foi observado que:
"a) 174 cheques referem-se ao pagamento de vencimentos de servidores públicos do Município,
no valor de R$ 46.281,95;
\\min jam-443 \c: \jam\1998 \00044197.doc - 3e
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2 cheques referem-se a pagamentos diversos (R$ 58,50 - R.B.Coelho Cia. Ltda., e
R$ 1.393,31 - Pasep);
2 cheques, de valores expressivos (R$ 10.000,00 e R$ 2.505,09), estranhamente não
constam de quaisquer processos da Prefeitura..."
A SECEX/ES, ao reinstruir o feito às fls. 128/129 - após proceder a três diligências junto à
Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde no Espírito Santo e obter a informação de que
estaria sendo instaurada a competente Tomada de Contas Especial - entende pertinente propor as seguintes
medidas:
"5.1 - determinar à Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da CISET/MS, que, no prazo
de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência, instaure, se ainda não o fez, a competente Tomada de
Contas Especial concernente aos recursos repassados por intermédio do Convênio n. 33/96, celebrado
entre aquela Fundação, através da sua Coordenação Regional no Espírito Santo, e o Município de
Piúma-ES, em 27/06/97, remetendo-a conclusa, dentro do prazo acima fixado, à Secretaria de
Controle Interno daquele Ministério;
5.2 - determinar à CISET/MS que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do
respectivo processo, adote as providências a seu cargo e encaminhe a este Tribunal a Tomada de
Contas Especial a que alude o subitem anterior;
5.3 - encaminhar o presente processo à SECEX/ES para que acompanhe o cumprimento das
determinações, objeto dos subitens 5.1 e 5.2 supra, e adote as demais providências a seu cargo;
5.4 - dar ciência desta Decisão bem como do Relatório e Voto que a fundamentaram, ao
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo."
Ante a solicitação encaminhada pela Sra. Vereadora Lenilce Carvalho (fls. 131), no sentido de
que fossem fornecidas ao Sr. Vereador Nelsinho Morghetti informações sobre as providências adotadas
por este Tribunal a respeito do relatório elaborado pela Comissão Parlamentar de Inquérito referido no
item 4 supra, determinei, em face do disposto no § 2° do art. 9° da Resolução/TCU n. 77/96, o
encaminhamento do processo à Unidade Técnica, para nova instrução (fls. 133).
A Secretaria de Controle Externo competente, entendendo suficiente a proposta consignada na
instrução anterior, sugere, apenas, a reformulação do item 5.4, conforme segue (fls. 134):
"5.4 - dar ciência desta Decisão bem como do Relatório e Voto que a fundamentaram, ao
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e à Câmara Municipal de Piúma."
É o relatório.
VOTO
Conforme consignam os relatórios elaborados pelos técnicos do Tribunal de Contas do Estado
do Espírito Santo e pela Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pela Câmara Municipal de
Piúma/ES, os recursos repassados pela Fundação Nacional de Saúde àquela Prefeitura Municipal não
foram aplicados no combate ao dengue, como objetivava o Convênio n 033/96 celebrado entre as partes.
Considerando que cumpre ao órgão repassador verificar a correta aplicação dos valores
federais transferidos e tendo em conta as irregularidades noticiadas pelos órgãos supramencionados, bem
assim a informação de que estaria sendo instaurada a competente tomada de contas especial, acolho, no
essencial, o parecer da SECEX/ES e voto por que este Tribunal adote a decisão que ora submeto à
apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 22 de julho de 1998.

JOS,
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Processo TC n. 000.441/97-0
Classe de Assunto: VII - Representação que trata dos resultados da Auditoria realizada em decorrência
de Acordo de Cooperação, pelo Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, bem assim do relatório
da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pela Câmara Municipal de Piúma/ES.
Interessadas: Maria José Vellozo Lucas, Conselheira Presidente do Tribunal de Contas do Estado do
Espirito Santo, e Lenilce Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Piúma/ES.
Órgão: Fundação Nacional de Saúde.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/ES.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE conhecer da presente
Representação e, em consequência, determinar:
8.1 - à Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da CISET/MS, que, no prazo de trinta dias, a
contar da ciência, promova, se ainda não providenciada, e comunique a este Tribunal a instauração da
Tomada de Contas Especial prevista no § 3 0 do art. 199 do Regimento Interno/TCU, concernente aos
recursos federais repassados à Prefeitura Municipal de Piúma/ES, por intermédio do Convênio n. 033/96,
celebrado em 27/06/96;
8.2 - à CISET/MS que, no prazo de trinta dias, a contar do recebimento da aludida Tomada de Contas
Especial, adote as providências a seu cargo e encaminhe o respectivo processo a este Tribunal;
8.3 - a remessa de cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à
Entidade referida no subitem 8.1 anterior, para fins de subsidio, e ao Tribunal de Contas do Estado do
Espirito Santo e à Câmara Municipal de Piúma/ES, para ciência;
8.4 - o encaminhamento do presente processo à SECEX/ES para as providências a seu cargo.
Ata n° 28/98 - Plenário
Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e
os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator) e Lincoln Magalhães da Rocha.
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HOMERO SANTOS
Presidente
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JOSÉ ANTO 10 BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário
TC 015.249/97-2
Natureza: Representação
Entidade: Banco do Brasil S/A
Interessada: Dra. Marli Lopes da Costa de Góes Nogueira, Juíza do
Trabalho Presidente 2 3 .JCJ/DF
Ementa:

- Representação formulada por Juíza do Trabalho do Distrito Federal.
Não acolhimento. Remessa de cópia da Decisão, Relatório e Voto à
interessada. Arquivamento dos autos.
RELATÓRIO

Pelo Oficio de fl. 01, a Dra. Marli Lopes da Costa de Góes Nogueira, Juíza do Trabalho
Presidente 2' JCJ/DF, encaminha a esta Corte de Contas cópia da decisão proferida no processo Proc. 2'.
JCJ/Bsb/DF - 678/97 "...para ciência e providências que se fizerem necessárias".
Referido processo refere-se à ação de consignação em pagamento, ajuizada pelo Banco do
2.
Brasil, contra Gilmar Martins Custódio, "para desonerar-se de verbas resilitórias a este devidas pelo pacto
laboral havido entre as partes". Em audiência o consignatário ofereceu defesa escrita, com documentos,
apresentando também reconvenção que foi recebida como reclamação trabalhista . Em conclusão, decidiu
a 2. Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília, in verbis:
"a) extinguir o processo, sem julgamento do mérito, com relação ao pedido de reintegração
baseado na Convenção 158/OIT, com espeque no art. 267, VIII, do CPC;
julgar absolutamente improcedente a ação de consignação em pagamento, para liberar ao
consignante a importância depositada à fl. 14;
julgar procedentes em parte os pedidos formulados pelo reclamante GILMAR MARTINS
CUSTODIO, para condenar o reclamado BANCO DO BRASIL S/A a reintegrá-lo no
emprego, pagando-lhe, via de conseqüência, os salários relativos ao período em que esteve
afastado, com reflexos em férias acrescidas de 1/3, 13 ° .s salários e FGTS (este sem direito a
saque), pagando, ainda, todas as verbas salariais e observando todas as vantagens a que faria
jus caso não tivesse sido dispensado".
A 8a .SECEX, após análise do referido expediente, informa que "... o ponto chave da
3.
questão [ tratada no supracitado processo] reside no fato de que o obreiro foi dispensado
imotivadamente (fls. 04, item 2), dispensa esta que estaria a ferir os princípios constitucionais constantes
do art. 37, inciso II, da Carta Magna (princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade), no entanto, ressalta que este Tribunal" manifestou, por várias ocasiões, seu entendimento de
que a matéria em tela - dispensa imotivada de empregado - foge à sua competência, estabelecida no art.
71 da Constituição Federal e no art. 1° da Lei n° 8.443/92".
A Unidade Técnica cita a Decisão Plenária n° 94/94, proferida após apreciação do TC
625.326/93-8, referente à representação de ex-servidor contra o Presidente do SENAC-RS, sob a alegação
de ter sido demitido sem justificativa, cujo teor transcreve:
"O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
1. não conhecer da presente representação, por se tratar de matéria de competência da Justiça do
Trabalho; (...)".
Apresenta, ainda, as Decisões de n's 73/93-P-TC 249.062/92-5, 298/94-P-TC 225.049/945 e Decisão Sigilosa 118/93-P-TC 9.508/93-7 que, da mesma forma, concluíram que a competência para
julgamento de processos da espécie é privativa da Justiça do Trabalho.
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Ante o que expôs, a Unidade Técnica, com a anuência do douto Ministério Público, propõe
que este Tribunal não conheça da presente representação, por se tratar de matéria estranha à competência
desta Corte, arquivando-se os autos, após cientificar o interessado da decisão que vier a ser proferida.
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, registro que relato estes autos com fundamento no art. 18 da Resolução
64/96 - TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao
Senhor Ministro Fernando Gonçalves.
A presente Representação diz respeito a dissídio individual entre trabalhador e empregador,
matéria de competência exclusiva da Justiça do Trabalho, ex vi o art. 114 da Constituição Federal, sendo
nesse sentido, além das deliberações invocadas pela Unidade Técnica, as que foram proferidas nos TCs
650.246/94-2 (Decisão 270/95-2' C- Ata 32/95) e 005.701/95-3 (295/96-P-Ata 19/96), as quais,
reafirmando esse entendimento, acrescentam que compete a esta Corte de Contas apenas verificar se a
entidade empregadora vêm adotando as providências de sua alçada com vistas à defesa dos interesses da
administração.
Quanto a esse aspecto, comprovada está a iniciativa do Banco do Brasil em ajuizar a ação
pertinente no sentido de defender o interesse público.
Pelo exposto, Voto no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à
consideração do Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões, em '22de julho de 1998.

