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ATA N° 30, DE 29 DE JULHO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
Presidência do Ministro Homero dos Santos
Repr. do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Secretário-Geral das Sessões: Dr. Eugênio Lisboa Vilar de Melo
Com a presença dos Ministros Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Humberto Guimarães Souto e Bento José Bugarin, dos Ministros-Substitutos José Antonio
Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha, bem como do Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar
Rodrigues, o Presidente, Ministro Homero dos Santos, declarou aberta a Sessão Ordinária do Plenário, às
quatorze horas e trinta minutos, havendo registrado as ausências do Ministro Adhemar Paladini Ghisi,
com causa justificada, do Ministro Iram Saraiva e do Auditor Benjamin Zymler, por motivo de férias, e,
ainda, do Ministro Valmir Campelo, 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 !, alínea b).
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 28, da Sessão Ordinária realizada em 22 de julho
corrente, cujas cópias autenticadas haviam sido previamente distribuídas aos Ministros e ao Representante
do Ministério Público (Regimento Interno, artigos 31, inciso I, 37, 38 e 66)
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
O Presidente, Ministro Homero dos Santos, fez as seguintes comunicações em Plenário:
1') HOMOLOGAÇÃO DA DECISÃO NORMATIVA N° 20/98
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Tendo em vista o disposto no artigo 95 do Regimento Interno, submeto à homologação do
Plenário o texto da Decisão Normativa n° 20, de 27 de julho de 1998, baixada ad referendum do
Plenário, de acordo com o disposto no inciso II do artigo 10 da Resolução n° 007, de 15 de dezembro de
1993, que 'Aprova os coeficientes individuais de participação dos Estados e do Distrito Federal nos
recursos previstos no art. 159, inciso II, da Constituição Federal, para aplicação no exercício de 1999'.
Não havendo manifestação em contrário, declaro homologada a referida Decisão
Normativa."
2') VISITA DE TRABALHO À SECEX-SP
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Comunico a V. Exas que no último dia 23 do mês em curso estive na cidade de São Paulo
onde, inicialmente, na parte da manhã, tive a grata satisfação de inaugurar as obras de ampliação, reforma
e adaptação das instalações da Secretaria de Controle Externo naquele Estado.
Na ocasião tive a honra de prestar singela porém significativa e justa homenagem ao
emérito Ministro aposentado desta Corte, João Baptista Ramos, que passou a emprestar o seu nome à
Biblioteca daquela SECEX. De igual modo, foi homenageado o ex-Secretário daquela Representação, Dr.
Airton Silva, tão precocemente subtraído do nosso convívio, mas que nos deixou a todos extraordinário
exemplo de vida dedicada à causa pública, o qual passou a dar nome ao Gabinete do Titular daquela
Secretaria. Fizeram-se presentes ao ato a viúva do Dr. Airton Silva, Dra Ny Silva, e suas diletas filhas.
Ao evento compareceram, além de Dirigentes e Servidores da SECEX-SP, os Srs.
Procurador junto ao Tribunal de Contas do Estado, Vitor Palo, o Procurador Patrimonial da Fazenda
Nacional, Elias Bauab, o Procurador da Procuradoria Regional da União da 3' Região, Rubens Lazzarini,
o Sr. Delegado de Administração do Ministério da Fazenda, Álvaro Luis Franco Pinto, o Sr. Chefe de
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Secretária
do Plenário
Divisão da Delegacia do Ministério da Fazenda, Carlos Eduardo Sales, o Sr.
Delegado
Federal de
Controle em São Paulo, José Mauro Gomes, o Secretário-Geral de Controle Externo, José Nagel, o
Secretário-Geral de Administração, Antônio José Ferreira da Trindade, o Assistente da Presidência, Euler
Baltar
Lima, o Senhor Secretário de Engenharia do TCU, Mário Fabris Riccó, o Secretário da SECEXoutros convidados.
GO, Carlos Martins dos Santos, o Secretário da SECEX-RS, Antônio José Martins de Almeida, dentre
Servidore s
Registro os meus sinceros agradecimentos ao Dr. Elo
da SECEX-SP pela distinta acolhida que me dispensaram durante a
i Carnovali e demais Dirigentes e
visita. esta Corte, celebrar
continuidad e Posteriormente, no período da tarde, tive a honra de, representando
com o Tribunal
de Contas técnico
do Município
de São Paulo, Convênio de Cooperação que propiciará a
do intercâmbio
e de treinament
o
de servidores de ambas as instituições.
Após Otis,
esse importante
compromisso
protocolar,
a oportunidade
de me reunir com a
Diretoria da Fábrica
na vizinha cidade
de São Bernardo
dotive
Campo,
com a

aprovar aanexos
antecipação
do cronograma
de entrega
instalação dos elevadores que comporão os novos
edificios
deste Tribunal,
em adiantada
fase dee construção."
finalidade de
discutir e
PARTICIPAÇÃO DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS NO DESE OLVTMENTO DO PAIS
O Tribunal Pleno, ante proposta formulada pelo Ministro Carlos Átila Álvares da Silva,
resolveu, através da Presidência, determinar que a unidade técnica faça as apurações devidas (v texto
adiante transcrito), de maneira que quando o Ministro Iram Saraiva, relator do processo, que se encontra
de férias, reassumir, tenha conclusões objetivas sobre a regularidade desse processo de licitação.
- C omunicaçã
o
do Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça
"Em sessão sigilosa de 24 de setembro de 1997, relatei
neste entre outras providências,
ocasião em que o Tribunal deliberou, por meio da Decisão n° 642/97,
Plenário o TC-006.348/94-7,
recomendar àcomo
Unidade
Técnica
competente
estudasse
a efetiva
participação de organismos
internacionais
o Instituto
Interamericano
deque
Cooperação
para
a Agricultur
a assim que avaliasse a
Nações Unidas
para o Desenvolvimento - PNUD no desenvolvimento do país, bem
instituiçõe
s.
- IICA e o Programa das
regularidade das licitações realizadas para a implementação dos projetos sob a responsabilidade daquelas
2

O referido
preliminares junto ao SIAFI,
propôprocesso, tornado ostensivo na mesma ocasião, deu origem ao TC002.199/98-0 em que a Secretaria
de Auditoria e Inspeções, após realização de levantamentos
s a realizaçã
e ao IICA, a ser realizada sob a
o
c
de auditoria nos recursos federais repassados ao PNUD
oordenação
da
3'
SECEX,- ABC/UAP,
em cuja clientela
figura a Agência
Brasileira
daquele
primeiro
organismo
internacional.
de Cooperação/Unidade de Administração de Projetos
que acompanha
os dispêndios
3.
Tal f
iscalização, a ser incluída oportunamente em Plano de Auditoria, a critério do
Relator da matéria, o Ministro Iram Saraiva, realizar-se-ia de maneira integrada, atentando para os
aspectos da regularidade dos procedimentos licitatórios, bem como dos resultados obtidos com a
implementação4 dos projetos e sua contribuição para o desenvolvimento do país
anuir às propostas da Unidade
Técnica, propôs
à Presidênci
Manifestando-se
no processo,
a Secretária-Geral de Controle Externo Substituta, ao
a
deu origem a este último
a meu Gabinete, para fins. de conhecimento, haja vista minha participação,
como
Relator, no processo
que
da Casa o prévio
encaminhamento
dos autos
5.
Homero Santos, fez
6
Concordando com o encaminhamento proposto, o Senhor Presidente, Ministro
chegar o processo ao meu Gabinete, mediante despacho datado de 21.07.98.
A propósito deste tema, tive conhecimento da realização de licitação pelo PNUD
`contratação de
prestador do denominado Projeto BRA/97/032, tendo por objeto a
"contratação
n° empresa/instituição
98/0354), para a implantação
a de serviços
Físico e Detalhamento da infra-estrutura
projeto visaria à modernização dos sistema de hardware e de consultoria, para elaboração de um Projeto
software para
7
s
o SINTEGRAJICMS"
Esse
de arrecadação de impostos dos estados
brasileiros.
superficialmente
o mencionado
edital,econstatei
ruptura dos princípiosAnalisando
constitucionais
do contraditório,
da ampla defesa
do duplo indicio de possível
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(CF, art. 5°, inciso LV), presente em cláusula, de n° 9.1, que estabelece a impossibilidade de interposição
de recursos contra o resultado do processo licitatório.
Sabe-se que a referida licitação não se submete às normas procedimentais do
estatuto brasileiro das licitações (Lei n° 8.666/93), por força do previsto no § 5° de seu art. 42, uma vez
que disciplinada por acordo internacional devidamente ratificado pelo Governo Brasileiro (Poderes
Legislativo e Executivo), que, em nosso ordenamento jurídico, tem status de lei ordinária. Tal fato,
entretanto, não autoriza o descumprimento, por parte do edital, de normas constitucionais, que são o
fundamento de validade dos próprios pactos internacionais.
Junto, portanto, cópia do aludido edital ao TC-002.199/98-0, a fim de que, ao
alvedrio do Relator da matéria, sejam os indícios de irregularidade ora apontados devidamente apurados
em futura fiscalização.
Manifestando, pois, minha ciência das providências adotadas até o momento, que
julguei oportuno compartilhar com os meus pares, encaminho o processo ao Gabinete do Ministro Iram
Saraiva, para as ações que julgar cabíveis."
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-018.016/85-5
Interessado: Nádia Maria Rodrigues Muniz e outros
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro Marcos Vilaça
Processo: TC-250.310/91-0
Interessado: Prefeitura Municipal de Alagoinhas - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor Benjamin Zymler
Processo: TC-250.467/91-7
Interessado: Prefeitura Municipal de Mata de São João - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro Carlos Átila
Processo: TC-200.054/96-1
Interessado: Superintendência Estadual da Fundação Legião Brasileira de Assistência - AL (extinta)
Motivo do Sorteio: Impedimento ou suspeição - Art. 135, Inciso II do R.I.
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro Adhemar Ghisi
Processo: TC-250.035/96-0
Interessado: Prefeitura Municipal de Alagoinhas - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro Bento Bugarin
Processo: TC-006.769/97-7
Interessado: Senado Federal
Motivo do Sorteio: Impedimento ou suspeição - Art. 135, Inciso II do R.I.
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Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro Bento Bugarin
Processo: TC-006.769/97-7
Interessado: Senado Federal
Motivo do Sorteio: Impedimento ou suspeição - Art. 135, Inciso II do R.I.
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor Benjamin Zymler
Processo: TC-225.212/97-8
Interessado: Prefeitura Municipal de Iranduba - AM
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processo: TC-003.179/98-2
Interessado: Parque de Material Aeronáutico de Recife - PAMAARF - MAER
Motivo do Sorteio: Impedimento ou suspeição - Art. 135, Inciso II do R.I.
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro Valmir Campelo
Processo: TC-004.907/98-1
Interessado: Tribunal de Contas da União - Anteprojeto de lei.
Motivo do Sorteio: Impedimento ou suspeição - Art. 135, Inciso II do R.I.
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro Valmir Campelo
Processo: TC-500.075/98-0
Interessado: Delegacia do Ministério de Minas e Energia - PE
Motivo do Sorteio: Impedimento ou suspeição - Art. 135, Inciso II do R.I.
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor Lincoln M. da Rocha.
SORTEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-250.060/98-I
Interessado: Carlos Eduardo Balthazar Silveira Silva
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo Art. 94, inciso XXX, R.I.
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro Humberto Souto.
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA P CÂMARA
Processo: TC-014.268/94-9
Interessado: Conselho Nacional de Serviço Social
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro Iram Saraiva
Processo: TC-279.028/94-6
Interessado: Prefeitura Municipal de Itambé - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
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Processo: TC-625. 526/96-1
Interessado: Prefeitura Municipal de Venâncio Aires - RS
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro Carlos Átila.
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 2a CÂMARA
Processo: TC-625.726/91-0
Interessado: José Henrique Noronha Scheibe
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor Lincoln M. da Rocha
Processo: TC-250.700/95-6
Interessado: Prefeitura Municipal de Cafarnaun - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor Benjamin Zymler
Processo: TC-500.065/97-7
Interessado: Prefeitura Municipal de Condado - PE
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor Benjamin Zymler
Processo: TC-500.307/97-0
Interessado: Prefeitura Municipal de Vicência - PE
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro Adhemar Ghisi
Processo: TC-500.112/97-5
Interessado: Prefeitura Municipal de São Bento do Una - PE
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro Bento Bugarin.
PROCESSOS INCLUIDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 28, organizada em
23 de julho corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de n's 468 a 485, e aprovado os
Acórdãos n's 103 a 105, que se inserem no Anexo I desta Ata, acompanhadas dos correspondentes
Relatórios e Votos, bem como de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno, artigos 19, 20,
31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § I° a 7 0 e 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 87 e 89):
Procs. n's 006.098/93-2, 015.305/97-0 e 000.888/98-2, relatados pelo Ministro Carlos
Átila Álvares da Silva;
Procs. n's 675.047/96-0, 001.675/98-2 e 425.006/98-0, relatados pelo Ministro
Humberto Guimarães Souto; e
Procs. n's 006.338/94-1, 299.030/94-6 e 425.027/95-3, relatados pelo Ministro Bento
José Bugarin.
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A requerimento dos respectivos Relatores, deferidos pela Presidência, ad referendum do
Plenário, foram incluídos na supracitada Pauta, nos termos do § 9° do artigo 77, do Regimento Interno, os
seguintes processos:
Procs. n's 425.179/90-7, 450.129/98-9, 014.583/97-6, 450.078/97-3, 004.095/98-7 e
450.045/98-6 (Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça);
Proc. n° 014.640/97-0 (Ministro Humberto Guimarães Souto); e
Procs. n'5 012.088/97-8, 014.159/97-0, 350.333/97-1, 003.724/98-0 e 004.556/98-4
(Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo).
PEDIDO DE VISTA
Foi adiada a discussão e votação do processo n° 700.229/97-3, em face de pedido de vista
formulado pelo Ministro Bento José Bugarin (Regimento Interno, artigo 50), no momento em que o
Relator, Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, anunciou o número do referido processo.
PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA
A requerimento dos respectivos Relatores, foram excluídos da Pauta n° 28/98 citada, nos
termos do artigo 78 do Regimento Interno, os seguintes processos:
n's 004.952/95-2, 001.745/97-2, 002.058/97-9, 003.047/97-0 e 001.191/98-2 (Ministro
Adhemar Paladini Ghisi); e
n° 005.072/98-0, que havia sido incluído em Pauta, nesta data (Ministro-Substituto José
Antonio Barreto de Macedo).
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Faz parte desta Ata, em seu Anexo II, ante o disposto no parágrafo único do artigo 66 do
Regimento Interno, as Decisões n's 489 a 492, acompanhadas dos correspondentes Relatórios e Votos em
que se fundamentaram, adotadas nos processos n's 450.296/97-0, 450.174/98-0, 002.321/97-1 e
014.053/97-7, respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta
data.
ENCERRAMENTO
O Presidente, Ministro Homero dos Santos -- ao convocar Sessão Extraordinária de Caráter
Reservado para ser realizada a seguir -- deu por encerrada às dezesseis horas e cinquenta minutos, a
Sessão Ordinária, e, para constar eu, Elenir Teodoro Gonçalves dos Santos, Secretário do Plenário, lavrei
e subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do Tribunal

ÉL

I0J",

ELENIR TEODORO iONÇALVES DOS SANTOS
Secretária do Plenário
Aprovada em 05 de agósto de 1.998

HOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO I DA ATA N° 30, DE 29-07-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 468 a
485, proferidas pelo Tribunal Pleno em 23 de julho de 1998, e Acórdãos n's 103 a 105, 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, § 10 a 7 0 e 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 86).
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GRUPO 1- CLASSE 1- Plenário
TC-425.179/90-7
Natureza: Recurso de Reconsideração
Órgão: Governo do Estado de Rondônia
Recorrente: Liduíno Cunha
Ementa: Recurso de Reconsideração do Acórdão n° 132/97 Plenário, de 25.06.97, que julgou irregulares as contas do recorrente e
demais responsáveis, aplicando-lhes multa em virtude da apresentação
de informações inverídicas ao TCU, em processo de prestação de
contas. Conhecimento. Negativa de Provimento. Manutenção do
Acórdão recorrido. Cientificação ao recorrente. Arquivamento.
RELATÓRIO
Cuida o presente processo de prestação de contas de recursos federais transferidos ao Governo do
Estado de Rondônia no exercício de 1989, a título do Fundo Especial (royalties do petróleo), de que trata
a Lei n° 7.525/86, em que ora se analisa Recurso de Reconsideração de Acórdão exarado pelo Plenário do
Tribunal.
Em Sessão de 25.06.97, o Tribunal Pleno, por meio do Acórdão n° 132/97, julgou irregulares as
2.
contas do recorrente, bem como dos demais responsáveis arrolados no processo, com base no art. 16,
inciso III, alínea "b", da Lei n° 8.443/92, em virtude da apresentação de informações inverídicas ao TCU,
em processo de prestação de contas, aplicando-lhes a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei n°
8.443/92, no valor de R$ 1.200,00, em conformidade com a legislação vigente à época dos fatos (art. 53
do Decreto-Lei n° 199/67); fixando o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento da dívida aos cofres
do Tesouro Nacional; e autorizando, desde logo, a cobrança executiva da mesma dívida, caso não
atendida a notificação.
Devidamente notificados os responsáveis, o Sr. Liduíno Cunha apresentou os elementos de fls. 1/6
3.
- Vol. I, à guisa de pedido de reexame, cujos argumentos são os que seguem:
a Contabilidade Geral do Estado de Rondônia é vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda e
registra as ocorrências por meio de comprovantes presumivelmente idôneos;
a função da unidade acima consistiria em consolidar os fatos contábeis oriundos das diversas
Secretarias do Estado, não sendo aquela responsável pelos atos dos ordenadores de despesa (Secretários);
a Contabilidade Geral do Estado não disporia de 'mecanismos capazes de segregar os
pagamentos efetuados em relação às fontes de recursos';
a Secretaria da Fazenda, por meio da Coordenadoria Geral de Finanças, seria o órgão
responsável pela movimentação financeira de todos os recursos que ingressam no Tesouro Estadual,
limitando-se a Contabilidade a verificar se a entrada do dinheiro foi feita e se a sua aplicação também foi
realizada na forma registrada;
haveria sido seguida a orientação dos auditores do TCU, no sentido de substituir os relatórios já
enviados ao Tribunal, pertinentes às contas de 1988 a 1991, uma vez que os correspondentes recursos
permaneceram parados na conta do Banco do Brasil;
nada obstante os documentos haverem sido assinados pelo recorrente, a competência para a sua
elaboração seria do Setor Financeiro da Secretaria da Fazenda, que não dispunha, à época, de técnico
responsável;
Com base nos argumentos supra, entende o recorrente que, se houve erro material ou má-fé, não
4.
seriam esses de sua responsabilidade, haja vista não ser ordenador de despesas à época dos fatos. Aplicarse-ia ao presente caso, a seu ver, o julgamento pela regularidade com ressalvas, ante o caráter meramente
formal das falhas detectadas, que não haveriam causado dano ao erário.
Requer, portanto, ante a alegada ausência de culpa, má-fé, ou de dano ao erário, o reexame da
5.
decisão, com a conseqüente anulação da penalidade pecuniária a ele imposta.
Mediante despacho de fl. 07, a Presidência do Tribunal determinou o envio do processo à
6.
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Secretaria-Geral das Sessões para a sua inclusão em sorteio, visando a escolha de Relator para o presente
recurso, meio pelo qual fui designado para esse mister.
Em 30.11.97, determinei o envio do processo à 10a SECEX, para instrução, e, em seguida, ao
7.
Ministério Público, para o seu pronunciamento regimental (fl. 8).
Parecer da Unidade Técnica
O Analista responsável pela instrução do feito, em instrução de fls. 9/10, manifestou-se
8.
preliminarmente, pela admissibilidade do recurso, ante o preenchimento dos requisitos regimentais,
embora alertando para sua correta denominação que seria recurso de reconsideração e não pedido de
reexame, conforme pleiteado.
Após breve resumo do pleito do recorrente, elaborou a seguinte análise (verbis):
9.
A defesa apresentada pelo apelante se arrima, portanto, na constatação de que a Secretaria
de Fazenda do Estado de Rondônia é a responsável pela movimentação financeira de todos os
recursos financeiros do Tesouro Estadual, não cabendo à Contabilidade qualquer
responsabilidade pelos atos dos ordenadores de despesas.
Todavia, conforme depreende-se do TC-425.283/91-7, o recorrente, na qualidade de
responsável por aquele setor, foi nomeado Diretor do Departamento de Contabilidade da
Secretaria de Estado da Fazenda de Rondônia em 27.05.84 e exonerado em 15.06.94, tendo
assinado as prestações de contas dos exercícios de 1987 a 1990 (.).
Ainda que a Contabilidade não dispusesse de mecanismos que permitissem segregar os
pagamentos por fontes de recursos, como alega o recorrente, e na impossibilidade de analisá-los
com o critério e a cautela em que devem pautar-se todos os administradores públicos, ao atestar
a aplicação dos recursos, assumiu, assim, o responsável, o risco de estarem corretas ou
irregulares tais documentos de despesas. Portanto, a alegação de que não lhe cabe qualquer
responsabilidade revela-se improcedente.
Quanto ao envio das cópias das prestações de contas referentes ao exercício de 1989 (.),
impende considerar que ambos os demonstrativos assinados pelo recorrente, juntados às fls. 4/6
deste volume, são meras cópias dos documentos originalmente já enviados ao TCU (fls. 1/8 do
volume principal).
Destarte, no mérito, uma vez que as argumentações ora trazidas aos autos não conseguiram
infirmar os fundamentos do Acórdão, entende-se que deva esse ser mantido.
12

Concluiu o analista, com a anuência das chefias imediata e superior (fls. 12/3), propondo o
10.
conhecimento do recurso e, no mérito, o seu não-provimento.
Parecer do Ministério Público
O Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico manifestou-se de acordo com as proposições da
11.
Unidade Técnica.
É o Relatório.
VOTO
Acolho, por seus fundamentos, o parecer da Unidade Técnica, endossado pelo Ministério Público,
e Voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto ao Plenário.
T C.0 , Sala das Sessões, em 29 de julho de 1998
Marcos Vinicio Vilaça
Ministro-Reptor
Min-mv_118 \C: \Votos98\425179-90-7.doc
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ACÓRDÃO N° 103 /98 — TCU — Plenário
Processo n° TC-425.179/90-7
Classe de Assunto: I — Recurso de Reconsideração
Recorrente: Liduíno Cunha
Órgão: Governo do Estado de Rondônia
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
Unidade Técnica: 10' SECEX
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas dos recursos federais
transferidos ao Governo do Estado de Rondônia, a título do Fundo Especial (Royalties do petróleo) de
que trata a Lei n° 7.525/86, no exercício de 1989, em que ora se analisa Recurso de Reconsideração
interposto por Liduíno Cunha, contra Acórdão exarado pelo Tribunal Pleno.
Considerando que, em Sessão de 25.06.97, Plenário do TCU prolatou o Acórdão n° 132/97,
que julgou irregulares as contas do recorrente e demais responsáveis arrolados do processo, com fulcro
nos art. 16, inciso III, alínea b, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 19, parágrafo único, da mesma lei, aplicandolhes a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei n° 8.443/92, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais); fixando o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional;
e autorizando, desde logo, a cobrança executiva da mesma dívida, caso não atendida a notificação;
Considerando que, devidamente notificados os responsáveis, o Sr. Liduíno Cunha
apresentou, tempestivamente, os elementos de fls. 1/6 — Vol. I, à guisa de pedido de reexame, cujos
argumentos não foram suficientes para elidir as irregularidades a ele imputadas, conforme os pareceres
constantes dos autos;
Considerando que o recurso adequado à espécie é o de Reconsideração, conforme
estabelece o art. 32, inciso I, da Lei n° 8.443/92;
Considerando o princípio da fiingibilidade dos recursos;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator e, com fulcro no art. 32, inciso I, da Lei n° 8.443/92, em:
8.1. conhecer do presente recurso interposto por Liduíno Cunha como de Reconsideração, para, no
mérito, negar-lhe provimento, mantendo em seus exatos termos o Acórdão n° 132/97-TCU-Plenário;
8.2. determinar o envio de cópia do presente Acórdão, bem do Relatório e Voto que o fundamentam,
ao recorrente, para ciência;
8.3. determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 30/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/07/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:
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MARCOS VINICIO VILAÇA
Ministro-R lator
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GRUPO I - CLASSE I - PLENÁRIO
TC-006.338/94-1 (com 3 volumes)
Apenso: TC-017.879/93-0
NATUREZA: Pedidos de Reexame.
UNIDADE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
DNER.
INTERESSADOS: Antônio Carlos Perruci Loureiro Alves e José
Mascarenhas Filho - ex-Diretores.
Pedidos de Reexame formulados por ex-Diretores do DNER.
Interposição tempestiva. Justificativas consideradas satisfatórias.
Ausência de indícios de locupletamento ou dano aos cofres públicos.
Propostas uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público.
Conhecimento da peça recursal. Provimento. Insubsistência dos
termos constantes das alíneas "a" e "h" do Acórdão n° 020/96 Plenário, recorrido. Ciência aos interessados.

Na Sessão de 28.02.96, o Tribunal, ao examinar os resultados da Auditoria Especial
realizada pela CISET/MT no DNER, bem como os pronunciamentos em audiência apresentados pelos
ex-gestores da Autarquia acerca das irregularidades apontadas no Relatório da mencionada Auditoria,
proferiu o Acórdão n° 020/96 — Plenário, por meio do qual se deliberou, dentre outras medidas, no
sentido de:
aplicar a esses gestores, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso III, da Lei
n° 8.443/92 e no art. 220, inciso III, do Regimento Interno, no valor de R$ 745,00 (setecentos e quarenta
e cinco reais);
dispensar a cobrança judicial da dívida, por economia processual, nos termos da
Decisão n° 466/95 - TCU.
As irregularidades que motivaram essas penalidades são as seguintes:
Antônio Carlos Perruci Loureiro Alves: a) medição de serviços com quantitativos
superiores aos previstos no contrato PD-4-005/91 (Ia medição provisória - 18.12.91 a 30.12.91); e b)
prorrogação do prazo desse contrato por 180 dias, sendo que 50,31% de seus serviços foram faturados
nos 13 primeiros dias dos 30 previstos inicialmente para execução dos serviços;
José Mascarenhas Filho: a) alteração dos quantitativos contratuais de serviços, sem
aditamento, em desacordo com o parágrafo único do art. 50 do então vigente Decreto-lei n° 2.300/86; b)
falta de acompanhamento eficaz do andamento dos serviços executados, possibilitando que um mesmo
serviço fosse faturado mais de uma vez ou faturado sem ter sido realizado, a exemplo da 2a medição
provisória referente ao contrato PG 154/93.
Inconformados com essa deliberação, os interessados apresentaram Pedidos de Reexame
contendo as seguintes justificativas:
JUSTIFICATIVAS DO SR. ANTÔNIO CARLOS PERRUCI L. ALVES
Informa que o contrato PD-4-005/91 "foi celebrado e executado sob a égide do
engenheiro chefe do 4° Distrito do DNER, o qual, nos termos da legislação específica e no âmbito de sua
jurisdição administrativa, tinha poder para fazê-lo. E essa autonomia, por si só, está a isentar o recorrente
pelos incidentes e presumidas irregularidades no curso e na execução do citado contrato ...".
Ressalta que "não é verdade que na execução da obra houve medição de serviços com
quantitativos superiores aos previstos no contrato. Ocorreu que, em virtude da falta de recursos do
min_bib_160p \processos do BJB \ 1998 \dl
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DNER, "a dimensão fisica da obra teve de ser reduzida. Isto, por outro lado, também refletiu sobre a
contextura da obra que, sem dano para a segurança do serviço, teve os seus componentes alterados". Tais
alterações foram feitas "diante do caráter de emergência de parte da obra ... compreendendo o trecho mais
premente"(fls. 137).
Com relação à ocorrência apontada na alínea "b", o gestor afirma que "essa prorrogação
foi celebrada de acordo com os ditames legais. Tenha-se presente, ainda, que a obra, que era de incidir
sobre um extensão de 40 km, em virtude da exigüidade dos recursos, terminou limitada a 10 km. Assim, e
tendo em conta os 10km, é de todo razoável que, nos 16 (dezesseis) dias da primeira fase do contrato,
tenham sido executados 50,31% da obra limitada" (fls. 140).
Análise
O Analista destaca, na Instrução de fls. 161/178, que, de acordo com as justificativas
apresentadas, não teria havido, na verdade, medição dos serviços com quantitativos superiores aos
previstos no contrato, mas uma redução da dimensão fisica da obra em contrapartida às alterações de
quantitativos de serviços executados, em caráter de emergência, em parte da obra. Ressalta que o
responsável dá a entender que o procedimento teria envolvido uma compensação financeira, sem prejuízo
aos cofres públicos, isto é, os acréscimos nos quantitativos de material teriam sido compensados pela
diminuição do trecho pavimentado. Além disso, a necessidade de alteração da dimensão da obra e de
quantitativo de serviços teria sido por falta de recursos do DNER e pelo mencionado caráter de
emergência de parte da obra.
Evidencia que nessa mesma linha de argumentação constam dos autos informações
prestadas pelo então Chefe do Serviço de Engenharia Rodoviária, no sentido de que "com relação aos
acréscimos dos serviços de Pré-Misturado a Quente para remendos e PMQ para recobrimento de
pavimento flexível, os mesmos foram de 117% e 83%, respectivamente. Esses acréscimos foram exigidos
pela necessidade de se executarem os serviços mais urgentes, considerando-se os parcos recursos
disponíveis".
Ressalta que, segundo informações fornecidas pelo DNER, os quantitativos de serviços
superiores aos previstos no contrato "ocorreram, na maior parte dos casos, devido ao aumento das
condições de deterioração do pavimento pela ação do tráfego e/ou pela ação das condições climáticas
como chuvas"
Conclui, quanto a esse item, que não há evidência de que teria havido má aplicação de
recursos ou locupletamento pessoal do responsável em face do acréscimo de quantitativos de serviços.
Quanto à prorrogação do contrato, considera que as justificativas podem ser aceitas. Ao
ser reduzida a extensão da obra, de 40 km para 10km, para a execução dos serviços mais prementes, é
razoável que, nos primeiros 16 (dezesseis) dias da primeira fase do contrato, fosse executado o percentual
de 50,31 da obra limitada (fls. 173, subitem 5.7.2).
Conclui, quanto a esse item, que a prorrogação contratual encontrava amparo no art. 55,
0
§ 4 , do Decreto-lei n° 2.300/86.
JUSTIFICATIVAS DO SR. JOSÉ MASCARENHAS FILHO
Destaca, inicialmente, os inúmeros problemas enfrentados durante a sua gestão, no ano
de 1993, dentre eles: desmotivação dos servidores; atraso de pagamento aos fornecedores; recursos
orçamentários insuficientes.
Além disso, informa que os processos licitatários foram delegados aos Distritos
Rodoviários com o objetivo de atender à programação de 1993, uma vez que o Ministério dos
Transportes já havia recomendado, em final de maio de 1993, que todas as licitações em andamento
seguissem as diretrizes da nova Lei das Licitações (Lei n° 8.666/93). Somente em agosto de 1993 iniciouse a execução dos serviços programados devido ao bloqueio do orçamento, à nova Lei de Licitações e aos
vários contratos extintos por completarem cinco anos.
min_bib_160p \processos do 15013 \ 1998 \dl
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No que pertine às irregularidades que motivaram o Tribunal a aplicar multa, o responsável
afirma, inicialmente, que, quando enviou o seu relatório sobre os dois casos que ocasionaram a multa
referida no item a do Acórdão deste Tribunal, fê-lo com assessoramento do DNER, "pois desconhecia os
casos ali tratados e não tinha nenhuma responsabilidade pelo ocorrido, devido ao fato de o primeiro caso
se tratar de fiscalização de serviço/obra no campo e o segundo, aditamento de contrato preparado pela
Procuradoria Distrital do 4 0 DRF — Pernambuco" (fls. 145).
Ao examinar a alteração de quantitativos de serviços sem aditamento no contrato PD-4005/91-00, o recorrente afirma que "verificou-se que o Termo Aditivo de paralisação só foi assinado em
06.04.92, enquanto a solicitação de suspensão dos serviços foi feita em 31.12.91. O Termo Aditivo de
03.08.93 devolveu o prazo contrariando a cláusula 6, parágrafo 2°, do respectivo contrato" (fls. 146).
No que se refere à irregularidade ocorrida na execução do contrato PG-154/93-00, ou
seja, faturamento sem a contraprestação do serviço, o responsável destaca que o 6° DRF informou que
"os serviços estavam previstos, mas não foram executados devido às chuvas ocorridas, e que a brita para
a confecção da base já estava produzida, sendo que 97,8% do custo da base de brita graduada é
representada na usina, mas, o Relatório n° 002, da Coordenadoria de Auditoria do Ministério dos
Transportes, na página 18, não considerando que o material já produzido, na usina, fosse integrante da
obra, concluiu que houve pagamento por serviços não realizados. No referido Relatório, consta que foi
executado um furo de sondagem na pista lateral, junto à estaca 1461, verificando que a espessura da
camada de brita graduada era de 11 cm, enquanto na planilha de medição constava como executada uma
espessura de 20 cm. O 6° DRF informa que houve um engano na medição ..." (fls. 147).
Acrescenta, ainda, que o "Diretor-Geral não participa diretamente da fiscalização dos
serviços/obras e nem sequer rubrica as medições: estas são executadas pelas Residências, que são unidades
locais subordinadas aos DRFs, conferidas e enviadas pelos Distritos ao DNER, em Brasília.., via sistema
on-line)... Nessas Diretorias são feitas novas verificações e posteriormente enviadas à Diretoria de
Administração e Finanças, para pagamento" (fls. 147)
Análise
Considera que, em ambas as ocorrências, não há registro de pagamento por serviços não
prestados. A assinatura de aditivo contratual foi feita posteriormente para regularização da situação
emergencial, e as medições incorretamente realizadas, mas não pagas, foram regularizadas pelos estornos
dos quantitativos nas medições, não se constatando, nos dois casos, evidências de locupletamento por
parte dos responsáveis ou ônus aos cofres públicos. Sugere, assim, que as justificativas sejam acatadas,
eximindo o responsável da multa que lhe foi imputada.
Diante disso, a 1' SECEX propõe, em pareceres uniformes, que o Tribunal conheça dos
Pedidos de Reexame interpostos para, no mérito, dar-lhes provimento e, por conseguinte, suprimir as
alíneas "a"e "h" do Acórdão n° 020/96 - Plenário, recorrido.
MINISTÉRIO PÚBLICO
Manifesta-se de acordo com a proposta da Unidade Técnica (fls. 181).
É o Relatório.

VOTO
As razões apresentadas pelo ex-Diretor Antônio Carlos Perruci Loureiro Alves merecem
ser aceitas pelo Tribunal Com efeito, a execução dos serviços mais prementes, em virtude da escassez de
recursos financeiros do DNER, e o aumento das condições de deterioração do pavimento pela ação do
tráfego ou condições climáticas conduziram a maiores quantitativos na medição dos serviços, no trecho
considerado mais comprometido.
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Outrossim, as justificativas relacionadas com a redução da extensão da obra, de 40km para
10km, para execução dos serviços mais urgentes, devem ser acolhidas por esta Corte.
Por outro lado, pode-se concluir, após exame das justificativas apresentadas pelo outro
responsável, Sr. José Mascarenhas Filho, que não há registro de pagamento por serviços não prestados. A
assinatura de aditivo contratual foi feita posteriormente para regularização da situação emergencial.
Assim, considero que tais justificativas devam ser aceitas por este Tribunal.
Além do mais, conforme assinalado no Relatório precedente, não se constataram
evidências de locupletamento por parte dos responsáveis ou dano aos cofres públicos.
Desse modo, acolho as propostas uniformes da ia SECEX e do Ministério Público e
VOTO no sentido de que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 29 de julho de 1998.

BENTO JOSE
Ministro-
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1. Processo n° 006.338/94-1 (com 03 volumes)
Apenso: TC-017.879/93-0
2. Classe de Assunto: I - Pedidos de Reexame.
3. Interessados: Antônio Carlos Perruci Loureiro Alves e José Mascarenhas Filho (ex-Diretores).
4. Unidade: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER.
5. Relator: Ministro Bento José Bugarin.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: ia SECEX.
8. Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Pedidos de Reexame formulados pelos
interessados acima nominados contra os termos constantes das alíneas "a" e "h" do Acórdão n° 020/96TCU - Plenário, que lhes aplicou a multa prevista no art. 58, inciso III, da Lei n° 8.443/92 e dispensou,
por economia processual, a cobrança judicial correspondente;
Considerando que os presentes Pedidos de Reexame foram interpostos tempestivamente;
Considerando que os responsáveis apresentaram justificativas capazes de descaracterizar
as irregularidades que lhes foram imputadas;
Considerando a uniformidade das propostas da Unidade Técnica e do Ministério Público
no sentido de que sejam conhecidos os Recursos e a eles seja dado provimento;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
conhecer, à vista do disposto no art. 48 da Lei n° 8.443/92 c/c os arts. 230 e 233 do Regimento
Interno/TCU, dos presentes Pedidos de Reexame para, no mérito, dar-lhes provimento e, em
conseqüência, tornar insubsistentes os termos constantes das alíneas "a" e "b" do Acórdão n° 020/96 TCU — Plenário;
dar ciência desta deliberação aos interessados.
9. Ata n° 30/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 29/07/1998-Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.
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Presidente

Fui presente:
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GRUPO II - CLASSE I - PLENÁRIO
TC-299.030/94-6
NATUREZA: Recurso de Revisão.
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Ererê/CE.
INTERESSADO: Luiz Gonzaga Pessoa - ex-Prefeito.
Apresentação, de forma extemporânea, de prestação de contas de
recursos transferidos mediante convênio que, no entender da Unidade
Técnica, deve ser conhecida como Recurso de Revisão. Ausência de
elementos que comprovem a regular aplicação dos recursos. Não
aplicação do principio da fungibilidade. Não conhecimento da
documentação como recurso. Ciência ao interessado.

Tratam os autos, originariamente, de Tomada de Contas Especial julgada, consoante
Acórdão n° 084/95 - TCU - 2' Câmara, irregular, em razão da não apresentação da prestação de contas
dos recursos recebidos por meio de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Ererê/CE e a
Superintendência Estadual da extinta Fundação Legião Brasileira de Assistência - FLBA, tendo como
objeto a construção de duas creches comunitárias.
Em face da ocorrência de inexatidão material (valor do débito e grafia do nome do
2.
responsável - fls. 77), esta Segunda Câmara proferiu os Acórdãos IN 176/95 e 309/96, mantendo-se,
porém, o julgamento pela irregularidade das contas.
Foi instaurado processo de cobrança executiva (fls. 82/83). Entretanto, em 23/09/96, o
3.
responsável protocolou a prestação de contas do referido recurso.
Entende a SECEX/CE que tal documentação deve ser recebida como Recurso de Revisão.
4.
Da análise nas peças que a compõem, destaca que as mesmas não mantêm correspondência com o fluxo de
recursos repassados, pelas seguintes razões:
o contrato firmado entre a mencionada Prefeitura e a empresa Serrot Engenharia
Ltda. data de 05/11/91, anterior, portanto, às datas dos repasses efetuados;
os documentos relativos à licitação para a construção das duas creches foram
datilografados por meio de uma mesma máquina, apresentando valores semelhantes. Não existem
quantitativos de serviços que compuseram os valores, assim como comissão de licitação, ata, homologação
do ordenador de despesa, contrariando o Decreto-lei n° 2.300/86 e a IN/SFN n° 03/90, então vigentes;
não foi apresentada cópia dos extratos bancários, desobedecendo à cláusula sexta do
convênio (fls. 08/19).
Diante disso, propõe que não seja dado provimento ao presente Recurso de Revisão (fls.
5.
116/117).
O Ministério Público, após tecer algumas considerações sobre a matéria (fls. 119), propõe
7.
que a documentação apresentada não seja conhecida como recurso.
É o Relatório.

VOTO
Destaco, preliminarmente, que trago este processo, tipificado como Recurso de Revisão,
à deliberação deste Plenário em razão do sorteio realizado na Sessão de 04/12/96.
Observa-se que o Sr. Luiz Gonzaga Pessoa não manifestou a intenção de recorrer; apenas
2
fez juntar, extemporaneamente, aos autos a prestação de contas faltante. Esta, entretanto, não é hábil a
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comprovar a correta aplicação dos recursos, em face das irregularidade apontadas pela Instrução e
evidenciadas no Relatório precedente, com as quais concordo.
Diante dessa situação, entendo que a prestação de contas apresentada não pode ser
caracterizada como Recurso de Revisão, como entende a Unidade Técnica.
Assinala o Ministério Público que nesse tipo de recurso opera preclusão consumativa, de
modo que dele só se podem valer uma única vez os legitimados, nos termos da lei.
No presente caso, julgo que não se poderia aplicar o principio da fungibilidade dos
recursos, pois este prejudicaria, sensivelmente, o responsável. É bom lembrar que, nos termos do
disposto no art. 35 da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 236 do Regimento Interno/TCU, o Recurso de Revisão
pode ser interposto uma só vez dentro do prazo de cinco anos.
Em face do exposto, acolho a proposta do Ministério Público 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, 29 de julho de 1998.

