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(Sessão Ordinária do Plenário)

, a do Inell
Acne
sauctátt
v

Presidência do Ministro Homero dos Santos
Repr. do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rdorigues
Secretário-Geral das Sessões: Dr. Eugênio Lisboa Vilar de Melo
Com a presença dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto e Bento José Bugarin, dos MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler, bem como do Procurador-Geral, Dr.
Walton Alencar Rodrigues, o Presidente, Ministro Homero dos Santos, declarou aberta a Sessão
Ordinária do Plenário, às quatorze horas e trinta minutos, havendo registrado as ausências dos Ministros
Iram Saraiva e do Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo, 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 I, alínea b e II).
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 30, da Sessão Ordinária realizada em 29 de julho
último, 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') VISITA DO MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES AO TCU
"Senhores Ministros,
Senhor Procutador-Geral,
Comunico aos Eminentes Pares que o Excelentíssimo Senhor Ministro das Comunicações,
Doutor LUIZ CARLOS MENDONÇA DE BARROS, contactou esta Presidência manifestando interesse
em comparecer a este Tribunal para uma visita de cortesia.
Agendado o compromisso para amanhã, dia 06, convido os Senhores Ministros a
participarem do encontro que se dará às 11:30h. no Gabinete da Presidência."

r) ESCOLA NACIONAL E INTERNACIONAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO (ENICEF)