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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DECISÃO N 2 459 /98-TCU - Plenário
Processo n2 TC 015.249/97-2
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessada: Dra. Marli Lopes da Costa de Góes Nogueira, Juíza do Trabalho Presidente 2 a
JCJ/Bsb/DF
Entidade: Banco do Brasil S/A
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público: Dra. Maria Alzira Ferreira
Unidade Técnica: 8 a.SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - não conhecer da presente Representação por tratar de matéria da competência exclusiva da
Justiça do Trabalho;
8.2 - dar conhecimento desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à
interessada; e
8.3 - arquivar os presentes autos.
Ata n° 28/98 - Plenário
Data da Sessão: , 22/07/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e
os Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator) e Lincoln Magalhães da Rocha.
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HOMERO SANTOS
Presidente

JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário
TC 000.603/98-8
Natureza: Representação
Órgão: Procuradoria da Fazenda Nacional.
Interessado: Ministério Público junto o TCU.
Ementa:

- Representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU acerca
de possíveis irregularidades que estariam ocorrendo na Procuradoria da
Fazenda Nacional. Conhecimento. Determinação de fiscalização à 7 2
Secretaria de Controle Externo.

RELATÓRIO

qh

Trata o presente processo de Representação formulada pelo Subprocurador-Geral, Dr. Lucas
Rocha Furtado, "em face de possíveis irregularidades que estariam ocorrendo na Procuradoria da Fazenda
Nacional, por conta de pagamento de 'Pró-labore de Êxito' cumulado com a remuneração de DAS integral
a servidores do Órgão".
Esclarece o ilustre representante do Ministério Público junto a este Tribunal que, após consulta,
por amostragem, ao Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, "verificamos a
ocorrência dos referidos pagamentos, que não só não encontram amparo legal, como também afrontam o art.
22 da Lei n2 8.911/94".
Foi informado, também, que esta Corte de Contas, em diversas assentadas, manifestou-se sobre
a irregularidade da mencionada cumulação, de conformidade com as Decisões n 2s 131/95-1 2 Câmara, Ata
n2 18/95, e 37/97-2 2 Câmara, Ata n 2 16/97, bem assim que o procedimento ora impugnado contraria os
Pareceres n 2 s 495/92 e 16/93 da então Secretaria de Administração Federal.
Acrescenta, ainda, o douto Subprocurador-Geral, ter ciência de que tais pagamentos estariam
sendo feitos com suporte em parecer do próprio Procurador-Geral da Fazenda Nacional e em orientação da
Coordenadoria-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Fazenda - COGRH/MF. E prossegue, nestes
termos: "Entretanto, no que se refere ao Ministério da Fazenda, tem-se notícia, no Voto que acompanha a
Decisão n2 37/97 supramencionada, de que este regularizou a situação em março de 1995. Resta saber se tal
providência foi também adotada pela Procuradoria da Fazenda Nacional."
Concluindo, requer S. Ex 2 sejam adotadas providências no sentido de apurar, mediante
procedimento de fiscalização mais detalhado no SIAPE ou, se for o caso, mediante inspeção na própria
Procuradoria da Fazenda Nacional, a ocorrência de tais pagamentos cumulados, objetivando a promoção das
medidas saneadoras cabíveis.
6

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.
A presente Representação merece ser conhecida, uma vez que, efetivamente, encontra amparo
2
nos preceitos legais em que se fundamenta.
Destarte, Voto no sentido de que seja adotada a Decisão que ora submeto à apreciação deste
3.
Plenário
T.C.U., Sala das Sessões, em2 2 de julho de 1998.

u_04:. •
JOSÉ AN SMO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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DECISÃO 1\1 2 4 6 0 /98-TCU - Plenário
Processo TC n° 000.603/98-8
Classe de Assunto: Representação
Órgão: Procuradoria da Fazenda Nacional
Interessado: Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: não atuou
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fulcro nos arts. 81, incisos I e
H e 82 da Lei n2 8.443/92, DECIDE conhecer da presente Representação, formulada pelo SubprocuradorGeral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Dr. Lucas Rocha Furtado, para
determinar à 7L' Secretaria de Controle Externo que, mediante procedimento de fiscalização detalhado no
SIAPE ou, se necessário, mediante inspeção na Procuradoria da Fazenda Nacional, apure a ocorrência de
pagamento de "Pró-labore de Êxito" cumulado com a remuneração de DAS integral a servidores do
Orgão.
Ata n° 28/98 - Plenário
Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos José Antonio Barreto de Macedo (Relator) e Lincoln Magalhães da Rocha.