BENTO JOSÉ
Ministro-
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Parecer

O presente processo encontrava-se em fase de formalização de processo de cobrança
executiva, quando o responsável fez juntar aos autos a prestação de contas relativa aos recursos
inquinados.
A Unidade Técnica concluiu, em face do disposto na Lei n° 8.443/92, que a documentação
apresentada deve ser recebida como Recurso de Revisão. Concluiu também que referida documentação
não comprova a regular aplicação dos recursos. Assim, apresentou proposta no sentido de que não seja
dado provimento ao presente Recurso de Revisão e que sejam mantidos os termos do Acórdão n° 084/95,
retificado pelos Acórdãos n° 176/95 e 309/96-TCU- 2 Câmara.
Inicialmente, é de se registrar que o responsável não demonstrou em sua petição de fl. 94 a
intenção de recorrer; apenas fez juntar aos autos a prestação de contas faitante. Esta, entretanto, ante a
ausência de documentos essenciais, mormente dos extratos bancários, e em face das irregularidades
levantadas pela instrução, não é hábil a comprovar o regular emprego dos recursos públicos aqui tratados.
Diante da situação acima exposta é de se discordar da proposta da SECEX/CE no que tange
ao recebimento da documentação apresentada como recurso de revisão. Primeiro porque neste tipo de
recurso opera a preclusão consumativa, de modo que dele só se podem valer, uma única vez, os
legitimados nos termos da lei. Em segundo lugar porque a documentação apresentada, consoante
demonstrado acima, não é hábil a comprovar a boa aplicação dos recursos. Dessa forma, como o
responsável não nominou o seu petitório com o nomen iuris que aqui se fala e como o conhecimento desse
recurso implicaria no seu não provimento, não nos parece lídimo que se aplique in casu o princípio da
fungibilidade dos recursos, pois este traria evidente prejuízo ao responsável, privado que ficaria interpô-lo
quando e se lhe conviesse.
Em conclusão, não se trata a documentação apresentada de recurso mas apenas de
documentos adicionais apresentados extemporaneamente.
Em face do exposto, esta representante do Ministério Público opina no sentido de que a
documentação apresentada não seja conhecida como recurso e, por conseguinte, seja mantida inalterada a
Decisão n° 176/TCU-2' Câmara.
.

Ministério Público, em 22 de junho de 1998.
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DECISÃO N° 462'198 - TCU - Plenário
1- Processo n° 299.030/94-6
2. Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão.
3. Interessado: Luiz Gonzaga Pessoa, ex-Prefeito.
4. Entidade: Prefeitura Municipal de Ererê/CE.
5. Relator: Ministro Bento José Bugarin.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: SECEX/CE.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
não conhecer da documentação apresentada pelo Sr. Luiz Gonzaga Pessoa, ex-Prefeito do
Município de Ererê/CE, como recurso;
dar ciência desta deliberação ao interessado.
9. Ata n° 30/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 29/07/1998-Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator)„ e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

\-3)
HOMERO SANTOS
Presidente

BENTO JOS GARI
ator
Ministre
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GRUPO 1- CLASSE II- PLENÁRIO
TC 012.088/97-8
Natureza: Solicitação de Auditoria no "Programa de Melhoria da Oferta
de Água no Semi-Árido" no Estado de Minas Gerais
Entidades: Secretaria de Planejamento do Governo do Estado de Minas
Gerais e Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais COPASA/MG.
Interessada: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara
dos Deputados.

a

Ementa:

- Solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados conhecida por este Tribunal por meio da Decisão
Plenária n° 778/97. Realização da 1 a fase da Auditoria. Encaminhamento
de cópia do Relatório de Auditoria ao Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais. Solicitação de cópia do Relatório de Auditoria elaborado
pelo aludido Tribunal de Contas. Determinações à SUDENE e ao
Ministério de Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e Amazônia Legal.
RELATÓRIO

Adoto como Relatório a instrução de fls. 90/1 da lavra do Diretor da 2 2 Divisão Técnica da
SECEX/MG, AFCE Carlos Roberto da Silveira, com a qual está de acordo o Titular dessa Unidade Técnica:
"Em cumprimento à Decisão Plenária n° 778/97, Sessão de 12/11/1997 (Ata n°45/97 - fl.21),
foi realizada auditoria para apurar possíveis irregularidades apontadas no Requerimento ri 2 247/97 do
Deputado Nilmário Miranda, aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados, as quais teriam ocorrido na execução do Programa de Melhoria da Oferta de Água no Semi-Árido,
no Estado de Minas Gerais, objeto dos Convênios n°s 091/96 e 195/96, celebrados pela Secretaria de Recursos
Hídricos com a Secretaria de Planejamento do Governo do Estado de Minas Gerais e com a Companhia de
Saneamento do Estado de Minas Gerais - COPASA.
Os trabalhos da Equipe de Auditoria consistem de duas etapas: a primeira, realizada no período
de 26/11/97 a 09/12/97, abrangeu o exame documental relacionado com os Convênios IN 091/96 e 195/96;
a segunda, a ser implementada, abrangerá as visitas in loco onde foram construídas as barragens.
Relativamente à primeira etapa, a Equipe de Auditoria constatou diversas irregularidades, conforme
sintetizadas às fls. 84/87 do Relatório de Auditoria.
Deve ser ressaltado que o convênio n° 091/96 (v. fl.31, itens 6/7) envolve recursos da União
e do Estado (v. fls. 33/34, itens 15 a 19). Conforme anunciado nos itens 246/249, à fl. 79, o Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais - TCE/MG realizou auditorias nas obras (com a participação de
engenheiros peritos), com a verificação física de 53 barragens (de um total de 70 já construídas).
Em recente contato com o Departamento de Engenharia de Perícia daquela Corte (em
3.1
10/03/98), fomos informados de que na realidade foram vistoriadas as 70 barragens construídas, e que o
Relatório da auditoria realizada estava em fase final de elaboração.
Cabe-me lembrar, nesse momento, do Acordo de Cooperação entre o Tribunal de Contas da
3.2
União e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que prevê a troca recíproca de informações,
relatórios e a realização de auditorias conjuntas. Parece-me essa uma oportunidade de nos valermos desse
instrumento, no sentido de aproveitar os trabalhos da auditoria (verificação física das obras por engenheiros
peritos) levada a efeito pelo TCE/MG, o que representará uma economia inestimável de tempo e financeira,
agilizando, sobremaneira, nossos trabalhos.
C: \aaap\01208897.doc
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Isto posto, nos termos do art. 11 da Lei n 2 8.443/92, e invocando o 'Acordo de Cooperação
entre o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais' (firmado em
27/10/1995 - 1 2 Termo Aditivo de 31/10/97 - prorrogando-o por mais dois anos), em consonância com o item
18, letras 'a' e 'c' (v. redação a seguir), da conclusão da Equipe de Auditoria (fls. 87/88), preliminarmente,
manifesto-me no sentido de ser o presente processo submetido ao Exmo. Sr. Ministro-Relator para:
autorizar o encaminhamento de cópia do Relatório elaborado pela Equipe de Auditoria (fls.
29 a 89), ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE/MG, conforme item 3.4 da Cláusula
Terceira do mencionado Acordo de Cooperação;
reciprocamente, nos termos do Acordo de Cooperação, solicitar ao TCE/MG cópia do
Relatório elaborado pela Equipe Técnica (Engenharia de Perícia) daquela Corte de Contas, relativamente aos
trabalhos de auditoria in loco realizada nas 70 barragens objeto do Convênio n 2 091/96, celebrado entre o
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e a Secretaria de Planejamento
do Estado de Minas Gerais/SEPLAN/MG, para análise em conjunto e em confronto; e
finalmente solicitar à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste/SUDENE e ao
Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal, informações a respeito da prestação de
contas relativa aos Convênios n 2 s 32/95 e 195/96 (ou, em sendo o caso, providências quanto à instauração das
competentes Tomadas de Contas Especiais), além de esclarecimentos sobre a liberação de recursos por dois
órgãos distintos do Governo Federal, originando dois convênios com objetivos semelhantes (v. fls. 78/79, itens
238/243)."
Relativamente à proposta de diligência de que trata a alínea "c" supra, cumpre transcrever os
seguintes tópicos do Relatório de Auditoria:
"Com a finalidade de ampliar o sistema produtor de água cidade de Januária/MG, foi firmado,
em 29.12.95, o Convênio n° 032/95, entre a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste/SUDENE e
a COPASA, com vigência de 29.12.95 a 30.06.96, cabendo à entidade federal o aporte de CR$ 1.100.000,00
(um milhão e cem mil cruzeiros reais) e como contrapartida da companhia estadual a importância de CR$
110.00,00 (cento e dez mil cruzeiros).
Estranhamente, embora a SUDENE tenha disponibilizado recursos para a construção de
adutora em Januária/MG (item acima), foi firmado um novo convênio, o de n° 195/96, entre o Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e o Governo do Estado de Minas Gerais, com
interveniência da COPASA, aparentemente com o mesmo objeto: "dar apoio financeiro a construção de
adutora em Januário - MG - 2° fase, ..."
Nota-se que foi acrescentada a expressão 2a fase para diferenciar do objeto do convênio
celebrado com a SUDENE, embora aquele não se refira a uma suposta la fase. Parece-nos que o caminho
natural seria que os recursos para uma 2a fase fossem disponibilizados pela mesma entidade que liberara os
recursos da 1 a fase, diferentemente do que ocorreu.
Apuramos que o convênio foi assinado em 31.12.96, com vigência até 30/05/97 e
posteriormente, mediante termo aditivo, prorrogado até 31.12.97. Foram alocados recursos federais no
montante de R$ 688.694,00, sendo prevista uma contrapartida estadual de R$ 68.869,00 totalizando R$
757.563,00" (fl. 78, itens 238/241).
De acrescentar, que se encontra à fl. 24 expediente do Sr. Deputado Federal Nilmário Miranda,
pelo qual solicita a "exclusão do município de Salinas da relação de municípios a serem visitados pelo
auditores do TCU" e sugere a "inclusão dos municípios de Comercinho e Cachoeira do Pajeú".
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, registro que relato estes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n 2 64/96
-TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao Senhor
Ministro Fernando Gonçalves
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A presente proposta de fiscalização oriunda da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
2.
da Câmara dos Deputados foi acolhida por este Tribunal, tendo sido proferida a Decisão n 2 778/97 - TCU
- Plenário, cujo subitem 8.2 tem o seguinte teor:
"8.2 determinar à SECEX/MG a realização de auditoria para apurar as possíveis irregularidades
apontadas no Requerimento n 2 247/97 do Deputado Nilmário Miranda, aprovado pela
supramencionada Comissão da Câmara dos Deputados, as quais teriam ocorrido na execução
do Programa de Melhoria da Oferta de Água no Semi-Árido, no Estado de Minas Gerais,
objeto dos Convênios n2s 091/96 e 195/96, celebrados pela Secretaria de Recursos Hídricos
do Ministério do Meio Ambiente e Recursos Hídricos com a Secretaria de Planejamento do
Governo do Estado de Minas Gerais e com a Companhia de Saneamento do Estado de Minas
Gerais - COPASA, respectivamente;".
A realização da primeira etapa dos trabalhos de auditoria pela Equipe da SECEX/MG aponta
3.
diversas irregularidades, que podem ser assim resumidas:
infrações à IN/STN n 2 02/93 e ao Termo de Convênio n 2 091/96-MMA/SRH;
infrações à Lei n 2 8.666/93;
infrações ao disposto nos arts. 62 e 63, § 2 2, inciso III da Lei n 2 4.320/64;
atos de gestão que não atentaram aos princípios de legitimidade, economicidade, eficácia,
eficiência e efetividade.
Entendo,
em face das razões expostas pela Equipe de Auditoria, que seria, realmente, de
4.
grande proveito, no caso, contar com a cooperação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais TCE/MG, com base no Acordo nesse sentido firmado entre o TCU e TCE/MG, o que ensejará economia de
recursos e maior rapidez nos trabalhos de auditoria.
Trata-se de excelente oportunidade para a troca de informações, relatórios e experiências entre
5.
os dois Tribunais, tendo em vista contar o TCE/MG com área especializada em Engenharia, e experiente
equipe de Engenheiros Peritos, bem assim por já ter sido realizada, por aquele Tribunal de Contas, vistoria nas
70 (setenta) barragens construídas pelo Programa de Melhoria da Oferta de Água no Semi-Árido, no Estado
de Minas Gerais.
Dessa forma, com vistas a complementar a presente auditoria, considero pertinente a adoção
6
das medidas alvitradas pela SECEX/MG nas alíneas "a" e "b" da conclusão de seu parecer (vide item 4 do
Relatório supra), as quais encontram respaldo na Cláusula Terceira, item 34, do supramencionado Acordo
de Cooperação, sem embargo, ainda, de se fazer diligência para o fim indicado na alínea "c" do referido
parecer, bem assim, de se enviar cópia destes Relatório e Voto e da decisão ora proferida à Comissão de
Fiscalização e Controle interessada.
Destarte, Voto por que seja adotada a Decisão que ora submeto à elevada apreciação deste
7.
Plenário.
T.CU., Sala das Sessões, em 29 de julho de 1997.
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JOSÉ ANTO O BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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1. Processo TC n 2 012 088/97- 8.
2. Classe de Assunto: Solicitação - Relatório de Auditoria
3. Entidades: Secretaria de Planejamento e Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais
4. Interessado: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados
5. Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: SECEX/MG
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 71, IV, da
Constituição Federal c/c os arts. 1 2, II, e 38, I, da Lei n2 8.443/92, arts. 1 2, II e V, 183 e 184 do Regimento
Interno/TCU e, tendo em vista o disposto na Cláusula Terceira, item 3.4, do Acordo de Cooperação firmado
entre o Tribunal de Contas da União e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, DECIDE:
8.1 encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais cópia do Relatório elaborado pela
Equipe de Auditoria da SECEX/MG, com vistas a apurar possíveis irregularidades apontadas no
Requerimento 247/97 do Deputado Nilmário Miranda, aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira
e Controle da Câmara dos Deputados;
8.2 solicitar ao TCE/MG cópia do Relatório elaborado pela Equipe Técnica (Engenharia de Perícia)
daquela Corte de Contas, relativamente aos trabalhos da auditoria in loco realizada nas 70 barragens objeto
do Convênio n2 091/96, celebrado entre o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal e a Secretaria de Planejamento do Estado de Minas Gerais/SEPLAN/MG; e
8.3 determinar:
8.3.1 à SUDENE que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, preste informações a este
Tribunal sobre a prestação de contas referente à aplicação dos recursos repassados à Companhia de
Saneamento de Minas Gerais/COPASA MG, por força do Convênio n° 032/95, ou, se for o caso, sobre a
instauração da competente TCE;
8.3.2 ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal que, no prazo de 15
(quinze) dias, a contar da ciência, preste esclarecimentos sobre:
as razões pelas quais foi celebrado o Convênio n° 195/96 entre esse Ministério e a COPASA MG,
tendo em vista que já havia sido firmado o Convênio n° 032/95 entre a SUDENE e a aludida empresa, com
finalidade análoga;
a prestação de contas relativa à aplicação dos recursos repassados à COPASA MG, em razão do
Convênio n° 195/96, referido na alínea anterior, ou, se for o caso, sobre a instauração da competente TCE;
e
8.4 encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao Sr.
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.
9. Ata n° 30/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 29/07/1998-Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), 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

oLc:o
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ONIO
BARRETO
DE MACEDO
JOSÉ AJ
Ministro-Relator
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GRUPO 1— CLASSE II— PLENÁRIO
TC 003.724/98-0
Natureza: Solicitação
Entidade : Banco Central do Brasil
Interessada: Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara
dos Deputados
Ementa:
- Solicitação formulada pela Comissão de Fiscalização
Financeira da Câmara dos Deputados para a realização de
fiscalização junto ao Banco Central do Brasil Conhecimento
Auditoria já incluída no Plano de Auditoria para o 2° Semestre
de 1998. Comunicação à referida Comissão
RELATÓRIO

•

Adoto como relatório parte da Instrução de fls. 41/42 da lavra do Sr, Diretor da 3a Divisão
Técnica da 7' Secretaria de Controle Externo:
"Cuidam os autos de Solicitação oriunda da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara dos Deputados, para que este Tribunal realize junto ao Banco Central do Brasil,
fiscalização especial a fim de apurar as fraudes cambiais em processos de importação inexistentes e das
responsabilidades dos que as praticaram.
Por intermédio do Oficio Of-P n° 217/98 (fls. 01), o Presidente da referida Comissão,
2.
Deputado Federal Paulo Bernardo, encaminhou a esta Casa cópia do Relatório-prévio à Proposta de
Fiscalização e Controle n° 73/97 (fls. 02 e 03), aprovado no âmbito daquela Comissão em Reunião
Ordinária realizada em 6.5.98, sendo a dita proposta de autoria do Deputado Federal Cunha Bueno (fls.
04 e 05).
As mencionadas fraudes, praticadas no período de novembro de 1987 a agosto de 1989,
3.
dizem respeito a processos de importação inexistentes conduzidos pelo Banco de Crédito Real de Minas
Gerais-Credireal, então sob regime especial e dirigido por funcionários do Bacen. Foram negociados 762
contratos de câmbio de importação, perfazendo o montante de US$ 544.840.746,77, sendo que tais
contratações foram intermediadas por 15 corretoras e celebradas com 22 bancos. A prática fraudulenta
ocorria de dois modos distintos, a saber:
os importadores brasileiros eram 10 empresas "fantasmas", sendo também
inexistentes os seus sócios. Nessa modalidade foram realizadas 550 contratações
de câmbio, atingindo o valor de US$ 221.140.210,00, intermediadas por 2
corretoras e celebradas com 15 bancos: e
os fraudadores se utilizaram do nome de idônea empresa nacional de grande porte,
no entanto, à revelia dessa, sem qualquer efetiva participação da empresa
verdadeira, sendo efetuadas 212 operações de câmbio, resultando em US$
323.700.536,77
Por força dos preceitos contidos no art. 71, inc. IV, da Constituição Federal c/c os arts. 1°,
4.
inc. II e 38, inc. I, da Lei n° 8.443/92 e arts. 1°, inc. II e 183, do Regimento Interno deste Tribunal,
compete a esta Corte de Contas realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias nas unidades administrativas dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e demais entidades referidas no inc. II, do art. 71, da Carta
Magna.
CAMiN-FG\MiCRO-02\Relatorios\00372498.doc
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Dessa forma, a solicitação ora em comento está consentânea com a legislação referenciada,
estando, pois, preenchido o requisito de admissibilidade, podendo ser determinada a realização de
trabalho na modalidade de auditoria nos moldes estabelecidos pela Instrução Normativa n° 09/95, em seu
art. 4°.
Consideramos que a auditoria em questão possa ser incluída na programação das atividades
desta Secretaria previstas para o 2° semestre de 1998. Gostaríamos, entretanto, de tecer alguns
comentários acerca da sistemática que tal inclusão poderia trilhar.
Esta Unidade Técnica ao elaborar sua proposta do Plano de Auditoria para o 2° semestre de
1998, levando em consideração orientação emanada da Secretaria de Auditoria e Inspeções-Saudi, bem
como o contingente de pessoal disponível para a realização de trabalhos externos, optou por incluir a
auditoria que agora é solicitada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados no mês de setembro de 1998, mesmo estando ciente de que dita solicitação ainda não foi
objeto de manifestação desta Casa, isso porque, o prazo final para a elaboração do referido plano expirou
em 22.05.98."
Concluindo, a Unidade Técnica propõe:
seja conhecida a presente Solicitação, por preencher o requisito de admissibilidade
previsto nos arts. 71, inciso IV, da Constituição Federal, 1°, inciso II e 38, inciso I,
da Lei n° 8.443/92 e 1°, inciso II e 183, do Regimento Interno deste Tribunal;
seja incluída na programação das atividades a cargo da r SECEX relativas ao 2°
semestre de 1998, a auditoria a ser realizada no Banco Central do Brasil, com o
objetivo de averiguar o andamento das apurações de fraudes cambiais em
processos de importação inexistentes e das responsabilidades dos que as
praticaram, atentando, ainda, para os demais pontos inseridos no Voto do Relator,
Deputado Federal Fernando Lopes, constante da Proposta de Fiscalização e
Controle n° 73/97; e
seja dada ciência à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados da Decisão que vier a ser proferida por esta Corte, bem assim do
Relatório e Voto que a fundamentem.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, registro que relato estes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n°
64/96-TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao
Senhor Ministro Fernando Gonçalves.
Importa ressaltar que assiste razão à 7' SECEX quando conclui que está atendido, no caso,
o requisito de admissibilidade previsto no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, 1°, inciso II e 38,
inciso I, da Lei n° 8.443/92 e 1°, inciso II e 183, do Regimento Interno deste Tribunal, bem assim que a
auditoria ora solicitada já está contemplada no Plano de Auditoria do 2° semestre de 1998, aprovado por
este E. Plenário (TC n° 004.876/98-9).
Dessa forma, Voto por que seja adotada a decisão que ora submeto à deliberação deste
Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões, em 29 de julho de 1998.
a- c.t.cfrto

JOSÉ AN ONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 4 70 /98 - TCU - Plenário
Processo TC n° 003.724/98-0
Classe de Assunto: II - Solicitação
Entidade : Banco Central do Brasil
Interessado : Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados
Relator : Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público : não atuou
Unidade Técnica: r SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fulcro nos arts. 71, inciso
IV, da Constituição Federal, 1°, inciso II e 38, inciso I, da Lei n° 8.443/92 e 1°, inciso II e 183, do
Regimento Interno deste Tribunal, DECIDE:
8.1 conhecer da presente Solicitação, formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
da Câmara dos Deputados;
8.2 comunicar à referida Comissão de Fiscalização e Controle que a auditoria objeto da Proposta de
Fiscalização e Controle n° 73/97, a ser realizada no Banco Central do Brasil, com o objetivo de averiguar
o andamento das apurações de fraudes cambiais em processos de importação inexistentes, já está
contemplada no Plano de Auditoria do 2° Semestre de 1998, aprovado por este Tribunal, bem assim que
lhe será dada ciência, oportunamente, da decisão que vier a ser proferida sobre o respectivo Relatório; e
8.3 encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à
supramencionada Comissão.
Ata n° 30/98 - Plenário.
Data da Sessão: 29/07/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), 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

/c2_ ce ato I,
JOSÉ ANTO 10 BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator

-27len ir

et. (9 -

(5°

iit9f

‘dctotatia do Plonálle

Tribunal de Contas da União

GRUPO 1— CLASSE II— PLENÁRIO
TC 004.556/98-4
Natureza: Solicitação
Entidade: Banco Central do Brasil
Interessada: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
da Câmara dos Deputados

•

Ementa:
- Solicitação formulada por Comissão da Câmara dos
Deputados para que seja realizada fiscalização no Banco
Central do Brasil. Atendimento, mediante a inclusão de
auditoria operacional na programação das atividades a cargo
da r SECEX relativas ao 2° semestre de 1998. Comunicação
à interessada
RELATÓRIO

•

Pelo expediente de fl. 1, o Ex t." Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara dos Deputados, Paulo Bernardo, encaminhou a este Tribunal "para as devidas
providências, cópia do Requerimento n° 331/98, de iniciativa do Deputado Arlindo Chinaglia", aprovado
por aquela Comissão.
No aludido Requerimento, o seu autor solicita a "transformação" da PFC n° 33/95, "em
2.
auditoria operacional extraordinária, de acordo com os termos do art. 24, incisos IX e X, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, na qual deverão ser fiscalizados o funcionamento das áreas
responsáveis pela execução, controle e auditoria das operações cambiais sob responsabilidade do Banco
Central, compreendendo os seguintes aspectos:
analisar a eficiência e a eficácia do processo de fiscalização das operações na área
cambial;
verificar se estão claramente definidas as atribuições de cada unidade operacional do
Banco Central envolvida no processo de fiscalização cambial, com vistas a obter eficácia nesse processo;
definir de maneira objetiva quais as ações de fiscalização que devem ser realizadas de
forma conjunta pelo Banco Central, Secretaria da Receita Federal e Departamento de Polícia Federal,
para que se obtenha efetividade do trabalho de controle das operações cambiais;
4) reiterar junto à nova direção do Banco Central o encaminhamento dos documentos que
não foram fornecidos na citada auditoria realizada pela 7a SECEX do TCU, para possa ser realizada uma
completa fiscalização das contas CC5" (fls. 02/03).
Da bem elaborada instrução de fls. 12/13, transcrevo os seguintes tópicos:
"Por força dos preceitos contidos no art. 71, inc. IV, da Constituição Federal c/c os arts. 1°,
inc. II e 38, inc. I, da Lei n° 8.443/92 e arts. 1°, inc. II e 183, do Regimento Interno deste Tribunal,
compete a esta Corte de Contas realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias nas unidades administrativas dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e demais entidades referidas no inc. II, do art. 71, da Carta
Magna.
Dessa forma, a solicitação ora em comento está consentânea com a legislação referenciada,
estando, pois, preenchido o requisito de admissibilidade, podendo ser determinada a realização de
trabalho na modalidade de auditoria operacional nos moldes estabelecidos pela Instrução Normativa n°
09/95.
Consideramos que a auditoria em questão possa ser incluída na programação das atividades
desta Secretaria previstas para o 2° semestre de 1998.
3
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Em face do exposto, tendo em vista o que dispõem a Portaria-TCU n° 185/98 e a
6.
Resolução-TCU n° 77/96, art. 30, caput, sugerimos a remessa destes autos ao Gabinete do MinistroRelator José Antonio Barreto de Macedo, via Secretaria-Geral de Controle Externo – Segecex, com as
seguintes propostas:
seja conhecida a presente Solicitação formulada pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por preencher o requisito de
admissibilidade previsto nos art. 71, inc. IV, da Constituição Federal, 1°, inc. II e 38, inc. I,
da Lei n° 8.443/92 e 1°, inc. II e 183 do Regimento Interno deste Tribunal;
seja incluída na programação das atividades a cargo da r SECEX relativas ao 2° semestre
de 1998, a auditoria operacional a ser realizada no Banco Central do Brasil, com o objetivo
de conhecer de maneira completa o sistema de funcionamento, controle e fiscalização das
chamadas contas CC5 e apurar possíveis irregularidades em sua utilização,
seja remetida cópia da decisão que vier a ser proferida neste processo, bem como do
Relatório e Voto que a fundamentem, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados "
7

Por seu turno, o Sr. Diretor da 3' Divisão Técnica da 7a SECEX, assim se manifesta:

"Acolhemos a proposta constante da Conclusão de fls. 13 e também somos de opinião de
que a auditoria em questão possa ser incluída na programação das atividades desta Secretaria previstas
para o 2° semestre de 1998, gostaríamos, entretanto, de tercer alguns comentários acerca da sistemática
que tal inclusão poderia trilhar.
Esta Unidade ao elaborar sua proposta do Plano de Auditoria para o 2° semestre de 1998,
levando em consideração as diretrizes emanadas da Secretaria de Auditoria e Inspeções-Saudi e da
Secretaria-Geral de Controle Externo-Segecex, principalmente aquelas contidasna Ordem de ServiçoSegecex N° 05, DE 14.5.98, em seu inc. II, bem como o contingente pessoal disponível para a realização
de trabalhos externos, programou 03 (três) auditorias para a 3 a Divisão Técnica, sendo que o referido
Plano de Auditoria foi aprovado pelo Plenário desta Casa em Sessão realizada no dia 1°.07 98, por meio
da Decisão n° 407/98, cabendo à mencionada divisão a realização de auditorias nos meses de setembro,
outubro e novembro, sendo a primeira e a terceira no Banco Central do Brasil, em áreas diversa da agora
ea Externa da Secretaria do Tesouro Nacional. Vale
abordada e a segunda na Coordenação-Geral da Ár
ressaltar que tanto o aludido órgão quanto a entidade supra compõem a Lista de Unidades Jurisdicionadas
n° 01, cujo Relator é o Minsitro Fernando Gonçalves.
Assim sendo, considerando que a solicitação sob exame estã dirigida para a realização de
auditoria operacional no Banco Central do Brasil, entidade constante da dita LUJ n° 01, considerando,
ainda, que esta Secretaria está consciente do seu dever de bem gerir as auditorias a seu cargo de forma a
não comprometer a qualidade dos trabalhos, preocupando-se em atender, de pronto, as tarefas que lhe são
destinadas, aproveitamos o momento para sugerir que seja autorizado pelo Exm° Sr. Ministro-Relator
José Antonio Barreto de Macedo, face aos termos da Portaria-TCU n° 185, de 16.4.98, a substituição da
auditoria na Coordenação-Geral da Área Externa da Secretaria do Tesouro Nacional, com previsão para
outubro próximo, pela auditoria de que cuida o presente processo.
Não é despiciendo relembrar que este Tribunal já realizou trabalho de auditoria junto ao
Banco Central do Brasil abordando a mesma matéria aqui tratada, qual seja, acompanhamento e controle
sobre a utilização das chamadas contas CC5, sendo que o respectivo processo sob o n° TC-001.791/97-4
não foi objeto de apreciação por parte desta Casa, encontrando-se, atualmente, no Gabinete do Ministro
Adhemar Paladini Ghisi, Relator sorteado na Sessão de 23.09.97, em virtude do afastamento do Ministro
Fernando Gonçalves.
Apesar da matéria de ambos os processos ser a mesma, é oportuno ressaltar que aquele
processo contém o primeiro ensaio por parte desta Corte no sentido de conhecer a operacionalização das
C: \MIN-FMMICRO-02\Relatorios\00455698.doc
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ditas contas CC5, enfatizando a descrição de seu funcionamento, embasamento legal e alguns tópicos
relacionados com a fiscalização exercida pelo Banco Central do Brasil, enquanto que o teor destes autos
prioriza o lado da eficiência e da eficácia do processo de fiscalização implementado pelo aludido banco.
Cumpre-nos informar, finalmente, que naquele processo a equipe de auditoria deste
Tribunal fez constar no respectivo relatório, item 1.4, fls. 06, que 'não foi possível examinar a quantidade,
a qualidade e os resultados dos monitoramentos realizados nas transferências de não-residentes,
prejudicando um dos principais objetivos da auditoria 'uma vez que o Bacen alegou tratar-se de matéria
protegida pelo instituto do sigilo bancário.' Tal acontecimento também foi motivo de comentários neste
processo por parte do Deputado Arlindo Chinaglia, em seu requerimento de fls. 02/05, aonde, inclusive,
entende que deva-se 'reiterar junto à nova direção do Banco Central o encaminhamento dos documentos
que não foram fornecidos na citada auditoria realizada pela 7' Secex do TCU, para que possa ser realizada
uma completa fiscalização das contas CC5'.
Em face de todo o exposto, tendo em vista o que dispõem a Portaria-TCU n° 185/98 e a
Resolução-TCU n° 77/96, art. 30, "caput", sugerimos a remessa destes autos ao Gabinete do MinistroRelator José Antonio Barreto de Macedo, via Secretaria-Geral de Controle Externo-Segecex, anuindo à
Conclusão de fls. 13 e sugerindo que a forma de atendimento do pleno aqui tratado seja aquela
preconizada anteriormente no parágrafo 3" (fls. 14/15).
O Sr. Secretário de Controle Externo manifesta-se "favoravelmente às propostas
apresentadas às fls. 12/5, com a inclusão da auditoria solicitada na programação das atividades a cargo da
r SECEX no segundo semestre deste ano, em substituição àquela sugerida por esta Unidade na
Coordenação-Geral da Àrea Externa da Secretaria de Tesouro Nacional (aprovada no Plano de Auditorias
por meio da Decisão n° 407/98)" (fl. 16).
É o relatório.
VOTO

Inicialmente, registro que relato estes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n°
64/96-TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas atribuída ao
Senhor Ministro Fernando Gonçalves.
Estando preenchido o requisito de admissibilidade previsto no art. 71, inciso IV, da
Constituição Federal, 1°, inciso II e 38, inciso I, da Lei n° 8.443/92 e 1°, inciso II e 183, do Regimento
Interno deste Tribunal e, tendo em vista as razões expendidas pela 7' SECEX, acolho o parecer desta
Unidade Técnica e Voto por que este Plenário adote a Decisão que ora submeto à sua elevada apreciação

T.C.U., Sala das Sessões, em 29 de julho de 1998.

C_SLCD-C-C,

JOSÉ ANTO O BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 47 1198 - TCU - Plenário

e

Processo TC n° 004.556/98-4
Classe de Assunto: II - Solicitação
Entidade: Banco Central do Brasil
Interessada: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: r SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fulcro nos arts. 71, inciso
IV, da Constituição Federal, 1°, inciso II e 38, inciso I, da Lei n° 8.443/92 e 1°, inciso II e 183, do
Regimento Interno deste Tribunal, DECIDE:
8.1 acolher a presente Solicitação formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados e, em conseqüência, incluir na programação das atividades a cargo da 7'
Secretaria de Controle Externo, relativas ao 2° semestre de 1998, em substituição à auditoria a ser
realizada na Coordenação-Geral da Área Externa da Secretaria do Tesouro Nacional, auditoria
operacional a ser realizada no Banco Central do Brasil, com o objetivo de conhecer de maneira completa
o sistema de funcionamento, controle e fiscalização das chamadas contas CC5 e apurar possíveis
irregularidades em sua utilização;
8.2. determinar à SEGECEX que adote providências para assegurar a coordenação de todas as ações
de fiscalização que estejam sendo ou tenham sido, recentemente, empreendidas pelas unidades Técnicas
da Secretaria do TCU nas áreas de administração cambial e financeira externa, de forma a produzir um
relatório consolidado e abrangente sobre as diferentes gestões suscitadas nas referidas áreas; e
8.3 encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à
supramencionada Comissão.
Ata n° 30/98 - Plenário.
Data da Sessão: 29/07/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Atila 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.

cy__d_io
HOMERO SANTOS
Presidente

JOSÉ A ONIO BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
GABINETE DO MINISTRO BENTO JOSE BUGABIN

GRUPO II - CLASSE IV - PLENÁRIO
TC-425.027/95-3 (c/ 09 volumes)
Apenso: TC-425.171/95-7 (c/ 16 volumes)
NATUREZA: Tomada de Contas do exercício de 1994.
ÓRGÃO: Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso - TRE/MT.
RESPONSÁVEIS: Desembargador José Ferreira Leite (Presidente)
e outros (fls. 3/4).

Tomada de Contas do Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso relativa ao exercício de 1994. Contas consideradas regulares
com ressalva pelo órgão de controle interno. Audiência do
responsável sobre diversas ocorrências apontadas. Acolhimento
parcial. Propostas de mérito da Unidade Técnica e do Ministério
Público no sentido de que as contas sejam julgadas irregulares com
aplicação de multa ao responsável. Falhas de natureza formal.
Ausência de indícios de locupletamento ou ma-fé por parte do
responsável. Determinações no sentido de o Órgão observar,
doravante, diversos procedimentos contidos na Lei n° 8.666/93, a
fim de evitar a ocorrência de falhas semelhantes. Determinação ao
órgão de controle interno.

Tratam os autos de Tomada de Contas relativa ao exercício financeiro de 1994 do
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso - TRE/MT sob a responsabilidade do Desembargador José
Ferreira Leite e demais agentes relacionados às fls. 3/4.
RECURSOS FINANCEIROS
O Balanço Financeiro de fls. 16 evidencia que o Órgão recebeu recursos no montante de
R$ 6.928.391,44, sendo que cerca de 82% referem-se a ingressos orçamentários, e o restante (18%), a
ingressos extra-orçamentários.
As despesas, no mesmo montante, foram realizadas, principalmente, na rubrica "Despesas
Correntes - Pessoal e Encargos Sociais" (78%).
CONTAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Foram julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação aos responsáveis (Relação n°
36/95, inserida na Ata n° 26/95 - ia Câmara).
CONTROLE INTERNO
A Coordenadoria de Controle Interno emitiu Certificado de Auditoria na modalidade
"regular com ressalva" (fls. 33/53).
CONTROLE EXTERNO
Nos termos do expediente de fls. 94/95, a SECEX/MT solicitou ao responsável
esclarecimentos sobre as seguintes principais falhas apontadas pela referida Coordenadoria: recebimento
de documento fiscal não compatível com a natureza da despesa; gratificações eleitorais pagas a maior ou
a menor; pagamento da Gratificação de Atividade por Desempenho de Função a servidor colocado à
disposição do Tribunal com ônus para a repartição de origem; número elevado de concessões de
suprimento de fundos; realização de despesas com base no art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93.
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Em atendimento, o gestor encaminhou o oficio de fls. 96 contendo as informações
7.
solicitadas e os documentos correspondentes (fls. 96/250).
Da análise realizada nos citados esclarecimentos, a Instrução concluiu pelo acatamento
8.
dos fatos apontados nos itens 2, 3, 5, 6.3, 6.10, 6.12 e 7 (fls. 251/268). Propôs, ainda, a audiência dos
Srs. Saladino Esgaib, sobre aquisição de refeições, cujo processo descumpriu as formalidades previstas
no art. 26, parágrafo único, incisos II e III, da Lei n° 8.666/93, e José Ferreira Leite, quanto às seguintes
principais ocorrências: aquisição de refeições; montagem de CPDs para apuração; aquisição de cédulas
para a eleição; aquisição de aparelhos de ar condicionado; locação de veículos; aquisição de "notebook"; e
aquisição de onze aparelhos telefônicos.
Nos termos do Despacho de fls. 272, o eminente Ministro Olavo Drummond, então
9.
Relator do feito, determinou a realização da audiência, a qual foi efetiva mediante expedientes de fls. 273/
278.
Em atendimento, foram encaminhadas as justificativas contidas às fls. 285/352, que, após
10.
serem analisadas pela Instrução de fls. 353/360, resultaram na proposta contida às fls. 360.
Entretanto, em face da tramitação de processo relativo à auditoria realizada no TRE/MT
11.
(TC-425.171/95-7), foi realizada nova Instrução, cuja conclusão foi no sentido de:
julgar irregulares as presentes contas;
aplicar, nos termos do disposto no art. 58, incisos II e III, da Lei n° 8.43/92, multa ao
Sr. José Ferreira Leite, em razão dos seguintes fatos:
prática de ato com grave infração ao art. 37, caput, da Constituição Federal e art.
41, caput, da Lei n° 8.666/93, relativamente à assinatura de contrato com a empresa UNIIVIED-Cuiabá
(processos n's 045/94 e 1.217/94), apresentando redação diversa da minuta de contrato que integrava o
instrumento convocatório, permitindo, assim, a majoração dos preços cobrados a título de taxa de
manutenção dos aposentados e pensionistas;
prática de ato com grave infração aos arts. 3° e 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93,
relativamente às diversas prorrogações da vigência do contrato firmado, em caráter emergencial, com a
empresa Cormat-Segurança e Transportes de Valores Ltda.;
prática de ato de gestão antieconômico, relativamente à locação de 11 (onze)
aparelhos telefônicos celulares junto à empresa Central Cellular e Vídeo Ltda., cujos preços de locação
pelo período de 15 (quinze) dias foram superiores aos de aquisição dos bens.
Além dessas propostas, a Diretora sugere que o Tribunal efetue diversas determinações
12.
ao TRE/MT, notadamente quanto à observância da Lei n° 8.666/93.
MINISTÉRIO PÚBLICO
Manifesta-se, quanto ao mérito, de acordo com a proposta da Unidade Técnica (fls.
13.
372/373). Adicionalmente, propõe pequena alteração na redação no subitem b.1, retro.
É o Relatório.