•

"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Tenho a grata satisfação de comunicar aos nobres Pares, às demais autoridades e aos
dedicados servidores desta Casa que assinei portaria determinando providências com vistas à implantação
da Escola Nacional e Internacional de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas da União (ENICEF).
A Escola, que inicialmente contará com estrutura provisória, funcionará no âmbito do Instituto Serzedello
Corrêa e terá como missão precípua a promoção de educação continuada, em nível nacional e
internacional, de auditores da gestão pública.
Essa iniciativa tem o mérito de consubstanciar o ideal de dotar o Instituto de Treinamento
desta Corte de uma Escola de excelência, de nível internacional, no campo do controle externo. Os
estudos preliminares diligentemente conduzidos pelo ISC e pela Comissão de Estudos criada pela Portaria
n° 321/98 resultaram em inovadora proposta de modelagem da nova Escola, considerando abordagens
administrativas modernas, principalmente na esfera da educação, como gerência por produto e ênfase no
trabalho de equipe. A associação desses elementos permitirá a imediata implantação da Escola dentro da
atual estrutura do ISC. Pretende-se, assim, atender à demanda crescente por produtos educacionais, cursos
de extensão e de especialização na área do controle, oriunda tanto do público interno como de instituições
nacionais e estrangeiras correlatas.
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A crescente complexidade do mundo contemporâneo associada à diversificação das formas
de relacionamento entre os povos define os tênues contornos de um cenário global onde só a mudança é
•
permanente. Participantes ativas desse processo de globalização, as instituições internacionais que
congregam entidades de controle desempenham papel primordial na aglutinação de esforços, produção e
disseminação de conhecimentos entre as Entidades de Fiscalização Superiores (EFS). Atuando como
grupos organizados, elas desenvolvem mecanismos que permitem a troca de informações e experiências
entre EFS, contribuindo para a eficácia do controle em nível global.
Imbuído da necessidade constante de aperfeiçoamento do exercício do controle externo no
país, o TCU tem demonstrado aguda percepção da realidade em mudança no plano mundial. Assim, as
administrações anteriores esmeraram-se em promover o estreitamento dos laços com entidades afins, no
Brasil e no exterior, organismos internacionais de cooperação e outras instituições no sentido de conjugar
esforços em beneficio mútuo, notadamente na área de capacitação. Nesse sentido, a implantação da
ENICEF deve ser interpretada como conseqüência natural da intensificação da recente evolução das ações
de intercâmbio promovidas pelo TCU bem como do empenho dos dirigentes em oferecer ao quadro
funcional da Casa o conhecimento do "estado da arte" no campo do controle.
Ademais, ao viabilizar o funcionamento da ENICEF, o Tribunal estará proporcionando à
comunidade internacional da área de fiscalização governamental mais uma opção de formação de
profissionais altamente qualificados, de intercâmbio de idéias, e de disseminação de conhecimentos,
contribuição sem dúvida significativa para a busca dos ideais comuns professados pelas EFS e suas
agremiações. Com mais essa iniciativa, o TCU adota uma postura pró-ativa frente aos desafios que se
impõem, de natureza eminentemente globalizada, como o acompanhamento dos processos de
desestatização, a internacionalização da corrupção, a lavagem de dinheiro, a auditoria de sistemas
informatizados, o controle na área ambiental entre outros.
Tal iniciativa significará, ainda, uma especialização da política de capacitação
implementada pelo ISC, cujas atribuições serão internamente remanejadas. Incumbirá exclusivamente à
Escola o desenvolvimento de atividades de aperfeiçoamento profissional e treinamento continuado com
ênfase na fiscalização e controle, atividades fins deste Tribunal. A promoção de educação continuada visa
contribuir para a mudança qualitativa e duradoura do corpo técnico. Os cursos de pós-graduação, os
seminários, as palestras e as conferências organizados pela ENICEF estarão intrinsicamente ligados às
áreas de conhecimento afetas ao controle, devendo ser ofertados aos servidores da Casa e aos
funcionários de instituições congêneres no país e no exterior. O horizonte de atuação do ISC será,
portanto, consideravelmente ampliado.
A ENICEF, o tão acalentado projeto que passamos a concretizar, será, possivelmente, o
mais relevante legado que a atual Administração desta Corte deixará para a posteridade. Legado que não
se restringe unicamente aos contornos do Tribunal, mas que constitui um patrimônio de todos aqueles que
- em qualquer parte - se importam e se interessam pela eficácia do controle dos gastos públicos,
pressuposto inafastável da construção de sociedades justas, democráticas e jungidas ao Estado de Direito.
Aproveito o ensejo para destacar o excelente trabalho de pesquisa produzido pelos
diligentes servidores do ISC bem como a valiosa contribuição dos servidores Ricardo de Mello Araújo,
Diretor do Instituto Serzedello Corrêa, José Nagel, Secretário-Geral de Controle Externo, Antônio José
Ferreira Trindade, Secretário-Geral de Administração, Olga Emília Monte Barroso, Secretária da
Presidência, Sérgio Freitas de Almeida, Assessor de Relações Internacionais e Aladir Filgueiras de Paula
e Adriana Monteiro Vieira, Assessores da Presidência, membros da Comissão, para o êxito dos trabalhos.
As conclusões dos exaustivos estudos e as substanciosas propostas apresentadas deixam entrever, mais
uma vez, o elevado nível técnico dos quadros desta Casa, aos quais não me canso de dirigir palavras de
admiração e reconhecimento.
Finalmente, não poderia me furtar de consignar, com um rasgo de emoção, meus
agradecimentos aos Ministros, demais autoridades e ao corpo funcional desta Casa pelo expressivo apoio
com o qual vêm honrando esta Presidência. Espero continuar contando com essa valiosa colaboração
para o projeto da ENICEF, ainda em estágio inicial, cujo sucesso dependerá, sem dúvida, do
e envolvimento de todo o Tribunal. Ao ocupar este dignificante cargo tive oportunidade de constatar, com
clareza, que somente conjugando esforços estaremos promovendo o constante aperfeiçoamento
profissional de nosso corpo técnico e construindo um futuro verdadeiramente auspicioso para o TCU,
que somos todos nós.
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38) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Nos termos do art. 34 c/c o art. 32, inciso VII do Regimento Interno, convoco Sessão
Extraordinária do Plenário para o próximo dia 19 de agosto, às 14:30 h. antecedendo a Sessão Ordinária,
para que este Tribunal preste ao Ministro Emérito Paulo Affonso Martins de Oliveira as suas homenagens
em virtude de sua aposentadoria no cargo de Ministro desta Corte de Contas.
Em nome deste Plenário, falará o Ministro Valmir Campelo."
48) CONTROLE DE GESTÃO AMBIENTAL
"Senhores Ministros,
Senhor Representante do Ministério Público,
Comunico a Vossas Excelências que assinei portaria aprovando a Estratégia de Atuação
para o Controle da Gestão Ambiental, resultante da implementação no Tribunal do Projeto de
Desenvolvimento da Fiscalização Ambiental. Este trabalho contém a definição do papel desta Corte de
Contas no exercício do controle das ações governamentais na área ambiental, além das diretrizes de ação
e dos objetivos a serem atingidos para que sua atuação seja efetiva.
Nos últimos anos o meio ambiente vem conquistando, cada vez mais destaque nas
discussões políticas em todo o mundo. Nesse contexto, o Brasil tem sido alvo especial de atenção, com
frequentes críticas aos recorrentes atos lesivos ao patrimônio ambiental e às ações do Poder Público no
exercício do seu papel de administrador deste patrimônio e de controlador da conduta de seus usuários.
O controle da gestão ambiental inclui-se na missão constitucional do TCU de auxiliar o
Congresso Nacional no controle de gestão dos bens e valores públicos, representando a citada Estratégia
de Atuação a consolidação dos esforços até agora empreendidos no âmbito desta Casa, com o objetivo de
desenvolver uma metodologia de controle para a área.
Aproveito a oportunidade para louvar o esforço despendido pela Unidade Técnica
especializada, a Secretaria de Auditoria e Inspeções, na elaboração do presente trabalho, notadamente o
seu Serviço de Obras e Meio Ambiente."
CICLO INTERNACIONAL DE ESTUDOS MINISTRO LUIZ GALLOTTI