D)
HOMERO SANTOS
Presidente

JOSÉ ANTO 10 BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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Grupo I - Classe VII - Plenário
-TC- 001.620/98-3
-Natureza: Minuta de Regulamento de Licitações e Contratos dos
Órgãos do Sistema "S"
-Entidades envolvidas: SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST,
SENAT, SENAR e SEBRAE
-Ementa: Regulamento de Licitações. Sistematização e padronização
dos procedimentos licitatórios e contratuais à luz da Constituição
Federal e dos princípios gerais de Licitação. Recebimento da Minuta de
Regulamento. Comunicação à Confederação Nacional das Indústrias. A
fiscalização e o controle externo se farão com base nos regulamentos
dos órgãos do Sistema "S" nos termos da Decisão TCU n° 907/97,
prolatada na Sessão de 11/12/97.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Minuta de Regulamento de Licitações e Contratos dos Órgãos integrantes do
Sistema "S", quais sejam: SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT, SENAR e SEBRAE, encaminhada
pela Confederação Nacional da Indústria que, no caso, atua como coordenadora das ações junto a este
Pretório
O referido documento foi elaborado por comissão mista de representantes das entidades acima
citadas, as quais objetivaram sistematizar e padronizar seus procedimentos licitatórios e contratuais à luz da
Constituição Federal e dos princípios gerais do instituto de Licitação que tem sido objeto de várias leis
especiais.
No intuito de obterem junto a este Tribunal tratamento compatível com suas características próprias,
os Órgãos do Sistema "S" encaminharam o aludido documento, o qual, foi objeto de apreciação por Grupo
de Trabalho, composto por Analistas de Finanças e Controle Externo desta Corte. Transcrevo, a seguir, a
instrução de fls. 61 a 63, bem como a minuta do Regulamento (fls. 51 a 60), com as alterações consolidadas:
"Consoante Despacho de 26.03.98 (fis. 13), e tendo em vista o que ficou decidido pelo Plenário
do Tribunal na Sessão de 11.12.97, ao ter presente o TC 011.777/96-6, ocasião em que foi adotada a
Decisão no 907/97-TCU- Plenário, o Relator, Exmo. Sr. Ministro Lincoln Magalhães da Rocha,
encaminhou este processo à SEGECEX com vistas à constituição de um Grupo de Trabalho com o
objetivo de analisar a minuta de Regulamento de Licitações e Contratos dos órgãos integrantes do
Sistema "5".
Os trabalhos se desenvolveram por meio de diversas reuniões, durante as quais foram levantados
2,
questionamentos a vários pontos do regulamento, tendo sempre como base a eficiência do Sistema e a
obediência aos princípios gerais norteadores da Administração Pública Federal, conforme ficou assente
no Relatório e Voto condutores da aludida Decisão n°907/97. Levou-se ainda em conta o fato de que os
questionamentos do Grupo serviriam apenas como subsídios ao aprimoramento da proposta, pois não
cabe ao Tribunal aprovar regulamentos de normas internas das Unidades que lhe são jurisdicionadas.
Porém os dirigentes dos serviços sociais autônomos entendem que a contribuição do Tribunal é de
grande importância para o aperfeiçoamento do regulamento que pretendem editar.
Por solicitação de representantes dos serviços sociais autônomos, o Relator aquiesceu à idéia de
3.
realização de uma reunião entre o Grupo de Trabalho e alguns representantes do referido Sistema. O
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evento, aberto pelo Senhor Ministro, ocorreu no dia 22 de junho do ano em curso e contou também com
a presença de Assessores do Gabinete do Relator, ocasião em que foram discutidas as questões
levantadas pelo Grupo de Trabalho, tendo os representantes do Sistema "S" apresentado posteriormente
uma nova minuta, com as alterações feitas em decorrência das propostas do Grupo (lis. 51/60).
4. Conforme se observa no Quadro em anexo -- que demonstra de forma sucinta e objetiva os
comentários do Grupo à minuta, hem como a nova redação apresentada em virtude das discussões e as
observações .finais da equipe do Tribunal --, a nova proposta contempla a maioria das alterações
sugeridas. Para as demais, foram apresentadas explicações ou justificativas por parte dos representantes
na reunião havida no dia 22 de junho.
Como se depreende do mencionado Quadro, para algumas das questões levantadas pelo Grupo
5.
de Trabalho foram mantidas as propostas iniciais do Sistema. No entanto, a equipe é de opinião que
devem ser aperfeiçoadas as disposições constantes dos seguintes dispositivos:
artigo 9°, inciso XII, tendo em vista que a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para
ministrar cursos ou prestar serviços de instrutoria ao Sistema "5" deve, como regra geral, submeter-se
à licitação, devendo ser dispensadas do processo licitatório apenas as contratações de cursos nos casos
que se enquadrarem nos limites para a dispensa de licitação;
artigo 15, acrescentando expressamente ao texto que a interposição de recursos se fará sem
Essa observação é
prejuízo da possibilidade de representação ao Tribunal de Contas da União.
importante, para orientação dos próprios licitantes, porque o fato de os serviços sociais autônomos se
regerem por regulamento próprio em suas licitações e contratos não elide a possibilidade de
representação ao Tribunal por parte de licitantes que se sintam prejudicados.
artigo 27, fazendo referência expressa, para a segurança dos licitantes, que as outras
penalidades a que se refere o texto são as previstas no edital de licitação ou no contrato.
6. O projeto contempla apenas as modalidades de convite e concorrência, deixando de incluir a
tomada de preços tendo em vista a pouca distinção entre essa modalidade e a concorrência. Para
compensar a exclusão da tomada de preços foram previstos valores mais elevados para convites e mais
baixos como limites inferiores das concorrências tanto para obras e serviços de engenharia quanto para
compras e serviços. Porém, o valor previsto como limite superior para convites referentes a obras e
serviços de engenharia, apresentado na nova versão, está muito elevado quando comparado com o limite
previsto na Lei n°8.666/93. Conforme se verifica no Quadro abaixo, enquanto o limite relativo a convites
para compras e serviços representa 87,5% acima do valor fixado para a mesma modalidade pela lei de
licitações e contratos da Administração Pública Federal, o novo limite proposto para obras e serviços
de engenharia, também na modalidade de convite, representa 333% acima do mesmo limite fixado pela
lei. Por essa razão, e considerando que, pelo novo valor, grande parte das licitações do Sistema "5", para
obras e serviços de engenharia, se enquadraria na modalidade de convite, é aconselhável que o valor se
situe em torno de R$ 300 mil, para guardar uma certa compatibilidade, em termos percentuais, com o
limite para convites relativos a compras e serviços, reduzindo, em consequência, o limite inferior para
concorrência.
Modalidade

la

Versão
A

Lei 8.666/93
B

r

Versão
C

D%
C/B

I - obras e serviços de engenharia:
dispensa - até
convite - até
concorrência - acima de

20.000,00
400.000,00
400.000,00

15.000,00
150.000,00
1 500.000,00

30.000,00
650.000,00
650 000,00

100,0
333,0
43,0

5.000,00
100.000,00

8.000,00
80.000,00

16.000,00
150 000,00

100,0
87,5

II - compras e serviços:
dispensa - até
convite - até
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c) concorrência - acima de

C$4311"
cg•
do Pleudtle

100 000,00

650 000,00

150 000,00

23,0

Finalmente, o Grupo de Trabalho não poderia deixar de registrar, como fator que contribuirá
para a maior agilidade dos processos licitatórios dos serviços sociais autônomos, o dispositivo contido
no artigo 19 do projeto, que faculta à comissão de licitação, desde que previsto no instrumento
convocatório, 'inverter o procedimento, abrindo primeiramente as propostas, classificando os
proponentes, e só então abrindo o envelope de habilitação do licitante classificado em primeiro lugar'.
A vantagem de tal procedimento será a diminuição do grande número de recursos que geralmente são
interpostos na fase de habilitação por licitantes que não necessariamente serão os vencedores do certame
ou mesmo pelo licitante cuja proposta de preço já é a mais vantajosa.
Face a todo o exposto, submetemos o processo à elevada consideração do Relator, Exmo. Sr.
Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, propondo que se encaminhem as observações contidas no itens
5 e 6 deste relatório às entidades integrantes do Sistema "S" como sugestão para o aperfeiçoamento dos
dispositivos ali indicados. "
Passo a seguir a transcrever o Regulamento de Licitações e Contratos dos Órgãos integrantes do
4.
Sistema "S", com as alterações introduzidas pelo Grupo de Trabalho, após a reunião havida no dia 22.06.98:

REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS
Art. 1°- As contratações de obras ., serviços, compras e alienações do SISTEMA 'S' serão necessariamente
precedidas de licitação, obedecidas as disposições deste Regulamento.
Art. 2° - A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para o SISTEMA 'S' e será
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade, da vincula ção ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios
que frustrem seu caráter competitivo.
Art. 3°- A licitação não será sigilosa, sendo acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo
quanto ao conteúdo das proposstas até a respectiva abertura.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 4° - Para fins deste Regulamento, considera-se:
1- obra e serviço de engenharia - Toda construção, reforma, recuperação, ampliação e demais
atividades que envolvam as atribuições privativas dos profissionais das áreas de engenharia e
arquitetura;
- demais serviços - aqueles não compreendidos no inciso I deste artigo;
III - compra - toda aquisição remunerada de bem para fornecimento de uma só vez ou

e.

parceladamente;
IV - comissão de licitação -- colegiado, permanente ou especial, composto de pelo menos 03 (três)
integrantes, formalmente designados, com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos
e procedimentos relativos às licitações;
V - homologação -- o ato pelo qual a autoridade competente, após verificar a regularidade dos
atos praticados pela comissão, ratifica o resultado da licitação;
VI- adjudicação - o ato pelo qual a autoridade competente atribui ao interessado o direito de
3 . \\rnin-1tnr_482\c\zarquivo\v0t01998\00162098.doc
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executar o objeto a ser contratado.