VOTO

A SECEX/MT propõe que as presentes contas sejam julgadas irregulares e que seja
aplicada multa ao responsável em razão de três ocorrências mencionadas nos subitens b.1 a b.3 do
Relatório precedente, a saber: a) locação de onze aparelhos telefônicos com dispensa de licitação, com
base no art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93, apresentando variação de preços entre a primeira locação,
em 08.09.94, e a segunda locação, em 30/09/94, de 87,50%, além de não constarem do processo a razão

—3 r3

e
11)

ene

SevetácI a

(5411"

Plenátle

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
GABINETE DO MINISTRO BENTO JOSÉ BUGARIN

TC-425.027/95-3

da escolha do fornecedor e a justificativa do preço, conforme preconiza o art. 26, parágrafo único, incisos
II e III, da Lei n° 8.666/93; b) prorrogação da vigência do contrato firmado, em caráter emergencial, com
a empresa Cormat - Segurança e Transporte de Valores Ltda, cujo prazo ultrapassou o limite permitido
pelo art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93; e c) assinatura de contrato com a UNEVIED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico -, cuja redação diverge da redação da minuta de contrato que integrava o
instrumento convocatório, permitindo, assim, a majoração dos preços cobrados a título de taxa de
manutenção dos aposentados e pensionistas.
Em razão da audiência realizada (fls. 276/277 e fls. 49 do TC-425.171/95-7), o
Presidente do TRE/MT apresentou os seguintes esclarecimentos.
A utilização dos aparelhos novos causava-lhes grande depreciação, diminuindo, portanto,
o seu valor comercial. Para compensar, era justo e necessário que a locação dos mesmos fosse realizada
acima dos valores dos outros, específicos para locação. Os telefones foram utilizados nos trabalhos
eleitorais que não poderiam sofrer solução de continuidade.
No que se refere ao contrato firmado com a empresa Cormat, ressalta que o mesmo foi
prorrogado em decorrência do atraso na conclusão do procedimento licitatório para a escolha de empresa
que prestasse tais serviços.
Relativamente ao contrato firmado com a UNIIVIED, o gestor apresenta, às fls. 177/181
do TC-415.171/95-7, detalhadas justificativas sobre a questão, que, em resumo, são as seguintes: até
então, o TRE/MT não concedia o beneficio de assistência; com a sua implementação, ocorreram algumas
falhas por não se ter um parâmetro a seguir; foi realizada, anteriormente, licitação, porém a única empresa
participante (a própria UNIMED) fora desclassificada por não atender às exigências do ato convocatório;
em face da diversidade de planos de saúde oferecida, a minuta do contrato não poderia prever qual plano
melhor atenderia ao interesse dos servidores e da administração, circunstância ensejadora da redação da
cláusula terceira; somente a UNIMED apresentou proposta contendo os valores dos Planos "A"e "B"; se
não fosse aceita tal proposta, os servidores ficariam desprovidos desse beneficio; cita Decisão desta Corte
de Contas (n° 559/95-Plenário), em que foi levada em consideração a complexidade do caso em
julgamento; considera que a novidade em que se constituía a exigência da exata coincidência entre a
minuta do contrato acostado ao edital convocatório da licitação e o contratado efetivamente pode ser
relavada, neste caso, pela ausência do prejuízo ao erário e a total ausência da má-fé no ato cometido.
Entendo que tais justificativas, no presente caso, devam ser aceitas por este Tribunal,
pelas seguintes razões.
Observa-se que não ocorreu superfaturamento na locação das linhas telefônicas. Há uma
razão lógica que explica a variação. Com efeito, os aparelhos locados eram destinados à venda. Portanto,
o preço de locação não poderia ser igual àquele praticado para os aparelhos destinados a esse fim, em face
da conseqüente depreciação. Ademais, a locação foi realizada objetivando atender à necessidade
decorrente dos trabalhos eleitorais ocorridos no ano de 1994. Acrescento que a Unidade Técnica
descartou qualquer hipótese de superfaturamento (fls. 356, subitem 2.3.3).
Não há elementos nos autos que nos possibilitem concluir pela antieconomicidade dessa
locação. O preço do aparelho (sem a linha), citado pela Instrução (fls. 356, subitem 2.3.4), refere-se ao
período de julho de 1995, ao passo que a locação deu-se em setembro de 1994, havendo, portanto, uma
diferença de quase uma ano. Sabe-se que, em decorrência do surgimento de diversas empresas operadoras
no mercado celular, os preços tanto dos aparelhos como das linhas sofreram sensível queda.
Por outro lado, o gestor demonstrou, quanto a prorrogação do contrato com empresa
Cormat, a necessidade de preservar a integridade dos bens da União e as informações que eram guardadas
na Corte de Justiça (fls. 137 do TC-425.171/95-7).
Saliento, outrossim, que referidas falhas podem ser consideradas de natureza formal, das
quais não resultou qualquer dano ao Erário. Podem ser corrigidas mediante determinações visando a
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prevenir a ocorrência de outras semelhantes (art. 18 da Lei n° 8.443/92).
Diante do exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto
à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 29 de julho de 1998.
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PARECER

Trata-se da Tomada de Contas do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, referente
ao exercício de 1994.
A SECEX/MT, após análise das justificativas apresentadas pelos responsáveis acerca
das várias irregularidades apontadas nos presentes autos, bem como das razões de defesa encaminhadas
no processo de auditoria TC n° 425.171/95-7, apresenta proposição no sentido de que as presentes
contas sejam julgadas irregulares com aplicação de multa ao responsável, Sr. José Ferreira Leite.
Registre-se, por oportuno, que na proposta de mérito em tela já foram consideradas todas
as impropriedades apuradas no Relatório de Auditoria supracitado, uma vez que a Unidade Técnica
analisou os dois processos em conjunto, em que pese não tenham sido até então oficialmente juntados.
Ressalte-se que, nesta oportunidade, o Ministério Público está encaminhando o TC n°
425.171/95-7 ao Gabinete do eminente Ministro IRAM SARAIVA, relator daquele processo, com
proposta de que seja juntado às presentes contas, cuja relatoria pertence ao Exmo. Ministro BENTO
JOSÉ BUGARIN.
A propósito, merece registro, ainda, a existência de processo de Tomada de Contas
Especial, instaurada em razão de pagamento integral de Gratificação de Atividade pelo Desempenho
de Função - GADF ao servidor Luiz Roberto da Fonseca, em desacordo com o disposto no art.14,
§ 2°, da Lei Delegada n° 13, de 27.08.92, alterada pelo art. 5° da Medida Provisória n° 311/92,
convertida na Lei n° 8.538/92. Corroboramos o entendimento da Sra. Diretora de Divisão, quando,
no parecer de fls. 361, sugere o julgamento das presentes contas independentemente do desfecho da
supracitada TCE, uma vez que as impropriedades apuradas nos processos de contas e de Auditoria
são suficientes para que as presentes contas sejam, desde já, julgadas irregulares.
Destarte, manifestamo-nos no sentido de que, após efetivada a juntada do mencionado
Relatório de Auditoria ao presente processo para apreciação em conjunto, sejam as contas do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, relativas ao exercício de 1994, julgadas irregulares com aplicação
de multa ao então Presidente, Sr. José Ferreira Leite, nos termos propostos pela Unidade Técnica nos
itens II, III e IV, às fls. 367/368, sem prejuízo de que sejam feitas as determinações relacionadas no
item V, alíneas "a" a "t".
Adicionalmente, sugerimos a alteração da redação constante da alínea "a", do item III,
nos seguintes termos:
a) prática de ato com grave infração ao art. 37, caput, da Constituição Federal e arts.
41, caput e 4°, §1°, ambos da Lei n° 8.666/93, relativamente à assinatura de contrato com a empresa
UNIMED-Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico (Processos n's 045/94 e 1.217/94), apresentando
redação diversa da minuta de contrato que integrava o instrumento convocatório, bem como
contemplando tanto o Plano "A "quanto o "B" apresentado na proposta da UNIMED, em que pese
a comissão de licitação tenha julgado o certame em favor apenas da proposta de menor preço constante
do Plano "A", julgamento este homologado pela autoridade competente.
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Esclarecemos, por oportuno, que estão presentes no Volume I do TC n° 425.171/95-7,
fls. 48/50 e 52, verso, o julgamento supracitado e a homologação subseqüente.
Procuradori, em 1 de dezembro de 1997.

Jatir Batista da C nha
Procurador-Geral em xercicio
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Processo n° 425.027/95-3 (c/ 09 volumes)
Apenso: TC-425.171/95-7 (c/ 16 volumes)
Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas do exercício de 1994.
Responsáveis: Desembargador José Ferreira Leite (Presidente), José Jurandir de Lima (VicePresidente), Valter Cavallaro, Saladino Esgaib e Walter Miranda Fonseca.
Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso-TRE/MT.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Jatir Batista da Cunha.
Unidade Técnica: SECEX/MT.
Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas referente ao exercício de
1994 do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso;
Considerando que a Coordenadoria de Controle Interno considerou regulares com ressalva
as gestões dos responsáveis acima nominados, em face das ocorrências assinaladas no respectivo
Relatório de Auditoria, as quais foram objeto de recomendações visando ao correspondente saneamento;
Considerando que o responsável, ouvido em audiência prévia, apresentou justificativas
suficientes capazes de descaracterizar as ocorrências apontadas pela Unidade Técnica;
Considerando que as outras falhas detectadas podem ser consideradas de caráter formal,
das quais não resultou dano ao Erário;
Considerando que as falhas podem ser corrigidas mediante adoção de determinações
pertinentes, de modo a evitar a ocorrência de outras semelhantes;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no disposto nos arts. 1° , inciso I, 16, inciso II, 18
e 23, inciso II, da Lei n° 8.443/92, em:
a) julgar as presentes contas regulares com ressalva, dando-se quitação aos responsáveis constantes
no item 3, retro;
b) determinar, nos termos do disposto no art. 18 da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 80, inciso
V, do RI/TCU, ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Eleitoral de Mato Grosso - TRE/MT que adote as
seguintes providências:
emitir Nota de Empenho anteriormente à assinatura dos contratos, mencionando o seu número e
data no instrumento contratual, conforme o disposto no art. 30 do Decreto n° 93.872/86;
somente iniciar a fase externa das licitações destinadas à contratação de obras e serviços quando
houver, além dos demais requisitos exigidos pela lei, projeto básico aprovado pela autoridade competente
e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório e orçamento detalhado
em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários, conforme preceitua o art. 70,
§ 2°, incisos I e II, da Lei n° 8.666/93;
providenciar para que os contratos sejam assinados pelas partes, evitando-se a caracterização de
contrato verbal, em cumprimento ao disposto no art. 60 da citada Lei;
somente proceder à abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados
em certames licitatórios após transcorrido o prazo definido no art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei n°
8.666/93, sem interposição de recurso, após ter havido desistência expressa ou, ainda, após o julgamento
dos recursos interpostos, em atendimento ao art. 43, inciso III, da citada Lei;
abster-se de efetuar pagamentos, parciais ou totais, antecipadamente à realização da obra, do
serviço ou do fornecimento de bens, em observância aos artigos 62 e 63 da Lei n° 4.320/64;
efetuar, tempestivamente, a publicação resumida do instrumento de contrato e seus aditamentos
na imprensa oficial, conforme determina o art. 61, parágrafo único, c/c o art. 6°, inciso XIII, ambos da Lei
n° 8.666/93;
exigir, por força do disposto no art. 195, § 3°, da Constituição Federal, a documentação relativa
à Seguridade Social prevista no art. 29, inciso IV, da Lei n° 8.666/93, observando, ainda, o entendimento
contido na Decisão n° 705/94 -TCU-Plenário;
evitar a realização de despesas fora da vigência do respectivo contrato, sob pena de caracterizar
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dispensa indevida de licitação;
repetir o ato, com a convocação de outros possíveis interessados, quando não se obtiver o
número legal mínimo de três propostas aptas à seleção, na modalidade convite, de acordo com a Decisão
n° 329/93- TCU-2a Câmara;
fazer constarem, nos contratos celebrados pelo órgão, as cláusulas necessárias definidas no art.
55 da Lei n° 8.666/93, em especial as dos incisos V, VIII, IX e XIII;
realizar o competente processo licitatório ou contratar instituição nacional sem fins lucrativos
nos termos do art. 24, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93, notadamente nos casos de prestação de serviços
para a realização de concurso público para provimento de cargos, conforme entendimento firmado pela
Decisão n° 282/94 - TCU - Plenário, reiterada pela Decisão n° 710/94- TCU - Plenário;
incluir no edital o objeto da licitação, em descrição sucinta e clara, nos termos do disposto no
art. 40, inciso I, da Lei n° 8.666/93;
evitar o pagamento de faturas que não apresentem o devido atesto, observando-se o disposto no
art. 62 da Lei n° 4.320/64, no que se refere à liquidação da despesa;
somente dispensar a celebração do instrumento do contrato nos casos previstos no art. 62, § 40 ,
da Lei n° 8.666/93;
fazer constarem dos autos relativos à dispensa de licitação documentos que ratiquem a
dispensa, em atendimento ao disposto no art. 26 da Lei n° 8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648, de
27/05/98;
observar os pressupostos relacionados na Decisão n° 347/94 - TCU -Plenário, de 01/06/94, no
que diz respeito à aplicação do caso de dispensa previsto no art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93, no
sentido de empreender, tempestivamente, as ações gerenciais necessárias à continuidade dos serviços
contratados pela Unidade, evitando-se a caracterização improcedente de situação emergencial;
observar o disposto no art. 14 da citada Lei, no sentido de que nenhuma compra será feita sem
a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob
pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa;
evitar a contratação de serviços que se revelem, sob o aspecto da economicidade, desvantajosos
para a Administração Pública;
atentar para o disposto no art. 41, caput, da Lei n° 8.666/93, no sentido de que a Administração
não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada.
c) determinar à Coordenadoria de Controle Interno desse Tribunal que se manifeste, quando do
exame das próximas contas, a respeito da efetividade da implementação das determinações constantes da
alínea "b", retro.
Ata n° 30/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/07/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

D,
HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:
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GRUPO 1— CLASSE V — PLENÁRIO
TC-006.098193-2 (com 09 Volumes)
ANEXO: 016.409/93-0 (com 04 Volumes)
NATUREZA: Acompanhamento
ENTIDADE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER
RESPONSÁVEL: Fabiano Vivacqua, ex-Diretor-Geral
EMENTA: Acompanhamento dos procedimentos relativos aos estudos
da viabilidade técnica e licitação das fases da concessão de exploração
da Ponte Rio-Niterói. Arquivamento do processo, em razão de ter
cumprido o objetivo para o qual foi constituído

•

Na Sessão de 28 de abril de 1993, ao acolher requerimento do Senhor Ministro Luciano
Brandão Alves de Souza, o Tribunal decidiu determinar ao órgão Técnico competente (1' Secex) que
promovesse o acompanhamento de todos os procedimentos relativos à concessão da exploração da Ponte
Rio-Niterói, examinando especialmente (Decisão n° 141/93 — Plenário — fl. 03):
"a) quanto à viabilidade: os dados, estudos técnicos e projetos necessários à elaboração
de orçamentos e apresentação de propostas; as justificativas sobre a conveniência da outorga; os
custos e tarifas; as garantias, se houver, de receita mínima em função da natureza dos serviços a
serem explorados; além de outros aspectos atinentes à viabilidade técnica e econômica;
quanto à licitação: a observância dos princípios básicos de igualdade, publicidade,
vincula ção ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e demais pressupostos legais
aplicáveis à espécie;
quanto à concessão: a legalidade e legitimidade da estipulação do contrato, notadamente no que concerne às normas regulamentares, ou de serviço e as contratuais propriamente
ditas, como as cláusulas de privilégio e favores da concessão; do financiamento, se houver, e suas
garantias; dos prazos e respectivas prorrogações; dos direitos dos usuários; das políticas administrativas; das isenções fiscais, se houver; da fixação de tarifas e respectiva revisão; da fiscalização;
das sanções; das hipóteses de terminação, ou extinção da concessão, mediante reversão, revogação,
resgate ou encampação, caducidade ou rescisão, renúncia e outras, com vistas a eventuais
indenizações e à definição dos bens afetados, ou não, à concessão para efeito de entrega à
Administração Pública."
Após cumprir integralmente a determinação do Plenário, a i a Secex propõe o arquivamento
do presente processo, "...considerando que o objetivo dos presentes autos (acompanhamento do processo
licitatório para a exploração da concessão da Ponte Rio-Niterói), foi alcançado, sendo que os demais
procedimentos de acompanhamento da concessão em refência, especificamente quanto à execução do
contrato, estão sendo implementados mediante a realização de auditorias e inspeções, oportunidade em
que são constituídos processos específicos" (item 10 da instrução de fls. 657/661).
É o Relatório.
VOTO
Ao ter presente a proposta de encaminhamento sugerida pela 1aSecex sobre a
viabilidade da concessão, formulada a partir do exame das informações (laudos e estudos) encaminhadas
pelo DNER, o Tribunal, na Sessão de 05/10/1994, adotou a Decisão n° 622/94-TCU — Plenário (fl. 184),
verbis .

\\Min-ca_132\c\relatorios\00609893.doc

- 40• teTC-006.098/93-2
plentr ft. • ?te"!
v swetá‘la

Tribunal de Contas da União

"8.1. determinar ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER que:
8.1.1. inclua, no contrato a ser assinado para a concessão da exploração da Ponte RioNiterói, cláusula que exija a preservação do controle da concessionária pelo vencedor da licitação,
conforme estabelecem os itens 330 e 343 do Edital de Propostas de Tarifa, evitando a inclusão, no
mesmo contrato, de cláusula que admita a transferência do controle societário da concessionária,
ainda que com prévia anuência do poder concedente, ante o que dispõem o art. 175, caput, da
Constituição Federal e os arts. 2° e 50, da Lei n° 8.66/93;
8.1.2. adote os seguintes procedimentos, quando da realização de novas licitações:
elaboração e divulgação do projeto básico antes do início do processo licitatório, de
acordo com o disposto no art. 7°, 55' 2°, da Lei n°8.666/93;
descrição clara do objeto da licitação na primeira fase de sua realização;
apresentação de justificativas, no processo de licitação, para a exigência de quantitativos mínimos para a comprovação de capacidade técnica, conforme o estabelecido no art. 17 do
Decreto n° 449/92;
eliminação de quaisquer dispositivos que limitem a entrega de cópias de editais, em
cumprimento ao disposto no art. 3°, ,¢ 3°, da Lei n° 8.666/93;
fixação, no edital de licitação, de data única para o recebimento das propostas dos
licitantes, em observância ao disposto nos arts. 3°, 44 e 45 da Lei n°8.666/93.
8.2. determinar à / a SECEX que dê continuidade ao presente processo de
acompanhamento, estendendo-o, inclusive, à execução do contrato de concessão que vier a ser
assinado com a empresa vencedora da licitação, dando-se ênfase, nesta etapa, à avaliação do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato;
8.3. enviar cópias desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a acompanham, ao
Senhor Presidente do Senado Federal, a título de colaboração, bem como ao Senhor Ministro de
Estado dos Transportes, para fins de supervisão ministerial."
Em Sessão de 13/12/1994, ao examinar os procedimentos relativos à 3 a fase do processo
licitatório, o Tribunal acolheu os pareceres da 1a Secex (fls. 199/234), elaborados em atendimento à
determinação constante do subitem 8.2 da Decisão n° 622/94 acima transcrita, e do Ministério Público
(fls. 236/238), e decidiu determinar à Entidade a adoção das seguintes providências (Decisão n° 763/94 Plenário, fls. 270/271):

•

"8.1 - nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 45 da Lei n°
8.443/92, c/c o art. 234 do Regimento Interno, fixar o prazo de 30 (trinta) dias para o Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER adotar as seguintes providências:
8.1.1 - promover a anulação da r fase da licitação para concessão da exploração da
Ponte Rio-Niterói, em razão da ocorrência de vícios e ilegalidade nos itens do Edital de Propostas
de Tarifas, bem como da inobservância dos princípios da isonomia e do julgamento objetivo,
consignados nos arts. 3°, 43, inciso V, 44 e 45 da Lei n° 8.666/93, por ter a Comissão de Licitação
deixado de considerar:
as essenciais diferenças de estimativas de volume e composição de tráfego contidas nas
propostas das licitantes, as quais se refletem no preço por elas ofertado; e
a determinação dos itens 26 e 56 do Edital de Propostas de Tarifas, no sentido de serem
realizados estudos referentes a avaliação da consistência do plano econômico-financeiro, a
verificação da razoabilidade das estimativas das licitantes - principalmente sobre os aspectos de
custos, projeções de trânsito, tarifas e participações do endividamento no financiamento dos
investimentos - e a análise de sensibilidade do plano econômico-financeiro;
8.1.2 - rever o Edital de Propostas de Tarifa de forma a realizar novamente a 3 a fase da
licitação para concessão da exploração da Ponte Rio-Niterói com observância da legislação que
disciplina a matéria, atentando especialmente para as seguintes providências corretivas:
a) incluir projeções de volume e composição de tráfego para todo o período contratual, a
serem adotadas por todas as licitantes para elaboração de suas propostas de tarifa;
2
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excluir os itens previstos no item 127 do Edital de Propostas de Tarifa, no sentido de
estabelecer como alternativa ou complemento para a revisão de tarifa, compensações do tipo
'modificação do prazo do contrato de concessão; atribuição de compensação direta à
concessionária; combinação das alternativas anteriores ou qualquer outra alternativa que venha a
ser acordada entre as partes'.
excluir as disposições dos itens 204 a 208 do Edital de Propostas de Tarifa que
estabelecem a arbitragem como método para a resolução de conflitos entre a concessionária e o
DNER, ante a inexistência de fundamento legal para a adoção de tal instituto em contratos
administrativos, consoante Decisão do Tribunal de 15.07.93 (Ata n° 29/93, Decisão n° 286/93 Plenário);
8.1.3 - incluir, na ata de julgamento das propostas, todos os estudos de viabilidade,
exeqüibilidade e avaliação de consistência do conteúdo dos respectivos planos econômicofinanceiros;
8.2 - determinar à 1° SECEX que dê continuidade ao acompanhamento do presente
processo, incluindo o cumprimento das determinações feitas nesta oportunidade relativamente à 3°
fase da licitação para a concessão de exploração da Ponte Rio-Niterói e o respectivo contrato da
concessão;
8.3. enviar cópias desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao
Senhor Presidente do Senado Federal, a título de informação, bem como ao Senhor Ministro de
Estado dos Transportes, para fins de supervisão ministerial." (grifo nosso).
Posteriormente, na Sessão de 10/05/1995, ao apreciar os Pedidos de Reexame da
mencionada Decisão n° 763/94, formulados pelo DNER (fls. 362/388 e 416/425) e pelo consórcio
vencedor da licitação (Vol. VII), o Tribunal adotou a Decisão n° 188/95-TCU — Plenário (fls. 637/638),
verbis:
"8.1. com fundamento nos arts. 31 e 48 da Lei n° 8.443/92, e nos arts. 222 e 224 do
Regimento Interno, conhecer em parte dos pedidos de reexame formulados pelo Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem-DNER e pelo Consórcio Andrade Crutierrez/Camargo Corrêa,
para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, e em consequência reformular a Decisão n° 763/94,
para tornar sem efeito os subitens 8.1 e 8.2;
8.2. considerar que o DNER observou os requisitos legais quando da realização da 3"
fase do processo licitatório para a concessão de exploração da Ponte Presidente Costa e Silva;
8.3. determinar ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER, que no
tocante:
1- ao contrato relativo a concessão da Ponte Presidente Costa e Silva:
observe o que preceitua, em relação à política tarifária, os arts. 90 a 13 da Lei n°
8.987/95;
não incluir, na parte de arbitragem, cláusulas que não observem estritamente o
principio da legalidade e a indisponibilidade do interesse público;
- às próximas licitações relativas a concessões:
inclua, nos respectivos editais, estudos sobre volume e composição de tráfego, a serem
utilizados como referencial por todas as licitantes na elaboração de suas propostas de tarifas, bem
como os parâmetros que serão utilizados para a avaliação da razoabilidade das estimativas das
propostas;
faça constar da ata de julgamento a análise, o mais detalhada possível, de todos os
critérios constantes do edital;
8.4. determinar à la SECEX, em coordenação com a SECEX/RJ, que dê continuidade ao
acompanhamento do presente processo na fase relativa à assinatura do contrato para a concessão
da exploração da Ponte Presidente Costa e Silva, bem como a sua execução, observando em
especial, as determinações desta e das decisões anteriores, e representando ao Tribunal sempre que
motivo relevante o justifique;
3
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8.5. considerar como não escrita a cláusula 279 inserida no contrato após a Decisão n°
763/94 - Plenário, do Tribunal de Contas da União;
8.6. considerar como de caráter normativo o entendimento de que o efeito suspensivo dos
pedidos de reconsideração e de reexame, bem como dos embargos de declaração, impetrados contra
as Decisões do Tribunal, susta provisoriamente os efeitos das mesmas até o julgamento do recurso,
mas não autoriza o recorrente a, antes do pronunciamento do Tribunal sobre o mérito do recurso,
praticar qualquer ato ou adotar qualquer providência que direta ou indiretamente contrarie
qualquer dos itens da decisão recorrida, sujeitando-se o infrator à multa prevista no art. 58, II, da
Lei 8.444/92, combinado com o art. 220, II, do Regimento Interno;
8.7. encaminhar cópias da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam, aos Senhores Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da
Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, ao Senhor Ministro de Estado dos
Transportes, para fins de supervisão ministerial, ao Sr. Diretor-Geral do DNER e ao Senhor
Representante Legal do Consórcio Andrade Gutierrez/Camargo Corrêa." (grifei).
No tocante a essa última deliberação, em vista de o Tribunal ter tornado sem efeito a
determinação que anulava a 3' fase da licitação (subitem 8.1 da Decisão n° 763/94-TCU - Plenário), o
DNER pôde, então, dar início à execução do contrato firmado com a Concessionária Ponte S.A.,
constituída pelo Consórcio Andrade Gutierrez/Camargo Corrêa, vencedor do certame licitatório, mediante
Ordem de Serviço expedida em 30/05/1995.
E dentre as medidas decididas pelo Tribunal nessa última deliberação, destaca-se
determinação dirigida ao DNER para que adotasse, nas próximas licitações relativas a concessões,
medidas para correção das falhas levantadas durante a análise efetuada no presente processo. Determinouse também que a 1' Secex desse continuidade ao acompanhamento das etapas posteriores à referida
concessão.
A partir de então, as deliberações deste Tribunal passaram a abordar medidas de modo a
prevenir a ocorrência de irregularidades ou impropriedades no futuro.
Consta dos autos, que, em atendimento à determinação do Tribunal, contida no subitem 8.4
da supracitada Decisão n° 188/95-TCU - Plenário, e em vista de notícias veiculadas na imprensa (Jornal
do Brasil de 31/07/1996 e Globo de 01/08/1996) denunciando fatos relacionadas ao início da cobrança de
pedágio na Ponte Presidente Costa e Silva (Ponte Rio-Niterói), o Titular da 1' Secex foi autor da
Representação n° 01, de 01/08/1996, na qual propôs a realização de inspeção no DNER, inclusive com
visitas in loco à Ponte Rio-Niterói, para confirmação dos fatos veiculados na Imprensa. Esse trabalho
constitui objeto do TC n° 011.997/96-6, que se encontra em trâmite neste Tribunal.
Portanto, à vista dos diversos pronunciamentos deste Tribunal a respeito do assunto,
verifica-se que o objetivo dos presentes autos (acompanhamento do processo licitatório para exploração
da concessão da Ponte Rio-Niterói) foi plenamente alcançado. Os procedimentos subseqüentes,
especialmente em relação à execução do contrato, estão sendo acompanhados por este Tribunal mediante
auditorias e inspeções, os quais serão futuramente autuados em processos específicos.
Assim, acolhendo a proposição da Unidade Técnica, VOTO por que seja adotada a
DECISÃO que ora submeto ao Plenário.
Sala das Sessões, emnde julho de 1998.

Carlos 4tiia Álvares da Silva
Ministro Relator
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DECISÃO N° 472 /98-TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-006.098/93-2 (com 09 Volumes) e anexo: TC-016.409/93-0 (com 04 Volumes)
Classe de Assunto: V - Acompanhamento da concessão para exploração da Ponte Rio-Niterói,
determinada na Sessão de 28/04/1993 (Decisão n° 141/93-TCU - Plenário).
Responsável: Fabiano Vivacqua, ex-Diretor-Geral.
Entidade: Departamento Nacional de Estradas de Rodagen - DNER.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: ia Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE arquivar o presente
processo, tendo em vista que cumpriu o objetivo para o qual foi constituído.
Ata n° 30/98 - Plenário.
Data da Sessão: 29/07/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator),
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin,, e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

5
CARLOS ÃTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO - II CLASSE - V - Plenário
TCU-450.078/97-3
Natureza: Representação
Unidade: Prefeitura Municipal de Maracanã - PA
Responsável: Raimundo Queiroz de Miranda.
de
Indícios
de Unidade Técnica.
Representação
Ementa:
irregularidades/impropriedades na gestão de recursos federais repassados ao
Município. Determinações à CISET/MS, ao FNDE e à SECEX/PA.

Trata-se de Representação em desfavor do Sr. Raimundo Queiroz de Miranda, ex-prefeito
municipal de Maracanã - PA, apresentada por integrantes de equipe de inspeção da SECEX/PA, em
atenção ao disposto no art. 86, inciso II, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 209 do Regimento Interno - TCU,
em razão de inúmeras irregularidades/impropriedades detectadas na gestão de recursos federais repassados
ao município, durante o seu mandado, por força dos convênios abaixo listados, firmados como
órgãos/entidades indicados (fls. 1/92):
Ministério da Educação e do Desporto/Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE e Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde - FNS:
Valor (R$)
Órgão repassador
Número SIAFI
Número original
89.132,40
Fundo Nacional de Saúde
312692
787/96
62.600,00
FNDE
307453
4233/96
129.475,87
FNDE
105823
1740/94
Secretaria de Educação do Estado do Pará/SEDUC, com recursos da Fundação de
Assistência ao Estudante - FAE:
N° do convênio SEDUC Valor (R$)
60.000,00
092/96
64.300,00
118/96
120.905,00
071/96

Objeto
Aquisição de veículo para transporte escolar
Projeto cesta saúde do escolar
Aquisição de material didático para discentes, professores e
material de limpeza e conservação para escolas (cesta aluno, cesta
professor, cesta escola)

Por intermédio do despacho de fls. 95, determinei a adoção das medidas propostas pelos
Representantes, ratificadas pelo Diretor da 3 8 Divisão Técnica e pelo Secretário de Controle Externo da
SECEX/PA (fls. 93/94).
Assim, foram realizadas diligências junto aos órgãos e entidades acima listados, bem como
a audiência do responsável (fls. 97/204). Importante observar que o ex-prefeito, nada obstante ter aposto o
ciente no oficio de notificação (Oficio n° 094/98 - SECEX/PA, de 3/3/98 - fl. 206), não se manifestou.
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Ao examinar as informações prestadas pelos órgãos e entidades repassadores dos recursos
4.
federais, concluiu a Unidade Técnica (fls. 202/3):
,,(...)
a) No concernente aos convênios firmados com o Ministério da Saúde, a par das
irregularidades na execução, permanece sem comprovação da regular aplicação dos recursos no
montante de R$ 44.526,32, pelo que entendemos pertinente a determinação à CISET/MS para que
providencie a imediata instauração de Tomada de Contas Especial;
b) Quanto aos convênios n° 4233/96, 071/96 e 092/96, as informações prestadas pelos
concedentes comprovam as denúncias e constatações da equipe de inspeção, uma vez que permanecem
sem comprovação, até apresente data, os respectivos recursos sob responsabilidade do ex-gestor;
c) restaram amplamente caracterizadas a gestão irregular de recursos públicos, bem
como graves infrações às normas legais e regulamentares pertinentes, por parte do ex-Prefeito
Municipal, a saber:
omissão no dever de prestar contas de recursos públicos, violando o comando contido
no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 93 do Decreto-lei n°200/67, fato que 'implica
reconhecimento de culpa por grave infração a norma legal e enseja a aplicação de multa de que trata o
artigo 214, inciso II, do Regimento Interno, sem prejuízo do julgamento do processo à revelia do
responsável e da aplicação de outras sanções que se façam necessárias', consoante Enunciado de
Decisão n° 299 (precedentes: AC-0052.20.95-P; AC-0055.16.96-P; AC-0059.11.95.1; AC-0060.21.95-P;
AC-0077.16.95.1; AC 0078.16.95.1; AC-0168.21.95.2; AC-0207.26.95.2; AC-0314.42.95.1; AC0322.36.95.2; DC-0700.54.94-P);
inexistência de documentação hábil à comprovação da efetiva aplicação de recursos
de convênio nos objetos pactuados, presumindo-se a ocorrência de má-fé na subtração dos documentos
dos arquivos da prefeitura;
inexistência de documentação contábil referente à execução orçamentária e
financeira dos convênios firmados com a União, descumprindo os preceitos da Lei n° 4.320/64, Decreto
n°93.872/86 e IN/STN n° 01/97;
inobservância nas licitações das disposições da Lei n°8.666/93;
d) em decorrência do referido nos itens c. 1 e c.2, supra, presume-se a ocorrência de má-fé
e locupletamento em prejuízo do Erário, presunção essa acentuada pelo silêncio do responsável quando
instado a manifestar-se em audiência:"
Por fim, propôs a SECEX/PA a adoção das seguintes medidas (fl. 203):
5.
"a) seja aplicada ao senhor Raimundo Queiroz de Miranda, ex-Prefeito Municipal de MaracanãPA, a multa prevista no art. 58, incisos II e III, da Lei n°8.443/92, c/c o art. 220, incisos II e III, do RI.
do TCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias (art. 153, II, do Regimento Interno), a partir da
notificação, para recolhimento do débito;
seja autorizada, desde logo, a cobrança judicial do débito, nos termos do art. 28, II, da Lei n°
8.443/92, caso não seja atendida a notificação;
sejam feitas determinações às secretarias de controle interno dos ministérios a seguir
discriminados para que providenciem, se já não o fizeram, a instauração de tomadas de contas especial
nos casos de inadimplência e inexistência de documentação comprobatória da regular aplicação dos
recursos de convênios firmados com a Prefeitura Municipal de Maracanã, fixando-lhe prazo para que
informem a esta Corte de Contas o efetivo implemento da medida ora implementada:
Ministério da Saúde - Convênio n° 787/96-FNS - SIAFI N° 312692 - valor pendente de
comprovação R$ 44.526,32;
Ministério da Educação e Cultura:
Convênio n° 4233/96 - FNDE - SIAFI n° 307453 - valor repassado R$ 62.600,00;
Convênio n°071/96 - SEDUC - valor repassado R$ 120.905,00;
2
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- Convênio n°092/96 — SEDUC — valor repassado R$ 60.000,00."
Parecer do Ministério Público
O Ministério Público, ante a solicitação de pronunciamento por mim formulada (fl. 210),
6.
assim se pronunciou (fl. 211):
,,(...)
Em que pesem os indícios de graves irregularidades e a competência do Tribunal para
aplicar multas a responsáveis em processos de fiscalização, prevista no art. 43, parágrafo único, da Lei
n°8.443/92, discordamos da proposta contida no item V, alíneas a e b, à fl. 209, pois que pensamos que
a aplicação de multa poderá ser melhor decidida, tendo por base elementos mais detalhados, no âmbito
de cada tomada de contas especial que vier a ser instaurada, em face das determinações propostas na
alínea c e subalíneas do mesmo item V, com as quais concordamos.
Outrossim, sugerimos que a determinação para instauração da tomada de contas especial
referente ao Convênio n° 4233/96-FNDE seja diretamente dirigida ao FNDE e não ao MEC, como
pretende a instrução, pois que daquele é a competência para tal, por ser entidade autônoma distinta do
MEC."
•

É o relatório.

VOTO

Nada obstante os indícios de malversação de recursos federais por parte do ex-prefeito a
permitir a aplicação, neste processo, da multa proposta pela Unidade Técnica, entendo que, no presente
caso, assiste razão ao Ministério Público junto a este Corte.
O novo contraditório a ser instaurado nos processos de Tomada de Contas Especial
permitirá uma melhor e mais profunda apreciação das irregularidades levantadas no presente processo,
fornecendo, assim, maiores subsídios para, se for o caso, cominar-se sanção pecuniária ao responsável,
dentro do princípio da proporcionalidade.
No que concerne às demais propostas da Unidade Técnica, acolho-as por seus
fundamentos, com a alteração proposta pelo Ministério Público
Nada obstante, necessário observar que, nos termos do art. 18, inciso VIII, alínea "a", da
Lei n° 9.649, de 27 de maio de 1998, as competências da extinta FAE foram transferidas ao FNDE.
Portanto, as determinações para a instauração de processo de tomada de contas especial referente aos
Convênios nos 071/96-SEDUC e 092/96-SEDUC devem ser endereçadas ao FNDE, por ter autonomia
própria, não ao MEC, como proposto pela Unidade Técnica e ratificado pelo Ministério Público.
Ante todo o exposto, VOTO por que o Tribunal de Contas da União adote a DECISÃO
que ora submeto à apreciação deste Plenário.
T.C.U., Sala de Sessões .e m29 de julho de 1998

M cos Vinicio Vilaça
Ministro-R ator

3
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473 /98-TCU - Plenário

Processo n° TC 450.078/97-3
Classe de Assunto: V - Representação de Unidade Técnica
Responsável: Raimundo Queiroz de Miranda.
Unidade: Prefeitura Municipal de Maracanã - PA
Relator: Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado
Unidade Técnica: SECEX-PA
Decisão: O Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE, com fundamento nos arts. 8° e
86, inciso II, da Lei n° 8.443/92, c/c os arts. 19, inciso I, alínea "m", e 209 do Regimento Interno - TCU:
8.1. conhecer da presente representação formulada por equipe de inspeção da Secretaria de Controle
Externo no Estado do Pará, para, no mérito, considerá-la procedente;
8.2. determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Saúde que adote providências, caso
ainda não as tenha adotado, com vistas à instauração de tomada de contas especial relativa ao Convênio n°
787/96-FNS, em razão da existência de valor pendente de comprovação de aplicação;
8.3. determinar ao Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação - FNDE que adote
providências, caso ainda não as tenha adotado, com vistas à instauração de tomada de contas especial
referente ao Convênio n° 4233/96-FNDE, em razão das irregularidades constatadas neste processo, bem
como com relação aos Convênios nos 071/96-SEDUC e 092/96-SEDUC, por intermédio dos quais a.
Secretaria de Estado de Educação do Pará repassou ao Município de Maracanã recursos da extinta
Fundação de Assistência ao Estudante-FAE;
8.4. determinar às autoridades administrativas responsáveis pela Secretaria de Controle Interno do
Ministério da Saúde e pelo FNDE que encaminhem ao Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena
de responsabilidade solidária, informações acerca das medidas implementadas para o atendimento das
determinações supra;
8.5. encaminhar à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Saúde e ao FNDE, cópia da última
instrução da Unidade Técnica, bem como do Relatório, Voto e Decisão; e
8.6. determinar à SECEX/PA que proceda ao acompanhamento da implementação das determinações
acima efetuadas.
Ata n° 30/98 - Plenário.
•

10. Data da Sessão: 29/07/1998-Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

MARCOS VINICIOb VILAÇA
Ministro-Re tor

Tribunal de Contas da União

GRUPO I - CLASSE V - Plenário
TC-450.045/98-6
TC-450.046/98-2
Ementa: Representação. Conhecimento. Comunicação e remessa de cópia
do Relatório, Voto e Decisão ao interessado. Arquivamento dos processos.

1-Natureza: Representação
2-Unidade: Comissão de Aeroportos da Região Amazônica — COMARA
3-Interessado: Justiça do Trabalho da 8 Região — Junta de Conciliação e Julgamento de Santarém/PA
4-Parecer da Unidade Técnica: No TC-450.045/98-6, a 3' SECEX emitiu o seguinte parecer (f 10):
"Tratam os autos de comunicação da Junta de Conciliação e Julgamento de Santarém,
Justiça do Trabalho da 8a Região, sobre reclamação trabalhista interposta pelo Sr. José do Nascimento
Barros em desfavor da União, representada pela Comissão de Aeroportos da Região Amazônica —
COMARA, Ministério da Aeronáutica, ante o não pagamento de diversas parcelas remuneratórias devidas
ao reclamante.
A matéria abordada no presente processo encontra vasta jurisprudência no âmbito desta
Corte de Contas, como consubstanciado nas Decisões n° 097/91, Ata n° 38/91, Sessão Plenária de
14.08.91 e n° 129/96, Ata n° 12/96, Sessão Extraordinária do Plenário de 21.03.96. Deve-se mencionar
ainda o TC n° 800.103/97-1, que, versando sobre reclamação trabalhista interposta contra a COMARA,
não logrou alterar a jurisprudência deste Tribunal.
Ante o exposto e, mormente, não havendo elementos novos que justifiquem a alteração
do entendimento até então adotado por este Tribunal, proponho:
I - conhecer da matéria tratada no presente processo como Representação (art. 39 da
Resolução TCU n° 77/96);
II - comunicar ao ilustre signatário, Excelentíssimo Senhor Juiz Lucio Vicente
Castiglioni, de que o assunto em pauta tem conexão com julgados precedentes desta Corte,
consubstanciados nos TC' s 013.773/91-7 (Decisão n° 097/91, Ata n° 38/91, Sessão Plenária de 14.08.91),
007.961/94-4, 007.962/94-0, 007.963/94-7, 007.964/94-3 e 007.965/94-0 (constantes da Relação n° 19/94,
Ata n° 31/94, Sessão da 2' Câmara de 08.09.94), 006.470/95-5 (Decisão n° 129/96, Ata n° 12/96, Sessão
Extraordinária do Plenário de 21.03.96), 006.235/96-4 (Decisão n° 698/96, Ata n° 43/96, Sessão Plenária
de 30.10.96), 004.605/96-9 (Decisão n° 804/96, Ata n° 50/96, Sessão Plenária de 04.12.96), 012.623/96-2
(Decisão n° 21/97, Ata n° 03/97, Sessão Plenária de 29.01.97), 005.024/96-0 (Decisão n° 226/97, Ata n°
15/97, Sessão Plenária de 30.04.97), 005.025/96-6 (Decisão n° 227/97, Ata n° 15/97, Sessão Plenária de
30.04.97), 003.320/97-9 (Decisão n° 659/97, Ata n° 38/97, Sessão Plenária de 29.09.97) e 800.103/97-1
(Relação n° 17/98, Ata n° 17/98, Sessão de 02.06.98 da i a Câmara), não sendo visualizados elementos
novos que motivem alterações no entendimento até então adotado por este Tribunal;
III - remeter cópia do Relatório, Voto e Decisão ora adotados à autoridade indicada no
item II supra; e
IV - determinar o arquivamento do presente processo."
No TC-450.046/98-2, referente à reclamação trabalhista interposta pelo Sr José dos Santos
Viana, a Unidade Técnica manifestou-se nos mesmos termos (f 09).
É o relatório.
VOTO

Por seus fundamentos, acolho os pareceres da 3' SECEX e Voto por que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto ao Plenário, tendo em vista que o TCU entende que " poderá, quando
absolutamente necessária, haver a contratação de serviços de terceiros ou pessoas jurídicas, para a
execução de serviços imprescindíveis e diretamente ligados à execução do objeto (dos convênios), sendo
Min_mv117\C:\Votos\450045986.dot
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DECISÃO N° 4 7 4 /98 - TCU - Plenário

Processos n's TC-450.045/98-6 e 450.046/98-2
Classe de Assunto: V - Representação
Interessado: Justiça do Trabalho da 8a Região - Junta de Conciliação e Julgamento de Santarém/PA
Unidade: Comissão de Aeroportos da Região Amazônica - COMARA
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: 3 a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. com fundamento no art. 39 da Resolução TCU n° 77/96, conhecer da matéria tratada nos
presentes processos como representação;
8.2. comunicar ao Excelentíssimo Senhor Juiz Lucio Vicente Castiglioni que o assunto em pauta tem
conexão com julgados precedentes desta Corte, consubstanciados nos TC's 013.773/91-7 (Decisão n°
097/91, Ata n° 38/91, Sessão Plenária de 14.08.91), 007.961/94-4, 007.962/94-0, 007.963/94-7,
Câmara de
007.964/94-3 e 007.965/94-0 (constantes da Relação n° 19/94, Ata n° 31/94, Sessão da
08.09.94), 006.470/95-5 (Decisão n° 129/96, Ata n° 12/96, Sessão Extraordinária do Plenário de
21.03.96), 006.235/96-4 (Decisão n° 698/96, Ata n° 43/96, Sessão Plenária de 30.10.96), 004.605/96-9
(Decisão n° 804/96, Ata n° 50/96, Sessão Plenária de 04.12.96), 012.623/96-2 (Decisão n° 21/97, Ata n°
03/97, Sessão Plenária de 29.01.97), 005.024/96-0 (Decisão n° 226/97, Ata n° 15/97, Sessão Plenária de
30.04.97), 005.025/96-6 (Decisão n° 227/97, Ata n° 15/97, Sessão Plenária de 30.04.97), 003.320/97-9
(Decisão n° 659/97, Ata n° 38/97, Sessão Plenária de 29.09.97) e 800.103/97-1 (Relação n° 17/98, Ata n°
17/98, Sessão de 02.06.98 da la Câmara), não sendo visualizados elementos novos que motivem
alterações no entendimento até então adotado por este Tribunal;
8.3. remeter cópia do Relatório, Voto e Decisão à autoridade indicada no subitem anterior;
8.4. determinar o arquivamento destes processos.
Ata n° 30/98 - Plenário.

r

Data da Sessão: 29/07/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin: e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

ÇS4s
HOMERO SANTOS
Presidente

MARCOS V[NIÇ1IOS VILAÇA
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE V - PLENÁRIO
TC 675.047/96-0
NATUREZA: Relatório de Auditoria
ENTIDADE: Governo do Estado de Sergipe - SERGIPORTOS - Obras de
estabilização do Molhe da Atalaia Nova e Proteção Frontal da Praia da
Coroa do Meio, em Aracaju
INTERESSADO: Tribunal de Contas da União
EMENTA: Relatório de Auditoria já apreciado. Acompanhamento das
determinações exaradas. Resultados da ação fiscalizatória expressivos em
termos de economia de recursos. Resultados ainda não inteiramente
alcançados. Novas determinações. Envio de cópia da Decisão, Relatório e
Voto ao Presidente da SERGIPORTOS, Caixa Econômica Federal,
EMBRATUR, CISET/MARE e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.

•

Trata o presente de relatório de auditoria realizada nas obras de estabilização do Molhe' da
Atalaia Nova, em Barra dos Coqueiros e Proteção Frontal da Praia da Coroa do Meio, em Aracaju, com o
objetivo de verificar a execução das referidas obras e os motivos de paralisação das mesmas.
Submetido o relatório à apreciação deste Plenário, em 30.10.1996, foi prolatada a Decisão
n° 694/96, na qual foram exaradas diversas determinações ao Governo do Estado de Sergipe,
CISET/MARE, Caixa Econômica Federal, entre outras.
Em 27.10.1997, determinei à SECEX/SE, mediante despacho, que informasse acerca do
cumprimento das determinações, uma vez que os prazos fixados já haviam, há muito, se esgotado.
A bem elaborada instrução do Analista Sérgio da Silva Mendes, parcialmente reproduzida
abaixo, analisa, item a item, os efeitos da deliberação em acompanhamento.
Ressaltamos que foi expedido o Oficio 316/97, de 14/11/97 (anexo às fls. 150/151),
"2encaminhado à CISET/MARE para que esta informasse em que estágio encontram-se as medidas de sua
alçada, até o momento não respondido.
3

-

Quanto aos demais itens da Decisão supracitada, para que o acompanhamento seja mais efetivo,
este relato será elaborado a seguir de cada item que a compõe, como segue:
a) Item 8.1 - 'ao Governo do Estado de Sergipe que:'

a. 1) '8.1.1- reexamine a viabilidade técnica dos projetos em curso para a conclusão das
obras, como requisito essencial para a liberação de novos recursos federais';
Foi-nos fornecido um trabalho inicial feito pela empresa PLANAVE S/A quanto a
efetividade das obras realizadas, bem como quanto aos novos rumos que poderiam tomar. Destacamos a
conclusão pela recessão da linha da proteção à posição batimétrica (-1,00) e a necessidade de se fazer
Molhe - estrutura marítima enraizada em terra, e que pode servir de quebra-mar.
MINHGS-457\ C DOCUMENTORDOCS-67504796
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novo modelo matemático com os novos dados dinâmicos da foz, agora sob os efeitos do Molhe de 800 m,
com a proteção frontal e seus espigões, a pequena praia formada ao lado sul do molhe, etc. Em que
pese a sugestão da PLANAVE (tais estudos são extremamente onerosos, além de serem realizados pela
mesma), a SERGIPORTOS optou pelo monitoramento visual e estudos empíricos (e não de
comportamento simulado, como é o caso do modelo matemático). Entendemos que, dadas as
experiências pretéritas em relação ao problema, os técnicos da SERGIPORTOS possuem conhecimento
suficiente para determinar os novos rumos da obra. O ideal seria logicamente contar com todos os
estudos possíveis (modelo matemático, modelo reduzido, etc), entretanto a questão financeira é óbice
para tal escolha. Poderíamos fazer um paralelo com a situação da SERGIPORTOS, qual seja: está ela
agindo como um médico que conta com menos recursos tecnológicos e mais com sua experiência, mas
nem por isso deixa seu paciente sem uma solução terapêutica adequada, apesar de mais demorada e com
possibilidade maior de falhas.
Quanto a resultados práticos do reexame vide letra 'a.2' abaixo.

•

a.2) '8.1.2- implemente medidas para o barateamento dos custos do empreendimento (item
4.9, fls. 15/17), visando atender ao art. 30 c/c o art. 12 da Lei 8.666/93';
Este item reporta ao relatório, pelo que devemos transcrever e comentar medida por
medida:
Item 4.9 do Relatório - letra a) 'aproveitamento na construção frontal e do molhe de
pedras atiradas nas obras emergenciais da Coroa do Meio: com isto eliminar-se-iam os custos de
extração, de transporte, de estoque. Estimamos em R$ 13,00 a economia por m 3 de pedra extraída das
obras emergenciais. Não temos o volume de pedras disponíveis, mas caso haja 50.000 m 3, o que
achamos muito provável, a economia seria de R$ 650.000,00.'
Quanto a este item a SERGIPORTOS, durante nossa inspeção, realizou levantamento de
custos e medição do volume de material pétreo, chegando às seguintes conclusões:
que existem, para eles, cerca de 9.000 m 3 de pedras nas obras emergenciais, sendo que
deste quantitativo seriam aproveitáveis cerca de 60% (5.400 m3);
que o custo para retirar as pedras e arrumá-las no enrocamento seria de R$ 40,00 por
/71

3
;

A isto podemos acrescentar:
que seriam necessários cerca de 6.000 m3 de areia para preencher os vazios deixados
pelas pedras;
que o m 3 de areia custa R$ 7,06;
• que o m 3 de pedra da OAS custa R$ 88,26.
Pode-se, então, chegar a uma economia de R$ 218.244,00 pelo uso da jazida de pedras
existente no local. Cumpre ressaltar que o quantitativo levantado pela SERGIPOR TOS não foi por nós
conferido.
Item 4.9 do Relatório - letra b) 'recessão do alinhamento da costa da Coroa do Meio:
além da vantagem de dar maior distância entre as margens do rio (diminuindo tensões) e afastar mais a
proteção frontal do talvegue2, vemos a questão econômica. Com o recuo haverá menos: aterros, obras
de reconstrução de pistas, drenagem, etc.'
Este trabalho foi implementado em vagaroso andamento, acelerado agora visto que o
ponto de inflexão está nos próximos metros da proteção. Para se ter uma idéia da economia basta dizer
que as seções do enrocamento3 são trapezoidais, ou seja, ao diminuir-se a profundidade acarreta
redução de uma área muito maior em pedras conforme demonstração a seguir:

2

talvegue - o canal mais profundo do leito de um curso de água.
enrocamento - maçico de predras arrumadas ou jogadas, destinado a proteger aterros ou estruturas dos efeitos da erosão.
MINHGS-457\C:DOCUMENTOS \DOCS-67504796
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ECONOMIA GERADA PELA INFLEXÃO DO ENROCAMENTO EM DIREÇÃO À COSTA
Seção Trapezoidal

Seção Trapezoidal

Os técnicos da SERGIPORTOS vêm a medida como viável, entretanto aguardam estudos
da PLANAVE S.A. ( empresa contratada para definir a nova linha da costa). Estudos preliminares da
citada empresa demonstram que 'para implantação da obra, novo alinhamento em função da posição
batimétrica (- 1,00) deverá ser definido, principalmente no trecho 'C'. Isto se dá pois, ainda segundo a
empresa , "constata-se que a linha de zero e (- 1,00) avançam sobre a margem caracterizando um
turbilionamento do fluxo de corrente (vórtices) na saída d'água da obra
Assim sendo, dados os volumes expressivos envolvidos, bem como as justificativas da
SERGIPORTOS, somos por que se conceda ao Governo de Sergipe 60 dias para a apresentação, a este
Tribunal, a EMBRATUR e ao Ministério do Planejamento e Orçamento, dos resultados finais dos estudos
retrocitados, determinando, ainda, a EMBI?ATUR que, vencido o prazo sobredito, sem a apresentação
dós estudos e conseqüente projeto de sua implementação, suspenda a liberação de parcelas de recursos
até o cumprimento do determinado na Decisão anterior.
Item 4.9 do Relatório - letra c) 'refazer a licitação tendo em vista que o preço do metro
cúbico das construtoras estão acima do mercado.'
Ver letra "a.3" do presente relatório de inspeção.
Item 4.9 do- Relatório - letra d) 'aceleração do ritmo: evitar-se-ia o efeito perau,
diminuindo o volume de pedras. Dificil quantificar.'
Com a diminuição da obra do Molhe da Atalaia Nova, constando apenas para a sua
conclusão, construindo-se o cabeço, tal preocupação ficará adstrita a referida parte da obra, que só
deverá ser iniciada com os recursos viabilizados para sua conclusão acelerada. Um acompanhamento
desta Corte em época próxima ao evento será oportuna para evitar desvios.
Item 4.9 do Relatório - letra e) 'eliminar afigura do estoque na obra da Coroa do Meio,
trabalhando com uma espécie de just in time', retirando os custos de recarregarnento no estoque e
transporte ao local de lançamento.'
Agora existe apenas um canteiro de obras, ou seja, apenas um estoque, tendo em vista que
as obras serão tocadas em separado e em seqüência, ou seja, primeiro executar-se-á as obras da
Proteção Frontal da Coroa do Meio e, por fim, a construção do cabeço do Molhe da Atalaia Nova. Tal
prática contribuiu para a redução dos custos, minimizando assim os efeitos de estoques pulverizados.
Item 4.9 do Relatório - letra f) 'adequação dos preços das pedras da Coroa do Meio e
da Atalaia Nova à distância real: hoje a Coroa do Meio apresenta uma distância média de transporte
(DM7) alegado de 96 km, enquanto a distância média das pedreiras é de 73 km. Já na Atalaia Nova a
DMT usada como justificativa está em 96 km, enquanto a proposta da OAS apresenta média de 84 km.'
A obra mais significativa passou a ser a da Proteção Frontal da Coroa do Meio,
respondendo agora por cerca de 80% das pedras lançadas no contrato ora em execução. A DMT
utilizada no edital para nortear as construtoras na composição de seus custos, em relação à obra citada
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foi de: Pedreira Cajaíba = 70 km; Pedreira Dinâmica = 60 km; Pedreira Capela = 90 km e Pedreira
São João = 60 km; gerando uma distância média de 70 km, como citado no Relatório de Auditoria.
Assim, tal retificação, efetivamente concorreu para a cotação de preços mais condizentes.
Item 4.9 do Relatório - letra g) 'a realização da licitação, agora como menor preço
poderia dar maior economia. Isto desde que a SERGIPORTOS tome medidas que aperfeiçoem o
julgamento e os critérios, por exemplo: trabalhar com BDI compatível com o tipo de obra, reavaliar a
questão das jazida de pedras, dividir o julgamento por itens (desde que os serviços sejam autônomos).'
O BDI conseguido nesta licitação é de 40%, portanto dentro do uso de mercado. A
questão da jazida de pedras foi redimensionada na presente licitação, adequando-se a DMT, colocando
as características necessárias das pedras a serem aplicadas e procedendo estudos para reaproveitamento
das pedras das obras emergenciais.
A questão do julgamento por itens, quando se tratassem de serviços autônomos, não foi
contemplada nesta licitação (Concorrência SERGIPORTOS 02/97). Entendemos que o lançamento de
pedras é autônomo em relação a areia de preenchimento, embora sua execução tenha que ser, até certo
ponto, concatenada. Feita a opção pelo julgamento único, por menor preço global, temos, em relação a
estes dois itens a .se inte conformação quanto às propostas apresentadas:
Valor CBPO
Valor OAS (vencedora)
Item
R$ 11.049.924,69
R$ 16.881.669,41
Pedras
R$ 13.624.617,60
R$
4.094.800,00
Areia de preenchimento
Como se vê a OAS, vencedora do certame, obteve sucesso na licitação tendo em vista seu
baixo custo quanto a areia de preenchimento, enquanto a empresa CBPO executaria as obras com
pedras por preço menor que a OAS em cerca de R$ 5.800.000,00. Não podemos afirmar se a OAS
trabalhou com custos reduzidos em areia, deixando seu lucro para a pedreira, o mesmo inversamente
aplicável à CBP0 (verificamos que a metodologia de extração da areia de preenchimento entre elas é
diversa, o que explica a divergência de preços. A primeira cotou preço compatível com dragagem sucção e recalque -, enquanto a segunda ofertou serviços de extração da areia em jazida e transporte
por caçambas). O fato é que a vencedora, na forma em que se encontra sua proposta, não poderá em
hipótese alguma executar apenas pedras e deixar a etapa de areia de preenchimento para um futuro
distante, sujeita a jamais se realizar. Tal preocupação tem fundamento dada a experiência anterior,
descrita no Relatório de Auditoria. Assim sendo, entendemos como medidas de prevenção a
possibilidade de prejuízos, que poderão ocorrer a depender da forma de execução cronológica da obra,
aliada a questão da liberação de recursos, as seguintes:
determinar a esta SECEX que acompanhe, através de inspeções bimestrais, a contar de
fevereiro de 1998, a progressão fisico:financeira da obra, gerando relatórios parciais a serem
encaminhados ao Gabinete do Ministro-Relator ao final da obra, exceção feita às inspeções em que
forem constatados desvios que mereçam a pronta ação corretiva do TCU;
alertar a EMBRATUR (empresa do Governo Federal que vem liberando, de forma
isolada, os recursos para a obra) sobre os efeitos de não financiar a obra por completo, dando às
liberações parciais destinação tão somente a pedras.
Item 4.9 do Relatório - letra h) 'reavaliar a questão dinâmica do local, podendo
inclusive chegar-se à conclusão de nova diminuição do molhe da Atalaia Nova, diminuição da proteção
marginal, etc.'
Foi optado, dado o comportamento positivo do Molhe da Atalaia Nova, que conseguiu
cumprir sua missão de conter o avanço do mar sobre a referida ilha e minimizar a ação das ondas a
montante (em relação à Coroa do Meio) em executar-lhe apenas o 'acabamento', evitando o solapamento
progressivo do molhe.
Apenas tal medida, cuja decisão está calcada na observação fisica do comportamento das
margens do rio, gerou uma diminuição de 95.981,30 m 3 de pedras lançadas. Adotando aqui os cálculos
da SERGIPORTOS de preços de pedra, atualizado até abril/97, para a construção do molhe, constante
do contrato anulado por este Tribunal, chega-se a uma economia de R$ 11.721.236,35 (R.5 122,12 por
m 3 seria o preço praticado pela OAS no contrato anulado).
MINHGS-457\C - DOCUMENTOS\ DOCS-67504796
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'8.1.3- realize nova licitação, tendo em vista a extinção dos contratos por decurso de
prazo e pelos preços excessivos que apresentam (fls. 25/32), ficando a aplicação de recursos federais
condicionada à implementação da retrocitada medida';
Foi realizado novo certame em 1997, através de concorrência pública, a qual, em seu
todo não apresenta falhas capazes de torná-la nula ou anulável, embora não esteja isenta de ressalvas
como: não publicação do extrato do edital no Diário Oficial da União, ausência de rubrica ou
assinaturas nas atas de recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e na ata de julgamento das
propostas (minimizada a falha pela publicação de seu resultado no Diário Oficial do Estado) e a
utilização de indicadores financeiros mínimos para habilitação que exigem não só a boa capacidade em
executar o contrato como uma excelente saúde financeira da empresa, consubstanciada na seguinte
exigência: liquidez corrente (AC/PC) igual ou maior que 2,5; endividamento total ( [PC + ELP] / AT)
igual ou inferior a 0,40; liquidez geral ( [AC + RLP] / [PC + ELP]) igual ou superior a 2,0; Liquidez
com Recursos Próprios ( [AC - PC] / PL ) igual ou superior a 0,50. Em que pese a especificação no
edital dos índices, vinculando objetivamente a análise financeira, deveria, dados os coeficientes elevados
utilizados, estar explicitada no processo de licitação as razões para optar por indicadores tão relevantes,
o que não foi feito. Repetimos que entendemos não ser fato que possa macular de forma substancial o
certame, até porque não houve impugnações quanto a isto por nenhuma das mais de 10 empresas que
adquiriram o edital.
Feita esta análise preliminar, os resultados da licitação vieram a confirmar duas
questões: que nossa assertiva anterior quanto ao sobrepreço (item 4.10.3 do Relatório de Auditoria - fls.
25/30 e item 8.2.1 da Decisão 694/96 - TCU - Plenário) tem fundamentos reais e a grande importância
da ação prévia e concomitante do TCU, quer antes de se iniciarem os contratos ou durante sua execução.
A tabela abaixo mostra bem o que afirmamos, cumprindo ressaltar antecipadamente que:
os valores dos contratos anulados pelo TCU, corrigido até abril de 1997 - data base de reajuste anual -,
são os encontrados pela SERGIPORTOS (anexo fls. 153) - que são menores que os cálculos por nós
efetuados (anexo fls. 135). Preferirmos esta solução por questões de divergência de metodologia de
cálculo de reajuste (pois consideramos para chegar aos preços de ABR/97 a variação percentual do
INCC coluna 35 entre março de 1994 a março de 1997, enquanto a SERGIPORTOS aplica a variação
entre abril de 1994 a abril de 1997). Vejamos
_
a referida comparação:
nova Economia
Preço Contrato Preço
Volume licitado
Item
concretizada
pelo concorrência
anulado
TCU (atualizado SERGIPORTOS pela ação do
TCU
abril/97 - data (Cone. 02/97)
do
base
contrato)
R$
R$ 122,12 R$ 88,26
40.000
m
3
molhe
pedras
1.354.400,00
Atalaia Nova
RS
R$
88,26
R$
125,66
105.233,70 m 3
pedras proteção
3.935.740,38
Coroa do Meio
R$
R$ 125,66 R$ 90,73
44.785 m3
de
Pedras
1.564.340,05
espigões
R$
R$ 48,81 R$ 7,06
580.000 m 3
de
Areia
24.215.000,00
Preenchimento
************** **************
Econom ia Total *************
R$
31.069.480,43
demonstra
a
relevância
da ação do
A economia, apenas neste item, de R$ 31.069.480,43
Tribunal, a qual, reafirmamos, não pode sofrer solução de continuidade nesta obra.
'8.1.4- não efetue pagamento a título de taxa de fiscalização que beneficie órgão ou
empresa estatal, tendo em vista o inciso I do art. 8° da IN/STIV 02/93';
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A licitação e contrato atuais não incluíram qualquer previsão para a referida taxa,
estando cumprida a Decisão desta Corte.
a.5) '8.1.5- envie, à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Administração e
Reforma do Estado, no prazo de 60 dias, a documentação comprobatória da regularização dos
pagamentos efetuados a maior à Construtora Limoeiro, referentes à aplicação incorreta de reajustes
contratuais relativos ao Convênio Portaria MIR 395/93, BMS n° 18 e 19';
Nada foi enviado, visto que a última fatura da referida empresa apenas foi retida, não
liberando o Governo de Sergipe os recursos para a devolução. Ver também letra 'b.2' a seguir.
Item 8.2 — 'determinar à Secretaria de Controle Interno ... CISET/MARE, que:
b. I) 8.2.1- instaure, no prazo de 30 dias, tomada de contas especial com vistas a
apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, diante das evidências
apuradas de superfaturamento nas obras de Proteção Frontal da Coroa do Meio e Construção do Molhe
do Pontal de Propriá , na Atalaia Nova/SE, executados parcialmente com recursos do convênio PT MIR
450/92; PT MIR 395/93, 761/89 MINTER, 745/90 MAS, 164/92 MAS, 722/92 MAS E aditivo, PT 416/93
MIR e PT 464/93 MIR e pelas informações prestadas de desaparecimento dos documentos que
ensejariam o exame dos fatos evidenciados';
A informação às fls. 125/126, 129 e 131 dão conta das providências adotadas por parte
da CISET/MARE em conjunto com a Coordenadoria-Geral do Grupo Técnico de Prestação de Contas.
Através do Oficio 3 I 6/97-SECEX-SE (anexo fls. 150/151) foi solicitada a renovação das informações já
prestadas, bem como esclarecer quanto a aspectos do Convênio 464/93 - MIR, ao qual a referida
Coordenação dava o "status" de atendimento ao TCU, entretanto reportava-se a tomada de contas
especial já arquivada nesta corte, mas cujo fato gerador (inexecução do plano de trabalho) é distinto
daquele inscrito na Decisão em estudo (superfaturamento).
b.2) '8.2.2- instaure, no prazo de 60 dias, se verificada a ausência da comprovação
referida no subitem 8.1.5, por parte do Governo do Estado de Sergipe, da regularização das
importâncias pagas a maior em virtude da aplicação incorreta de reajuste contratual com recursos do
convênio PT MIR 395/93, a respectiva tomada de contas especial';
Não consta Tomada de Contas Especial aberta para o caso. Os valores realmente estão
retidos, entretanto apenas em termos orçamentários, visto a SERGIPORTOS não dispor do financeiro,
não repassado pelo Governo do Estado/Secretaria de Transportes, portanto não devolvidos. Propomos
que se permita ao Governo do Estado, reformando pois os itens 8.1.5 e 8.2.2, que efetive a correção da
impropriedade dos reajustes indevidos através da aplicação dos recursos aqui em questão na própria
obra, pelos seguintes fatores: que os preços ora contratados estão dentro dos parâmetros esperados para
obras deste tipo e que o sucesso da obra depende do suficiente aporte de recursos. Sugerimos, ainda, a
concessão de 60 dias para que se efetive a liberação e aplicação dos recursos na obra. Vencido o prazo,
deverá a CISET/MARE providenciar o atendimento a este item da Decisão694/96 - Plenário (com
redação a ser reformulada).
Cumpre ressaltar que os recursos envolvidos somam R$ 207. 136,57, isto a preços de
Não tendo o Estado até o
fevereiro de 1996 (reajustado até 28/11/97 equivale a R$ 227.658,03).
momento efetivado a correção, cumpre alertar que o valor deverá ser corrigido monetariamente até a
data da efetiva aplicação, bem como não poderá ser lançado como contrapartida de novos convênios
para o empreendimento. Ver também letra "a.5" acima.
Item 8.3- 'enviar à Caixa Econômica Federal cópia das partes das peças processuais
que fazem referência à questão dos reajustes contratuais indevidos à Construtora OAS, com recursos
provenientes do contrato de financiamento 71081.003/89, para que a mesma tome as providências
cabíveis, informando a este Tribunal, no prazo de 90 dias sobre o seu andamento';
A Caixa Econômica Federal não havia tomado nenhuma providência em relação a
Decisão do TCU, consoante faz prova os documentos anexos às fls. 154/155, sob a alegação de que
estavam buscando normativos internos a amparar o referido pagamento com reajustes indevidos, o que
achamos pouco plausível.
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Como se observa no Oficio 184-CEF/SE (fls. 155) o valor, corrigido até 28/11/97, é de R$
360.572,19, bastante representativo para a obra. Assim, pelas mesmas razões dispostas na letra "b.2"
acima, propomos que se abra a possibilidade de que, ao invés de antecipar o vencimento da dívida,
quitando-a de forma imediata, que se conceda ao Estado os mesmos 60 dias para que devolva os
recursos ou os aplique efetivamente na obra, não podendo, ainda, ser o mesmo contado como
contrapartida de qualquer convênio.
d) Item 8.5- 'encaminhar cópia do presente Relatório, Voto e relatório de auditoria ao
Ministério do Planejamento e Orçamento - MPO, para que o mesmo condicione a liberação de recursos,
no caso de celebração de novos convênios para a obra em questão, ao cumprimento das providências
proposta nos autos, em especial a realização de novos estudos para as obras, novas licitações, ante a
extinção dos contratos, e implementação de medidas para baratear os custos do empreendimento';
Consta às fls. 123 o cumprimento a este item da Decisão.
Outras informações relevantes:
a obra encontra-se em andamento, tendo sido visitada por nós, tendo sido procedida,
inclusive, a 1" medição e pago, com recursos do Convênio da EMBRATUR (Convênio 38/96) e da
contrapartida estadual, o valor de R$ 1.369.530,74 (contrapartida embutida de R$ 250.000,00);
foi enviado novo plano de trabalho à EMBRATUR para liberação, sob o mesmo
convênio, no valor de R$ 2.222.226,01 (destes R$ 2.000.000,00 virão da EMBRATUR/PRODETUR);
o Convênio EMBRATUR 38/96, retrocitado, prevê um montante de recursos de RS
9.375.000,00 (sendo RS 7.500.000,00 do concedente). Sendo o valor do contrato da obra de R$
22.956.128,21, está comprovada a insuficiência do referido termo, devendo o concedente proceder de
duas formas: ou aditiva o convênio para dar-lhe números finais e garantir a execução do todo, ou inserir
o aumento da contrapartida do Estado, para o mesmo fim de execução. Caso assim não proceda
retornará esta obra ao estágio de inacabada, com grandes perdas ao erário.
é preciso, ainda, alertar a EMBRATUR que atue conforme o art. 17, seus incisos e
parágrafo único, da Lei 9.473/97 (LDO), agindo, pois, no sentido de centrar esforços orçamentários e
financeiros na referida obra, abstendo-se de dar início a outras sem o adequado tratamento desta.
4-

5-

Conclusão

Dos fatos expostos é possível chegar a um número exato de economia gerada pela
5.1atuação deste Tribunal, isto sem falar na possível recuperação de recursos conseguidas por força das
Tomadas de Contas Especiais. Abaixo estão descritos os itens que geraram economia ou recuperação:
R$ 11.721.236,35 (pela redução do molhe da Atalaia Nova, gerando queda no consumo
de pedras em 95.981,30 m 3 );
R$ 31.069.480,43 (pela redução de preços com a nova licitação, dada a anulação da
anterior por este Tribunal, gerando quedas de preços na ordem de 40% para pedras e 591,36% para
areia de preenchimento);
R$ 227.658,03 (reajustado até 28/11/97) - valor referente a reajustamento indevido
pago à Construtora Limoeiro e recuperado pela ação desta Corte;
R$ 360.572,19 ( reajustado até 28/11/97) - valor referente a reajustamento indevido
pago à Construtora OAS, com recursos de financiamento da Caixa Econômica Federal, e recuperado
pela ação do TCU;
R$ 218.244,00 (pelo uso das pedras atiradas nas obras emergenciais, já que o preço do
m 3 dessas pedras - colhidas, lançadas e arrumadas - é de R$ 40,00, enquanto que o custo do m3 da OAS,
para o mesmo serviço, é de R$ 88,26).
ECONOMIA TOTAL (OBTIDA PELA AÇÃO DO TCU) =
MINFIGS-457 \ C DOCUMEKTOS \DOCS-67504796

7

R$ 43.597.191,00

-58—

élivA;f‘
n. c5ant01
t.
Plenária
el"tir
Soc;etátla do

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

5.2- Recursos em risco:
• R$ 5.800.000,00 (aproximadamente) - relativos ao não julgamento das propostas por
itens. O perigo está na não execução da obra por completo, como já ocorreu no passado, e caso a
vencedora do certame, de maior preço nas pedras e de menor valor no item areia de preenchimento, seja
autorizada a executar apenas aparte de enrocamento, deixando de lado o item areia.
6-

Proposta de encaminhamento:

Pelo exposto permitimo-nos sugerir a divulgação dos resultados da ação do
6.1Tribunal de Contas da União, bem como, para agir sobre os fatos cujas providências não foram
adotadas a contento ou, ainda, para dar novas determinações no sentido de garantir a eficácia e
eficiência da aplicação dos recursos federais na referida obra, propomos, com fulcro nos art. 70 c/c os
0
arts. 71, "caput", e 74, II, da Constituição Federal e art. 3 da Lei 8.666/93 e da competência também
fixada no art. I° , inciso II, e seu 110 da Lei 8.443/92:
a) Determinar ao Governo do Estado de Sergipe que:
apresente, no prazo de 60 dias, a este Tribunal, a EMBRATUR e ao Ministério do
Planejamento e Orçamento, os resultados finais dos estudos para recessão da linha da costa, com
conseqüente inflexão do enrocamento de Proteção Frontal da Coroa do Meio, bem assim seu respectivo
projeto de execução, de modo a cumprir o item 8.1.2 da Decisão 694/96-TCU - Plenário, demonstrando,
ainda, a comparação de quantitativos entre a situação anterior e a redimensionada;
implemente, desde logo, o aproveitamento, na construção da proteção frontal, das
pedras lançadas em obras emergenciais, tendo em vista que o estudo apresentado pela SERGIPORTOS,
em cumprimento a Decisão 694/96 - TCU - Plenário, demonstrou ser a opção capaz de garantir
eficiência e economicidade dos recursos federais aplicados na obra;
b) Determinar à EMBRATUR que:
além da observância da Decisão 694/96 - Plenário - TCU, alo que os recursos
necessários ao término da obra, evitando danos ao erário e preservando a economicidade de seus atos,
devendo, pois, aditivar o Convênio 38/96, dando-lhe valores reais e definitivos em relação ao preço final
do empreendimento, agindo, também, conforme estabelece o art. 17, e seu parágrafo único, da Lei
9.473/97 (LD0);
quando da aprovação de planos de trabalho, atente para a execução do item "areia
de preenchimento", por ter sido este decisivo para a decretação da empresa vencedora da licitação,
evitando possíveis prejuízos pela conjugação de falhas na execução do contrato e demora na liberação
de recursos;
suspenda as liberações de recursos de convênios que tenham por objeto a obra da
Proteção Frontal da Coroa do Meio ou do Molhe da Atalaia Nova em caso do não atendimento, no
prazo, das determinações constantes das letras "a.]" e "a.2" desta Decisão;
b. 4) conceder prazo de 60 dias para que a EMBRATUR remeta a este Tribunal os
documentos que comprovem as providências adotadas para cumprir as letras "b. I" e "b.2" acima;
c) Determinar à SECEX/SE que acompanhe através de inspeções bimestrais, a contar de
fevereiro de 1998, a progressão físico7financeira da obra, devendo gerar relatórios parciais, e um
consolidado, encaminhando-os para a apreciação do Ministro-Relator apenas ao final da obra, exceção
feita às inspeções em que forem contatados desvios que mereçam apronta ação corretiva deste Tribunal;
6.2- Acrescentar ao final da redação dos itens 8.1.5 e 8.3 da Decisão 694/96 - TCU Plenário, o seguinte:
; admitindo-se a aplicação dos referidos valores impugnados nas
"8.1.5obras de Proteção da Coroa Meio e do Molhe da Atalaia Nova, não podendo tais recursos serem
computados como contrapartida, devendo a referida aplicação, após consumada, ser objeto de prestação
de contas, a ser remetida à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Administração e Reforma do
Estado, nos trinta dias seguintes ao pagamento;"
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; admitindo-se, alternativamente, a aplicação dos referidos valores
"8.3impugnados nas obras financiadas, não podendo tais recursos serem computados como contrapartida em
convênios, devendo a referida aplicação ser fiscalizada pela CEF, nos termos de suas normas internas de
controle de financiamentos;"
6.3- Conceder, ao Governo do Estado de Sergipe, 90 dias para que cumpra o determinado
nos itens 8.1.5 e 8.3, com redação alterada, encaminhando, no mesmo prazo, a este Tribunal a
documentação que comprove a devolução dos recursos ou a sua aplicação nas obras multicitadas;
6.4- Remeter cópia da presente Decisão, Relatório e Voto para: a Caixa Econômica
Federal, o Ministério do Planejamento e Orçamento, a EMBRATUR, Secretaria de Controle Interno do
Ministério da Administração e Reforma do Estado, o Governo do Estado de Sergipe, a SERGIPORTOS e
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional."
É o Relatório.

VOTO

•

Cumpre destacar no presente processo os efeitos da ação fiscalizatória deste Tribunal
concretamente manifestados e quantificados.
Ora, vejamos. Somente com a realização de nova licitação para o empreendimento em tela,
em virtude de determinação exarada por esta Corte de Contas, foi gerada uma economia de mais de R$ 30
milhões para os cofres públicos, segundo estimativa produzida pela SECEX/SE. Essa estimativa tende a
crescer se considerarmos os efeitos monetários de medidas que resultaram em corte de custos, adotadas a
partir do trabalho do TCU, e valores ainda pendentes de recuperação.
Fica assente a importância da ação preventiva e concomitante para a eficácia do controle
externo, bem como do Tribunal de Contas da União para o controle dos gastos públicos em todo o
território nacional.
Com efeito, a ação de uma só fiscalização realizada pode gerar beneficios enormes, seja em
termos de economia de recursos, melhoramento de rotinas ou processos gerenciais, fortalecimento de
controles ou correção de impropriedades. E não se diga que um trabalho em que não se verificam
irregularidades não é proveitoso para o Erário, pois com essa afirmação estar-se-ia desconsiderando o
efeito psicológico do controle( pelo qual o administrador sabe que seus atos podem ser inspecionados),
este não passível de quantificação em termos monetários, porém reconhecidamente importante para a
estabilidade de toda a Administração Pública.
No que se refere as propostas de mérito apresentadas pela Unidade Técnica, não me parece
ser a opção mais acertada acrescentar orientações complementares aos itens 8.1.5 e 8.3 da Decisão n°
694/96 — Plenário, pelas razões que passo a discorrer.
Efetivamente, embora o melhor encaminhamento para o problema relacionado a
determinação do item 8.1.5 seja aquele apresentado pela unidade técnica, que diante da retenção do
pagamento da fatura da empresa pelo governo do estado, busque a aplicação dos recursos correspondentes
na própria obra, a melhor forma de implementá-lo deve ser por intermédio de nova determinação nos
termos propostos.
Já em relação ao item 8.3, observo que a Caixa Econômica Federal encaminhou o oficio n°
184, de 24.11.98, ao Governo do Estado solicitando o recolhimento dos valores correspondentes, pelo que
entendo deva ser deixada no âmbito da empresa a solução da pendência, fixando-se o prazo de 90 dias
para que a entidade informe este a Tribunal acerca dos resultados.
Uma outra determinação a ser acompanhada é a contida no item 8.2.1, sobre a qual a
Unidade Técnica informa apenas que as providências tomadas pela Coordenadoria-Geral do Grupo
Técnico de Prestação de Contas do MARE estariam direcionadas a outra tomada de contas especial já
julgada por esta Corte de Contas.
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Acontece que a tomada de contas especial mencionada pelo MARE se referia a um possível
descumprimento de metas fisicas previstas no plano de trabalho de obra de estabilização do Molhe Atalaia
Nova, enquanto a determinação contida no item 8.2.1 objetiva a instauração de tomada de contas especial
em virtude de indícios de superfaturamento nas obras da Proteção Frontal da Coroa do Meio.
Eis que em 27.02 e 13.04 deste ano deram entrada neste Tribunal os Oficios n° 307/98COAUD/CISET/MARE, de 20.02.98, e n° 552/98-COAUD/CISET/MARE, de 07.04.98, encaminhando
os Oficios n° 438/98/CODIL/GTCON, de 05.02.98, e n° 825/98/CODIL/GTCON nos quais o
Coordenador-Geral do Grupo Técnico de Prestação de Contas do Departamento de Extinção e Liquidação
do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado aduz que foi reiterada diligência ao Governo
do Estado de Sergipe objetivando à apresentação da documentação complementar às prestações de contas
relacionadas ao empreendimento. Nos referidos expedientes, o Coordenador do MARE afirma que tão
logo expire o prazo dado ao Governo do Estado, ou haja atendimento às solicitações, será emitido parecer
conclusivo sobre as contas a ser enviado à CISET/MARE.
Assim, entendo que deva ser determinado à CISET/MARE que cientifique este Tribunal
acerca do cumprimento do item 8.2.1 da Decisão n° 694/96 - Plenário, no prazo de 90 dias, alertando-lhe
que a tomada de contas referente ao TC 675.202/95-7, já julgada por este Colegiado, não trata da questão
a que se refere o referido subitem 8.2.1.
Por último, considero que, diante das razões apresentadas pela Unidade Técnica, o
empreendimento deva continuar a ser monitorado por intermédio de inspeções trimestrais.
Diante de todo o exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
consideração deste Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 2 9' d e julho
1998.

HUMB TO GUIMARÃES
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 475 /98 - TCU - PLENÁRIO

1.Processo n°: TC 675.047/96-0
2.Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria
3.Interessado: Tribunal de Contas da União
4.Entidade: Governo do Estado de Sergipe - SERGIPORTOS
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: sEcEx / SE
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar ao Governo do Estado de Sergipe que aplique os valores referidos no item 8.1.5 da
Decisão n° 694/96 nas obras de proteção da Coroa do Meio e do Molhe da Coroa Vermelha, não podendo
tais recursos serem computados como contrapartida, e, no prazo de trinta dias após a aplicação, apresente
a respectiva prestação de contas à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Administração e
Reforma do Estado;
8.2. determinar ao Presidente da SERGIPORTOS que:
8.2.1. apresente a este Tribunal, no prazo de 90 dias, os resultados finais dos estudos para a recessão
da linha da costa e conseqüente inflexão do enrocamento de Proteção Frontal da Coroa do Meio, bem
assim como as providências adotadas, com vistas ao integral cumprimento do item 8.1.2 da Decisão n°
694/96 — Plenário;
8.2.2. analise o aproveitamento das pedras lançadas em obras emergenciais na construção da proteção
frontal da Coroa do Meio, informando a este Tribunal o resultado da análise e as providências adotadas no
prazo de 90 dias;
8.3. determinar ao Superintendente da Caixa Econômica Federal em Sergipe que cientifique este
Tribunal, no prazo de 90 dias, acerca do resultados das providências relativas ao ofício n° 184, de
24.11.97, da Superintendência de Negócios de Aracaju;
8.4. determinar à CISET/MARE que cientifique esse Tribunal acerca do cumprimento do item 8.2.1.
da Decisão n° 694/96 - Plenário no prazo de 90 dias, alertando-lhe que a tomada de contas especial
referente ao TC 675.202/95-7, já julgada por este Colegiado, não trata da questão a que se refere o
referido subitem;
8.5.determinar à SECEX/SE que acompanhe, por intermédio de inspeções trimestrais, a progressão
fisico-financeira da obra, encaminhando os resultados para apreciação ao final da obra ou quando
ocorrerem fatos relevantes que mereçam providências imediatas por parte deste Tribunal;
8.6. alertar à EMBRATUR:
8.6.1. acerca da necessidade de alocação de recursos suficientes para a conclusão do empreendimento
em questão, objeto do convênio n° 38/96, evitando-se prejuízos com obras inacabadas;
8.6.2. que na aprovação de planos de trabalho para a referida obra, deve ser observado o correto
emprego, tanto do material "areia de preenchimento" quanto do material "pedras", no que se refere aos
seus quantitativos, a fim de evitar um possível prejuízo não só do resultado da licitação como no próprio
custo da obra;
8.7. remeter cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentaram ao
Presidente da Sergiportos, Caixa Econômica Federal, EMBRATUR, Secretaria de Controle Interno do
Ministério da Administração e Reforma do Estado e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional.
Ata n° 30/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/07/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
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Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.
11.1

HOMERO SANTOS
Presidente
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GRUPO 1- CLASSE V - PLENÁRIO
TC 014.640/97-0
NATUREZA: Relatório de Planejamento de Auditoria
ENTIDADE: Ministério da Saúde
INTERESSADO: Tribunal de Contas da União

EMENTA: Relatório de Planejamento de auditoria. Programa de ação
na área de saúde pública no Brasil. Inclusão de Auditorias em órgãos,
estaduais e municipais gestores do Sistema Único de Saúde — SUS e
em órgãos formuladores de políticas para o Setor no Plano de
Auditorias para o 2° semestre/98. Determinações.