CAPÍTULO III
DAS MODALIDADES, LIMITES E TIPOS
Art. 5°- São Modalidades de licitação:
I -- concorrência - modalidade de licitação na qual será admitida a participação de qualquer
interessado que, na fase de habilitação, comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação
exigidos no instrumento convocatório para execução de seu objeto;
II - convite - modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
escolhidos e convidados em número mínimo de (5) cinco, com antecedência mínina de (2) dois dias úteis,
cujo instrumento convocatório será afixado em local apropriado, com a finalidade de possibilitar a
participação de outros interessados;
III - concurso - modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores;
IV- leilão - modalidade de licitação entre quaisquer interessados, para a venda de bens, a quem
oferecer maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.
§ I' - As modalidades de que tratam os incisos I, III, e IV, terão os avisos contendo os resumos dos
instrumentos convocatórios e indicação do local onde os interessados poderão ler e obter os textos
integrais, publicados em jornal diário de grande circulação local e nacional ou na imprensa oficial da
União, de modo a ampliar a área de competição, com antecedência mínima de 15 dias, ficando a critério
do SISTEMA 'S' estender este prazo quando a complexidade do objeto assim o exigir.
§ 2° - A validade da licitação por convite não ficará comprometida nos seguintes casos:
I -pela não apresentação de no mínimo 05 (cinco) propostas;
11-pela impossibilidade de convidar o número mínimo previsto para a modalidade em face da
inexistência de possíveis interessados na praça.
§ 3° - As hipóteses dos incisos I e II do parágrafo anterior deverão ser justificadas pelo responsável
e ratificadas pela autoridade competente.
Art. 6" - São limites para as dispensas e para as modalidades de licitação:
1- para obras e serviços de engenharia:
- dispensa - até R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
- convite - até RS 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais)
- concorrência - acima de RS 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais)
11-para compras e demais serviços:
- dispensa - até RS 16.000,00 (dezesseis mil reais)
- - convite - até RS 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais)
-- concorrência -- acima de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais)
III -- para as alienações de bens, sempre precedidas de avaliação:
- dispensa - até R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
- leilão ou concorrência, dispensável nesta a fase de habilitação - acima de R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais)
Art. 7° - O parcelamento de obras, serviços, compras e alienações não ensejará a dispensa de licitação
por valor, exceto quando o somatório das parcelas não ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos
4 . \\min-lnu_482\c\zarquivo\voto1998\00162098.doc
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I, "a" e II "a" do artigo precedente, nem descaracterizará a modalidade de licitação pertinente.
Art. 8° - Constituem tipos de licitação, exceto na modalidade de concurso:
1- a de menor preço;
- a de técnica e preço;
III - a de maior lance ou oferta, nas hipóteses do inciso III, "b" do art. 6°.
§ JO - O tipo de licitação de técnica e preço será utilizado preferencialmente para contratações que
envolvam natureza intelectual ou nas quais o fator preço não seja exclusivamente relevante, e, neste caso,
desde que justificado tecnicamente.
§ 2° - Nas licitações de técnica e preço a classificação dos proponentes será feita de acordo com a média
ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos estabelecidos no
instrumento convocatório, que serão objetivos.
CAPÍTULO IV
DOS CASOS DE DISPENSA E INEXIGIBIL IDADE
Art° 9° - a licitação poderá ser dispensada:
I - nas contratações até os valores previstos nos incisos I "a" e II "a" do art. 6°;
- nas alienações de bens até o valor previsto no inciso III "a" do artigo 6°;
III - quando não acudirem interessados à licitação, e esta não puder ser repetida sem prejuízo para
o SISTEMA 'S mantidas, neste caso, as condições preestabelecidas;
IV - nos casos de calamidade pública ou grave perturbação da ordem pública;
V - nos casos de emergência, quando caracterizada a nececessidade de atendimento a situação que
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e
outros bens;
VI - na aquisição, locação ou arrendamento de imóveis sempre precedida de avaliação;
VII - na aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, com base no preço do dia;
VIII - na contratação de entidade incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do
ensino ou do desenvolvimento institucional, científico ou tecnológico, desde que sem fins lucrativos;
IX - na contratação, com Serviços Sociais autônomos e com órgãos e entidades integrantes da
Administração Pública, quando o objeto do contrato for vinculado às atividades finalísticas do
contratante
Para o SENAR ficou combinado em reunião com o TCU a manutenção das entidades sindicais, em
face de suas especificidades:
IX - na contratação, com Serviços Sociais Autônomos, entidades sindicais e com órgãos e entidades
integrantes da Administração Pública, quando o objeto do contrato for vinculado às atividades
finalísticas do contratante;
X - na aquisição de componentes ou peças necessários à manutenção de equipamentos durante
o período de garantia técnica, junto a fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição
for indispensável para a vigência da garantia;
XI - nos casos de urgência para o atendimento de situações comprovadamente imprevistas ou
imprevisíveis em tempo hábil para se realizar a licitação;
XII - na contratação de pessoas físicas ou jurídicas para ministrar cursos ou prestar serviços' de
instrutoria vinculados às atividades.finalísticas do SISTEMA '5 ;
XIII -- na contratação de serviços de manutenção em que seja pré-condição indispensável para a
realização da proposta a desmontagem do equipamento;
XIV na contratação de cursos abertos, destinados a treinamento e aperfeiçoamento dos
empregados do SISTEMA 'S
XV - na venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsas;
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XVI — para a aquisição de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde
que compatíveis ou inerentes às finalidades da entidade;
XVII - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em conseqüência de
rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as
mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido.
Art. 10 - A licitação será inexigível quando houver inviabilidade de competição, em especial:
1- na aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros diretamente de produtor ou fornecedor
exclusivo;
- na contratação de serviços com empresa ou profissional de notória especialização, assim
entendido aqueles cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior,
estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos
relacionados com sua atividade, permita inferir que o seu trabalho é o mais adequado à plena satisfação
do objeto a ser contratado;
III - na contratação de profissional de qualquer setor artístico;
IV- na permuta ou dação em pagamento de bens, observada a avaliação atualizada;
V • na doação de bens.
Art. 11 - As dispensas, salvo os casos previstos nos incisos I e II do art. 9°, ou as situações de
inexigibilidade, serão circunstanciadamente justificadas pelo órgão responsável, inclusive quanto ao
preço e ratificadas pela autoridade competente.

CAPÍTULO V
DA HABILITAÇÃO
Art. 12 - Para a habilitação nas licitações poderá ser exigida dos interessados, no todo ou em parte,
conforme se estabelecer no instrumento convocatório, documentação relativa a:
I - habilitação jurídica:
cédula de identidade;
registro comercial, no caso de empresa individual;
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício.
- qualificação técnica:
registro ou inscrição na entidade profissional competente;
documentos comprobatórios de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação;
comprovação de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as condições
do instrumento convocatório;
prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
III - qualificação ecônomicajinanceira:
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, ou balanço de
abertura no caso de empresa recém-constituída, que comprovem a situação financeira da empresa,
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através do cálculo de índices contábeis previstos no instrumento convocatório;
certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
garantia de proposta, nas mesmas modalidades e critérios previstos no art. 22 deste
regulamento, que para o licitante vencedor será devolvida quando da assinatura do contrato;
capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo.
IV - regularidade fiscal:
prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPP) ou no Cadastro Geral de Contribuintes
(CGC);

prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
prova de regularidade para com a fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede
do licitante, na forma da lei;
prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
Parágrafo único - Para a habilitação nas licitações sob a modalidade de concorrência será sempre
exigida a documentação a que se refere o inciso IV deste artigo.
CAPITULO VI
DO PROCEDIMENTO, DO JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS E DOS RECURSOS
Art. 13 - O procedimento da licitação será iniciado com a solicitação formal da contratação, na qual
serão definidos o objeto, a estimativa de seu valor e os recursos para atender à despesa, com conseqüente
autorização e à qual serão juntados oportunamente todos os documentos pertinentes, a partir do
instrumento convocatório, até o ato final de adjudicação.
Parágrafo Único - Na definição do objeto não será admitida a indicação de características e
especificações exclusivas ou marcas, salvo se justificada e ratificada pela autoridade competente.
Art. 14 - O procedimento licitatório será afeto a uma comissão de licitação, observando-se as seguintes
fases:
1- abertura, em dia e hora previamente designados, dos envelopes que contenham a documentação
relativa à habilitação dos licitantes, com devolução aos inabilitados, de suas propostas fechadas de
maneira inviolável, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;
II - abertura, em dia e hora previamente designados, dos envelopes contendo as propostas dos
licitantes habilitados, verificando-se sua conformidade com os requisitos do edital, desclassificando-se
aquelas que não os tenham atendido;
III - julgamento das propostas classificadas, com a escolha daquela mais vantajosa para o
SISTEMA '5', segundo os critérios estabelecidos no instrumento convocatório;
IV - encaminhamento das conclusões da comissão de licitação à autoridade a que competir a
homologação do resultado do julgamento e adjudicação do objeto ao licitante vencedor;
V - comunicação do resultado conforme estabelecido no instrumento convocatório.
Art. 15 - Dos resultados da fase de habilitação e do julgamento da licitação caberão recursos
fundamentados, dirigidos à autoridade competente indicada no instrumento convocatório, por intermédio
da comissão de licitação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e, no caso de convite de 2 (dois)
dias úteis, pelo licitante que se julgar prejudicado.
Art. 16 - Os recursos serão julgados no prazo de 10 (dez) dias, contados da data final para sua
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interposição, pela autoridade competente ou por quem esta delegar competência.
Art. 17 - Os recursos terão efeito suspensivo.
Art. 18 - As decisões referentes a habilitação, aos julgamentos e aos recursos serão comunicadas
diretamente aos licitantes e lavrada em ata, se presentes seus prepostos no ato em que for adotada a
decisão, ou por publicação numa das formas previstas no parágrafo 1° do artigo 5°, ou ainda por outro
meio formal.
Art. 19 - Será facultado à comissão de licitação, desde que previsto no instrumento convocatório, inverter
o procedimento, abrindo primeiramente as propostas, classificando os proponentes, e só então abrindo
o envelope de habilitação do licitante classificado em primeiro lugar.
Parágrafo Único - Se o licitante classificado em primeiro lugar for inabilitado e após julgados eventuais
recursos interpostos, proceder-se-á a abertura dos envelopes de habilitação dos licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, obedecido o procedimento previsto neste artigo, para que o seguinte
classificado que preencha as condições de habilitação seja declarado licitante vencedor, nas condições
de sua proposta.
CAPÍTULO VII
DOS CONTRATOS
Art. 20 - O instrumento de contrato é obrigatório no caso de concorrência, salvo quando se tratar de bens
para entrega imediata e facultativo nas demais modalidades de licitação, caso em que poderá ser
substituído por outro documento, como proposta com aceite, carta contrato, autorização de fornecimento
ou documento equivalente.
Parágrafo Único - Nos casos de dispensas e inexigibilidades o documento que substituir o contrato a que
se refere o caput deste artigo, deverá conter os requisitos mínimos do objeto licitado e os direitos e
obrigações básicas das partes.
Art. 21 - Os contratos serão escritos, suas cláusulas indicarão necessariamente o seu objeto, com a
especificação da obra, serviço ou fornecimento, conforme o caso, o preço ajustado, o prazo de execução,
as garantias e penalidades, além de outras condições previamente estabelecidas no instrumento
convocatório.
Art. 22 - A prestação de garantia, quando prevista no instrumento convocatório, limitada a 10% do valor
do contrato, e à escolha do prestador, constará de:
I - caução em dinheiro;
11-fiança bancária;
III - seguro-garantia.
Parágrafo único - Nos casos de obras e serviços de engenharia o instrumento convocatório poderá fixar
o tipo de garantia dentre os elencados nos incisos deste artigo.
Art. 23 - O contratado poderá subcontratar partes, do objeto contratual, se admitido no instrumento
convocatório e no respectivo contrato e desde que mantida sua responsabilidade perante o contratante,
sendo vedada a subcontratação com licitante que tenha participado do procedimento licitatório.
Art. 24 -- As alterações contratuais por acordo entre as partes, desde que justificadas, e as decorrentes
de necessidade de prorrogação, constarão de termos aditivos.
Art. 25- Os contratos poderão ser aditados nas hipóteses de complementação ou acréscimo que se fizerem
nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial e de até 50%, ambos atualizados, para reforma
de edifício ou equipamento.
Art. 26 - A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar ao licitante
as seguintes penalidades, previstas no instrumento convocatório:
I - perda do direito à contratação;
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da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de proposta oferecidas, sem
prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório;
III - suspensão do direito de licitar com o Sistema 'S', por prazo não superior a 02 (dois) anos.
Art. 27-- O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas, dará ao contratante
o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades, inclusive a de
suspensão do direito de licitar com o Sistema '5 'por prazo não superior a 02 (dois) anos.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 28 - Não poderão participar das licitações nem contratar com o "SISTEMA S" dirigente ou
empregado do órgão.
Art. 29 - Os instrumentos convocatórios deverão assegurar ao SISTEMA '5' o direito de cancelar a
licitação, antes de assinado o contrato, desde que justificado.
Art. 30 - Na contagem dos prazos estabelecidos no presente regulamento, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente

o
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disposto em contrário.
Parágrafo Único - Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Regulamento em dia de
funcionamento do SISTEMA '5'.
Art. 31 - As disposições deste regulamento, inclusive no tocante a valores monetários, poderão ser
modificadas pelo Conselho Nacional mediante proposta fundamentada apresentada por grupo técnico
composto por representantes dos serviços sociais autônomos.
Art. 32 - O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação na imprensa oficial da
União, revogadas as disposições em contrário, em especial
VOTO

Em Sessão Plenária de 11/12/97, o Tribunal, ao apreciar o TC-011.777/96-6 (Denúncia contra o
SENAC/RS) decidiu, dentre outros pontos, que, com relação aos processos licitatórios, os serviços sociais
autônomos não estão sujeitos à observância aos estritos procedimentos estabelecidos na Lei n° 8.666/93, e
sim aos seus regulamentos próprios devidamente publicados, consubstanciados nos princípios gerais do
processo licitatório.
A Decisão do Tribunal de Contas apontou aos órgãos do Sistema "S" a necessidade de adotar os
2.
princípios gerais da licitação em suas atividades.
3

A propósito dos princípios gerais, o Prof. Toshio Mukai expende as seguintes considerações:

y.)
Quanto aos princípios, como o fazia o Dec.-lei 2.300/86, a disposição adotou a linha doutrinária
de Hely Lopes Meirelles (cf Licitação e Contrato Administrativo, cit., p. 9 e s.). Embora o art. 3° não
indique expressamente alguns dos princípios arrolados pelo saudoso mestre (tais como o do procedimento
formal, o do sigilo na apresentação das propostas, o da adjudicação compulsória ao vencedor), os
admite, em razão da sua parte final.
Acresceu o art. 3°, ao anterior art. 3° do Dec.-lei 2.300/86, os princípios da legalidade, o da
moralidade e o da impessoalidade, de ordem constitucional (art. 37, 'caput', da Constituição).
Como se sabe, o principio da legalidade, em Direito Público, impõe que o administrador público,
ao pretender fazer algo, terá que ter uma norma habilitante para tal (ele atua debaixo da lei; ele aplica
a lei de ofício, como diz o saudoso Min. Seabra Fagundes); o princípio da impessoalidade, na verdade,
9 \\min-1mr_482\c\zarquivo\v0to1998\00162098.doc
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é o princípio da finalidade administrativa, corolário essencial ao princípio anterior (Caio Tácito) que
impõe ao administrador que, na prática do ato segundo a norma habilitante para tal, alcance a finalidade
prevista por aquela; se obtiver outro resultado, praticará desvio de finalidade, fato que levará o ato à sua
anulação judicial; o princípio da moralidade administrativa obriga que em todos os atos que praticar,
o agente público deva agir como um bom administrador, ou seja, na prática do ato, ele deve perquirir se
tal ato seria ou não praticado, normalmente, por um bom administrador; se concluir que sim, pode e deve
praticá-lo; se, ao contrário, não deve praticá-lo, pena de infração ao principio.
É de ser salientado que cabe ali um dos princípios fundamentais da licitação que é o da oposição
ou da competitividade, tão essencial na matéria (Cf. Héctor Jorge Escola, Tratado integral de los
contratos administrativos; parte general, Buenos Aires, Depalma, 1977, v. I, p. 334; José Roberto Dromi,
Instituciones de derecho administrativo, Buenos Aires, 1973, pp. 388 e 389 e La Licitação Publica,
Buenos Aires, Astrea, 1975, p. 82) que, se num procedimento licitatório, por obra de conluios, faltar a
competição (ou oposição) entre os concorrentes, falecerá a própria licitação, inexistirá o instituto mesmo.
Héctor Jorge Escola diz mesmo: 'La base de toda licitación es, justamente, la presencia de varias
ofertas diferentes, que sean comparables entre si, de modo que pueda elegir-se la más conveniente para
la administración pública' (Cf. Tratado integral, p. 334 - grifamos).
A própria Lei leva em conta esse princípio, ao estatuir no § 20 do art. 3° que 'é vedado aos agentes
públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que:
I - comprometam, restrinjam ou frustrem, o caráter competitivo do procedimento licitatório', ou 'de
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do contrato';
II - estabeleçam tratamento diferenciado de naturezas diversas entre empresas brasileiras e estrangeiras.
O princípio da igualdade refere-se tanto à posição dos proponentes em face da Administração,
como à posição de cada um deles diante dos demais, na feliz observação de Héctor Jorge Escola (Tratado
integral, cit., p. 336).
O principio da impessoalidade também não é princípio especifico das licitações, sendo principio
de ordem constitucional, previsto no art. 37 da CF. Aliás, também todos os outros princípios elencados
por essa disposição são, evidentemente, de ser observados nas licitações.
É fundamental, por exemplo, a publicidade, posto que é ela que assegura a fiscalização, pelos
interessados na licitação, dos princípios da igualdade, da competição, assim como dos demais,
verificando, efetivamente, se estão sendo observados pela Administração; sua infração, portanto, enseja
a nulidade da licitação.
Vem expressamente concretizado no art. 41 da nova Lei o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, in verbis: 'A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, a que
se acha estritamente vinculada'. Entretanto, por esse princípio, também os proponentes estão vinculados
ao instrumento convocatório, porque a administração não pode exigir, aceitar ou permitir nada, quanto
aos proponentes, aquém ou além do fixado no edital ou no convite.
O principio do julgamento objetivo exige que os critérios de apreciação venham prefixados, de
modo objetivo, no instrumento convocatório, de tal modo que a comissão de julgamento reduza ao mínimo
possível seu subjetivismo.
O julgamento subjetivo, se permitido pelo edital ou convite, vicia de nulidade a licitação.
Outro princípio, que está entre os corre latos, é o do procedimento formal (Parágrafo único do art.
4' da Lei); significa que estaremos sempre perante um procedimento administrativo. Seja em que órgão
ou entidade esteja sendo efetuada a licitação; a submissão aí ao Direito Público é inarredável.
O inc. I do § I° do art. 30 veda cláusulas, nos instrumentos convocatórios, que estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes ou de
qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do contrato.
Essa norma é positiva ção de entendimento jurisprudencial expressado pelo Supremo Tribunal
Federal (Cf RDA, 118:61, 150:125 e 158:203; RTJ, 0103:933).
O inc. II do § I° ressalva o disposto no art. 3 da Lei 8.248/91, que tem o seguinte enunciado:
'Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta ou indireta, as fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público e as demais organizações sob controle direto ou indireto da
União, darão preferência, nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, nos termos do
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§ 20 do art. 171 da Constituição Federal, aos produzidos por empresas brasileiras de capital nacional,
observada a seguinte ordem:
1- bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País;
- bens e serviços produzidos no País, com significativo valor agregado local.
§ 1 0 - Na hipótese da empresa brasileira de capital nacional não vir a ser objeto desta preferência,
dar-se-á aos bens e serviços fabricados no País preferência em relação aos importados, observado o
disposto no § 20 deste artigo.
§ 2°- Para o exercício desta preferência, levar-se-á em conta condições equivalentes de prazo de
entrega, suporte de serviços, qualidade, padronização, compatibilidade e especificação de desempenho
e preço'.
0
Nesta hipótese, portanto, será possível dar-se as preferências referidas no art. 3 da Lei 8.248/91,
sem afronta ao inc. II do § 1° do art. 3°, mencionado, na nova Lei.
O § 20 do art. 30 dispõe critérios de desempate em ordem sucessiva.
O § 20 assegura, como critérios de desempate, preferência, sucessivamente:
I - aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional;
- aos bens e serviços produzidos no País;
III - aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras.
Como se sabe, o § 2° do art. 171 da Constituição Federal dispõe que 'na aquisição de bens e
serviços, o Poder Público dará tratamento preferencial, nos termos da lei, à empresa brasileira de capital
nacional'.
Portanto, o § 2° do art. 30 da nova Lei é constitucional, na medida em que eleva como primeiro
critério de desempate, a hipótese prevista pela Constituição.
Não havendo o desempate, com a adoção desses critérios, a única solução será o sorteio (art. 45,
§ 2° da Lei 8.666/93).
No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, o art. 179 da Constituição, embora reze
que 'a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas
de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou de
eliminação ou redução destas por meio de lei', em nenhum momento prevê que elas tenham preferência
na aquisição de seus bens e serviços pelo Poder Público; por isso, elas não podem ter, neste aspecto,
preferência maior, em relação às empresas brasileiras de capital nacional (salvo se elas forem, também,
como tal consideradas).
Aduza-se que o inc. II do art. 171 define o que seja empresa brasileira de capital nacional e o inc.
I, define o que seja empresa brasileira (a constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e
administração no País).
O § 3° do art. 3° diz que a licitação não será sigilosa, sendo públicas e acessíveis ao público os
atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.
A disposição esclarece, expressamente, o caráter público das licitações, ressalvado o sigilo das
propostas até a abertura respectiva; esse caráter público das licitações está ligado ao direito de petição,
previsto no inc. XXXIV do art. 5° da CF.
Determina o art. 4° que todo aquele que participar de licitação tem direito público subjetivo à fiel
observância do pertinente procedimento estabelecido na Lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o
seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.
A parte final é novidade da Lei, mas está de acordo com o caráter público da licitação.
O Parágrafo único destaca o caráter (ou principio) formal do procedimento licitatório, mesmo
quando praticado pelas paraestatais.
O art. 5° traz outra novidade. Dispõe que todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações
terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 41 desta Lei.
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A disposição é óbvia e a ressalva ao art. 41, assim como o próprio artigo 41, no que dispõe em
seu § 1 0, parece-nos inconstitucional, no ponto em que admite que o licitante estrangeiro cote preços em
moeda estrangeira, e, nesse caso, também o licitante nacional, para efeito de equahzação das propostas
e facilidade de julgamento.
Ordem cronológica de pagamento:
O art. 50 impõe que em cada unidade da Administração e para cada fonte diferenciada de recursos
devam existir ordens cronológicas estritas nos pagamentos decorrentes dos diversos contratos. O
legislador deveria ter definido as expressões 'unidade da Administração' e fonte diferenciada de
recursos'. Não o fez.
Por interpretação, podemos entender que 'unidade da Administração' aquele setor (que poderá
ser um departamento, uma divisão, uma Secretaria, um Ministério, uma Prefeitura, uma autarquia, uma
empresa estatal, uma fundação, etc.) do Administrador que tenha autonomia para efetuar licitações e
contratações, em seu nome, independentemente de outros setores da Administração; fonte diferenciada
de recursos' é toda fonte de recursos vinculada a determinada finalidade, em principio (destinada à
merenda escolar, aos setores de saúde [SUDS], p. ex.); todo recurso não vinculado a determinada
finalidade pública cai na fonte 'recursos próprios do Tesouro da entidade' (Município, Estado, Distrito
Federal, União).
Verifica-se que o texto ordena que os pagamentos obedeçam a estrita ordem cronológica das datas
de suas exigibilidades; 'conflitava' com aparte final do art. 92 da Lei 8.666/93 que dispunha ser crime
A Lei n°
efetuar pagamentos de faturas com preterição da ordem cronológica de sua apresentação.
8.883/94 veio corrigir a anomalia, dando nova redação à parte final do art. 92, impondo a observância
da 'ordem cronológica de sua exigibilidade'.
Verifica-se, ainda, que esses créditos deverão ser corrigidos por critérios previstos no ato
convocatório e que lhes preservem o valor.
O § 1') do art. 5°, pela primeira vez, na legislação federal, contempla a correção monetária dos
créditos referidos no caput
A Lei 8.883/94 acresceu ao § 2° do art. 5°a obrigatoriedade de o pagamento da correção ser feita
juntamente com o principal."
Objetivando padronizar definitivamente seus procedimentos licitatórios em conformidade com os
4.
princípios constitucionais e aqueles norteadores da Administração Pública, os órgãos integrantes do Sistema
"S" encaminharam a minuta de regulamento, ora analisada, a qual recebeu significativa contribuição de Grupo
de Trabalho constituído por Analistas de Finanças e Controle Externo deste Tribunal, a qual transcrevo a
seguir:
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COMENTÁRIOS