•

41,

Em Sessão de 05.11.1997, este Plenário, ao acolher proposição por mim formulada,
determinou à SEGECEX que, com o apoio da 4a SECEX, da SAUDI e da SEINF, coordenasse a
elaboração de um amplo programa de ação, contemplando providências de curto e médio prazos, na área
de saúde pública no Brasil, objetivando
a realização de um amplo diagnóstico da área de saúde no Brasil;
a introdução de mecanismos sistemáticos de acompanhamento, controle e avaliação
capazes de aferir com maior eficiência e tempestividade a aplicação dos recursos da área da saúde;
dar maiores condições para que a unidade técnica incumbida de acompanhar e fiscalizar
as ações inerentes à saúde pública possa de fato contar com os recursos humanos e tecnológicos
indispensáveis.
A SEGECEX constituiu Grupo de Trabalho sob sua coordenação com integrantes da 4a
SECEX, da SAUDI e da SEINF para efetivarem o planejamento do programa de ação proposto.
Preliminarmente, foi ressaltado por aquela equipe que a construção de um modelo
explicativo da área de saúde, um dos pré-requisitos para obtenção do diagnóstico previsto no
requerimento, "é tarefa árdua, principalmente pela multiplicidade dos subsistemas operacionais existentes
e sua interdependência com outras áreas de ação governamental, como a educação, a especificidade do
assunto, que em certas áreas exige conhecimentos médicos; o gigantismo da rede de prestadores de
serviços, dispersa em vasta área geográfica (cerca de seis mil entidades hospitalares, cinqüenta mil
prestadores individuais dispersos por cinco mil municípios); o montante de recursos envolvidos, cerca de
vinte bilhões de reais, bem como o grande volume de serviços prestados (aproximadamente um milhão de
internações e dez milhões de procedimentos ambulatoriais por mês "
Objetivando tornar factível a diagnose almejada, foram selecionadas, para análise, alguns
subsistemas que, no entender do Grupo, representam a parcela mais relevante da saúde pública no Brasil,
tendo sido observados critérios de materialidade e da sua influência sobre o sistema de saúde
Foram as seguintes as áreas temáticas escolhidas - Vigilância Epidemiológica
Medicamentos e Combate a Doenças
Vigilância Sanitária
- Saneamento
Assistência Ambulatorial e Hospitalar
Programas Especiais de Saúde
- Infra-Estrutura do SUS
Financiamento do SUS
Controle e Fiscalização
Formulação e Implementação de Políticas
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A seguir, transcrevo trecho do relatório de planejamento onde são demonstrados, de forma
sintética, os princípios que nortearam a escolha daquela áreas temáticas e da estratégia de execução dos
trabalhos.
"Os exames efetuados nesta fase conduziram à conclusão de que a área de saúde pública
no Brasil extrapola o âmbito do Ministério da Saúde, visto que a saúde tem como fatores determinantes e
condicionantes, entre outros, a alimentação, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda,
a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
No entanto, foram priorizados neste planejamento os órgãos integrantes da estrutura do
Ministério da Saúde, a Secretaria de Política Urbana do Ministério do Planejamento e Orçamento (coresponsável pela área de Saneamento) e as Secretarias e Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, a
despeito das competências de vários outros entes governamentais, cujas ações têm reflexo na qualidade
de saúde da população.
Verificou-se também que os subsistemas previamente selecionados configuram-se
adequados ao propósito do trabalho, uma vez que estariam contemplando os aspectos de promoção,
proteção e recuperação da saúde, ou seja, a integralidade das ações, em seus pontos mais relevantes e
críticos.
Ainda assim, detectou-se a necessidade de se adicionar à proposição original uma área
voltada para a formulação e a implementação de políticas, de modo a permitir a análise não somente de
diretrizes e planos, mas também das interrelações entre os diversos atores envolvidos nessa formulação.
Feitas estas considerações, a Equipe apresenta o resultado dos trabalhos executados com
base nas atribuições conferidas pela Portaria SEGECEX n° 01/98.
VISÃO GERAL

•

A Lei n°8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde - LOS) definiu o Sistema Único de Saúde - SUS
como o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidos pelo Poder Público,
além dos participantes da iniciativa privada, em caráter complementar.
Essas ações e serviços de saúde são direcionados a diversos campos de atuação que
incluem assistência terapêutica e farmacêutica, vigilância sanitária e epidemiológica, saneamento
básico, vigilância nutricional, meio ambiente, equipamentos, imunobiológicos e outros.
Como pilares do Sistema, estão estabelecidos, na Constituição Federal e na LOS, as
diretrizes e os princípios norteadores de toda a intervenção governamental, os quais consistem em:
universalidade de acesso aos serviços, em todos os níveis;
integralidade de assistência, isto é, ênfase tanto nos aspectos curativos, como naqueles
preventivos;
preservação da autonomia das pessoas;
igualdade da assistência à saúde;
direito à informação às pessoas assistidas;
divulgação das informações sobre o potencial e a utilização dos serviços;
utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de
recursos e orientação programática;
participação da comunidade;
descentralização político-administrativa;
integração, em nível executivo, das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;
conjugação de recursos financeiros, humanos, materiais e tecnológicos de todas as
esferas de governo;
I) capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis;
m) organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins
idênticos.
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A partir dos princípios acima elencados, torna-se possível identificar que os principais
objetivos do SUS são a formulação de políticas de saúde destinadas a promover a redução dos riscos de
doenças, bem como o acesso universal às ações e serviços, e a assistência às pessoas, com a realização
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
Para alcançar esses objetivos, o Sistema organiza-se de forma hierarquizada e
regionalizada, com direção única em cada esfera de governo, cujas competências encontram-se definidas
na já mencionada Lei Orgânica da Saúde.
Em conseqüência, o planejamento do SUS constitui um processo ascendente, do nível local
até o federal, em que são ouvidos os órgãos deliberativos do Sistema com o objetivo de proceder-se à
compatibilização da política de saúde com a disponibilidade de recursos nas três esferas de governo.
Os recursos financeiros do SUS são provenientes do Orçamento da Seguridade Social, de
outros orçamentos da União e, ainda, de outras fontes. Na esfera federal, esses recursos são
administrados pelo Ministério da Saúde e movimentados por intermédio do Fundo Nacional de Saúde.
Por sua vez, os recursos do Fundo Nacional de Saúde para cobertura das ações e serviços
de saúde, a serem implementados pelo Municípios, Estados e Distrito Federal, devem ser a estes
repassados de forma regular e automática, de acordo com os seguintes critérios:
perfil demográfico da região;
perfil epidemiológico da população a ser coberta;
características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área;
desempenho fisico, econômico e financeiro no período anterior;
níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais;
j) previsão do plano quinquenal de investimentos da rede;
ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo.
Entretanto, a Lei n°8.142/90, ao dispor sobre a participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área
da saúde, estabeleceu que, enquanto não fosse regulamentada a aplicação dos referidos critérios, seria
utilizado, para o repasse de recursos, exclusivamente o critério populacional, ou seja, a distribuição
segundo o quociente da divisão do total das disponibilidades pelo número de habitantes. Tal
regulamentação, ainda hoje, não se encontra implementada.
Cumpre ressaltar que o mesmo diploma legal condicionou a transferência regular e
automática de recursos federais para os Estados e Municipios à existência, nas respectivas esferas, de:
fundo de saúde;
conselho de saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto n° 99.438/90;
plano de saúde;
relatórios de gestão que possibilitem o controle da mesma;
contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; e
comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o
prazo de dois anos para sua implantação.
Por fim, verifica-se que, em todas as fases da gestão, o acompanhamento da execução das
políticas de saúde e da conformidade na aplicação dos recursos cabe aos órgãos colegiados do SUS, os
conselhos de saúde, e também ao Ministério da Saúde, por meio de seu sistema de auditoria, sem
prejuízo da atuação do Controle Interno e Externo.
O panorama ora traçado permite concluir que o exame do Sistema Único de Saúde deve
englobar as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como envolver questões
gerenciais como planejamento, funcionamento e controle. Portanto, a realização de um diagnóstico na
área de saúde pública no Brasil necessita enfocar cada um desses aspectos."
Em seguida, foi apresentado um detalhamento daquelas áreas temáticas, englobando
conceitos, legislação aplicável, órgãos responsáveis e ações executadas.
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Cabe registrar que foram elaborados pelo Grupo de Trabalho procedimentos de auditoria
para cada uma daquelas áreas, envolvendo a descrição dos levantamentos, análises e avaliações que
deverão ser empreendidas visando atingir os objetivos formulados.
As propostas do Grupo de Trabalho para dar cumprimento à diretriz estabelecida pelo
Plenário, consubstanciada na alínea "a" do Requerimento por mim formulado, incluem, num primeiro
momento, um elenco de auditorias e levantamentos abrangendo diversos órgãos públicos federais,
estaduais e municipais gestores do Sistema Único de Saúde, incluindo aqueles formuladores de políticas
para o setor.
De acordo com a proposta, serão realizadas auditorias e levantamentos em Brasília, nos
Estados (avaliação da gestão estadual) e em 46 municípios selecionados (avaliação da gestão municipal)
Os municípios da amostra foram escolhidos dentre aqueles que atendiam as seguintes
condições:
estivessem habilitados as condições de gestão que permitem o recebimento automático de
recursos fundo a findo;
tivessem sido beneficiados com recursos dos programas selecionados para análise
relativas às diversas áreas temáticas;
tivessem representatividade sócio-econômica no Estado, e
- apresentassem perfil epidemiológico compatível com os programas de combate a doenças
selecionadas.
A seguir tentarei demonstrar, de forma sintética e obedecendo a ordem cronológica de
execução, as proposições do Grupo .
1° - Distribuição dos procedimentos para as SECEX nos Estados com vistas ao destaque
dos pontos duvidosos ou de difícil entendimento.
A equipe propõe a designação de servidores, preferencialmente AFCES que participaram
desta fase de planejamento, para supervisionarem as auditorias a cargo das SECEXs Estaduais.
Nesta fase inicial, tal grupo teria a função de esclarecer as dúvidas manifestadas.
Para racionalizar tal tarefa e objetivando a assimilação de todos os 'conceitos e
procedimentos por todas as Secretarias Estaduais, estão sendo propostas as seguintes alternativas:
reuniões setorizadas em determinadas Secretarias Estaduais, reunindo AFCEs das Unidades Técnicas
daquela região e a equipe de supervisão; teleconferência a ser realizada, a partir de Brasília, que poderia
contar, inclusive, com técnico da Secretaria de Assitência à Saúde do Ministério da Saúde; reunião geral,
em Brasília, com a participação da equipe supervisora e de 01 AFCE de cada Estado.
Nas fases posteriores, o apoio seria prestado por telefone, fax, e-mail, etc., mediante
plantão durante todo o período de execução.
2° - Teste dos procedimentos de auditoria elaborados.
Tendo em vista o ineditismo dos procedimentos, é proposta a realização de auditoria
inicialmente nos Estados do Rio de Janeiro e Sergipe, envolvendo a avaliação das gestões estaduais e da
gestão dos Municípios selecionados, objetivando testá-los.
A equipe reivindica a participação de alguns de seus membros nos testes em questão, por
meio de reuniões técnicas no período de preparação e ao final dos trabalhos, de forma a viabilizar os
ajustamentos necessários.
Tais auditorias deverão ser consideradas como integrantes do grupo de auditorias a serem
realizadas nos Estados.
3° - Elaboração de modelo padrão de Relatório para todas as auditorias.
4° - Execução das Auditorias, com duração estimada dos trabalhos de 25 dias úteis para
cada uma ( 05 dias para preparação, 10 dias para execução dos trabalhos de campo e 10 dias para
elaboração do relatório).
a) Em Brasília
É proposta a constituição de 06(seis) equipes, com 02(dois) AFCEs cada, de Unidades
Técnicas a serem definidas.
MIN-HOS-455 \ C:DOCUMENTOS \ DOC S-0 I 464097
4

myt

—67—

do Plonátle
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
•

43IeS"%otáxia

Gabinete Ministro Humberto Souto

A designação das equipes, conforme alvitrado, deverá ser efetuada em função da área
temática e não do órgão auditado.
Áreas Temáticas e Respectivos Órgãos Envolvidos
Vigilância Epidemiológica (FUNASA);
Medicamentos e Combate a Doenças (SPS, FUNASA, Sex/MS, OMS);
Vigilância Sanitária (SVS, FNS):
Saneamento (SEPURB, FUNASA, CNS, SPS):
Assistência Ambulatorial e Hospitalar (SAS, SPS, CNS, CIT e FNS);
O Programas Especiais de Saúde (SAS, SPS);
Infra-Estrutura do SUS (FNS, SAS, SPS, Sex/MS);
Financiamento do Sistema Único de Saúde (STN/MF, FNS, Sex/MS, SAS);
Controle e Fiscalização (DCAA/MS, CISET, MS, CNS),
Formulação e Implementação de Políticas (SPS, SAS, Sex/MS).
A única exceção, quanto a forma de execução, será da equipe que ficar responsável pela
auditoria na Secretaria e no Conselho de Saúde do Distrito Federal, que deverá efetuar as abordagens de
todas as áreas temáticas naqueles órgãos.
c) Nos Estados
De acordo com a proposta, será necessária a formação de equipes distintas para análise
da gestão de cada município e do Estado, no máximo de 03(três) para cada Unidade Técnica. Seriam
necessárias 46(quarenta e seis) equipes, uma para cada município selecionado, além de mais uma para
cada Estado, no total de 26 (vinte e seis), envolvendo 02 (dois) analistas cada. Diferentemente do que vai
ser realizado em Brasília, as equipes serão estruturadas em função do conjunto de órgãos envolvidos em
cada Município ou no Estado.
Órgãos a Serem Auditados
Secretarias Estaduais de Saúde — SES;
Conselhos Estaduais de Saúde — CNS;
Comissões Intergestores Bipartites — ClBs;
Coordenações Regionais da FUNASA,
Secretarias Municipais de Saúde — SMS;
O Conselhos Municipais de Saúde — CMS;
Instâncias Colegiadas Estaduais (área de Saneamento); e
Escritório de Negócios da CEF.

e

50 - Consolidação dos resultados, mediante análise do conjunto dos dados apurados e
avaliações.
É proposta a designação de 04(quatro) analistas, de Unidades Técnicas a serem
definidas pela SEGECEX, com prazo de 20(vinte) dias úteis para elaboração do Relatório Final do
Programa de Ação.
A Equipe de Trabalho propôs, ainda, a execução das seguintes atividades, que poderão ser
iniciadas imediatamente após a aprovação desta proposta:
"A área temática Financiamento do Sistema Único de Saúde tem, entre seus objetivos, a
avaliação do cumprimento das exigências legais relativamente à contrapartida, devida por Estados e
Municípios, dos recursos transferidos pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde. Tal verificação
deverá ser efetuada mediante o exame da execução orçamentária e financeira dos recursos destinados à
saúde nos orçamentos dos Estados e Municípios selecionados em comparação ao total repassado pelo
Fundo Nacional de Saúde nos mesmos períodos.
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Considerando que a fiscalização que compete ao TCU, relativamente à aplicação de
recursos públicos por Estado, Distrito Federal ou Município, é restrita àqueles valores repassados pela
União (art. 70, inc. w, da Constituição Federal), o que não é o caso da citada contrapartida,
entendemos que o levantamento dos dados junto às esferas estaduais e municipais, que possibilitará a
análise em questão, poderá ser feito por intermédio dos respectivos Tribunais de Contas dos Estados,
fazendo-se valer, para tanto, dos acordos de cooperação em vigor entre o TCU e aquelas Cortes de
Contas.
Tendo em vista que o período selecionado para essa verificação compreende os exercícios
de 1995 a 1997, contabilmente já encerrados, a solicitação da informação aos TCES poderá, s.m.j., ser
expedida de imediato, visando propiciar o tempo necessário à prospecção dos dados, bem como o seu
aproveitamento quando da consolidação de todos os trabalhos previstos.
De igual modo, e para o mesmo fim, poderá ser de pronto solicitado ao Fundo Nacional
de Saúde (procedimento previsto neste planejamento), por meio de diligência, o total de recursos
repassados naqueles anos aos Estados e Municípios selecionados.
A única limitação à adoção dessa estratégia, reside na inexistência de acordo de
cooperação entre o TCU e os Tribunais de Contas dos Estados de São Paulo e do Amapá. Não obstante,
entendemos que, a juízo da superior Administração, poderão ser solicitadas, àquelas Cortes, as
informações em apreço, independentemente da mencionada restrição. Os dados que porventura sejam
enviados poderão, a depender de seu conteúdo, agregar-se aos demais obtidos.
Outra providência que poderá ser adotada, a partir da aprovação deste plano, é a remessa
dos procedimentos elaborados às SECEX Estaduais, de maneira a proporcionar sua análise em tempo
adequado e anterior aos trabalhos de campo.
A metodologia proposta para as avaliações de determinadas áreas temáticas contempla a
análise de dados a serem extraídos de sistemas informatizados mantidos pelo Ministério da Saúde, em
especial do SAI/SUS e do SIH/SUS.
Em razão disso, foi incluído na presente Equipe um técnico da SEINF, incumbido
especificamente de fazer o levantamento dos recursos necessários à extração desses dados, bem assim de
efetuar as tratativas junto ao gestor dos mencionados sistemas, visando disponibilizar os relatórios em
tempo oportuno à Equipe de Supervisores, que ficará encarregada de sua análise em conjunto e em
confronto. Caso necessário, poderá remetê-los às equipes nos Estados ou demandar àquelas alguma
verificação específica decorrente dessa análise. Por isso, não há urgência na sua obtenção.
No entanto, considerando que a missão a cargo desta Equipe encerra-se com o presente
relatório e que as atividades atribuídas ao referido técnico deverão perpetuar-se por mais algum tempo,
aproximadamente um mês, faz-se mister seja o mesmo autorizado, ou designado, a dar continuidade ao
levantamento daquelas informações. Tal tarefa deverá ser feita sob supervisão da 40 SECEX.
Por fim, em função do não-recebimento pela Equipe, até esta data, de algumas
informações solicitadas na fase dos levantamentos preliminares, é necessário que seja definida a
Unidade Técnica que ficará encarregada de receber e agregar essas informações ao processo, bem assim
dar continuidade à preparação dos papéis de trabalho. Para tanto, sugerimos seja a4" SECEX
incumbida da tarefa, conjuntamente com a SAUDI e a SEINF, no que se revelar necessário."
Nas considerações finais foi registrado que , em que pese todas as ações empreendidas
terem sido direcionadas no sentido de dar condições à realização do "amplo diagnóstico da área de saúde
no Brasil", constante do item "a" do meu requerimento, chegou-se à conclusão que algumas daquelas
ações poderão contribuir para o atingimento da diretriz inserta no item "b", qual seja "a introdução de
mecanismos sistemáticos de acompanhamento, controle e avaliação capazes de aferir com maior
eficiência e tempestividade a aplicação dos recursos da área da saúde".
São elas: os procedimentos de auditoria elaborados, que dados o seu detalhamento e
abrangência, constituem o protótipo de um Manual de Auditoria na Área da Saúde, e a previsão, neste
trabalho, de uma "nova forma de análise das gestões descentralizadas do SUS, mediante o exame
comparativo e parametrizado da produção ambulatorial e hospitalar de Estados e Municípios. Caso se
MIN-HGS-455\C:DOCUMENTOS‘DOCS-01464097
6

- 69 -

C5afiti*

sect 3táxia

?tonal%

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

revele, na prática, eficaz tal metodologia, as rotinas e instrumentos utilizados para a extração de dados
poderão ser adotados pelo Tribunal, dentro de uma perspectiva de acompanhamento mais efetivo da
utilização dos recursos federais na saúde e dos resultados obtidos".
Outra constatação da equipe, que no seu entender poderá auxiliar na identificação daqueles
mecanismos, originou-se da Comunicação que fiz ao Plenário em Sessão de 06.05 1998, na qual formulei
sugestão, acatada, de que fosse solicitada à Secretaria Federal de Controle e ao Departamento de
Controle, Avaliação e Auditoria do Ministério da Saúde informações acerca dos mecanismos e
respectivos resultados do controle efetuado por aqueles órgãos, relativamente aos recursos repassados
diretamente do Fundo Nacional de Saúde aos fundos estaduais e municipais de saúde
Considerando que, em decorrência, serão desencadeados estudos sobre a adequação da
modalidade de prestação de contas daqueles recursos, hoje prevista em atos normativos infra-legais,
concluiu a equipe que "as informações remetidas pelos órgãos de controle do Poder Executivo
retromencionados, bem assim a sua análise, poderão se juntar às conclusões deste trabalho, com vistas ao
estabelecimento, se for o caso, de novas sistemáticas de controle".
Com relação ao contido no item "c" , os analistas entendem que trata-se de questão de
cunho gerencial cuja decisão está a cargo de instâncias superiores, a qual poderá ser subsidiada pelas
conclusões deste trabalho.
A Secretária de Controle Externo da 4' SECEX e a Secretária de Auditoria e Inspeções
substituta manifestaram concordância com o planejamento apresentado, propondo, com respeito à reunião
alvitrada com integrantes das equipes das SECEX estaduais, que seja realizada em Brasília, por ser mais
viável em termos operacionais.
É o relatório.
VOTO
Como já comentado no Relatório que antecede este Voto, em Sessão de 05 11.1997 foi
aprovada a realização de um amplo diagnóstico da área de saúde no Brasil. Nesta assentada, levo ao
conhecimento deste Plenário, para apreciação, os trabalhos até então desenvolvidos e as ações previstas
para implementação neste 2° semestre.
Cabe ressaltar que no requerimento que originou a elaboração do programa de ação ora
analisado registrei, diante da relevância da questão da saúde pública no Brasil, a necessidade de um
esforço conjunto das Unidades Técnicas e dos próprios colegiados desta Corte para que seja dada a
prioridade que a área requer.
Naquela oportunidade, reafirmei ser imprescindível a adoção urgente de medidas capazes
de resolver a deficiência existente na 4' SECEX, unidade técnica cuja clientela os órgãos e entidades do
Ministério da Saúde integram, que não dispõe dos meios indispensáveis ao desempenho eficaz das
tarefas que lhe compete
É necessário definir critérios objetivos, bem como desenvolver métodos sistemáticos de
fiscalização que possibilitem um acompanhamento, controle e avaliação tempestivos da utilização dos
recursos destinados para as atividades e projetos vinculados à área da saúde.
Para tanto, buscando encontrar subsídios que permitam melhor visualizar as providências
que deverão ser adotadas, sugeri que, inicialmente, fosse elaborado o referido diagnóstico.
Com relação ao Programa de Ação formulado, considero inteiramente adequada a
estratégia de atuação proposta.
Os levantamentos a serem realizadas englobam o Sistema Único de Saúde em suas
múltiplas facetas, como, por exemplo, as áreas de Assistência Ambulatorial e Hospitalar, Medicamentos e
Combate a Doenças, Vigilância Epidemológica, Infra-estrutura e Financiamento, dentre outras. Também
serão avaliadas a Formulação e Implementação de Políticas na área da saúde.
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A realização simultânea dos trabalhos fornecerá, ao final, um retrato da gestão dos recursos
destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde nas esferas federal, estadual e municipal no
âmbito do SUS.
Com respeito às propostas efetivadas tenho algumas ponderações a fazer.
Quanto a participação de membros do Grupo de Trabalho nos testes dos procedimentos de
auditorias a serem efetivados nos Estados do Rio de Janeiro e Sergipe (tais estados foram escolhidos em
função da previsão, para o 2° semestre, da realização de auditoria operacional nas respectivas gestões
locais do SUS), entendo que deverá ser implementada durante a execução e ao término dos trabalhos de
campo.
As dúvidas surgidas na fase de preparação poderão ser resolvidas via telefone, fax ou por
e-mail.
Para tanto, deverão ser designados 02 (dois) analistas dentre os integrantes da equipe de
supervisores a ser constituída pela SEGECEX Tal equipe também deverá ser responsável pela
elaboração do Relatório Final.
Após analisar os autos, concluí que nada obsta que seja realizada auditoria na Secretaria e
no Conselho de Saúde do Distrito Federal, também para teste dos procedimentos. A equipe responsável
deverá ser composta de, pelo menos, 01 membro do Grupo de Trabalho inicialmente formado.
Com relação à reunião técnica da equipe de supervisores com 01 AFCE de cada Estado,
para esclarecimento de dúvidas a respeito dos procedimentos de auditoria, bem como para perfeita e
uniforme assimilação dos conceitos e dos objetivos traçados, entendo, da mesma forma que as
responsáveis pelas 4a SECEX e SAUDI, que deverá concretizar-se em Brasília, após o teste piloto a ser
realizado. Entendo, também, que deverão participar integrantes das equipes que executarão as auditorias
aqui no Distrito Federal.
Cabe ressaltar que no Relatório Final a ser produzido deverão ser propostas medidas
objetivando o atendimento das diretrizes consignadas nos itens "b" e "c".
Registro, ainda, que no Plano de Auditoria para o 2° semestre/98, recentemente aprovado
por este Tribunal, foi estabelecida uma reserva técnica para inclusão destas auditorias.
Por fim, devo consignar a excelência do trabalho produzido pela equipe de analistas
integrantes da 4a SECEX, SAUDI e SEINF e da própria SEGECEX, tendo em vista a relevância e a
complexidade de todas as atividades desenvolvidas.
Diante do exposto, Voto no sentido de que este Tribunal adote a Decisão que submeto à
deliberação deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Al es de Souza, em
julho de 1998.

GUIMARÃES SOU O
inistro-Relator
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DECISÃO N° 47 6 /98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n°: 014.640/97-0
Classe de Assunto: V — Relatório de Planejamento de Autditoria
Interessado: Tribunal de Contas da União
Órgão: Ministério da Saúde
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SEGECEX, 4SECEX, SAUDI e SEINF
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — incluir no Plano de Auditorias para o 2° Semestre de 1998, auditorias nos órgãos federais,
estaduais e municipais a seguir relacionados, nos Estados e Municípios indicados no Anexo IV do
Volume I:
- Secretaria Executiva do Ministério da Saúde — Sex/MS
Secretaria de Políticas de Saúde — SPS/MS
Secretaria de Assistência à Saúde — SAS/MS
- Secretaria de Vigilância Sanitária — SVS/MS
- Fundo Nacional de Saúde — FNS/MS
- Fundação Nacional de Saúde — FUNASA/MS
- Conselho Nacional de Saúde — CNS/MS
- Comissão Intergestores Tripartite — CIT/MS
- Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria — DCAA/MS
- Secretaria de Controle Interno — CISET/MS
- Secretaria de Política Urbana do Ministério do Planejamento e Orçamento — SEPURB/MPO
- Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda — STN/MF
- Secretarias Estaduais de Saúde — SES
Conselhos Estaduais de Saúde — CNS
Comissões Intergestores Bipartites — CIBs
- Coordenações Regionais da FUNASA
Secretarias Municipais de Saúde — SMS
Conselhos Municipais de Saúde — CMS
Instâncias Colegiadas Estaduais (área de Saneamento)
- Escritórios de Negócios da CEF
Secretaria de Saúde do Distrito Federal
Conselho de Saúde do Distrito Federal e
- Gerências Estaduais do Ministério da Saúde
8.2 - autorizar a realização dos levantamentos no Rio de Janeiro, Sergipe e no Distrito Federal
anteriormente aos demais, para teste dos novos procedimentos de auditoria elaborados;
8.3 - autorizar a realização de uma reunião em Brasília, após o desenvolvimento dos testes descritos
no item 8.2, com a participação da Equipe Supervisora a ser designada, para esclarecimento de dúvidas
surgidas a respeito dos procedimentos de auditoria e visando, também, a assimilação homogênea dos
conceitos e dos objetivos traçados;
8.4 — determinar à SEGECEX que:
8.4.1 — designe equipe com as seguintes atribuições: supervisão dos trabalhos de auditoria,
elaboração de modelo(s) padrão(ões) de relatório(s), consolidação dos resultados e elaboração do
Relatório Final do Programa de Ação;
8.4.2 — renove a designação do técnico da SEINF anteriormente indicado para, sob a supervisão da 4a
SECEX, dar continuidade aos levantamentos dos dados e informações julgados necessários à execução
dos trabalhos;
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8.4.3 — designe os funcionários que executarão as auditorias em Brasília.
8.5 - determinar a 4a SECEX que, com o auxílio da SAUDI e da SEINF no que se fizer necessário,
receba e agregue ao processo as informações solicitadas durante os procedimentos preliminares e dê
continuidade à preparação dos papéis de trabalho;
8.6 — autorizar a promoção imediata de diligências por intermédio da Presidência desta Casa aos
Tribunais de Contas Estaduais, solicitando:
8.6.1 — a intervenção daqueles órgãos no levantamento dos dados relativos aos recursos despendidos
pelo Estado e pelos municípios selecionados (previsão e execução orçamentária) em contrapartida às
transferências federais no âmbito do SUS nos exercícios de 1995, 1996 e 1997;
8.6.2 — informações acerca da realização de auditorias e/ou fiscalizações acerca da utilização
daqueles recursos;
8.6.3 — informações acerca dos resultados alcançados nos trabalhos acima referidos, destacando se foi
verificado o descumprimento às disposições sobre contrapartida contidas nas Leis n° 8.931/94, 9.082/95 e
9.293/96, bem como as providências adotadas neste caso;
8.7 — autorizar a promoção imediata de diligência ao Fundo Nacional de Saúde, solicitando
informações acerca do total de recursos repassados nos exercícios de 1995, 1996 e 1997 aos Estados e aos
Municípios selecionados;
8.8 — autorizar a coleta de dados junto à Organização Mundial de Saúde - OMS no que se refere aos
procedimentos estabelecidos por aquele organismo para o combate a tuberculose, malária, hanseníase e ao
dengue;
8.9 — autorizar o levantamento de dados em unidades hospitalares credenciadas junto ao SUS; e
8.10 — autorizar a remessa dos procedimentos elaborados às SECEX Estaduais, de modo a
proporcionar sua análise em tempo adequado e anterior à reunião técnica a ser realizada em Brasília.
Ata n° 30/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/07/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.
11.2. Ministro que votou com ressalva: Carlos Átila Álvares da Silva.
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Presidente

Fui presente:
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Rep. do Ministério Público
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GRUPO 1- CLASSE V - PLENÁRIO
TC n° 1.675/98-2
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Sombrio/SC
INTERESSADO: Procuradoria da República no Município de
Criciúma/SC

EMENTA: Representação formulada pela Procuradoria da República no
Município de Criciúma/SC, com base em notícias veiculadas na impressa
local, acerca do provável desvio das verbas públicas repassadas à
Prefeitura Municipal de Sombrio/SC em razão do convênio celebrado
com a Delegacia Federal de Agricultura em Santa Catarina — DFA/SC.
Diligência. Não execução do objeto do convênio. Omissão na prestação
de contas. Convênio inadimplente. Determinação ao órgão repassador.
Ciência ao interessado.

Trata-se de representação formulada pela Procuradoria da República no Município de
Criciúma/SC, por meio do expediente à fl. 3, tendo em vista as notícias veiculadas na impressa local (fls. 4/6)
acerca do provável desvio das verbas públicas repassadas à Prefeitura Municipal de Sombrio/SC em razão do
Convênio n° 03/96 (Registro no SIAFI: 314.656) celebrado com a Delegacia Federal de Agricultura em Santa
Catarina — DFA/SC em 26/6/96, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), objetivando a execução de
drenagem no canal da Estiva do Rodrigues.
Em atendimento ao Despacho exarado à fl. 1, por meio do qual determinei o encaminhamento
dos autos à SECEX/SC para instrução e demais providências necessárias ao completo esclarecimento dos fatos
denunciados pela impressa em Santa Catarina, a Unidade Técnica realizou diligência junto à DFA/SC no
sentido de obter informações acerca da execução do convênio supracitado.
Em resposta à diligência, a Entidade encaminhou os elementos inseridos às fls. 13/65 dos autos
por meio dos quais esclarece que:
o objeto do convênio consistia na execução de drenagem no canal da Estiva do Rodrigues
que, àquela época, se localizava no Município de Sombrio/SC;
em virtude do desmembramento e emancipação do distrito onde se localizava o canal
supracitado, que passou a pertencer ao município recém-criado, Balneário Gaivota, o atual Prefeito de
Sombrio/SC, Sr. Leopoldo Alves da Silva, solicitou, em agosto/1997, a alteração do objeto pactuado de forma
que os recursos do convênio fossem utilizados na drenagem de outro canal, o do Rio da Lage;
ante a ausência de amparo legal, o pleito não pôde ser atendido;
considerando que o objeto do convênio não havia sido executado e que o prazo para sua
conclusão havia-se esgotado em 31/12/96, foi então solicitado à Prefeitura que procedesse à devolução da
importância transferida a título de convênio, devidamente corrigida na forma da lei;
- como o responsável não recolheu a importância devida, foi-lhe informado, por meio do Oficio
n° 1236, de 8/4/98, que a Prefeitura seria cadastrada como inadimplente perante os órgãos federais.
A Unidade Técnica, após analisar as informações encaminhadas pela DFA/SC e proceder à
consulta no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, verificou que, até aquele momento, não
havia ocorrido o registro da inadimplência do convênio no referido sistema nem o recolhimento pelo
responsável da quantia devida.
Dessa forma, propõe que seja efetuada determinação à DFA/SC no sentido de adotar as
medidas necessárias à instauração do procedimento de tomada de contas especial contra a Prefeitura Municipal
de Sombrio/SC, caso não tenham sido restituídos aos cofres da União os recursos oriundos do convênio em
questão, e que seja dada ciência da decisão a ser proferida nestes autos à autoridade representante (fls. 68/69).
MIN-HGS-455 C:DOCUMEKTOS‘DOCS-00167598

—74—
"

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

7if511\f‘'
,0
ro .

u. c‘
en
SEIGI etátla

60W'
1,1040

É o Relatório.
VOTO

Verifico, por meio de consulta ao Sistema SIAFI, que o convênio objeto da presente
representação encontra-se, atualmente, em situação de inadimplência, pelo valor total do convênio, ante a
omissão do responsável em prestar contas dos recursos transferidos pela DFA/SC à Prefeitura para a execução
do objeto pactuado.
Resta saber se o órgão repassador dos recursos já adotou as providências necessárias com
vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e
quantificação do dano, conforme estabelece o art. 8° da Lei n° 8.443/93.
Ressalto que a quantia repassada à Prefeitura Municipal de Sombrio/SC supera o limite mínimo
fixado no art. 1° da IN n° 18/97-TCU, para o exercício de 1998, a partir do qual a tomada de contas especial
prevista no art. 1° da IN n° 13/96-TCU deverá ser imediatamente encaminhada a este Tribunal para
julgamento.
À vista do expendido, acolho a proposta exarada pela Unidade Técnica e Voto por que o
Tribunal adote a Decisão que ora submeto à consideração deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 29 de julho de 1998.

/
HUMBER O GUIMARÃES SOUTO
Ministro-Relator
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DECISÃO N2 4 7 7 /98 - TCU — PLENÁRIO
Processo n2 : 001.675/98-2
Classe de Assunto: V - Representação
Interessada: Procuradoria da República no Município de Criciúma/SC
Entidade: Prefeitura Municipal de Sombrio/SC
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/SC
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
8.2 determinar à Delegacia Federal de Agricultura em Santa Catarina — DFA/SC, por intermédio da
Delegacia Federal de Controle de Santa Catarina — DFC/SC, com fulcro no art. 8 °, § 1 ° , da Lei n° 8.443/92,
que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência, instaure e encaminhe a este Tribunal, caso ainda não o
tenha feito, Tomada de Contas Especial em nome do Sr. Aldair Kozuchovski, ex-Prefeito Municipal de
Sombrio/SC, tendo em vista a omissão na prestação de contas dos recursos oriundos do Convênio n ° 3/96,
firmado em 26/6/96, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
8.3 encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à Delegacia
Federal de Agricultura em Santa Catarina — DFA/SC, para subsídio, e à Procuradoria da República no
Município de Criciúma/SC, para ciência; e
8.4 remeter o presente processo à SECEX/SC para que acompanhe o cumprimento da determinação
exarada no subitem 8.2 e adote as providências a seu cargo.
Ata n° 30/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/07/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), 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.

HOMERO SANTOS
Presidente

H

RTO GUIMARÃES SOU O
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE V - PLENÁRIO
TC n2 425.006/98-0
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Escritório de Representação do Ministério da Saúde no
Estado de Mato Grosso/MT
INTERESSADO: Plantão Administradora de Serviços Ltda

EMENTA: Representação contra decisão exarada pela Comissão
Permanente de Licitação do Escritório de Representação do Ministério
da Saúde em Mato Grosso em tomada de preços para contratação de
serviços de limpeza e conservação. Diligência. Audiência. Proposta
desclassificada por não atender às especificações do edital.
Conhecimento. Improcedência. Arquivamento.

•
Trata-se de representação formulada pela empresa Plantão Administradora de Serviços Ltda
contra decisão exarada pela Comissão Permanente de Licitação do Escritório de Representação do Ministério
da Saúde no Estado de Mato Grosso/MT — EREMS/MT na Tomada de Preços n° 2/96, relativa à contratação
de serviços de limpeza geral e conservação, com fornecimento de todo o material necessário.
Segundo a firma representante, a Comissão Permanente de Licitação desclassificou a proposta
apresentada por ela em virtude do não atendimento a alguns itens da Instrução Normativa n° 13/96 do
Ministério da Administração e Reforma do Estado - MARE e da Portaria n° 3.256/96 da Secretaria de
Recursos Logísticos e Tecnologia da Informação - SLTI do referido Ministério, e adjudicou os serviços à
empresa que ofertou o maior preço entre os participantes.
A Unidade Técnica, na instrução de fls. 82/85, propôs que os autos fossem acolhidos como
representação e que fosse promovida a audiência do Coordenador-Geral do Escritório de Representação do
Ministério da Saúde em Mato Grosso e do Presidente da Comissão Permanente de Licitação do referido órgão,
à época dos fatos, para que apresentassem razões de justificativas acerca da desclassificação da proposta
apresentada pela firma representante e da adjudicação do objeto da licitação à outra firma com preço superior
ao constante da proposta desclassificada.
Por meio do Despacho por mim exarado à fl. 86, autorizei a realização das audiências alvitradas
pela Unidade Técnica.
Em resposta, apenas o Presidente da Comissão Permanente de Licitação do ERMS/MT
encaminhou as justificativas solicitadas (fls. 91/92), por meio das quais esclareceu que a proposta apresentada
pela empresa Plantão Administradora de Serviços Ltda foi desclassificada tendo em vista os seguintes motivos:
0
- inobservância ao disposto no item 1.1.3.1 da IN n° 13/96-MARE e no art. 4 da Portaria n °
3.256/96-SLTI-MARE, por não conter Planilhas de Custos e Formação de Preços elaboradas para cada área
física;
cotação do preço mensal dos serviços por m2 de área a ser limpa efetuada em desacordo com
o art. 5 ° da Portaria supracitada;
ausência do complemento do Anexo II do Edital de Tomada de Preços n° 2/96, a que se
refere o Anexo II da IN n° 13/96-MARE.
Com relação à adjudicação do objeto da licitação à empresa vencedora do certame, o
Presidente da Comissão Permanente de Licitação esclareceu que a sua proposta foi a única que atendeu às
determinações constantes do edital e dos dispositivos legais.
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Ao analisar os esclarecimentos supracitados, a SECEXJMT entendeu que a Comissão
Permanente de Licitação agiu em conformidade com o edital e com a Lei n° 8.666/93 ao desclassificar do
certame licitatório a empresa Plantão Administradora de Serviços Ltda, tendo em vista a sua proposta não ter
sido elaborada em estrita observância às condições e exigências estabelecidas no Edital de Tomada de Preços
n° 2/96 no tocante às especificações contidas na IN n° 13/96-MARE.
Essas condições e exigências eram de pleno conhecimento da empresa representante, uma vez
que declarou, na sua proposta, que conhecia, aceitava e se submetia ao edital e seus anexos, segundo os
preceitos da Constituição Federal, da Lei n ° 8.666/93, do Decreto n° 2.031/96, que dispõe sobre a contratação
de serviços de vigilância e conservação no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional, e da própria IN n ° 13/96-MARE, que disciplina a matéria.
No tocante à ausência do complemento do Anexo II do edital, a Unidade Técnica fez uma
observação no sentido de que, ao contrário do informado pela Comissão Permanente de Licitação, tal
documento constava da proposta apresentada pela empresa representante, só que tinha sido elaborado de
forma incorreta, com a descrição dos índices em percentual e não em moeda.
Dessa forma, considerando que o art. 45 da Lei n ° 8.666/93 defini como vencedor da
concorrência aquele que apresenta proposta em conformidade com as especificações do edital ou convite e
oferta o menor preço, a Unidade Técnica propõe por considerar a presente representação improcedente, por
arquivar os autos e por enviar cópia da decisão que vier a ser adotada ao EREMS/MT, para conhecimento,
e à firma representante (fls. 120/122).
É o Relatório.
VOTO
Preliminarmente, observo que a presente representação preenche os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno c/c o art. 38 da Resolução n° 77/96-TCU, alterada
pela Resolução n° 110/98-TCU, razão pela qual deve ser conhecida, nos termos do art. 113, §1°, da Lei n°
8.666/93.
Quanto ao mérito, verifico que a argumentação expendida pela representante carece de
procedência, pois os critérios utilizados pela Comissão Permanente de Licitação para o julgamento da Tomada
de Preços n° 2/96, além de terem sido fixados pela legislação pertinente à contratação de serviços de vigilância,
de limpeza e conservação no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, foram
claramente definidos no edital.
A proposta da empresa representante foi desclassificada do certame licitatório tendo em vista
não ter sido elaborada de acordo com as condições e exigências contidas no edital, embora contivesse o menor
preço entre os ofertados pelos licitantes.
Finalmente, faz- mister ressaltar que o complemento do Anexo II do Edital a que se refere a
Comissão Permanente de Licitação diz respeito ao Anexo II da Portaria n° 3.256/96-SLIT/MARE (fl. 62),
utilizado no cálculo da composição final do preço mensal por m 2, a ser apresentado nas propostas, de cada
área fisica. Assim, ao contrário do que afirmou a Unidade Técnica, a proposta da empresa representante
também foi omissa quanto à apresentação desse demonstrativo.
Dessa forma, não assistindo razão ao requerente, acolho o Parecer da Unidade Técnica e Voto
por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à consideração deste Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro L ciano Brandão Alves de ouza, em 29 de julho de 1998.