REDAÇÃO

NOVA REDAÇÃO/OBSERVAÇÕES

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS
CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 4 0 Para fins deste Regulamento, considerase:
-

I — obra e serviço de engenharia — Toda Nem todas as obras, principalmente as de pequeno
construção, reforma, recuperação, ampliação e porte, exigem o envolvimento de profissionais das
demais atividades que envolvam as atribuições áreas de engenharia e arquitetura.
privativas dos profissionais das áreas de engenharia
e arquitetura;

Manteve-se o texto original, pois os representantes
do Sistema "S" alegaram que as pequenas obras
poderão ser classificadas como serviços.

Art. 8° - Constituem tipos de licitação, exceto na
modalidade de concurso:
I

—

a de menor preço:

II — a de técnica e preço:

Restringir as possibilidades de licitação neste tipo,
de forma semelhante à disposta no art.46 da Lei n°
8.666/93.
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§ 1° O tipo de licitação técnica e preço será
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VI — na complementação de obras, serviços ou
aquisição anteriormente licitados, em se tratando
do mesmo empreiteiro, prestador de serviço ou
fornecedor, desde que aceitas as mesmas
condições oferecidas na licitação, inclusive quanto
ao preço, corrigido na forma da lei e na vigência
do contrato ou instrumento equivalente, observado
o limite de 50% da contratação inicial,

Acrescentar que o preço deve ser corrigido na
forma prevista no instrumento convocatório,
mantendo-se os limites previstos na Lei 8,666/93

Este inciso foi retirado deste artigo e colocado
como novo artigo 25, com nova redação, uma vez
que o assunto está mais ligado à aditivação de
contratos do que propriamente à dispensa de
licitação, com a renumeração dos demais

VII — na aquisição, locação ou arrendamento de
imóveis;

Acrescentar que essa dispensa deverá ser realizada
mediante avaliação prévia e com comprovação
justificada da necessidade do imóvel especificado
Retirar "entidades sindicais"

REDAÇÃO
CAPÍTULO IV
DOS CASOS DE DISPENSA E
INEXIGIBILIDADE
Art° 9 0 - a licitação poderá ser dispensada:

X — Na contratação, com Serviços Sociais
Autônomos, entidades sindicais e com órgãos e
entidades integrantes da Administração Pública,
Quando o objeto do contrato for vinculado às
atividades finalísticas do contratante,

XII — nos casos de urgência comprovada para o
atendimento de situações imprevistas ou
imprevisíveis em tempo hábil para se realizar a
licitação,
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Esta condição não deve estar presente, pois
qualquer situação pode ser justificada como
imprevista. Para o caso de emergências já existe o
inciso V deste artigo

VI — na aquisição, locação ou arrendamento de
imóveis, sempre precedida de avaliação;
IX — Na contratação, com Serviços Sociais
Autônomos, e com órgãos e entidades integrantes
da Administração Pública, quando o objeto do
contrato for vinculado às atividades finalísticas do
contratante, (Obs. Para o SENAR, manteve-se a
redação original, pois essa entidade necessita dos
serviços das entidades sindicais de agricultores para
a realização de levantamentos e pesquisas na área
rural),
XI — Nos casos de urgência para o atendimento de
situações comprovadamente imprevistas ou
imprevisíveis em tempo hábil para se realizar a
licitação,

elentr
S., cretária
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XIII — na aquisição de bens cujos preços sejam
tabelados pelo Poder Público;

• dan2419

do Pienárk
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Esta condição não se faz necessária, pois o Poder
Público não mantém mais os preços tabelados.
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Inciso suprimido

XIV — na contratação de pessoas fisicas ou
Jurídicas para ministrar cursos ou prestar serviços
de instrutoria vinculados às atividades finalisticas
do SISTEMA "S";
XVI — Para a aquisição de obras de arte e objetos
históricos, de autenticidade certificada, desde que
compatíveis ou inerentes às finalidades da entidade;

XVIII — Para a aquisição ou restauração de obras
de arte e objetos históricos, de autenticidade
certificada, desde que compatíveis ou inerentes às
finalidades da entidade,
Art. 11 — As dispensas, salvo os casos previstos
nos incisos I e II do art. 9°, ou as situações de
inexigibilidade, serão justificadas pelo órgão
responsável, inclusive quanto ao preço e
ratificadas pela autoridade competente.
Para que se respeite o princípio da igualdade, os
documentos referentes à regularidade fiscal devem
ser sempre exigidos com vista a comprovar que
todos os licitantes estão assumindo, em igualdade
de condições, os seus encargos fiscais.
A devolução da caução dos licitantes não
III)...
c) garantia de proposta, nas mesmas modalidades vencedores não deve estar condicionada à
e critérios previstos no art. 22 deste regulamento, assinatura do contrato, pois a mesma pode levar
que será devolvida quando da assinatura do meses para se realizar,
contrato;

Art. 11 — As dispensas, salvo os casos previstos
nos incisos I e II do art. 9°, ou as situações de
circunstanciadamente
serão
inexigibilidade,
justificadas pelo órgão responsável, inclusive
quanto ao preço e ratificadas pela autoridade
competente
Foi incluído o parágrafo único neste artigo:
Parágrafo único — Para a habilitação nas licitações
sob a modalidade de concorrência será sempre
exigida a documentação a que se refere o inciso IV
deste artigo.
III)...
c) garantia de proposta, nas mesmas modalidades
e critérios previstos no art. 22 deste regulamento,
que, para o licitante vencedor, será devolvida
quando da assinatura do contrato;

Para que se respeite o principio da igualdade, os
documentos referentes à regularidade fiscal devem

Foi incluído o parágrafo único nos seguintes
termos:

Art. 12 — Para a habilitação nas licitações poderá
ser exigida dos interessados, no todo ou em parte,
conforme se estabelecer no instrumento
convocatório, documentação relativa a:

IV — regularidade fiscal:
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ser sempre exigidos com vista a comprovar que Parágrafo único — Para a habilitação nas licitações
todos os licitantes estão assumindo, em igualdade sob a modalidade de concorrência será sempre
exigida a documentação a que se refere o inciso IV
de condições, os seus encargos fiscais
deste artigo
CAPITULO VI
DO PROCEDIMENTO, DO JULGAMENTO
DAS PROPOSTAS E DOS RECURSOS
Art. 13 — O procedimento da licitação será iniciado Dentre os documentos pertinentes, poder-se-ia
com a solicitação formal da contratação, na qual exigir que conste o valor estimado do objeto da
serão definidos o objeto e os recursos para atender licitação, valor este obtido através de consulta
à despesa, com conseqüente autorização e à qual prévia no mercado ou através do sistema de
serão juntados oportunamente todos os registro de preços do Ministério da Administração
documentos pertinentes, a partir do instrumento Federal e Reforma do Estado
convocatório, até o ato final de adjudicação.
Art. 15 — Dos resultados da fase de habilitação e
do julgamento da licitação caberão recursos
fundamentados, dirigidos à autoridade competente
indicada no instrumento convocatório, por
intermédio da comissão de licitação, por escrito,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis e, no caso de
convite de 2 (dois) dias úteis, pelo licitante que se
julgar prejudicado
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Inserir artigo onde faculta aos interessados
apresentar denúncia ao Tribunal de Contas da
União, nos termos do Art. 53 da Lei n° 8443/92
(Lei Orgânica do TCU), caso seja detectado
indicio de aceitação, por parte do SISTEMA S, de
preços comprovadamente superiores aos de
mercado