HUMB O GUIMARÃES SOU
Ministro-Relator
MIN-HGS-455\ C:DOCUMENTOS \ DOCS-42500698
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DECISÃO N2 478 /98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n2 : 425.006/98-0
Classe de Assunto: V - Representação
Interessada: Plantão Administradora de Serviços Ltda
Entidade: Escritório de Representação do Ministério da Saúde em Mato Grosso/MT
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/MT
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 conhecer da presente representação, nos termos do disposto no art. 113, §1°, da Lei n° 8.666/93, em
face do preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 213 do RI/TCU c/c o art. 38 da
Resolução n° 77/96-TCU, alterada pela Resolução n ° 110/98-TCU, para, no mérito, considerá-la
improcedente, determinando, em conseqüência, o seu arquivamento;
8.2 dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à interessada e à
entidade representada.
9. Ata n° 30/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/07/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), 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.

HOMERO SANTOS
Presidente

HUMBE

MARÃES SI TO
Ministro-Relator
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GRUPO II- CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-015.305/97-0
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Caixa Econômica Federal/CEF
INTERESSADO: Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de
Brasília
EMENTA: Representação com base no § 10 do art. 113 da Lei n° 8.666/93.
Edital de Concorrência Pública n° 10/97. Aquisição de Vale Refeição pela
CEF. Taxa de Administração Negativa. Conhecimento. Improcedência.
Comunicação ao interessado. Juntada do processo às contas do exercício de
1997.

•
Adoto como Relatório parte do judicioso Parecer de autoria do Dr. Paulo Soares Bugarin,
Subprocurador-Geral do Ministério Público junto a esta Corte, in verbis:
"Trata-se de Representação formulada pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e
Similares de Brasília acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Pública n°
010/97, realizada pela Caixa Econômica Federal objetivando a contratação de empresas para o
fornecimento de vales (ou tíquetes) alimentação e/ou refeição aos seus empregados (fis. 01/19).
Questiona-se, no essencial, o teor do item 8.1.3 do ato convocatório (fl. 28), que permite
aos licitantes incluir em suas propostas a concessão à CEF de uma bonificação mensal a ser deduzida
do valor bruto da fatura emitida pela empresa e, pela fórmula de julgamento definida em seu item 9.5,
admite, no pagamento devido à contratada, a incidência de deságio variando entre 1% e 5% sobre o
valor de cada vale, configurando o que o signatário denominou de "taxa de administração negativa".
Primeiramente, ao contrário do entendimento da Unidade Técnica, verifica-se que a
Representação em análise preenche todos os requisitos de admissibilidade previstos no § 1° do art.
113 da Lei n°8.666/93, combinado com o art. 213, caput, do Regimento Interno do TCU, porquanto
versa sobre administrador sujeito à jurisdição deste Tribunal, está redigida em linguagem clara e
objetiva, contém o nome legível do signatário da petição, sua qualificação e endereço e está
acompanhada de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade argüida, devendo, portanto, ser
conhecida por esta Corte, para fins de exame da veracidade dos questionamentos feitos.
No mérito, as questões de fato e de direito suscitadas foram adequadamente analisadas e
refutadas pela 8' SECEX, com base nos elementos constantes do processo e na legislação aplicável à
espécie, nos termos da instrução de fls. 112/115.
Aliás, quanto aos aspectos jurídicos abordados na Representação, este Representante do
Ministério Público já se pronunciou sobre o assunto, por ocasião da sua intervenção nos autos do TC
n° 006.741/95-9, referente à mesma matéria que ora se aprecia, cujo Parecer encontra-se reproduzido
no item 23 do Relatório do Ministro-Relator daquele feito, inserido por cópia às fls. 96/111.
Naquela oportunidade, manifestamos nossa opinião no sentido de que, 'no pertinente às
licitações destinadas ao fornecimento de vales-refeição/alimentação, a admissão de taxas de
administração negatisins ou de valor zero, não implicará violação do disposto no art. 44, § 3°, da Lei
n° 8.666/93, por não- estar caracterizado, a priori, que essas propostas sejam inexeqüíveis, devendo•
ser averiguada a compatibilidade em cada caso concreto, a partir de critérios objetivos previamente
definidos no edital.' (/1 108, item 26).
Min-ca_132-cs \ :relatórios \01530597
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De modo que, em relação a essa questão, não se vislumbra nenhuma ilegalidade no edital
7.
da Concorrência Pública n° 010/97, executada pela Caixa Econômica Federal. Ao contrário, ele está
em consonância com a orientação emanada da Decisão n° 38/96 do Plenário deste Tribunal,
proferida no referido processo TC n° 006.741/95-9, Ata n° 05/96 (fl. 96), tornando-se dispensáveis
comentários adicionais a respeito".
Feitas essas considerações, o Ministério Público, dissentindo em parte da Unidade Técnica que se posicionou pelo não conhecimento da Representação e seu conseqüente arquivamento - manifestase no sentido de ser conhecida a presente Representação, por preencher os pressupostos de admissibilidade
prescritos no art. 113, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93 c/c o art. 213, caput, do Regimento Interno desta Corte,
para, no mérito, considerá-la improcedente, uma vez que as irregularidades apontadas não restaram
caracterizadas, conforme demonstrado nos autos, devendo ser comunicado ao interessado o inteiro teor da
decisão que vier a ser proferida, acompanhada do relatório e voto que a fundamentarem, sem prejuízo de
se juntar, oportunamente, o processo às contas da Caixa Econômica Federal relativas ao exercício de
1997, para exame em conjunto e confronto.
É o Relatório.
VOTO
A documentação encaminhada atende aos requisitos constantes do art. 113, § 1°, da Lei n°
8.666/93, c/c o art. 213, caput, do Regimento Interno do Tribunal, merecendo, portanto, ser conhecida
como Representação.
Assim, manifesto-me de acordo com a proposta do Ministério Público junto a esta Corte, e
VOTO por que o Tribunal de Contas da União adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste
Colegiado
Sala das Sessões, em

29 de julho de 1998.

Carlos Áltila Álvares da Silva
Ministro Relator

2
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Tribunal de Contas da União
DECISÃO N° 479 /98-TCU - PLENÁRIO

Processo n° TC-015.305/97-0
Classe de Assunto: VII - Representação.
Interessado: Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília.
Entidade: Caixa Econômica Federal.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin, Subprocurador-Geral.
Unidade Técnica: 8a Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 113, § 10 ,
da Lei n° 8.666/93 c/c o disposto no art. 43, inciso I, da Lei n° 8.443/92, no art. 194, inciso I, do
Regimento Interno e no art. 37A, inciso VII e § 1°, da Resolução TCU n° 77/96, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2. encaminhar cópia ao interessado da presente Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a
fundamentam;
8.3. juntar o processo às contas referentes ao exercício de 1997 para exame em conjunto e em
confronto.
Ata n° 30/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/07/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator),
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-000.888/98-2
NATUREZA: Representação
ÓRGÃO: Justiça Federal/12a Vara Federal - Porto Alegre/RS
INTERESSADO: Dr. Rafael Castegnaro Trevisan (Juiz Federal
Substituto da Ir Vara/RS)
EMENTA: Comunicação de órgão do Judiciário a respeito de
descumprimento de ordem judicial em ação movida pela Fazenda
Nacional contra o Sulbrasileiro Participações Ltda. e outros, visando a
adoção de providências por parte do TCU. Não conhecimento (arts.
213, parágrafo único do RITTCU, e 37A, § 1°, da Resolução n° 77/96,
alterada pela de n° 110/98). Comunicação ao interessado.
Arquivamento

Mediante o documento de fl. 01, o Meritíssimo Juiz Federal Substituto da 12 Vara
Federal, Dr. Rafael Castegnaro Trevisan, comunica a este Tribunal, para que sejam tomadas as
providências cabíveis, "que nos autos da Ação de Desapropriação n° 00.689279-5, movida pela
FAZENDA NACIONAL contra SULBRASILEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS, a qual tem por
objeto a desapropriação das ações do Banco Sulbrasileiro S/A, pertencentes aos requeridos, verificou-se
a ocorrência de descumprimento de ordem judicial no sentido de que fosse depositado à ordem do Juízo
o numerário necessário ao custeio de perícia, ou, então, providenciada pela Advocacia Geral da União a
programação orçamentária de tal despesa para o exercício de 1998".
A Secex/RS, após relacionar as competências desta Corte, inscritas no art. 1° da Lei n°
8.443/92, conclui que a pretensão do autor - obtenção de decisão de natureza mandamental para que o
administrador público cumpra ou faça incluir em sua programação orçamentária dotação para atender
despesa com perícia custeada pela Procuradoria da União no Estado do Rio Grande do Sul - Advocacia
Geral da União - não está contemplada entre aquelas afetas ao controle externo, não contando, assim, com
amparo legal.
Ao final, propõe a Unidade Técnica, em pareceres uniformes, verbis:
"a) com fulcro no art. 213, parágrafo único, do RITCU, que o Tribunal de Contas da
União não conheça da presente representação por não preencher os requisitos legais e regimentais
de admissibilidade;
b) que seja encaminhada cópia da Decisão que vier a ser proferida ao autor da
representação".
É o Relatório.
VOTO
Registre-se, de início, que a ação deste Tribunal está adstrita à competência legal (art. 10 da
Lei n° 8.443/92) e constitucional (art. 71 da CF) a ele cometidas e, entre essas, não se insere qualquer
procedimento tendente a obrigar agentes ou autoridades públicas a cumprirem decisões de natureza
judicial. Por essa razão, fica prejudicada qualquer ação fiscalizatória que, em decorrência do pedido em
pauta, se pretendesse desencadear em atenção ao pleito, até mesmo por que não teria força coerciva para o
fim colimado.

1
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Verifica-se, portanto, que o expediente não preenche o pressuposto de admissibilidade
constante do art. 213, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte (a matéria foge à competência
deste Tribunal). Nos termos desse mesmo dispositivo regimental, dever-se-á dar ciência da presente
Decisão ao interessado.
Dessa forma, VOTO por que seja adotada a DECISÃO que submeto ao Plenário.
Sala das Sessões, em 29 de julho de 1998.

Carlos &tila Álvares da Silva
inistro Relator

2
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Tribunal de Contas da União
DECISÃO N° 4 80 /98-TCU - PLENÁRIO

1. Processo n° TC-000.888/98-2
2. Classe de Assunto: VII — Representação.
3. Interessado: Dr. Rafael Castegnaro Trevisan, Juiz Substituto da 12 Vara/RS.
4. Órgão: Justiça Federal/12a Vara Federal/RS.
5. Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
6. Representante do Ministério Público: Não atuou.
7. Unidade Técnica: Secex/RS.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 1°, inciso
XVI, da Lei n° 8.443/92, e no art. 213, parágrafo único, do Regimento Interno, c/c o art. 37, § 1°, da
Resolução n° 77/96, alterada pela de n° 110/98, DECIDE:
não conhecer da representação em pauta;
encaminhar ao interessado, para conhecimento, cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e
Voto que a fundamentam; e
arquivar os presentes autos.
9. Ata n° 30/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 29/07/1998-Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva (Relator),
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS TILA ÁLVARESDA SILVA
Ministro Relator
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GRUPO 1— CLASSE VII— PLENÁRIO
TC-450.129/98-5

Ementa: Solicitação de cópias de processo. Conhecimento. Encaminhamento
das cópias requeridas, informando à autoridade solicitante que inexiste
pronunciamento, por parte deste Tribunal, acerca do mérito tratado no processo
solicitado. Arquivamento dos autos.
RELATÓRIO

•

1 - Natureza: Solicitação
2 - Unidade: Procuradoria da República no Estado do Pará
3 - Interessado: José Augusto Torres Potiguar
4 - Ocorrência: Por meio do Oficio n° 185/98/PR/PA, de 26.05.98, o Senhor José Augusto Torres
Portugal, Procurador da República no Estado do Pará, solicitou cópia da Tomada de Contas Especial
determinada na Dec. 698/97-TCU-Plenário (TC-450.393/96-8), que trata de Denúncia relativa ao
convênio n° 129/96, celebrado em 29/06/1996, entre a Prefeitura Municipal de Sanilópolis/PA e a
Secretaria Especial de Política Regional do Ministério de Planejamento e Orçamento—SPR/MPO.
5 - Pareceres:
5.1 - Da Unidade Técnica: A SECEX/PA, após análise dos autos, com base no artigo 30 da
Resolução/TCU n° 77/96, propõe que este Tribunal:
conheça da presente solicitação;
determine:
o encaminhamento das cópias requeridas;
que se informe à autoridade solicitante que ainda inexiste pronunciamento, por parte deste
Tribunal, acerca do mérito tratado no processo solicitado; e
o arquivamento destes autos.
É o relatório.
VOTO
Acolho o parecer do Órgão Instrutivo, votando no sentido de que este Tribunal adote a Decisão
que ora submeto à apreciação deste Plenário.
TCU-Sala das Sessões, em 29 de junho d
Marcos Vinicio Vilaça
Ministro-R ator

Min-mv_l 22\c: votos\450129965
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Tribunal de Contas da União
DECISÃO N° 481 /98-TCU - PLENÁRIO

Processo n° TC-450.129/98-5
Classe de Assunto: (VII) - Solicitação
Interessado: José Augusto Torres Potiguar - Procurador da República no Estado do Pará
Unidade: Procuradoria da República no Estado do Pará
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: SECEX/PA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 30 da
Resolução - TCU n° 77/96, DECIDE, conhecer da presente solicitação, para, em conseqüência,
determinar à SECEX/PA que remeta ao interessado cópia do inteiro teor do processo TC-450.393/968, alertando-o sobre o caráter reservado de documentos nele contido bem como sobre o fato de que, até
a presente data, inexiste decisão definitiva deste Tribunal a respeito da matéria tratada nos
mencionados autos e, determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 30/98 - Plenário.

•

Data da Sessão: 29/07/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin : e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

MARCOS INICIOS VILAÇA
inistro-Relator
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GRUPO II— CLASSE VII— Plenário
TC-014.583/97-6
Natureza: Denúncia
Unidade: Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A - Eletrosul
Interessado (denunciante): Sindicato dos Técnicos Industriais de Santa
Catarina
' Ementa: Denúncia acerca de possíveis irregularidades na implantação
de Plano de Cargos e Salários. Chancela de sigilo cancelada, conforme
despacho de fl. 41. Conhecimento. Questão trabalhista que refoge à
competência do TCU. Não-demonstração do descumprimento da
legislação específica. Fatos já comunicados aos órgãos a que compete
a adoção de medidas corretivas. Improcedência. Ciência aos
interessados. Arquivamento.
RELATÓRIO
e

Versam os presentes autos sobre denúncia formulada pelo Sindicato dos Técnicos Industriais de
Santa Catariana — SINTEC (fls. 01/31) acerca de supostas irregularidades na implantação de plano de
cargos e salários na empresa Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A — Eletrosul, consistentes em suposta
infringência à legislação específica aplicável à profissão de Técnico Industrial ou seja, a Lei n° 5.524, de
25.11.68, regulamentada pelo Decreto n° 90.922, de 06.02.85, bem como a própria Constituição Federal
(art. 37, incisos I e II).
Sem manifestar-me quanto à admissibilidade do feito, remeti o processo à SECEX/SC, para
instrução, mediante o despacho de fl. 32.
Parecer da Unidade Técnica
Em intervenção inicial de fls. 33, o informante propôs a realização de inspeção na empresa
denunciada, visando ao esclarecimento e à instrução do processo, o que foi acatado pelas chefias imediata
e superior (fl. 34).
Realizada a inspeção, foram seus resultados apresentados por meio do Relatório de fls. 35/9, cujas
conclusões foram as seguintes (verbis):
f f

111

Considerando que este processo foi apresentado a 11 entidades, e que o assunto vem
13.
sendo tratado pelo próprio denunciante, já tendo sido realizadas audiências na DRT/SC e no
Ministério Público do Trabalho/SC, documentos respectivamente às fls. 65 e 66 do Vol. I, bem
como o contido no sç 2° do art. 35 da Resolução TCU n° 77/96;
(..) somos pelo encaminhamento dos autos ao Gabinete do Exmo. Sr. Ministro-Relator (..)
propondo que:
1°) o Sr. Ministro-Relator, usando da prerrogativa da Resolução n° 77/96, supracitada,
avalie a possibilidade de cancelamento da chancela de sigilo dos autos;
2°) seja ouvido em audiência prévia o Sr. Cláudio Ávila da Silva, Presidente da Eletrosul,
quanto aos seguintes itens:
inexistência, nos registros funcionais dos empregados abaixo relacionados, de
formação técnica de 2° grau profissionahzante, conforme exigência da Lei n° 5.524, de
05.11. 1968, que trata do exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio,
regulamentada pelo Decreto n° 90.922, de 06.02.1985;
informar para quais funções do atual Plano de Cargos,e Salários da Eletrosul tem sido
exigido 20 grau técnico, relacionando o código da função, suas atribuições, requisitos e número
de possíveis empregados que não tenham a devida formação."
Min-mv_118/C: Wotos98\014583-97-6.doe
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Por meio do despacho de fl. 41, acatando a sugestão da Unidade Técnica, determinei o
cancelamento da chancela de sigilo aposta sobre o presente processo, com fundamento no § 2° do art. 35
da Resolução TCU n° 77/96, tendo em vista a ampla divulgação da denúncia, efetuada por iniciativa do
próprio denunciante. Naquele mesmo expediente, autorizei a audiência do Presidente da Eletrosul, Sr.
Cláudio Ávila da Silva, com base no art. 11 da Lei n° 8.443/92, conforme proposto pela SECEX.
Efetuada a audiência (fl. 44), apresentou, o Dirigente, suas razões de justificativa de fls. 45/6.
Em derradeira instrução de fls. 47/8, o informante da SECEX/SC apresentou a seguinte análise:
Relativamente à inexistência de registro de formação técnica de 2° grau profissionalizante
4.
nos assentamentos de diversos empregados, os quais, por conseguinte, estariam exercendo
funções ou ocupando cargos sem a devida habilitação profissional exigida em lei, o responsável
informa que:
'O Plano prevê como pré-requisito ao enquadramento nos seus cargos de nível médio,
nos maiores níveis (grifo do instrutor), a proficiência adquirida pelos empregados no exercício da
respectiva carreira funcional, tendo como base a experiência e os conhecimentos obtidos em sua
vida profissional, através de programas de capacitação proporcionados pela própria empresa ou
(grifo do analista) a formação em cursos técnicos específicos, reconhecidos por lei' 01. 45);
'Com relação aos quinze empregados apontados pelo Tribunal... (refere-se àqueles em
cujos assentamentos não consta registro de formação técnica de 2° grau profissionalizante - nota
do analista), onze deles passaram a pertencer ao quadro de pessoal da Gerasul (empresa formada
por cisão da Eletrosul, que se encontra em processo de privatização...), sendo que ... (identifica
cinco empregados ...), não possuem formação técnica, tendo adquirido os conhecimentos
necessários ao desempenho das respectivas funções na vida profissional de cada um e na
participação em eventos de treinamento e desenvolvimento específicos promovidos pela empresa'
(fl. 46);
Do quadro de pessoal da Eletrosul ... (identifica três empregados ...), estão enquadrados
na função de Encarregado de Operação de Subestação, para a qual não está prevista a exigência
de formação em curso técnico de nível médio, visto que os profissionais que ingressam nessa
carreira passam por treinamento interno profissionalizante de 10 meses' (fl. 46).
5. Em adição, informa o responsável 'que a identificação das funções de nível médio na
empresa não guarda nenhuma relação com a formação do empregado, adotando-se a
nomenclatura que melhor a identifique em relação à natureza das atividades' (fl. 46).
6. Desse modo, confirma o Presidente da Eletrosul o exercício irregular de profissão por
empregados da empresa, indevidamente enquadrados em seu Plano de Cargos e Salários - PCS
em posições que requerem habilitação especifica em cursos oficialmente reconhecidos - os cursos
e treinamentos profissionalizantes' internos não têm amparo legal para os fins a que se
destinam.
7. No entanto, tendo em conta a Decisão n° 883/97 - TCU - Plenário, referente ao TC012.518/97-2, que considerou que 'a implantação do Plano de Cargos e Salários da Eletrosul
deu-se de forma regular e de acordo com as determinações da legislação em vigor, não tendo
sido observado qualquer ato lesivo ao erário', bem como o entendimento firmado por esta Corte
de Contas, in Decisão n° 682/97-TCU-Plenário, no julgamento do TC-014.860/95-3, no sentido
que 'refoge à competência deste Tribunal analisar os pleitos e reclamações dos empregados de
entidades da Administração Indireta regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho', e tendo
em conta, ainda, as competências especificas do Ministério do Trabalho ..., do Ministério Público
do Trabalho ... e do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia de Santa
Catarina - CREA/SC, consideramos não passível de tratamento, quanto ao mérito, o assunto aqui
abordado.
Com todo o exposto, submetemos os autos (..), propondo, com suporte nos artigos I°,
8.
inciso XVI, 11 e 43, inciso L da Lei n° 8.443/92 c/a artigos 19, inciso I, alínea 'g' e 194, inciso I,
do Regimento Interno/TCU, e nos artigos 17 e 22, caput e parágrafo único, da Resolução - TCU
n° 77/96:
Min-mv_118/C: Votos98 \014583-97-6.doc
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ajuntada deste processo às contas da entidade relativas ao exercício de 1997;
comunicação ao interessado, o Sindicato dos Técnicos Industriais de Santa Catarina —
SINTEC/SC, sobre a Decisão que estes autos vierem a merecer desta Corte."
7.
O Diretor da i a Divisão Técnica e o Secretário de Controle Externo, em Substituição,
manifestaram-se de acordo com as proposições do Analista (fl. 49).
É o Relatório.

VOTO

•

•

A presente denúncia atende aos requisitos de admissibilidade estatuídos pelo art. 212 do Regimento
Interno da Casa, sendo, portando, passível de conhecimento.
Conforme relatado, o sigilo que normalmente recairia sobre os autos foi relaxado, por meio de
despacho de minha lavra, ante a ampla divulgação de que o tema já desfrutava, resultante de iniciativas da
própria entidade denunciante que, até por sua finalidades estatutárias, não tem qualquer interesse no sigilo
do processo.
Quanto ao objeto da denúncia, comungo com o entendimento da Unidade Técnica, segundo o qual
trata-se de pleito de interesse privado, envolvendo relações trabalhistas entre pessoa jurídica de direito
privado e seus empregados, regidas por normas da Consolidação das Lei do Trabalho, cuja fiscalização da
obediência compete ao Ministério do Trabalho e ao Ministério Público especializado.
Reforça esse entendimento a Decisão n° 883/97 — Plenário, já mencionada no Relatório, que
considerou regular a implantação do Plano de Cargos e Salários — PCS sob questão, fazendo coisa julgada
sobre o assunto, bem como a Decisão n° 682/97 — Plenário, mediante a qual o Tribunal firmou o
'entendimento de que refoge à sua competência a análise de pleitos e reclamações de empregados de
entidades da Administração Indireta, regidos pela CLT.
Ademais, entendo que, no presente caso, sequer restou demonstrado o descumprimento da
legislação trabalhista invocada, uma vez que a descrição dos cargos previstos no PCS não guarda
correlação imediata com as hipóteses consignadas em lei, sendo necessário, a meu ver, um estudo mais
aprofundado para a caracterização da subsunção argüida pelo denunciante e assumida como certa pela
Unidade Técnica.
Considerando, finalmente, que os órgãos competentes para a investigação da matéria já foram
acionados pelo denunciante, concluo que a presente denúncia deva ser considerada improcedente,
merecendo o presente processo ser arquivado, após comunicação aos interessados.
Ante tais razões, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.
Sala das Sessões, em 29 de julho de 1998.

Ma cos Vinicios ilaça
Ministro-Re tor

Min-mv_118/C: \Votos98 \014583-97-6.doc
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DECISÃO N° 4 82 /98 - TCU - Plenário

Processo n°014.583/97-6
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado Sindicato dos Técnicos Industriais de Santa Catarina.
Entidade: Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A - Eletrosul
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/SC
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia, para no mérito considerá-la improcedente;
8.2. remeter cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à
denunciante, bem como ao Presidente da entidade denunciada, para ciência; e
8.3. arquivar o presente processo.
Ata n° 30/98 - Plenário.
Data da Sessão: 29/07/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin , e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

MAR OS VINI IOS VILAÇA
Ministr -Relator
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Grupo I- Classe VII - Plenário
TC-004.095/98-7
Natureza: Solicitação
Interessado: Gisela Elias Porto Santoro - Membro do Ministério
Público Federal
Ementa: Solicitação de informações, de autoria de Procuradora da
República no Rio de Janeiro, acerca das providências adotadas pelo
TCU em relação a denúncia sobre irregularidades no Parque de
Material de Eletrônica da Aeronáutica (TC-001.068/98-9). Processo
apreciado Sessão de 22.06.98. Atendimento. Determinação de envio
de cópia da integra do referido processo à solicitante.
Arquivamento.
RELATÓRIO

•

Examina-se no presente processo solicitação de informações, de autoria da Procuradora da
República no Estado do Rio de Janeiro, Gisela Elias Porto Santoro, acerca das providências adotadas pelo
Tribunal de Contas da União em relação a denúncia, realizada pelo Deputado Federal Augusto Carvalho,
sobre irregularidades supostamente praticadas no Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica.
Parecer da Unidade Técnica
Em seu parecer de fls. 2/3, o Analista responsável pela instrução do feito informa que a solicitação
encontra respaldo no parágrafo único do art. 30 da Resolução TCU n° 77/96, tecendo, ainda,
considerações sobre a chancela de sigilo que então gravava o processo, e ao fato de que, à época da
análise, o TC-001.068/98-9 estava, ainda, pendente de julgamento pelo Tribunal, estando o atendimento
da solicitação, portanto, dependente de autorização do Plenário, consoante entendimentos exarados nas
Decisões ifs 91/96 e 110/98, ambas do Plenário.
Posto isso, propôs, o informante, com a anuência superior, fosse comunicado à autoridade
solicitante que a ocorrência de supostas irregularidades no caso em comento está sendo apurada no TC001.068/98-9, que tramita no TCU com a chancela de sigiloso, cujo mérito ainda não foi apreciado pelo
Tribunal; propondo, também, a juntada do presente processo àquele; e que, na ocasião de seu julgamento,
fosse avaliada a conveniência da remessa de cópia da Decisão que vier a ser adotada à solicitante.
É o Relatório.
VOTO
A mencionada denúncia, que deu origem ao TC-001.068/98-9, após analisada pela 3' SECEX, foi
encaminhada a meu Gabinete, tendo sido o processo trazido à apreciação deste Colegiado na Sessão de
22.07.98, ocasião em que foi conhecida e considerada procedente, ante a ocorrência de falha de caráter
formal, tendo sido acatadas algumas das razões de justificativa apresentadas pelo denunciado; efetuadas
determinações; cancelada a chancela de sigilo que pesava sobre o processo; e determinada sua juntada às
contas da Unidade, com o envio de cópia do julgado ao denunciante e ao denunciado, para ciência.
Em vista desses fatos, nada mais está a obstar o envio, à autoridade solicitante, de cópia da integra
do processo de denúncia, inclusive do Relatório, do Voto e da Decisão adotada no caso pelo Tribunal,
restando desnecessária a juntada deste processo àquele, em virtude dos mencionados acontecimentos.
Ante o exposto, Voto por que seja adotada a decisão que ora submeto ao Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 29 'a1ho-de -199

MARCOS VINICIOS VILAÇA
Ministro-Relatár■
Min-mv_118 \C: \Votos98 \004095-98-7.doc
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DECISÃO N° 483 /98 - TCU - Plenário
Processo n° TC-004.095/98-7
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessado: Gisela Elias Porto Santoro - Membro do Ministério Público Federal
Unidade: Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: 3' SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE,
8.1. conhecer da presente solicitação, dando-lhe provimento, com fulcro nos artigos 30 e 31 da
Resolução TCU n° 77/96;
8.2. determinar à 3' SECEX que remeta cópia da íntegra do TC-001.068/98-9 à autoridade
solicitante, bem assim da presente Decisão, e do Relatório e Voto que a fundamentam; e
8.3. arquivar o presente processo.
Ata n° 30/98 - Plenário.
Data da Sessão: 29/07/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

Lç)
MARCOS INICIOS VILAÇA
Mi Istro-Relator

HOMERO SANTOS
Presidente

•
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GRUPO II- CLASSE VII- Plenário
TC-014.159/97-0
Apenso: TC-007.747/97-7 (Representação formulada pelo Dr.
Marcelo Velasco Nascimento Albernaz, Juiz Federal
Substituto).
Natureza: Solicitação.
Interessado: Procurador-Geral da República.
EMENTA: Procuradoria Geral da República. Solicitação de informações e
documentos. Autarquias de fiscalização do exercício de profissões liberais.
Necessidade de concurso público para admissão de pessoal. Entendimento do TCU
sobre a matéria.

RELATÓRIO

•

111

Trata-se da Solicitação formulada pelo ilustre Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo
Brindeiro, no sentido de lhe serem enviadas "informações e documentos" de que este Tribunal dispuser a
respeito do tratamento dispensado por esta Corte de Contas à matéria objeto do "Oficio PRDC/GO n.
1224/97, de setembro de 1997, e da documentação a ele acostada, recebidos do Doutor HELIO TELHO
CORRÊA FILHO, Procurador da República no Estado de Goiás", a fim de "instruir procedimento em
curso na Procuradoria da República naquele Estado" (fls. 01-A/01-C).
A SEGECEX, com fulcro no art. 30 da Resolução n. 77/96-TCU, encaminhou o processo à
análise da SECEX/G0 (fl. 65).
No âmbito da Unidade Técnica, os autos foram instruídos, merecendo as seguintes
considerações por parte daquela Secretaria (fls. 67/9):
3.1 - trata-se de "consulta promanada da Procuradoria Estadual da República em Goiás";
3.2 - "à luz do ordenamento jurídico vigente, os Conselhos de Fiscalização Profissional
regem-se pelas regras de Direito Público, em face do exercício de funções tipicamente públicas";
3.3 - no tocante à admissão de pessoal, obrigam-se os conselhos de fiscalização a realizar
concurso público, tendo em vista a previsão insculpida no art. 37, inciso II, da Constituição Federal e art.
10 da Lei n. 8.112/90;
3.4 - o Enunciado n. 231 da Súmula do TCU consagra o entendimento de que: "a exigência de
concurso público para admissão de pessoal se estende a toda a Administração Indireta, nela
compreendidas as Autarquias, as Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, as Sociedades de
Economia Mista, as Empresas Públicas e, ainda, as demais entidades controladas direta ou indiretamente
pela União, mesmo que visem a objetivos estritamente econômicos, em regime de competitividade com a
iniciativa privada";
3.5 - o Tribunal Pleno, ao apreciar o TC-021.750/94-7, determinou "o cumprimento da regra
constitucional do concurso público nas admissões de pessoal e adoção de medidas para regularizar a
situação dos funcionários admitidos sem concurso público, consistindo na demissão de todos eles". Essa
orientação foi confirmada por decisão do STF, proferida nos autos do Mandado de Segurança n.
21.322-1-DF;
3.6 - a Medida Provisória n. 1.549-35, de 09/10/97, introduziu modificações no ordenamento
jurídico vigente, alterando a natureza jurídica dos conselhos de fiscalização das profissões liberais e
dispondo que tais entidades são dotadas de personalidade jurídica de direito privado e que o controle de
suas atividades financeiras e administrativas será exercido exclusivamente pelos seus órgãos internos de
controle;
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3.7 - a questão da exigência de concurso público para a contratação de pessoal dos conselhos
encontra-se sub judice, visto que o Supremo Tribunal Federal ainda não proferiu decisão definitiva nos
autos do Mandado de Segurança n. 21.797-9, impetrado pelo Conselho Federal de Odontologia contra
decisão desta Corte (Decisão Sigilosa n. 113/93 in Ata n. 35/93 — TC-021.750/94-7);
3.8 - por determinação da Presidência desta Corte, a SEGECEX constituiu grupo de trabalho
visando à realização de estudos para subsidiar as deliberações deste Tribunal nos processos pertinentes à
aplicação dos recursos públicos arrecadados pelos conselhos.
No mérito, a Unidade Técnica propôs "o sobrestamento a fim de aguardar-se o
pronunciamento definitivo do STF no Mandado impetrado e em respeito à autoridade envolvida nesta
consulta", entende "não haver óbice em informar à Procuradoria Estadual da República, por intermédio
da Procuradoria-Geral, que a aplicabilidade aos servidores dos Conselhos de Fiscalização do Exercício
Profissional, do disposto na Lei n. 8.112, de 11.12.90, encontra-se pendente de decisão final ainda não
proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal" (fl. 69).
Por meio de Despacho proferido em 17/07/98, determinei a juntada a estes autos do
TC-007.747/97-7, mediante o qual o Exmo. Juiz Federal Substituto da 3' Vara da Seção Judiciária do
Estado de Goiás, Dr. Marcelo Velasco Nascimento Albernaz, encaminha a esta Corte de Contas, por
solicitação do Ministério Público Federal - MPF, cópias do Mandado de Segurança Individual impetrado
por Raimundo Ney de Macedo Lima contra ato do Presidente do Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia no Estado de Goiás - CREA/GO.
A respeito, em 05/11/96, ao exarar parecer nos autos do referido Mandado de Segurança, o
ilustre representante do IVIPF ressaltou que o CREA "possui natureza jurídica de autarquia, pelo que
integrante da administração indireta e submetido às normas contidas no art. 37 da Constituição Federal,
somente podendo contratar pessoal através de concurso público de provas e títulos. Inviável a contratação
por mera seleção curricular seguida de entrevista" (fls. 47 do apenso).
A instrução do referido feito no âmbito da Procuradoria da República/GO deu ensejo à
presente solicitação de informações, da lavra do ilustre Procurador-Geral da República.
É o relatório.
VOTO

•

Não obstante tenha a SECEX/GO entendido tratar-se de consulta, tem-se, no presente caso,
solicitação de informações, nos termos do parágrafo único do art. 30 da Resolução/TCU n. 77/96, visto
que o Exmo. Sr. Procurador-Geral da República solicitou a "gentileza de enviar-me informações e
documentos que dispuser a respeito do assunto" (fl. 01), não tendo sido suscitada dúvida quanto à
aplicação de dispositivos legais ou regulamentares concernentes à matéria de competência do Tribunal.
Sobre o caso em exame, devo salientar que, conforme ressaltou a Unidade Técnica, em
15/10/97 a Presidência desta Corte, em face da edição da Medida Provisória n. 1.549-35, de 09/10/97,
determinou a realização de estudos acerca da orientação a ser adotada no exame dos processos relativos
aos conselhos de fiscalização do exercício de profissões liberais. Nesta data, encontram-se os autos no
Gabinete do Exmo. Sr. Ministro-Relator Marcos Vinicios Vilaça (TC-001.288/98-9).
Na Sessão Plenária de 12/11/97, após amplos debates, firmou-se o entendimento de que nada
obsta ao prosseguimento da análise dos processos pertinentes às mencionadas entidades.
Naquela oportunidade, ponderei que, nos casos em que fossem propostas determinações aos
referidos Conselhos, conviria atentar para os efeitos que delas resultariam, tendo em vista estarem, ainda,
pendentes de deliberação os estudos acima referidos, os quais, envolviam, inclusive, as questões
concernentes à natureza jurídica dessas entidades e à sujeição delas à fiscalização deste Tribunal.
A propósito, o art. 58 e seus parágrafos da Medida Provisória n. 1.549, com as alterações que
lhes foram introduzidas, até a edição de n. 40, baixada em 26 de fevereiro de 1998, passaram a integrar as
Medidas Provisórias n. 1.642, de 13/03/98, e 1.651, de 07/04/98; e, por último, a Lei n. 9.649, de
27/05/98.
\\min jam-443\ejam\1998\01415997.doe - 6e
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A apreciação do Mandado de Segurança n. 21.797-9, em que se questiona o regime jurídico a

que estão subordinados os servidores dos conselhos de fiscalização do exercício de profissões liberais,
encontra-se sobrestada, em face da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.717-6, impetrada pelo
Partido Comunista do Brasil e outros em novembro/97.
No que tange ao objeto da solicitação, a orientação predominante deste Tribunal é no sentido
de que os conselhos se abstenham de admitir pessoal sem a realização de prévio concurso público, ante o
disposto no art. 37, II, da Constituição Federal e na Súmula n. 231 de Jurisprudência deste Tribunal
(Acórdão n. 213/98-2' Câmara - DOU de 03/07/98 e Decisão n. 379/98-Plenário - DOU de 02/07/98).
Esta Corte de Contas não tem determinado a nulidade da admissão efetivada sem o devido certame
público, por não parecer oportuno decidir sobre essa matéria, ante a possibilidade de vir a prevalecer
entendimento diverso, seja por parte do próprio TCU ou do Judiciário.
Nesse sentido, cabe determinação ao CREA/GO, em face dos fatos relatados no
TC-007.747/97-7 (em apenso), no sentido de que se abstenha de admitir pessoal sem a prévia realização
de concurso público, sendo desnecessária a adoção de medidas adicionais.
Ante o exposto, dissentindo do parecer da SECEX/GO, voto por que seja adotada a decisão
que ora submeto à apreciação deste E. Plenário
T.C.U., Sala das Sessões, em 29 de julho de 1998

JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Relator

\kmin jam-443 \c: \jam\ 1998\0141 5997.doe - 6e
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DECLARAÇÃO DE VOTO

- Ementa: Procuradoria Geral da República. Solicitação de informações e
documentos. Autarquias de fiscalização do exercício de profissões liberais.
Controle Interno e Controle Externo. Necessidade de concurso público para
admissão de pessoal embora sob regime de CLT e não da Lei 8.112/90.
Entendimento do TCU sobre a matéria. Determinação à SEGECEX.
Acompanho o voto do eminente Ministro José Antônio Barreto de Macedo no sentido de:
"8.1 - comunicar ao Ermo. Sr. Procurador-Geral da República que, em face do disposto
no art. 37, inciso II, da constituição Federal e na Súmula TCU n°231, o entendimento prevalecente neste
Tribunal acerca da matéria objeto da presente Solicitação é no sentido de que os conselhos de
fiscalização do exercício de profissões liberais devem proceder à realização de prévio concurso público
para admissão de pessoal;
8.2 - determinar ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia no
Estado de Goiás - CREA/GO que se abstenha de admitir pessoal sem prévia realização de concurso
público, nos termos do disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal;
8.3 -- encaminhar cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam, ao Ermo. Sr. Procurador-Geral da República e ao Sr. Presidente do CREA/GO."
Entendo que se deve distinguir com toda a nitidez a área de atuação do controle interno da
área de controle externo.
A 1' admite processos de racionalização alvitrados pelo Poder Executivo, como foi o caso
da desvinculação dos conselhos da administração pública.
Assim se expressou a Secretaria Federal de Controle, em seu Relatório de Gestão de 1997,
sobre essa nova filosofia do controle interno .
"Seguindo a diretriz governamental de désregulamentação das ações do setor público, a
SFC elaborou proposta de desvinculação funcional da Administração Pública Federal dos conselhos de
fiscalização do exercício de profissões liberais.
Por força de lei, a SFC estava obrigada a analisar as prestações de contas de 447
entidades de classe que, apesar de estarem sob supervisão do Ministério do Trabalho - MTb, não recebem
nenhum recurso orçamentário do governo, sendo mantidas pelas contribuições de seus associados.
Além de não receberem dinheiro público, estas instituições administram valores, em
comparação com os recursos movimentados pelo MTb, de apenas 1%. Entretanto, exigiam cerca de 95%
do tempo de trabalho da equipe de auditoria encarregada da análise das unidades do MTb.
Essa atividade vinha representando um custo.financeiro, de mão-de-obra e de horas de
trabalho, incompatíveis com a representatividade dessas entidades para o Ministério do Trabalho,
desviando tempo e atenção, que poderiam estar concentrados em áreas de maior prioridade para o
Governo.
A proposta foi implementada com a edição da Medida Provisória n° 1.549-35, de
09/10/97, e o controle das atividades administrativas e financeiras dos conselhos profissionais passaram
a ser exclusivamente de responsabilidade de suas próprias unidades internas.
Essa medida Provisória 1.549-35 e as subsequentes cujo conteúdo foi transformado na Lei
9.649 de 27/05/98 a qual trouxe transformações importantes:
considerar as entidades de fiscalização pública como entidades de direito privado;
determinar que o seu controle (interno) seja realizado pelos seus órgãos internos.
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Em virtude dessa lei, recebemos do Sr. Presidente do Conselho Federal de Corretores de
Imóveis a seguinte carta:
"Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente

•

e

Pedimos vênia a Vossa Excelência para tecer breves comentários sobre os pronunciamentos
dos Senhores Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva, José Antonio Barreto de
Macedo, Lincoln Magalhães da Rocha, e do Senhor Subprocurador-Geral, Dr. Walton Alencar Rodrigues,
a respeito dos estudos sobre a Medida Provisória 1.549-35 (especialmente quanto ao seu Art. 58),
registrados no Anexo Ida Ata n°45, de 22/11/97, publicados no DOU de 10/12/97, fls. 29359/60.
Pelas elevadas considerações dos Excelentíssimos Senhores Ministros nota-se que
entendem haver partido dos Conselhos de Fiscalização Profissional a iniciativa de buscar a desvinculação
completa com os órgãos de fiscalização ligados ao Poder Executivo, com apoio dos Ministérios do
Trabalho, da Administração e da Casa Civil da Presidência da República, sem o conhecimento ou
participação dos Conselhos.
Necessário esclarecer que essa iniciativa partiu exclusivamente do Poder Executivo, com
o apoio dos Ministérios do Trabalho, da Administração e da Casa Civil da Presidência da República, sem
o conhecimento ou participação dos Conselhos.
No momento, os Conselhos estão tentando, junto à Casa Civil da Presidência da República,
apenas corrigir algumas falhas ocasionadas por uma redação equivocada do Art. 58 da MP em tela, eis
que interpretado tendenciosamente por alguns Sindicatos. Na verdade, existe um consenso lamentando
um eventual encerramento de apreciação das contas pelo ICU
Quer nos parecer que o Poder Executivo deseja colocar os demais Conselhos de
Fiscalização Profissional exatamente como vem funcionando o Conselho da Ordem dos Advogados do
Brasil, cuja finalidade é a mesma e sempre manteve destacada independência, aprovando internamente
suas contas e orçamentos.
De nossa parte, temos vários Processos em fase de julgamento por essa E. Corte, inclusive
contra ex-Presidentes de Conselhos Regionais em cujas gestões nossos auditores contábeis levantaram
despesas não elegíveis, os quais gostaríamos de ver julgados.
Asseguramos que mesmo após a edição da MP 1.549-35, determinamos a continuidade de
todos os procedimentos até então adotados para o serviço público, com observância completa da lei de
licitações, contas e aplicações em instituições bancárias oficiais, um eficiente controle patrimonial, a
publicação de Reformulações e do Orçamento Programa para 1998, etc, e muito teremos a lamentar se
a desvinculação do TCU vier a se confirmar.
Estas Senhor Presidente, as considerações que tínhamos afazer a respeito, rogando que
os demais Ministros possam delas tomar ciência."
No que tange ao controle interno nada tenho a opor à sua legitimidade e exequibilidade.
Já no que concerne à área do controle externo, entendo que a Lei Ordinária não pode alterar
o alcance da norma constitucional que determina o julgamento das contas de todos aqueles utilizem,
arrecadem, guardem, gerenciem ou administrem dinheiros e bens e valores pelos quais a União responda.
Continua pois intangível a competência desta corte de contas para julgar as contas dessas
entidades de classe.
Por esse motivo entendo que um item deve ser acrescido à elogiável decisão proposta pelo
ilustre Ministro Barreto de Macedo da qual conste que o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Goiás deve enviar suas contas para julgamento do T.C.U.
Outrossim, no que concerne ao concurso público deve ficar claro que a admissão não é para
o ingresso nos quadros do funcionarismo público mas sim uma relação trabalhista normal ex-labore e não
sob a égida da Lei 8.112/90.
Neste ponto, sigo o percuciante voto do Ministro Maurício Correia, já proferido MS 21.797C:\zarquivo\Voto1998\01415997 - declaração de voto.doc
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9, com pedido de vista de um dos outros Ministros.
Também a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1717-6 impetrada pelo Partido Comunista
do Brasil encontra-se sub judice naquela Corte.