Art. 13 — O procedimento da licitação será iniciado
com a solicitação formal da contratação, na qual
serão definidos o objeto, a estimativa de seu valor,
e os recursos para atender à despesa, com
consequente autorização e à qual serão juntados
oportunamente todos os documentos pertinentes,
a partir do instrumento convocatório, até o ato
final de adjudicação.
Mantida a redação original, sob o argumento de
que não caberia em um regulamento do Sistema
previsão sobre representações ao TCU. Preferiram
que o próprio Tribunal determinasse a inclusão nos
instrumentos convocatórios da possibilidade de os
licitantes apresentarem representação ao Tribunal
de Contas da União
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As decisões dos julgamentos e dos Alterar para "As decisões, referentes à habilitação,
Art. 18
recursos serão comunicadas diretamente aos aos julgamentos e aos recursos, serão "
licitantes e lavrada em ata, se presentes seus
prepostos no ato em que for adotada a decisão, ou
por publicação numa das formas previstas no
parágrafo 1° do artigo 5°, ou ainda por outro meio
formal.
—
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Art. 18 — As decisões referentes à habilitação, aos
julgamentos e aos recursos serão comunicadas
diretamente aos licitantes e lavrada em ata, se
presentes seus prepostos no ato em que for adotada
a decisão, ou por publicação numa das formas
previstas no parágrafo 1° do artigo 5°, ou ainda por
outro meio formal.

CAPÍTULO VII
DOS CONTRATOS
Art. 20 — O instrumento de contrato é obrigatório Acrescentar que nesse "outro documento" deverá
no caso de concorrência, salvo quando se tratar de constar obrigatoriamente os requisitos mínimos do
bens para entrega imediata e facultativo nas demais objeto licitado e os direitos e obrigações das
modalidades de licitação, caso em que poderá ser partes.
substituído por outro documento, como proposta
com aceite, carta-contrato, autorização de
fornecimento ou documento equivalente.
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Foi incluído o parágrafo único neste artigo:
Parágrafo único — Nos casos de dispensas e
inexigibilidades, o documento que substituir o
contrato a que se refere o caput deste artigo,
deverá conter os requisitos mínimos do objeto
licitado e os direitos e obrigações das partes.
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Art. 25 — Os contratos poderão ser aditados nas
hipóteses de complementação ou acréscimo que se
fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25%
do valor inicial e de até 50%, ambos atualizados,
para reforma de edificio ou equipamento
Art. 26 — O inadimplemento total ou parcial das Verificar junto ao direito civil se o SISTEMA "S" Renumerado para artigo 27 e mantida a redação
obrigações contratuais assumidas, dará ao pode se valer dessa prerrogativa facultada à original, sob a justificativa de que o dispositivo não
contratante o direito de rescindir unilateralmente o Administração Pública, pois isso pode ser causará prejuízo ou entrave ao Sistema "S". No
entanto, a equipe entende, onde o texto prevê
contrato, sem prejuízo de outras penalidades, entendido como uma "cláusula exorbitante".
inclusive a de suspensão do direito de licitar com Alterar para "outras penalidades previstas no "outras penalidades", que deva constar
expressamente "outras penalidades previstas no
o Sistema "S" por prazo não superior a 02 (dois) contrato".
edital de licitação ou no contrato", para a
anos
segurança dos licitantes.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 28 — Os instrumentos convocatórios deverão
assegurar ao SISTEMA "S" o direito de cancelar
a licitação, antes de assinado o contrato.

Acrescentar "desde que devidamente justificado e
por razões de interesse do SISTEMA "5".

Art. 29 — Os instrumentos convocatórios deverão
assegurar ao SISTEMA "S" o direito de cancelar
a licitação, antes de assinado o contrato, desde que
justificado.

Art. 31 — O presente Regulamento entrará em
vigor na data de sua publicação na imprensa oficial
da União, revogadas as disposições em contrário.

As disposições revogadas devem ser discriminadas,
conforme consta no Art. 9° da Lei Complementar
n° 95 de 26/02/98.

Art. 32 — O presente Regulamento entrará em
vigor na data de sua publicação na imprensa oficial
da União, revogadas as disposições em contrário,
em especial
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Feitas as adequações necessárias pelo citado Grupo de Trabalho, ocorreu nova reunião, com
participação de integrantes do Sistema "S", onde consolidou-se uma Minuta de Regulamento de Licitações,
acostada aos autos às fls. 51 a 60.
Posteriormente, a equipe do Tribunal verificou que havia a necessidade de se proceder, ainda, a duas
alterações, as quais não constam da Minuta supramencionada:
P) Por entender que o limite proposto pelos Órgãos do Sistema "S" na modalidade "Convite",
para obras e serviços de engenharia, representa 333% acima do mesmo limite fixado pela Lei n° 8.666/93, e
considerando que, pelo novo valor, grande parte das licitações, neste segmento, se enquadraria na modalidade
"Convite", sugere que o valor se situe em torno de R$ 300 mil, para guardar compatibilidade, em termos
percentuais, com o limite para convites relativos a compras e serviços, reduzindo, em conseqüência, o limite
inferior para concorrência;
2) sugere, ainda, que se acrescente expressamente no art. 26, renumerado para art. 27, "outras
penalidades previstas no edital de licitação ou no contrato", objetivando a segurança dos licitantes.
Relativamente a estas duas modificações sugeridas posteriormente pelo Grupo de Trabalho, o
Plenário entendeu não ser de sua competência aprovar regulamentos das entidades que lhe são jurisdicionadas,
cabendo-lhe, na hipótese, apenas comunicar o seu recebimento.
O Plenário, outrossim, reafirmou sua adesão à Decisão n° 907/97 proferida na Sessão de
11/12/1997.
Dessarte, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto a este Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 22 de julho de 1998

COL MAGALHÃE DA ROCHA
Ministro-Relator
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DECISÃO N2 46 1/98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n2 : TC-001.620198-3.
Classe de Assunto: VII - Minuta de Regulamento de Licitações e Contratos dos Órgãos do Sistema "S".
Interessada: Confederação Nacional da Indústria.
Entidades: Órgãos do Sistema "S": SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT, SENAR e SEBRAE.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidades Técnicas: Grupo de Trabalho composto pelas seguintes Secretarias: 6 2 SECEX, 72 SECEX, 4 2
SECEX e SAUDI.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - receber a presente minuta de Regulamento de Licitações e Contratos das entidades integrantes
do Sistema "S", mencionadas no item 4 supra, tendo em vista a Decisão Plenária/TCU n° 907/97, prolatada
na Sessão de 11/12/97, que concluiu que os Serviços Sociais Autônomos não estão sujeitos à observância aos
estritos procedimentos estabelecidos na Lei n° 8.666/93, e sim aos seus regulamentos próprios devidamente
publicados, consubstanciados nos princípios gerais do processo licitatório;
8.2 - informar à Confederação Nacional da Indústria que:
8.2.1 - cabe aos próprios órgãos do Sistema "S" aprovar os regulamentos internos de suas unidades;
8.2.2 - este Pretório, ao julgar as contas e ao proceder à fiscalização financeira das entidades do
Sistema "S", pronunciar-se-á quanto ao cumprimento dos regulamentos em vigor, relativamente a licitações
e contratos, bem como à pertinência desses regulamentos em relação à Decisão/Plenário/TCU n° 907/97,
prolatada na Sessão de 11/12/97; e
8.3 arquivar o presente processo.
Ata n2 28/98 - Plenário
Data da Sessão: 22/07/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, 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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