ES DA RO
Ministro-Substituto

‘.)
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DECISÃO N° 484/98 - TCU - Plenário
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Processo: TC n. 014.159/97-0 (Apenso: TC-007.747/97-7 - Representação formulada pelo Dr. Marcelo
Velasco Nascimento Albernaz, Juiz Federal Substituto).
Classe de Assunto: VII - Solicitação.
Interessado: Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro.
Órgão: Procuradoria Geral da República.
Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/GO.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - comunicar ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República que, em face do disposto no art. 37,
inciso II, da Constituição Federal e na Súmula TCU n. 231, o entendimento prevalecente neste Tribunal
acerca da matéria objeto da presente Solicitação é no sentido de que os conselhos de fiscalização do
exercício de profissões liberais devem proceder à realização de prévio concurso público para admissão de
seus empregados, os quais, de conformidade com o disposto no § 3° do art. 58 da Lei n° 9.649, de
27/05/98, são regidos pela legislação trabalhista;
8.2 - determinar ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia no Estado de Goiás
- CREA/GO que se abstenha de admitir pessoal sem a prévia realização de concurso público, nos termos
do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal;
8.3 - encaminhar cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao
Exmo. Sr. Procurador-Geral da República e ao Sr. Presidente do CREA/GO.
Ata n° 30/98 - Plenário.
Data da Sessão: 29/07/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), 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

u....57e•
JOSÉ ANci.' NIO BARRETO DE MACEDO
Ministro Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII - Plenário
TC-350.333/97-1
Natureza: Representação.
Entidade: Prefeitura Municipal de Grajaú/MA.
Interessada: Distribuidora Lívia Jonas S. Lima (ME).
EMENTA: Representação acerca de possíveis irregularidades na
aplicação da Lei n. 8.666/93. Conhecimento. Procedência, em parte.
Determinações à Entidade. Ciência à empresa representante.
Arquivamento do processo.

RELATÓRIO

Versa a espécie sobre Representação formulada pela Distribuidora Lívia Jonas S. Lima (ME),
com fulcro no § 10 do art. 113 da Lei n. 8.666/93, contra possíveis irregularidades que teriam ocorrido na
Tomada de Preços n. 06/97, realizada pela Prefeitura Municipal de Grajaú/MA, objetivando a aquisição de
gêneros alimentícios componentes da merenda escolar, com recursos federais da extinta Fundação de
Assistência ao Estudante - FAE/MEC.
A referida empresa, ao requerer a anulação do certame licitatório, alegou basicamente, que a
2.
P.M. de Grajaú/MA:
reprovou sua amostra apresentada, no que concerne ao item 4 do anexo I do edital da
Tomada de Preços n. 06/97, não admitindo o direito à "contraprova" dos exames procedidos no produto
ofertado;
infringiu o disposto no art. 3°, § 1 0 , inciso I, da Lei n. 8.666/93, ao exigir requisitos
irrelevantes para o quantitativo das embalagens, além de definir o objeto a ser licitado com características
inexistentes no mercado (itens 01 e 02 do aludido anexo — "Pauta de Gêneros Alimentícios"); e
fixou ilegalmente a data para a abertura das propostas, considerando que não foi concedido
o prazo para impugnação dos recursos interpostos, tampouco franqueada vista dos autos do processo
licitatório aos interessados, em dissonância aos §§ 3° e 5° do art. 109 do Estatuto das Licitações e
Contratos.
Preliminarmente à instrução dos autos, a SECEX/MA promoveu diligência junto à
3.
supramencionada Prefeitura, com vistas à obtenção dos elementos necessários ao exame do presente
processo (fls. 10).
Em atendimento, o Sr. João Pedro Ferreira Neto, Prefeito de Grajaú/MA, remeteu os
esclarecimentos constantes às fls. 12/13, juntamente com os documentos comprobatórios enfeixados aos
autos (fls. 14/26 e 38/48), os . quais foram analisados pela Unidade Técnica em peça instrutiva de fls. 50/55.
No respeitante à alínea a supra, o responsável aduziu que a reprovação da amostra
encaminhada pela Distribuidora Lívia (ME) ocorreu em razão de que o produto ofertado não correspondia
ao exigido no edital licitatório. Consoante o relatório técnico elaborado pelo Núcleo de Controle de
Qualidade da Alimentação Escolar, colacionado às fls. 15, a amostra apresentada foi de "sopa (preparo de
mingau de aveia com flocos e banana)", portanto, diferente da exigência editalícia, a ,saber: "pó para
preparo de mingau de aveia". Ademais, a Administração expôs que o licitante entrou, indevidamente, com
recurso junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, quando deveria ter recorrido àquele Núcleo, em
conformidade com o item 2.8 do ato convocatório. Discordando da justificativa prestada, o Analista teceu
o seguinte comentário, in verbis (fls. 53): "Não prospera tal raciocínio, vez que o referido Núcleo
prestava um serviço à CPL, realizado somente em função do certame. O resultado do exame definiu em
parte a participação ou não do licitante na TP, decidindo a CPL sobre a permanência do representante e
\\min-jam\jam_436\jam\1998\35033397 .d0c - 7d
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não sobre o exame realizado".
Em relação à alínea b, o gestor ponderou que o quantitativo das embalagens previsto nos itens
6.
1 e 2 da "Pauta de Gêneros Alimentícios" (caixa de 4,5 kg, com um pacote de 1 kg de molho e outro de
3,5 kg de macarrão) foi baseado em orientações de nutricionistas, pois trata-se de produto que precisa ser
adicionado a outro para o preparo das refeições. Outrossim, ressaltou que várias empresas apresentaram as
amostras de acordo com as exigências. Por outro lado, o AFCE depreendeu que tais requisitos
estabelecidos para a forma das embalagens revelaram-se irrelevantes para obtenção da melhor oferta. De
mais a mais, averiguou que a necessidade de adicionar 3,5 kg de macarrão ao composto constituiu-se em
restrição à competitividade no certame licitatório, haja vista que somente a marca "Pratika" foi aprovada.
Dessarte, entendeu que houve infringência ao disposto no art. 3 0 , § 1 0 , inc. I, da Lei n° 8.666/93,
prevalecendo, decisivamente, fator irrisório para a aquisição dos alimentos da merenda escolar, qual seja:
quantitativo da embalagem.
Acerca da alínea c, o Prefeito de Grajaú/MA alegou que a Comissão de Licitação, ao fixar a
7.
data alusiva à abertura das propostas, atentou para o prazo indispensável ao julgamento dos recursos
apresentados no ensejo da apreciação da documentação habilitatória. Ratificando o posicionamento do
responsável, o Analista informou que, durante a sessão de habilitação, houve renúncia do direito de
recorrer por parte de alguns licitantes e interposição imediata de recursos por outros. Desse modo, não
existiu necessidade de franqueamento dos autos para fluência do prazo recursal, já que quem tinha
interesse em recorrer o fez de imediato.
À luz de tais considerações, a SECEX/MA propõe (fls. 55):
8.
"I — determinar à Prefeitura Municipal de Grajaú/MA:
que observe estritamente os ditames da Lei n. 8.666/93 (alterada pela Lei n. 8.883/94) e
seus princípios norteadores, quando da realização de novos certames licitatórios, dando especial
atenção aos arts. 3° e 109;
que procure conciliar, nas próximas licitações, o interesse da Administração com os direitos
e garantia da ampla defesa e do contraditório.
II — dar ciência ao interessado da Decisão que vier a ser proferida; e
III — determinar o arquivamento dos autos."
O Ministério Público, por meio da Dra. Maria Alzira Ferreira, manifesta-se de acordo com a
9.
proposição alvitrada (fls. 56-v).
É o relatório.
10.

VOTO

•

Compulsando as peças que compõem o presente processo, considero pertinente o
entendimento da Unidade Técnica, no tocante à primeira ocorrência, ao ressaltar que, como um dos
princípios basilares que norteia os procedimentos licitatórios é o da ampla participação, a Comissão
Permanente de Licitação deveria ter determinado a realização da "contraprova", como forma de
resguardar a ampla acessibilidade, bem assim de homenagear o direito de petição, garantindo o
contraditório e a ampla defesa.
Quanto à segunda questão, constato que as justificativas oferecidas pelo gestor, no sentido de
2.
que "se trata de um produto que precisa ser adicionado a outro para o preparo das refeições, conforme
orientações de nutricionistas", não são suficientes para justificar a infringência ao Estatuto das Licitações e
Contratos. Neste ínterim, vale consignar que o art. 3 0 , § 1 0 , inc. I, da Lei n. 8.666/93 (alterada pela Lei n.
8.883/94), ao dispor sobre o cerceamento do caráter competitivo inserido no ato convocatório, assevera,
verbo ad verbum:
"Art. 3°
§ 10 É vedado aos agentes públicos:
I — admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
\\min-jam\jam_436\jam\1998\35033397.doc - 7d
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e el re: (9p--rec$e:rin;:ias ou
comprometam, restrinjam ou frustem o seu caráter competitivo e e:: bn
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do contrato" (grifei).
Ao meu ver, a inserção pela Prefeitura Municipal de Grajár/MA dsacereelliga "1:ilita editalícia a
respeito do quantitativo das embalagens, prevista nos itens 1 e 2 da "Pauta de Gêneros Alimentícios",
consistiu em ofensa ao princípio da competitividade, porquanto impossibilitou a participação de outros
interessados, ao estabelecer requisitos específicos e irrelevantes para a seleção da proposta mais vantajosa
à Administração. É de se destacar que, no que tange àqueles tópicos, somente uma marca foi aprovada.
Em abono da tese ora esposada, é pertinente recorrer ao magistério de Hely Lopes Meirelles,
que em sua obra "Direito Administrativo Brasileiro" (17 . ed., Malheiros Editores) assim esclarece:
"O que o princípio da igualdade entre os licitantes veda é a cláusula discriminatória ou o
julgamento faccioso que desiguala os iguais ou iguala os desiguais, favorecendo a uns e prejudicando
a outros, com exigências inúteis para o serviço público, mas com destino certo a determinados
candidatos".
Outrossim, podem ser trazidas à colação várias decisões deste Tribunal acerca do assunto,
verbi gratia: Decisão n. 353/94 — Plenário — Ata n. 22/94, Decisão n. 366/96 — Plenário — Ata n. 24/96 e
Decisão n. 388/97 — Plenário — Ata n. 25/97. Com efeito, a jurisprudência do Tribunal tem-se orientado no
sentido de, inicialmente, determinar aos órgãos e entidades, sujeitos às normas estabelecidas na Lei n.
8.666/93, que evitem o uso de cláusulas, condições e critérios que, de alguma forma, restrinjam o caráter
competitivo do procedimento licitatório.
Por fim, relativamente à questão referente ao prazo para abertura das propostas, entendo que,
não obstante o fato de os recursos terem sido interpostos por licitantes na própria sessão de habilitação e
de ter ocorrido renúncia expressa do direito de recorrer pelos demais, não se pode descurar dos
procedimentos impostos pela Lei atinente a Licitações e Contratos, nos termos do art. 109, §§ 3° e 5°, que
assim dispõe:
"Art. 109
§ 3° Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.
§ 5° Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre
sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado."
Feitas estas considerações, acolho o parecer da SECEX/MA e voto por que seja adotada a
decisão que ora submeto à apreciação deste E. Plenário.
T.C.U., Sala de Sessões, em 2. §. de julho de 1998.

JOSÉ
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DECISÃO N° 485 /98 - TCU - Plenário
1. Processo n. TC-350.333/97-1.
2. Classe de Assunto: VII - Representação.
3. Entidade: Prefeitura Municipal de Grajaú/MA.
4. Interessada: Distribuidora Lívia Jonas S. Lima (ME).
5. Relator: Ministro José Antonio Barreto de Macedo.
6. Representante do Ministério Público: Dra. Maria Alzira Ferreira.
7. Unidade Técnica: SECEX/MA.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da Representação formulada, nos termos do § 1° do art. 113 da Lei n. 8.666/93, pela
Distribuidora Lívia Jonas S. Lima (ME), para, no mérito, considerá-la, em parte, procedente;
8.2 - em conseqüência, determinar à Prefeitura Municipal de Grajaú/MA que, nas licitações
realizadas com o objetivo de aplicar recursos federais:
respeite o direito dos licitantes à "contraprova", tendo em vista as garantias inerentes à ampla
defesa e ao contraditório, previstas no inc. LV do art. 5 0 da Constituição Federal/88;
obedeça, estritamente, ao preconizado no art. 3 0 , § 1°, inc. I, da Lei n. 8.666/93 (alterada pela Lei n.
8.883/94), evitando o uso de cláusulas, condições e critérios que, de alguma forma, possam restringir o
caráter competitivo do procedimento licitatório; e
observe, rigorosamente, o disposto no art. 109, §§ 3° e 5°, da Lei atinente a Licitações e Contratos,
no sentido de conceder aos demais licitantes o prazo de 5 (cinco) dias úteis para impugnação dos recursos
interpostos, bem assim de franquear vista dos autos do processo licitatório aos interessados.
8.3 - dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, à Distribuidora
Lívia Jonas S. Lima (ME) e à Prefeitura Municipal de Grajaú/MA; e
8.4 - determinar o arquivamento do presente processo.
9. Ata n° 30/98 — Plenário.
10. Data da Sessão: 29/07/1998-Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), 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.

J
HOMERO SANTOS
Presidente

a_off-r,
JOSÉ ANT

10 BARRETO DE MACEDO
Ministro-Relator
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ANEXO II DA ATA N° 30, DE 29-07-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 489 a
492, adotadas nos processos n's 450.296/97-0, 450.174/98-0, 002.321/97-1 e 014.053/97-7,
respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado realizada nesta data (Parágrafo
Único do artigo 66 do Regimento Interno).

•

-
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GRUPO I - CLASSE VII - Plenário
TC-450.296/97-0 - SIGILOSO
Ementa: Denúncia. Possíveis irregularidades na Secretaria de Estado de
Saúde Pública do Pará - SESPA na área de licitações. Conhecimento para
considerá-la procedente. Falhas de natureza formal. Determinações e
sugestões à unidade. Cancelamento do sigilo. Remessa de cópia do processo
ao Fundo Nacional de Saúde. Comunicação ao denunciante e à SESPA.
Arquivamento dos autos.
1-Natureza: Denúncia
2-Unidade: Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará - SESPA
3-Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da
Resolução TCU n° 77/96)
4-Pareceres:
4.1-da Unidade Técnica:
Este processo tem por objeto a denúncia sobre possíveis irregularidades praticadas pela
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, no período de 1991 a 1995, na área de licitações.
Preliminarmente, determinei à SECEX/PA que solicitasse ao Tribunal de Contas do Estado
do Pará - TCE/PA cópia da documentação relativa às prestações de contas da unidade nos exercícios de
1995 e 1996, que envolvessem recursos federais, com destaque para a Concorrência n° 09/95 e as
Tomadas de Preços n° 001, 002, 012 e 015/96, já que ficou evidenciado, na instrução inicial, que os
elementos remetidos pelo denunciante abrangem aqueles períodos e tratam daquelas licitações (f. 19/22).
Após a remessa de cópias da documentação referente aos procedimentos licitatórios pelo
Secretário de Estado de Saúde Pública, a presença in loco na SESPA para verificação da Concorrência
Pública n° 09/95 e a realização de diligência junto ao TCE-PA, a fim de obter cópia do relatório de
inspeção realizado na unidade, a SECEX/PA emitiu parecer, do qual transcrevo os seguintes trechos (f
63/77 e 121):
11.1 - Concorrência Pública n° 09/95:
Esta licitação tinha por objeto a aquisição de material permanente, destinado ao projeto de
7.
reaparelhamento das unidades de saúde da SESPA. Para este fim foram utilizados recursos transferidos do
SUS.
11.1.1 - Impropriedades detectadas:
Os cientes apostos na portaria de designação pelos membros da comissão estão
datados de 10.08.95 - mesma data da abertura da licitação (fls. 81).
Apesar desta incoerência, verificamos que o Aviso do Edital foi realmente publicado no
DOE em 12.07.95 e nele há referência-à Portaria n° 051/95 citada anteriormente (fls. 82). Entretanto, este
aspecto não elide esta impropriedade.
Não foi respeitado o prazo de 30 dias entre o Aviso de Edital e a data da sessão de
abertura da concorrência (fls. 82/86).
A Lei n° 8.666/93 dispõe que nas concorrências públicas do tipo menor preço deverá ser
respeitado um prazo de 30 dias entre a efetiva disponibilização do Edital e a data de abertura da licitação.
No caso em tela, temos uma primeira impropriedade, pois o Edital presente aos autos não está datado,
contrariando o disposto no art. 40, § 10 do citado diploma. Assim, considerando que ele foi
disponibilizado aos licitantes na mesma data do Aviso (12.07) e tendo a abertura da licitação ocorrido em
10.08, verificamos que transcorreu um período de 29 dias, colidindo, portanto, com o que estabelece a Lei
das Licitações (art. 21, § 2°, inc. H, "a" c/c § 3° e art. 110 da Lei n° 8.666/93).
Algumas folhas do processo não estão rubricadas, havendo também erro na
sequência da composição do processo, desobedecendo a ordem cronológica dos acontecimentos.
1
Min_mv117\C:\Votos\450296970.dot

—1O6—

Tribunal de Contas da União

•

•

o

cg-

(9nt "

. • do MOA°
enu (r
secreta°

O art. 38 da Lei das Licitações cita a documentação que deverá constar do procedimento
administrativo licitatório. Em seu caput, o referido dispositivo prevê que os documentos "serão juntados
oportunamente" ao processo, ou seja, à medida que eles forem sendo produzidos a documentação deverá
passar obrigatoriamente a fazer parte do processo. Esse tipo de procedimento evita a inserção de
documentos estranhos ao procedimento licitatório e contribui para o trabalho da Comissão de Licitação,
do órgão licitante e também dos órgãos de controle interno e externo.
O Edital em sua cláusula 4.2 estabelece, in verbis:
"4.2 — As firmas devem apresentar nas propostas, compromisso de entregar e
instalar os materiais e equipamentos nos locais indicados pela Secretaria de
Estado de Saúde Pública, no ato de recebimento do empenho e a partir dessa
data num prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, estando incluídas todas as
despesas e encargos nos preços cotados na licitação, não cabendo à SESPA
nenhum outro ônus, ficando o pagamento sujeito ao atesto do recebimento e
instalação no local indicado, podendo ser este qualquer unidade administrativa
da SESPA no Estado, conforme relação de endereços anexa" (grifos nossos)
A impropriedade reside no fato de que não há nenhuma relação de endereços de
unidades administrativas da SESPA anexa ao Edital. Como decorrência dessa omissão, não há a
discriminação de onde devem ser entregues este ou aquele equipamento/produto.
Um dos princípios basilares da Administração Pública, estando inclusive presente no art.
37 da CF/88, é o da legalidade. Assim, o administrador público só deve fazer o que a lei permite, não
sendo permitido que fique nem além nem aquém dela. O art. 41 da Lei das Licitações ainda dispõe que "A
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente
vinculada".
No caso em tela, ao exigir que os licitantes entreguem e instalem os materiais e
equipamentos sem definir exatamente o local onde serão executadas essas ações temos um paradoxo. Por
um lado ela requer a entrega sob determinadas condições, mas por outro lado ela não pode fazê-lo pois se
omitiu em fornecer aos licitantes informações essenciais: local e o que deveria ser entregue em cada um
dos locais.
Como o Edital permaneceu silente em relação a estes dois aspectos, posteriormente, a
SESPA não poderia exigir dos licitantes vencedores o seu cumprimento, pois aí sim estaria fugindo do
princípio constitucional da legalidade.
A situação torna-se ainda mais absurda pois a SESPA indica na cláusula 4.2, já citada, e na
cláusula 4.3 do Edital que todas as despesas e encargos devem estar incluídos no preço da licitação, não
cabendo à SESPA quaisquer outros ônus e também não admitindo qualquer natureza de reajustamento.
Ora, sem dúvida nenhuma o frete é um dos itens componentes do custo de fornecimento de equipamentos
e produtos, ainda mais em um Estado como o Pará, que possui mais de 1 milhão de km 2, e no qual a
SESPA possui unidades espalhadas em quase 100 municípios. Portanto, sem essa informação, é
simplesmente impossível efetivar uma proposta séria e honesta.
A falta de clareza destas condições favorece o surgimento de privilégios. Assim, o licitante
não
sabe onde deverá entregar as suas mercadorias fica a mercê da Administração, ao passo
que a priori
que, se algum concorrente detiver esta informação ele certamente será favorecido.
Dessa forma, em respeito ao princípios da Administração da legalidade, da
impessoalidade, da publicidade e da moralidade é mister que a SESPA informe todas as condições que
envolvem a entrega dos equipamentos/produtos, evitando a adoção de cláusulas que frustem o caráter
competitivo das licitações (art. 3 0 , § 1 0 , I, da Lei das Licitações).
11.1.2 — Outras Observações:
Verificamos que todas as empresas sediadas em São Paulo-SP foram inabilitadas, em
virtude de ausência de comprovação de quitação com a fazenda pública municipal. Ao todo foram 8
empresas inabilitadas por este motivo.
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Como já expusemos a Administração deve aplicar a lei em sua totalidade, não podendo
dela se afastar ou desviar, sob pena de cometer um ato inválido.
Entretanto, não podemos ignorar o fato de que em São Paulo-SP estão sediadas grandes
empresas, certamente fornecedoras ou fabricantes, talvez os maiores do país, de equipamentos/produtos
usualmente adquiridos pela SESPA. Não é razoável supor que esses fornecedores estejam sendo alijados
de todas as concorrências em todos os órgãos públicos no Brasil.
Ante o exposto e visando buscar a proposta mais vantajosa para a Administração (art. 30 ,
Lei
das
Licitações) é que achamos razoável, já que a Certidão emitida pela Prefeitura Municipal
caput da
de São Paulo-SP não atende os requisitos da lei, que a SESPA mantenha entendimentos junto àquela
municipalidade a fim de solucionar o problema e permitir a participação das empresas lá sediadas nas
licitações promovidas pela SESPA.
Algumas empresas foram desclassificadas em virtude de terem apresentado atestados
de capacidade técnica que, segundo a comissão de licitação, eram incompatíveis com o objeto da
licitação.
Entretanto, alguns dos atestados aceitos pela comissão eram demasiadamente genéricos
(fls. 87/89), não assegurando à Administração que aquele licitante estava realmente apto a fornecer o
produto a que se propunha.
Com vistas a evitar a subjetividade na análise dos atestados de capacidade técnica
45.
49.
apresentados, já que este fator poderá levar à inabilitação ou não de um concorrente, achamos mais
conveniente anexar aos Editais modelos de atestado de capacidade técnica, que seriam fornecidos para
habilitação por todos os licitantes, nos termos do art. 30 da Lei das Licitações.
As denúncias inicialmente apresentadas ao Ministério Público Estadual, com relação à
Concorrência Pública n° 09/95, são feitas de maneira generalista: "certidões fraudulentas da empresa
SHOPPING-MED" e "esquema pelo fornecimento da SHOPPING MED (de alta especialização), de 02
(dois) dermatomos de valores ridículos".
Verificando o processo, s.m.j., não observamos as fraudes apontadas pelo denunciante
quanto às certidões apresentadas. De fato a Certidão Negativa de Falência apresentada pela empresa
SHOPPING-MED apresenta pequeno grau de dificuldade à sua leitura o que, entretanto, não compromete
a sua validade. Ainda em relação à empresa SHOPPING-MED, que havia sido inicialmente
desclassificada em virtude de ter apresentado certidão simplificada com autenticação feita em adesivo, a
Comissão de Licitação, usando a faculdade da Lei de Licitações, realizou diligência junto ao Cartório
Martins — 2° Oficio, na qual obteve confirmação da autenticidade da certidão simplificada apresentada
(fls. 90/92).
Quanto aos dermatomos, realmente constatamos a sua aquisição, da empresa SHOPING• MED (item 67 do Edital), entretanto, é impossível aferir a autenticidade da denúncia pois o processo
licitatório foi justamente do tipo menor preço, estando inclusive esta aquisição justificada no processo,
pois a marca ofertada pela empresa SHOPPING-MED já é "conhecida e testada na rede hospitalar,
possuindo também facilidade de manutenção" (fls. 93/97).
11.11 — Tomada de Preços n° 01/96:
Tal licitação visava a aquisição de equipamentos para implantação do Controle de
Qualidade de Medicamentos no LACEN, por força do convênio de n° 200/95 celebrado entre a FNS e a
SESPA.
Na documentação apresentada a esta Corte, à exceção de algumas pequenas
impropriedades na formalização e ordenação das páginas do processo, não detectamos nenhuma
irregularidade, estando todas as decisões tomadas pela Comissão de Licitação fundamentadas em
pareceres jurídicos e/ou análises técnicas e em obediência à Lei n° 8.666/93 e suas alterações. Desta
forma, carece de fundamento, quanto a esta licitação, a denúncia apresentada.
No entanto, verificamos a ausência no processo de aporte financeiro para complementação
do valor total da licitação, haja vista que pelo convênio firmado somente foram transferidos
3
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R$ 63.200,00, restando uma diferença de R$ 51.947,00 (R$ 115.147,00 - R$ 63.200,00) entre este valor e
o valor licitado. A utilização de recursos de outro convênio, no caso o de número 503/94, como sugerido
pela Assessora de Gabinete TEREZNHA DE JESUS NEGRÃO GOMES, é questionável, pois o mesmo
tinha por objeto o reaparelhamento de unidades de saúde, portanto, diverso do convênio em análise.
Verificando no SIAFI a situação deste convênio 503/94 (n° SIAFI 106793, celebrado com o Fundo
Nacional de Saúde (UG 257001 Gestão 25901) observamos que está ADIMPLENTE A COMPROVAR,
tendo seu prazo de prestação de contas esgotado em 29.01.97. Já o convênio n° 200/95 (n° SIAFI 136397)
está com o status ADEMPLENTE COMPROVADO A APROVAR.
Quanto à denúncia formulada: "Na Tomada de Preços n° 001/96, novamente a assessoria
jurídica da SESPA armou novo esquema, desta feita adulterando a Proposta da empresa PROVER", o
único achado que fizemos, s.m.j., refere-se ao fato de que na página 4 da proposta financeira daquela
empresa o valor total da proposta está datilografado, enquanto toda o restante da proposta foi digitada em
computador (fls. 101).
Entretanto, não temos elementos para afirmar que este texto tenha sido acrescentado pela
Comissão de Licitação ou não e em que momento isto foi realizado. Ainda mais, a informação
datilografada é simplesmente o somatório da coluna valor total dos itens ofertados pela empresa
PROVER. Se considerarmos que a tomada de preços em análise foi realizada por itens, chega-se à
conclusão que tal informação é completamente supérflua e desnecessária.
11.111 - Tomada de Preços n° 02/96:
A Presidente da CPL/SESPA informa, mediante declaração às fls. 102, que a Tomada de
Preços n° 02/96, para contratação de serviços a serem executados em veículos da SESPA, foi cancelada
em virtude de falta de dotação orçamentária.
É interessante observar que o Acórdão do TCU, às fls. XX, afirma irregularidades nas
Tomadas de Preços de n° 01/96, 012/96 e 015/96 e na Concorrência Pública n° 09/95. Já a denúncia
formulada a esta Corte versa sobre as Tomadas de Preços n° 01/96, 02/96 e 015/96 e a Concorrência
Pública n° 09/95.
Assim, parece ter ocorrido um equívoco por parte do denunciante, já que nada foi
constatado de anormal no cancelamento desta Tomada de Preços.
II.IV - Tomada de Preços n° 012/96:

•

Esta licitação visava a aquisição de material de consumo laboratorial destinado à rede
básica de saúde, para atender o consumo de 03 (três) meses. Para este fim foram utilizados em parte
recursos transferidos do SUS.
Na documentação apresentada a esta Corte, foram verificadas algumas pequenas
impropriedades na ordenação das páginas do processo, e também no que se refere à não reabertura do
prazo da licitação quando foi publicada a errata de 07.05.96 (art. 21, § 4°, da Lei n° 8.666/93). A alegação
feita de que somente a inclusão de códigos não representa motivos para a reabertura do prazo, não
prospera, pois as empresas que não possuíssem os novos códigos estariam alijadas do processo, já que
não haveria tempo suficiente para solicitar a alteração do cadastro junto à SEAD.
Entretanto, diante da complexidade deste processo licitatório, que visava a aquisição de
mais de 350 itens com um razoável grau de especialização, em um universo de cerca de 30 licitantes, não
detectamos nenhuma irregularidade, estando todas as decisões tomadas pela Comissão de Licitação
fundamentadas em pareceres jurídicos e/ou análises técnicas e em obediência à Lei n° 8.666/93 e suas
alterações. Desta forma, carece de fundamento a denúncia apresentada em relação a esta Tomada de
Preços.
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II.V — Tomada de Preços n° 015/96:
Esta licitação tinha por objetivo adquirir material de controle de infecção hospitalar,
81.
destinado às unidades de saúde, pertencentes do 10 ao 13° CRS, para atender o consumo de 03 (três)
meses. Para este fim foram utilizados recursos transferidos do SUS.

•

Na documentação apresentada a esta Corte foram verificadas algumas pequenas
impropriedades na formalização e ordenação das páginas do processo, e também no que se refere à não
reabertura do prazo da licitação quando foram publicadas as erratas em 13 e 17.06.96 (art. 21, § 4°, da Lei
n° 8.666/93).
Da mesma forma que na Tomada de Preços n° 12/96, observamos que estas erratas
ocorreram devido principalmente à confusão existente na SEAD na classificação dos produtos a serem
adquiridos por parte da SESPA, estando esta simplesmente seguindo as orientações da Secretaria de
Administração, o que não a exime do estrito cumprimento da Lei das Licitações.
Adicionalmente observamos que na cláusula relativa ao registro cadastral na SEAD (item
2.1 do Edital, às fls. 120) e nas erratas publicadas, há exigência de cadastramento em todos os códigos
SEAD relacionados. Isto nos parece um equivoco, pois só deve ser exigido das empresas habilitação no
cadastro SEAD naqueles itens que o licitante se proponha a fornecer.
III — CONCLUSÃO:
Além das impropriedades já relatadas no item 11.1.1, retro, com relação à Concorrência
Pública/SESPA n° 09/95, verificamos também as seguintes impropriedades/observações quando
analisamos em conjunto as tomadas de preço, objeto da denúncia inicialmente formulada.
Não há uma padronização dos procedimentos das comissões de licitação da SESPA
quanto à reabertura de prazos, enquanto umas optaram por reabrir o prazo da licitação quando da
divulgação de erratas quanto aos códigos SEAD (Tomada de Preços n° 01/96), outras não o fizeram
(Tomada de Preços n° 012 e 015/96). Por este motivo, julgamos conveniente que as Comissões de
Licitação da SESPA uniformizem seus procedimentos no sentido de cumprir estritamente o que prevê a
Lei das Licitações quanto à reabertura dos prazos de publicidade, na eventualidade de mudanças no Edital
(art. 21, §4°).
Há uma grande confusão na classificação realizada pela SEAD em relação aos
códigos dos produtos adquiridos na área de saúde. Diante da celeuma verificada em torno da matéria,
seria conveniente a SESPA manter instrumentos de controle permanentemente atualizados, em
consonância com as determinações da SEAD, a fim de evitar modificações de última hora quando da
realização de procedimentos licitatórios. Como exemplos desse tipo de situação citamos as Tomadas de
Preços n°012 e 015/96.
As licitações analisadas foram realizadas por itens. Nestes casos, os licitantes devem ser
obrigados a apresentar comprovação de capacidade de fornecimento somente naqueles itens em
que concorrerão. Talvez o mais apropriado seria determinar que nos editais estivesse discriminado, item
por item, qual o código SEAD a ele pertinente, e só exigir do licitante cadastramento nos códigos SEAD
para aqueles itens que ele se propõe a fornecer.
Pequenas impropriedades na formalização e ordenação das páginas dos processos. A
SESPA deve agir no sentido de obedecer ao que dispõe o art. 38 da Lei das Licitações quanto à
organização do processos administrativos de licitação, devendo sua composição ser realizada à medida
que os documentos forem sendo produzidos. Esta foi uma impropriedade detectada em todas as licitações
analisadas.
Erros na contagem dos prazos entre a efetiva disponibilização do Edital e a data de
sessão de abertura da licitação. Embora já citada nos itens 25 e 26, quando analisamos a Concorrência
Pública n° 09/95, verificamos que nas Tomadas de Preços n° 01, 012 e 015/96 esta contagem de prazos
também foi realizada de maneira equivocada. Assim, a SESPA deve observar in litteris o que estabelece a
Lei de Licitações, em especial os arts. 21 e 110.
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Não constam dos processos licitatórios da Concorrência Pública n° 09/95 e da
101.
Tomada de Preços n° 01/96 as cópias ou comprovantes das publicações dos seus resultados, como
estabelece o art. 38, inc. XI c/c art. 16, caput da Lei das Licitações.
IV — PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO:

•

Ante o exposto, propomos:
seja determinado à Secretaria Estadual de Saúde Pública no Pará — (SESPA) que:
a)
ai) observe o cumprimento do art. 21, §4° da Lei das Licitações quanto à reabertura dos
prazos de publicidade, na eventualidade de mudanças no Edital (item 96);
observe o procedimento para juntada de documentos ao processo administrativo
licitatório nos termos do art. 38 da Lei n° 8.666/93 (item 99);
observe in litteris o que estabelece a Lei de Licitações (arts. 21 e 110 da Lei n°
8.666/93), quanto à contagem de prazos entre a efetiva disponibilização do Edital ou
do convite e o recebimento das propostas ou da realização do evento (item 100);
faça constar dos processos administrativos de licitação cópias ou comprovantes da
publicação, nos termos do art. 38, inc. XI c/c art. 16, caput da Lei das Licitações
(item 101); e
nas licitações em que seja exigida dos licitantes a entrega e instalação de
materiais/equipamentos em locais indicados pela SESPA, que também seja
discriminado no Edital de licitação, ou em anexo, a quantidade de
produtos/equipamentos a serem entregues em cada um dos locais (itens 29/38); e
nas licitações divididas em itens, só exija do licitante cadastramento nos códigos
SEAD para aqueles itens que ele se propõe a fornecer (itens 94 e 98);
seja sugerido à Secretaria Estadual de Saúde Pública no Pará — (SESPA) que:
b)
bl) mantenha entendimentos junto à Prefeitura Municipal de São Paulo — SP, com vistas
a solucionar o problema de habilitação de empresas sediadas naquela cidade, nos
termos da Lei n° 8.666/93, no que se refere à comprovação de quitação com a
fazenda municipal (itens 39/42);
anexe aos Editais de Licitação modelos de atestados de capacidade técnica, com
vistas a assegurar à Administração a comprovação de aptidão pelos licitantes para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação e evitar a subjetividade na análise dos atestados
apresentados (itens 43/45);
mantenha permanentemente registro atualizado das codificações utilizadas pela
SEAD — Secretaria de Estado de Administração, a fim de evitar mudanças de última
hora, especialmente em Editais já publicados (item 97); e
nas licitações divididas por itens, que discrimine no Edital ou em anexo, item por
item, qual o código SEAD a ele pertinente (itens 94 e 98);
seja levantada a chancela de sigilo deste processo e encaminhada cópia ao Fundo
c)
Nacional de Saúde (UG 257001 Gestão 25901), a fim de subsidiar o exame da prestação de
contas do convênio n° 503/94 (n° SIAFI 106793 (item 64); e
d) seja arquivado o presente processo."
4.2-Do Ministério Público (f. 123): De acordo com a Unidade Técnica.
É o relatório.
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VOTO
Conforme demonstrou a SECEX/PA, não ocorreram irregularidades nas licitações em
questão, e sim falhas de natureza formal.
Assim sendo, acolho os pareceres e Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora
submeto ao Plenário.
T.C.0 , Sala das Sessões, em 2
ios Vil a
Marc
Ministro-Relator
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489 /98 - TCU - Plenário

Processo n° TC-450.296/97-0 - SIGILOSO
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da
Resolução TCU n° 77/96)
Unidade: Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará — SESPA
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin
Unidade Técnica: SECEX/PA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. com fundamento no art. 213 do Regimento Interno/TCU, conhecer da presente denúncia para, no
mérito, considerá-la procedente, ante a ocorrência de falhas de natureza formal;
8.2. determinar à Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará - SESPA que:
8.2.1. observe os termos da Lei n° 8.666/93 quanto à reabertura dos prazos de publicidade, na
eventualidade de mudanças no Edital (art. 21, § 4°); ao procedimento para a juntada de documentos ao
processo administrativo licitatório (art. 38); à contagem de prazos entre a efetiva disponibilização do
Edital ou do convite e o recebimento das propostas ou da realização do evento (arts. 21 e 110); e a fazer
constar dos processos administrativos de licitação cópias ou comprovantes da publicação (art. 38, inciso
XI, c/c o art. 16, caput);
8.2.2. nas licitações em que seja exigida dos licitantes a entrega e instalação de
materiais/equipamentos em locais indicados pela SESPA, discrimine, no Edital de licitação ou em anexo,
a quantidade de produtos/equipamentos a serem entregues em cada um dos locais;
8.2.3. nas licitações divididas em itens, só exija do licitante cadastramento nos códigos SEAD —
Secretaria de Estado de Administração para aqueles itens que ele se propõe a fornecer;
8.3. sugerir à Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará — SESPA que:
8.3.1. anexe aos Editais de Licitação modelos de atestados de capacidade técnica, com vistas a
assegurar à Administração a comprovação de aptidão pelos licitantes para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação e evitar a
subjetividade na análise dos atestados apresentados;
8.3.2. mantenha permanentemente registro atualizado das codificações utilizadas pela SEAD, a fim
de evitar mudanças de última hora, especialmente em Editais já publicados;
8.3.3. nas licitações divididas por itens, que discrimine no Edital ou em anexo, item por item, qual o
código SEAD a ele pertinente;
8.4. cancelar a chancela de sigilo deste processo e encaminhar cópia ao Fundo Nacional de Saúde, a
fim de subsidiar o exame da prestação de contas do convênio n° 503/94 (n° SIAFI 106793);
8.5. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto, ao denunciante e à Secretaria
de Estado de Saúde Pública do Pará — SESPA;
8.6. arquivar este processo.
Ata n° 30/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/07/1998-Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.
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HOMERO SANTOS
Presidente

MA COS VINI IOS VILAÇA
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GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário
TC-450.174/98-0 (SIGILOSO)
Natureza: Denúncia
Unidade: Prefeitura Municipal de Piçarra - PA
Denunciante : Identidade preservada (artigo 55, § 1°, da
Lei n° 8.443/92, c/c o artigo 35, § 4 0, inciso II, da
Resolução TCU n° 77/96)

Ementa: Denúncia. Irregularidades na execução do
Convênio n° 010/97, firmado entre a Secretaria Estadual
de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN e a
Prefeitura Municipal de Piçarra — PA. Não-conhecimento.
Comunicação aos denunciantes. Retirada da chancela de
sigilo. Arquivamento do processo.

RELATÓRIO

Versa o presente processo de Denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas durante a
instalação do Município de Piçarra — PA, criado por intermédio da Lei Estadual n° 5.934, de 29.12.95,
envolvendo recursos transferidos por força do Convênio n° 10/97, celebrado entre a Secretaria de Estado
de Planejamento e a Prefeitura local,.
2. Nada obstante não haver ao menos indícios quanto às irregularidades narradas pelos
denunciantes, determinei a autuação do presente processo como denúncia, encaminhando-o, em seguida,
à Unidade Técnica competente, para exame, em atenção ao principio da verdade material que informa o
processo no âmbito deste Tribunal.
Parecer da Unidade Técnica
Após análise inicial (fls.04), a Secretaria de Controle Externo no Estado do Pará realizou
diligência, mediante Oficio n° 380/98, de 10.2.98 (fl. 6), junto à Secretaria de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral do Estado do Pará, solicitando o encaminhamento de informações acerca das
irregularidades levantadas pelos denunciantes, com vistas a verificar se os recursos repassados por conta
do Convênio n° 10/97 eram de origem federal.
Em resposta de fl. 07, o Sr. Francisco Sérgio Belich de Souza Leão, Secretário-Adjunto
da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, por intermédio do Oficio SEPLAN n°
447/98, de 8.7.98, informou que "os recursos repassados à Prefeitura Municipal de Piçarra para
execução do objeto do Convênio 10/97, foram originários da fonte de recursos 001 — recursos próprios
do Estado" (grifei).
Em razão do conteúdo da resposta encaminhada, o Assessor da SECEX/PA conclui que
"a matéria encontra-se fora da competência desta Corte de Contas, devendo este processo, nos termos do
art. 213, p. único do Regimento Interno do TCU, ser arquivado após comunicação aos denunciantes" (fl.
08).
É o relatório.
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Considerando que os recursos transferidos por força do Convênio n° 010/97, firmado entre
a Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Estado do Pará e a Prefeitura, visando à instalação
do Município de Piçarra —PA, são exclusivamente estaduais, o responsável pela sua gestão não se
encontra, por este fato, sujeito à jurisdição deste Tribunal, nos termos definidos no art. 71 da Constituição
Federal c/c o art. 1° da Lei n° 8.443/92.
Assim, não está presente requisito específico, previsto no art. 213 do Regimento Interno —
TCU, necessário para o conhecimento de denúncia encaminhada ao Tribunal de Contas da União.
Ante o exposto, voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
apreciação deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 29.07.1998.

Marcos Vinicios ilaça
Ministro-Rela r
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DECISÃO N° 490/98 TCU - Plenário.
-
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Processo n° TC —450.174/98-0 (SIGILOSO)
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada (artigo 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92, c/c o artigo 35, § 4°, inciso II,
da Resolução TCU n° 77/96)
Unidade: Prefeitura Municipal de Piçarra - PA
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Pará — SECEX/PA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. não conhecer da presente denúncia, por falta de requisito específico, previsto no art. 213 do
Regimento Interno — TCU, qual seja versar sobre administrador ou responsável sujeito à jurisdição deste
Tribunal;
8.2. retirar a chancela de sigilo que recai sobre o processo;
8.3. dar ciência do inteiro teor desta Decisão aos denunciantes;
8.4. determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 30/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/07/1998-Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os MinistrosSubstitutos José Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente

MARCOS VINIC OS VILAÇA
Ministro Relator
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

GRUPO 1- CLASSE VII - PLENÁRIO
TC 002.321/97-1- Sigiloso
NATUREZA: Denúncia
ENTIDADE: DNER — 10 0 Distrito Rodoviário Federal
INTERESSADO: Identidade Preservada (art. 55, § 1°, da Lei 8.443/92,
c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da Resolução n° 77/96 — TCU)

EMENTA: Denúncia. Anúncio de irregularidades envolvendo a
concessão de exploração de rodovias federais no Estado do Rio Grande
do Sul. Diligência in loco. Procedência parcial. Inexistência de Projeto
Básico. Ausência de fiscalização sistemática pelo DNER. Determinações.
Cancelamento do sigilo. Encaminhamento à ia SECEX.

•
Em exame denúncia encaminhada a este Tribunal anunciando diversas irregularidades
envolvendo a concessão de exploração de rodovias federais pelo Estado do Rio Grande do Sul, por
intermédio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER/RS.
Amparada na Lei n° 9.277, de 10.05.1996, a União Federal, por intermédio do Ministério dos
Transportes, com a interveniência do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, delegou ao
Estado do Rio Grande do Sul, valendo-se de vários convênios, a administração de cerca de 5.000 km de
rodovias federais pavimentadas e a possibilidade de explorar, diretamente ou mediante concessão,
aproximadamente 2.000 km dessas estradas, que foram agrupadas em 09 (nove) Pólos de Concessão
Rodoviária.
O denunciante assevera que o processo de concessão implementado pelo Departamento
Autônomo de Estradas de Rodagem -DAER, entidade estadual, está em desacordo com a legislação federal.
Acompanha a peça denunciatória cópias de legislação federal e estadual acerca da matéria; do
Edital de Pre-qualificação n° 69/96, referente à concorrência pública para contratar, mediante outorga de
concessão, a exploração do Polo de Concessão Rodoviária- Pelotas/RS; do Convênio n° 008/96, firmado pelo
Estado do Rio Grande do Sul com a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, para a
administração de rodovias e a exploração de trechos de rodovias federais e da Decisão n° 394/95, do Plenário
deste Tribunal, prolatada no TC 015.131/93-9, que trata do Acompanhamento dos procedimentos relativos
aos processos de concessão para exploração de rodovias federais.
Por meio de despacho de fls. 62, autorizei a SECEX/RS a promover diligências, inclusive in
loco, no 10° Distrito Rodoviário Federal - DRF, com vistas a esclarecer os fatos, especialmente os
relacionados com a atuação do DNER como interveniente no Convênio n° 08/96, celebrado entre a União, por
intermédio do Ministério dos Transportes, e o Estado do Rio Grande do Sul.
Após efetivar a diligência no 10° DRF e analisar as argumentações apresentadas pelos
responsáveis pelo DNER em resposta aos questionamentos constantes do Oficio TCU n° 403/97, de 10.06.97,
a SECEX/RS, em pareceres uniformes, apresentou as seguintes considerações acerca de cada ponto
denunciado:
a) "Contratação de estudos de viabilidade econômica para a rede federal no RS em
15/09/95, sem o conhecimento e autorização do DNER, órgão federal que detinha a competência exclusiva
para tal, segundo o Decreto-Lei n° 512/69; convocação, em 28/06/96, de Audiência Prévia, em Pelotas/RS,
como medida preliminar do processo licitatório, também, sem o conhecimento e aprovação do DNER;
aprovação da Lei Estadual n°10.706, de 12/01/96, atribuindo-se ao Estado a competência de administrar
ti rede federal no RS antes da aprovação da Lei Federal n° 9.277, de 10/05/96, que possibilitou essa
delegação de competência e da assinatura dos convênios de delegação, em 29/10/96".
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Quanto a estes questionamentos, a Unidade Técnica manifesta entendimento no sentido de que
o fato do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através do DAER, haver-se antecipado à União, nas
várias iniciativas mencionadas, não constitui irregularidade sujeita à apreciação deste Tribunal, pois não ficou
caracterizado ofensa à legislação federal ou dano ao Erário.
Aduziu, ainda, que a aprovação da Lei Estadual n° 10.706, de 12.01.96 não contrariou a
legislação federal, pois a implementação do seu objeto só foi efetivado após a edição da Lei Federal n° 9.277,
de10.05.96.
b) "Previsão de cobrança de pedágio em rodovias federais concedidas, de Pista Simples, em
desacordo com o Decreto-Lei n° 791/69 que só o permite em rodovias expressas ou bloqueadas que
pressupõem a existência de Pista Dupla, e em obras de grande vulto. Sendo todas as rodovias federais
delegadas de Pista Simples, de mesmo padrão, isto é, têm todas elas as mesmas características geométricas,
ocorrerá diferença de tratamento dos usuários, sendo que, nas concedidas, de maior tráfego, cobrar-se-á
pedágio e nas não concedidas, com menor tráfego, não haveria tal cobrança. Essa diferença de tratamento
estaria ferindo o inciso II do art. 150 da Constituição Federal, que proíbe tratamento desigual entre
contribuintes (no caso, usuários) que estejam em situação equivalente (usuários de rodovias federais de
Pista Simples)."
Com respeito a tais ilegalidades, assim se manifestou a Secretaria deste Tribunal:
"A primeira, de que haveria ofensa ao Decreto Lei n° 791/69, que só estaria permitindo essa
cobrança em rodovias expressas ou bloqueadas, as quais pressupõem a existência de pista dupla, e em obras
rodoviárias de vulto.
O § 1° do art. I° do citado diploma legal, autoriza:
'§ J°.. Poderão ser submetidos ao pedágio:
estradas bloqueadas ou rodovias expressas;
pontes, viadutos, túneis ou conjunto de obras rodoviárias de grande vulto'.
Na diligência, foi esclarecido pelo DNER que as licitações vêm sendo realizadas tendo por
base o enquadramento das rodovias de pista simples, objeto da delegação no RS como 'conjunto de obras
rodoviárias de grande vulto', de acordo com o seguinte conceito dado pela Portaria Ministerial n° 460 (fls.
85).
'Art. 1° - Considera-se também conjunto de obras rodoviárias de grande vulto, para efeito do
disposto na letra "h" do § I°, do art. I°, do Decreto-lei n° 791, de 27/08/69, a rodovia ou conjunto de
rodovias interligadas, que sejam pavimentadas, com extensão superior a 100 (cem) quilômetros, na
classificação técnica do DNER, como rodovia de classe I-A ou 1-B e, simultaneamente, estejam inseridas
no Sistema Arterial Principal, na Classificação Funcional do Sistema Rodoviário Nacional'.
Inquestionável a legalidade dessa citada Portaria Ministerial n° 460/94, no nosso
entendimento, já que o Decreto-Lei 791/69, no seu art. 10, autorizou:
'Art. 10 - O Ministro dos Transportes expedirá os atos e normas bastante à execução deste
Decreto-Lei'.
Assim, não vemos obstáculo legal em relação à previsão de cobrança de pedágios nas
rodovias federais pavimentadas, de pista simples, delegadas ao Governo do Estado do RS, porquanto,
segundo a informação do DNER, a mesma atende aos requisitos da Portaria Ministerial n° 460/74 como
conjunto de obras rodoviárias de grande vulto.
8.2 - A segunda possível ilegalidade diz respeito à diferença de tratamento dos usuários das
estradas federais de pista simples: nas delegadas, de maior tráfego, cobrando-se pedágio e, nas não
delegadas, de menor tráfego, não havendo tal cobrança. Essa diferença de tratamento poderia estar
contrariando a Constituição Federal, art. 150, inciso II, que proíbe tratamento desigual entre contribuintes
(no caso, usuários) que estejam em situação equivalente (usuários de rodovias federais de pista simples).
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De fato, a vedação do inciso lido art 150 da Carta Magna diz respeito a contribuintes. Daí
ser importante examinar a natureza do pedágio, se o mesmo é tributo, e devido por contribuintes, ou se é
preço público, e devido por usuários de serviços públicos.
A Constituição Federal, no seu art. 145, prevê a possibilidade de existirem três espécies de
tributos: os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria; e, no art. 150, inciso V, como ressalva, a
cobrança de pedágio, sendo este outra espécie, distinta, por isso das três tributárias.
Os tratadistas do direito tributário, também, não consideram o pedágio como tributo.
Bernardo Ribeiro de Moraes, em 'Compêndio de Direito Tributário', Editora Forense, 1987, ensina que 'O
pedágio, assim, apresenta-se como preço público. É o preço que o usuário paga pela utilização de certas
obras, máquinas ou equipamentos, realizados ou instalados em imóveis de uso comum do povo, afim de
satisfazer necessidades de circulação de pessoas e bens. A receita é originária e facultativa' (Op. cit. p. 168)
e, adiante 'O pedágio é preço público (tarifa), não se achando submetido aos requisitos constitucionais
pertinentes aos tributos' (Op. cit. p. 173).
Para Hely Lopes Meirelles, em 'Finanças Municipais', Editora dos Tribunais, 1' edição, 1979,
pág. 24, o pedágio 'é modalidade de preço público (não confundir com taxa) cobrado pela utilização de
obras viárias com características especiais que facilitem o trânsito e o tráfego de veículos ou pedestres'.
Sendo pedágio um preço público, de natureza contratual, está sujeito às normas do direito
privado e não às do direito tributário. Assim, há que observar-se a distinção jurídica entre o conceito de
contribuinte e o de usuário. Aquele está definido e regrado pela legislação tributária e este não.
O Código Tributário Nacional estabelece como 'sujeito passivo da obrigação tributária',
gênero, duas espécies: o contribuinte e o responsável, definindo-os como segue:
'Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa obrigada ao
pagamento do tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único - O sujeito da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
- responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de
disposição expressa de lei'.
A Lei n° 8.987, de 13/02/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da
prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, embora não defina o que seja
usuário de serviço público, no seu art. 7° estabelece os direitos e obrigações dos usuários.
Tecnicamente, contribuinte é o sujeito passivo tributário com responsabilidade originária ou
devedor direto. Sua obrigação é compulsória e decorre de lei. Diferente é o caso do usuário: paga pedágio
se preferir usar a rodovia que lhe seja mais conveniente; não é obrigado a usá-la, mas se a usar, deve
concordar com o pagamento do pedágio; trata-se de uma relação contratual e não obrigação tributária.
Assim, entendemos implicáveis as limitações constitucionais do art. 150, inciso II, à cobrança
de pedágio em rodovias federais de pista simples, já que tal dispositivo se refere a contribuintes, que são
pagadores de tributos, e não a usuários de serviços públicos, que pagam preços públicos, em decorrência
da previsão do art. 175 da Constituição."
c) "Conflito entre os termos do Edital de Pré-Qualificação do DAER n°69/96, de 01/11/96
e a Lei Estadual n°10.706/96: enquanto esta (art. 1", II) prevê a concessão da rodovia federal BR-392,
trecho entre Pelotas e Canguçu, aquele o amplia, ilegalmente, até Santana da Boa Vista, com
possibilidade de estendê-lo mais ainda até o entroncamento da BR-290 (item 3 do Anexo X Caracterização do Objeto da Licitação - do Edital n° 69/96)."
A Unidade Técnica teceu considerações acerca de tal questão no sentido de que a divergência
decorre do tipo de licitação prevista no Edital, ou seja, de maior oferta, na qual a proposta mais vantajosa para
a administração será a do concorrente que, com o valor do pedágio fixado pelo Estado, se propuser a restaurar
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e conservar uma extensão maior de rodovias, justificando os trechos mais extensos constantes do instrumento
convocatório. Ressaltou, em acréscimo, que o Convênio n° 008/96, firmado com a União, também prevê
trechos maiores que a citada Lei estadual.
Em que pese a colocação de tais argumentos, foi registrado que o tema não envolve aspectos
de legalidade de normas federais, estando fora da jurisdição deste TCU.
d) "Inexistência de projeto básico para a licitação promovida pelo DAER através do
Edital de Pré-Qualificação n° 69/96 (fls. 16/42) e, por conseqüência, a não entrega da proposta de
preços na P Fase da licitação, em desacordo com a Decisão n° 394/95 - TCU - Plenário - Ata n° 36, de
09/08/95. O Edital não poderia desconhecer as determinações constantes da referida Decisão que lhe
antecede em quinze meses e por se tratar de atividade da União que o Estado assume como delegatário,
através do DAER."
Inicialmente, a Unidade manifestou-se acerca de decisões desta Corte a respeito do assunto,
a saber: Decisão n° 622/94, adotada pelo Plenário em processo de acompanhamento de procedimentos de
concessão de exploração da Ponte Rio-Niterói, na qual foi determinado ao DNER que, quando da realização
de novas licitações, elaborasse e divulgasse projeto básico antes do inicio do processo licitatório, de acordo
com o disposto no art. 7 0 , §2°, da Lei n° 8.666/93; Decisão n° 394/95, na qual foi consignado, mediante
deliberação do Plenário, que o acompanhamento dos processos de concessões de rodovias federais seria
realizado em 5 (cinco) estágios, fixando prazo para o DNER encaminhar os documentos relativos a cada
estágio a este Tribunal; e sobre a IN n° 10/95- TCU, editada em decorrência dessa última Decisão, que dispõe
sobre a fiscalização, pelo Tribunal, das concessões, permissões e autorizações de serviços públicos,
regulamentando questões relativas aos estágios e prazos, dentre outras.
Argumentou que tais determinações e normas foram dirigidas "para o DNER e outras
entidades sob jurisdição do TCU No caso em tela, entretanto, a licitação vem sendo conduzida não pelo
DNER mas por órgão estadual, o DAER Como o objeto do Edital de Pré-Qualificação n°69/96 diz respeito
também a estradas federais delegadas ao Estado e, tendo em vista o § 2° da Cláusula Terceira, inciso VI
do item I, incisos II e VI do item 2, inciso I do item 4, todos da Cláusula Quarta do mencionado Convênio
008/96 (fls.45/54) e o art. 3 0 da Portaria n°368/96, do Sr. Ministro dos Transportes (fis. 11/13), entendemos
que na incumbência de "acompanhar, fiscalizar e coordenar a execução do referido convênio, cabe ao
(grifo do
DNER exigir o cumprimento das normas federais, entre as quais as emanadas deste TCU."
original)
Ante o exposto, e considerando que o Edital não menciona a existência de projeto básico
aprovado pela autoridade competente, nos termos previstos na Lei n° 8.666/93, e que o Convênio, em sua
Cláusula 4', item 1, inciso VI, obriga o Governo do Estado do Rio Grande do Sul a "encaminhar, previamente,
ao Delegante, as minutas dos editais de licitação e dos correspondentes contratos de concessão para
exploração dos trechos", foi diligenciado o DNER para que encaminhasse cópia ,em caso de existência, do
projeto básico e dos documentos referentes ao acompanhamento, fiscalização e coordenação da execução do
Convênio aqui tratado e dos relatórios de sua competência nele previstos, que deveriam ser periodicamente
encaminhados ao Ministério dos Transportes objetivando resguardar o interesse público e assegurar o
cumprimento das metas propostas.
Por meio de Oficio datado de 20.06.1997, o Diretor de Concessões Rodoviárias do DNER, em
atendimento à diligência, informou que o projeto básico do Polo de Concessão Rodoviária de Pelotas não
havia sido encaminhado e, com respeito aos demais elementos requisitados, alegou que ainda estava sendo
implementada a sistemática de acompanhamento, fiscalização e coordenação da execução dos convênios de
delegação de rodovias aos Estados com vistas à Concessão, com término previsto para o inicio do 2° semestre,
anteriormente, segundo afirmou, à adjudicação de qualquer concessão de rodovia federal pelos Estados
delegatários.
Posteriormente, mediante Oficio n° 664/97, de 16.07.1997, o Diretor-Geral do DNER
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encaminhou, em complemento, cópias do Termo de Convênio, da Lei Estadual n° 10.706/96, do Projeto de
Engenharia Econômica dos Pólos de Concessão Rodoviária (Programa Estadual de Concessão Rodoviária Volumes I, II e III) e do documento intitulado "Projeto Básico Pelotas/RS".
O Analista instrutor do processo, após examinar esses elementos, considerou que constituem
"um estudo muito interessante e criativo sobre a viabilidade econômica do Programa de Concessão Rodoviária
no RS. No nosso entendimento, não consubstanciam um 'projeto básico aprovado pela autoridade
competente...', conforme previsto no art. 70, § 2°, inciso I, da Lei n° 8.666/93".
Após consignar que a licitação em exame estava em sua 2° etapa, qual seja a destinada a
habilitar tecnicamente os concorrentes e, tendo em vista que, segundo inferiu das informações do DNER, o
Governo Estadual não havia encaminhado referida documentação, conforme imposição do termo de convênio,
ressaltou que aquela entidade teria ficado impossibilitada de atender a determinação deste Tribunal relativa
ao acompanhamento dos processos de concessão de rodovias federais, no que diz respeito aos quatro últimos
estágios previstos na Decisão n° 394/95
Desta forma, quanto a este aspecto, propõe que seja fixado prazo para que o DNER obtenha
do DAER, órgão estadual, e encaminhe a esta Corte, os documentos relativos aos estágios já vencidos, bem
como que seja determinado àquela entidade que adote as providências necessárias junto ao delegatário
objetivando o cumprimento da citada Decisão em relação aos estágios não vencidos.
e) "previsão de existência de "caixa-único" em cada "Polo", sem a obrigatoriedade de
aplicar o pedágio na rodovia especifica em que for cobrado";
A Unidade Técnica assim se posicionou acerca desta questão:
"...., cabe considerar os dois dispositivos legais que seriam contrariados: o art. 6° do
Decreto-Lei n° 791/69 e o § 2° do art. 3°, da Lei n°9.277/96. O primeiro dispositivo está assim expresso:
'Art. 6° - O produto havido do pedágio aproveitará, na sua totalidade, à obra rodoviária a
ele submetida, para amortização dos seus custos, atendimento das despesas de manutenção, reparação,
administração e remuneração do capital investido ou reinvestimentos destinados a melhoramentos, acessos
e ampliações necessárias'.
A expressão "obra rodoviária" não significa necessariamente a rodovia em que houver a
cobrança, especialmente com a definição dada pela Portaria n°460/94, já referida, para "conjunto de obras
rodoviárias de grande vulto" constante da alínea "b" do § 1°, do art. 1° do Decreto-Lei n° 791/69. O conceito
desta expressão abrange "a rodovia ou conjunto de rodovias interligadas, pavimentadas, com mais de 100
Km, etc. Como o Tolo de Pelotas" é formado por três outras rodovias interligadas e, segundo a informação
do DNER, satisfazem as condições da Portaria n° 460/94, entendemos que a sistemática de cobrança de
pedágio e da aplicação de seu produto nas rodovias do "Polo" não conflitam com o disposto no art. 6° do
Decreto-Lei n° 791/69.
Por sua vez, o § 2° do art. 3° da Lei n°9.277/96 estabelece que o pedágio seja aplicado "na
rodovia em que for cobrado e nos trechos rodoviários que lhe dão "acesso", ou, "in verbis":
'§ 2° - A receita auferida na forma do parágrafo anterior será aplicada em obras
complementares, no melhoramento, na ampliação da capacidade, na conservação e na sinalização da
rodovia em que for cobrada e nos trechos rodoviários que lhe dão acesso ou nos portos que lhe derem
origem".
A aplicação do produto do pedágio na "rodovia em que for cobrada" é pacifica. A dúvida
surge com a extensão do conceito de trechos rodoviários que dão acesso, antes referido. Para o denunciante,
a interpretação do conceito de acesso é mais limitado do que o pretendido no programa de concessões do
DAER Segundo a denúncia, para o DNER, o conceito de "acesso rodoviário" teria sido fixado pelo Decreto
n° 61.594/69, e estaria limitado a trecho com extensão máxima de 5 km, compreendido entre uma rodovia
federal pavimentada e o limite do perímetro urbano e não com a amplitude pretendida pelo DAER, de incluir
como "trechos rodoviários que lhe dão acesso" de uma rodovia, as demais rodovias constituintes do "Polo".
O Decreto n° 61.594/67, que teve por fim aprovar Plano Preferencial de Obras Rodoviárias
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Federais em 1967, prevê no parágrafo único do art. 3 0:
"Art. 3° Parágrafo único - Mediante programa proposto pelo DNER e aprovado pelo Sr. Ministro dos
Transportes, poderá o Departamento aplicar de sua quota até I% do montante total do Fundo Rodoviário
Nacional em serviços e obras complementares, ainda que não constem do Plano Rodoviário Nacional, e que
se refiram a:

•

III - pavimentação de acessos rodoviários a núcleos urbanos, desde que:
o acesso fique compreendido entre uma rodovia federal pavimentada e o limite do
perímetro urbano:
tenha uma extensão máxima de 5 km.;
a terraplenagem tenha sido executada em condições técnicas compatíveis com o tráfego,
a critério do DNER;
corresponda à pavimentação de um único acesso; e
fique a responsabilidade de conservação atribuída ao Estado ou ao Municzpio".
Dois aspectos podem ser destacados deste Decreto: primeiro, de que foi editado bem antes
da Lei n°9.277/96, não tendo, portanto, a intenção de regulamentar a lei. Em segundo lugar, o texto não
define "acesso rodoviário" de forma genérica ou para todos os fins, mas cuidou de limitá-lo à finalidade
especifica de pavimentação de ligação a núcleos urbanos. O dispositivo citado visava a limitar os casos em
que o DNER era autorizado a pavimentar os chamados acessos a núcleos urbanos, a partir de rodovias
federais. A finalidade era restringir a possibilidade de pavimentação de tais acessos, de responsabilidade
dos Estados ou Municípios, porquanto era do interesse do DNER dar preferência à pavimentação da rede
federal e não desses acessos de interesse local.
Deve-se considerar, também, que a Lei n°9.277/96 menciona "trechos rodoviários que lhe
dão acesso", ou seja, podem ser vários trechos dando acesso a uma rodovia, enquanto o Decreto trata de
"acessos rodoviários" como um único acesso entre uma rodovia federal e o perímetro urbano. As expressões
são diferentes e tratam de situações diversas. Não cabe, por isso, pretender limitar a amplitude do conceito
"trechos rodoviários que lhe dão acesso", da Lei, mais amplo, com o de "acessos rodoviários", do Decreto,
mais restrito. Desta forma, a cobrança de pedágio e sua aplicação nas rodovias do "Polo", na forma
pretendida pelo DAER, smj, não gera conflito com o disposto no § 2°, do art. 3°, da Lei n°9.277/96."
Diante de todo o exposto, a Secretaria de Controle Externo, no Rio Grande do Sul, após
alertar que as irregularidades aqui denunciadas estariam ocorrendo em todos os 9 (nove) Pólos de Concessão
Rodoviária, e que determinações ao DNER, se acatadas, deverão ser abrangentes, propõe a remessa dos autos
àa SECEX, cuja clientela o DNER integra, para conhecimento e acompanhamento posterior.
É o relatório.
VOTO
Examina-se nestes autos denúncia encaminhada a este Tribunal nos termos do art. 213 do
Regimento Interno, devendo ser conhecida.
Observa-se que todos os pontos denunciados referem-se a atos praticados pelo Estado do
Rio Grande do Sul, por intermédio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER, órgão
estadual, no processo de concessão de rodovias federais, delegadas pela União àquele estado para
administração e exploração mediante convênio.
Ficou demonstrado, na percuciente análise empreendida no âmbito da SECEX/RS, que a
maioria dos procedimentos questionados tiveram a sua ocorrência satisfatoriamente justificada, restando
pendente de solução os relativos à ausência de encaminhamento, pelo DAER, ao Ministério dos Transportes,
das minutas dos editais de licitação e dos correspondentes contratos de concessão para análise e aprovação,
conforme previsto no termo de convênio.
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A questão básica que deve ser analisada nestes autos, não tratada pela Unidade Técnica, diz
respeito a questionamentos quanto à atuação do Tribunal nesta área específica, ou seja, fiscalização das
concessões para exploração de rodovias federais efetivadas por Governos Estaduais, em decorrência de
Convênio de Delegação firmado com o Governo Federal.
Com referência ao tema, cabe registrar que no TC 014.694/95-6, que trata de auditoria
operacional no sistema de transporte aéreo, aquático e terrestre brasileiro, foi ressaltado que o Governo
Federal, ante a redução dos investimentos no sistema rodoviário após a promulgação da Constituição Federal
de 1988, vendo malograr várias tentativas de financiamento do setor, como o Selo-Pedágio, o Imposto sobre
Importação de Petróleo e a cobrança de pedágio por ele diretamente efetivada, em 1992 passou a implementar
o Programa de Descentralização Rodoviária e o Programa de Concessão de Rodovias Federais PROCOFE, buscando a parceria dos governos estaduais e da iniciativa privada, e como medida
complementar, encaminhou ao Congresso Nacional projeto de emenda à Constituição para recriação do Fundo
Rodoviário Nacional.
A Instrução Normativa n° 10/95 - TCU, que dispõe sobre a fiscalização, no âmbito da
Administração Pública Federal, das concessões, permissões e autorizações de serviços públicos, fixa critérios
e procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades federais.
A norma citada, em princípio, não abrange os procedimentos aqui questionados, uma vez que
executados por entidade estadual, jurisdicionada a órgãos estaduais de controle. Todavia, entendo que a
questão não deve ser tratada de modo tão simplista.
O fato da União Federal haver delegado a alguns estados da federação a administração e
exploração de rodovias federais, como parte do Programa de Descentralização Rodoviário já comentado, não
retira desta Corte a atribuição de fiscalizar os atos praticados com esteio nesta delegação. Por outro lado, não
pode este Tribunal promover ações que colidam com as atribuições dos órgãos de controle locais.
Foi registrado nos autos que a União, em decorrência da Lei n° 9.277/96, que a autoriza a
delegar aos estados, municípios e Distrito Federal a administração e exploração de rodovias e portos federais,
e com base na Portaria n° 368, de 11.09.98, firmou, por intermédio do Ministério dos Transportes, inúmeros
convênios com o Estado do Rio Grande do Sul, delegando-lhe a administração e exploração, de forma direta
ou mediante concessão, de cerca 5.000 km de rodovias.
Nos referidos convênios, figura como interveniente do Delegante o DNER, com atribuição de,
dentre outras, acompanhar, fiscalizar e coordenar a sua execução, bem como de apresentar, periodicamente,
ao Ministério dos Transportes, relatório das atividades de fiscalização, instruído com elementos
demonstrativos dos fatos, de forma a manter atualizado o acompanhamento do desenvolvimento da atividade
pelo delegatário, objetivando resguardar o interesse público e assegurar o cumprimento das metas propostas.
Desta forma, não perdendo de vista as atribuições prescritas pela Carta Constitucional, entendo
que esta Corte deveria atuar por intermédio do DNER, uma vez que a própria Portaria n° 368/96, que dispõe
sobre a Lei n° 9.277/96, prevê a competência daquela autarquia na coordenação e fiscalização da execução
dos referidos convênios.
Assim, poderia o Tribunal auditar referida entidade de forma sistemática, de modo a certificarse se os controles por ela desenvolvidos naquela área são suficientes para garantir um nível aceitável de
confiança na fiscalização implementada. Somente de forma subsidiária esta Corte adotaria ações efetivas de
auditoria no órgão concedente, ou seja, quando constatada a precariedade das ações de fiscalização
executadas, ou quando houver indícios de irregularidades cuja relevância requeiram a sua atuação in loco,
incluindo as oriundas de Denúncia, nos moldes do que vem hoje sendo desenvolvido em relação aos demais
convênios firmados pela administração pública.
Este seria, na minha percepção, o procedimento mais consentâneo com a competência deste
Tribunal e com as peculiaridades de que se reveste a questão aqui tratada, tendo em vista, ainda, a magnitude
dos trabalhos já em desenvolvimento neste Tribunal no tocante à fiscalização das concessões de exploração
de rodovias empreendidas diretamente pelo próprio DNER.
MINHGS-4571C:DOCUMENTOSMOCS- 00232197

7

-123—

(9-

(San".

TeSTIOCrreTtla do Plenário
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

Com respeito às concessões de que tratam estes autos, observa-se que o DNER, até o mês
de junho/97, não havia adotado quaisquer medidas relacionadas com a fiscalização dos procedimentos
licitatórios empreendidos pelo Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio do DAER, órgão estadual.
Vale lembrar aqui recomendação feita ao Ministro de Estado dos Transportes, por meio da
Decisão n° 595/96 - Plenário, prolatada em 18.09.1996 no TC 014.694/95 6, já mencionado, no sentido de
que adotasse providências de modo a prover o DNER dos meios necessários à sua reestruturação e redefinição
do seu papel institucional, voltado às atividades de planejamento, supervisão e fiscalização, em face do
Programa de Descentralização que prevê a transferência de rodovias aos Estados e Municípios, bem como a
concessão da exploração das rodovias pela iniciativa privada.
Conforme consta de informação do Eng. Dirceu Cesar Façanha, Diretor de Concessões
Rodoviárias do DNER ,às fls.83, datada de 20.06.1997, ainda estava sendo implementada a sistemática de
acompanhamento, fiscalização e coordenação dos convênios de delegação de rodovias aos Estados com vistas
à concessão. Informou, ainda, aquele Diretor, que tal sistemática estaria concluída no início do 2° semestre,
anteriormente à adjudicação de qualquer concessão naqueles moldes.
Segundo informação da SECEX/RS constante dos autos, no mês de outubro estava em
• andamento a 2' etapa do processo licitatório relativo ao Pólo de Concessão Rodoviária de Pelotas/RS,
destinada a habilitar tecnicamente os concorrentes, mediante a avaliação de seus recursos materiais e humanos,
bem como avaliar a metodologia de execução das obras e dos serviços vinculados à concessão.
Considerando que os procedimentos relativos aos demais Pólos estavam nesse mesmo patamar
naquela ocasião e tendo em vista a informação do Diretor de Concessões Rodoviárias exposta acima, entendo
que se deva diligenciar ao DNER para que informe a este Tribunal quais as providências por ele adotadas na
qualidade de interveniente do Ministério dos Transportes, tendo em vista as incumbências dispostas nos
convênios de delegação firmados em decorrência da Lei n° 9.277/96, devendo encaminhar cópias dos relatórios
das atividades de fiscalização apresentados periodicamente ao Ministério dos Transportes.
Assim, Voto no sentido de que este Tribunal adote a Decisão que submeto à deliberação deste
Plenário.
-

em 29 de julho de 1998.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luci no Brandão Alves de

HUMBE
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DECISÃO N° 491 /98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n°: 002321/97-1-Sigiloso
Classe de Assunto: VII- Denúncia
Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei 8.443/92, c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da Resolução
n° 77/96- TCU)
Entidade : DNER - 10 0 Distrito Rodoviário Federal
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/RS
Decisão: O Tribunal Pleno , diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1- conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
8.2 - fixar o prazo de 30 (trinta) dias para que o Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem - DNER informe a este Tribunal quais as providências por ele adotadas na qualidade de
interveniente do Ministério dos Transportes, tendo em vista as incumbências dispostas nos convênios de
delegação firmados com o Estado do Rio Grande do Sul em decorrência da Lei n° 9.277/96, devendo
encaminhar cópias dos relatórios das atividades de fiscalização apresentados periodicamente ao Ministério
dos Transportes;
8.3 - determinar ao DNER que:
8.3.1 - encaminhe a este Tribunal, sistematicamente, cópia dos relatórios das atividades de fiscalização
da execução dos convênios firmados pela União, por intermédio do Ministério dos Transportes, com
Governos Estaduais, para admininstração e/ou exploração de rodovias federais;
8.3.2 - encaminhe a este Tribunal informações e cópias de todos os termos dos convênios firmados com
aquele objetivo;
8.4 - determinar à i a SECEX que, com o auxilio da SEINF, implemente medidas objetivando criar um
Banco de Dados acerca dos referidos convênios;
8.5 - encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao
denunciante, ao Ministro de Estado dos Transportes e ao Diretor- Geral do DNER para conhecimento;
8.6 - determinar a remessa destes autos à la SECEX, cuja clientela o DNER integra, para conhecimento
e acompanhamento posterior; e
8.7 - retirar a chancela de sigilo aposta aos autos.
Ata n° 30/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/07/1998-Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin e os Ministros-Sub itutos José
Antonio Barreto de Macedo e Lincoln Magalhães da Rocha.

HOMERO SANTOS
Presidente
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GRUPO 1- CLASSE - PLENÁRIO
TC-014.053/97-7 (01 volume) - Sigiloso
Natureza: Denúncia
Unidade: Prefeitura Municipal de Alagoinha/ PB
Interessado: Identidade preservada (art. 55,§1°, da Lei n°
8.443/92 c/c o art.35,§ 4 0 da Resolução TCU n° 077/96)
Ementa: Denúncia acerca de irregularidades ocorridas na
execução de Convênios firmados entre o Município acima
nominado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE ( 4667/96) e a Secretaria de Políticas
Regionais - SEPRE (102/96). Conhecimento.
Improcedência da denúncia Ciência aos interessados.
Cancelamento do sigilo dos autos Arquivamento.

•

Tratam os presentes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas na execução
dos Convênios firmados entre o Município de Alagoinha/PB e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, sob o n° 4667/96, no valor de R$ 83.750,00, e entre àquela municipalidade e a
Secretaria Especial de Política Regional -SEPRE, sob o n° 102/96, no valor de R$ 135.000,00.
A denúncia foi encaminhada inicialmente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba que, por
tratar-se de aplicação de recursos federais, a enviou para este Tribunal. Aponta a peça denunciatória que
apenas 5% das obras previstas nos aludidos convênios haviam sido realizadas.
Para apurar as ocorrências denunciadas, a SECEX/PB realizou consulta junto ao SIAFI, cujos
registros os indicavam como adimplentes, e, ainda, procedeu a diligências junto aos órgãos repassadores
dos recursos, com vistas à obtenção de informações acerca das pertinentes prestações de contas.
As informações prestadas pelo FNDE e SEPRE foram de que inspeções realizadas in loco não
identificaram irregularidades na execução dos objetos pactuados, inclusive atestaram a conclusão integral
do objeto relativo ao convênio n° 102/96 - SEPRE, e que as respectivas prestações de contas encontravam
- se em condições de aprovação.
Ante tais informações, propõe o Órgão Instrutivo: conhecer da denúncia, para, no mérito, julgá-la
improcedente, dando-se conhecimento dos fatos aos denunciantes; cancelar a chancela de sigilo que recai
sobre os autos; e arquivar o processo.
É o Relatório
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VOTO

Registro, inicialmente, que atuo nos presentes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n°
64/96 -TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades jurisdicionadas atribuídas ao
Senhor Ministro Iram Saraiva
Conhecida a denúncia, foram realizados levantamentos com vistas à apuração das irregularidades
2.
nela apontadas. No entanto, as informações obtidas descaracterizaram a procedência dos fatos
denunciados
Dessa forma, acompanhando os pareceres da Unidade técnica, VOTO no sentido de que o Tribunal
adote a Decisão que submeto ao Colegiado
T.C.U., Sala das Sessões, em2 9 julho de 1998
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LINCOL MA ALHÃES DA ROCHA
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 4 9 2 /98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n° TC-014.053/97-7 (01 volume)
Classe do Assunto: VII - Denúncia
Denunciante: Identidade Preservada (art.55,§ 1 0 , da Lei n° 8.443/92„ c/c art.35,§ 4°, inciso II, da
Resolução TCU n° 77/96
Entidade: Prefeitura Municipal de Alagoinha/PB
Relator: Ministro-substituto Lincoln Magalhães da Rocha
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: SECEX/PB
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art.
213 "caput" do Regimento Interno desta Casa, para, no mérito, julgá-la improcedente, visto que restaram
descaracterizadas as ocorrências denuncias;
8.2. encaminhar aos interessados o inteiro teor da presente Decisão, acompanhada do relatório e Voto
que a fundamentam;
8.3 retirar a chancela de sigiloso que recai sobre estes autos;
8.4 arquivar o presente processo.
Ata n° 30/98 — Plenário.
Data da Sessão: 29/07/1998-Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), 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).

HOl\kR0 SANTOS
Presidente

•

HÃES DA ROCHA
Ministro-Relator
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485

425.006/98-0

Min. HGS

SECEX-MT

478

425.027/95-3

Min. BJB

SECEX-MT

105

425.179/90-7

Min. MVRV

10' SECEX

103

450.045/98-6

Min. MVRV

3' SECEX

474

450.046/98-2

Min. MVRV

3' SECEX

474

450.078/97-3

Min. MVRV

SECEX-PA

473

450.129/98-9

Min. MVRV

SECEX-PA

481

450.174/98-0

Min. MVRV

SECEX-PA

450.296/97-0

Min. MVRV

SECEX-PA

675.047/96-0

Min. HGS

SECEX-SE

475

PÁG.