•

- Comunicação do Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça
"Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador,
Um brevíssimo registro mas nem por isso de menos importância. Realizou-se no Recife o
Ciclo Internacional de Estudos Ministro Luiz Gallotti com a presença de juristas brasileiros e do exterior
e patrocínio do Tribunal Regional Federal da 5 a Região, que tem sede na capital de Pernambuco.
O ciclo de estudos homenageou essa figura de brasileiro de tão alta importância, cujo filho
serviu a esta Casa com brilho e qualidade de todos conhecidas. O Ministro Luiz Gallotti é muito bem
merecedor dessa homenagem que a justiça brasileira lhe presta através de juizes, magistrados brasileiros e
do exterior, professores, juristas, estudantes de Direito.
O Ministro Luiz Gallotti, como nós sabemos, foi um desses raríssimos homens que
reuniram as virtudes de pessoa, as virtudes de cidadão, as virtudes de um profissional emérito do Direito,
Nós todos tínhamos por ele uma grande admiração e eu entendo, Senhor Presidente, Senhores Ministros,
que seria adequado que se fizesse em Ata o registro de aplauso do TCU à realização desse momento de
estudos em sua homenagem, enviando ao seu filho, Ministro Octávio Gallotti, uma comunicação desta
homenagem."
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FUNÇÃO CONTROLE, EM SUA DÚPLICE, INTERNO E EXTERNO
- Comunicação do Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
"Eminentes pares,
Ilustre representante do Ministério Público,
Trago ao conhecimento desta Casa a auspiciosa notícia da intensificação dos estudos sobre
a função controle, em sua dúplice face, interno e externo, que está sendo empreendido pela Federação das
Entidades dos Tribunais de Contas do Brasil e da Associação dos Profissionais de Auditoria e Controle
Externo de Rondônia.
Acabo de participar, na qualidade de palestrante do II Seminário de Controle Externo e
Interno que se realizou de 28 a 31 de julho, nos auditórios do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia
e do Tribunal Regional do Trabalho, sediado naquela região do noroeste brasileiro.
O certame tinha por objetivo:
-Difundir os entendimentos atuais sobre Controles Interno e Externo;
- Divulgar os procedimentos legais, técnicos e operacionais, adotados e aplicados nas
Cortes de Contas e nos demais Órgãos de Controle do País, no que se refere a salvaguarda
do bem público;
- Discutir a necessidade de se aprimorar e modernizar os processos de Gestão e Controle
na Administração Pública;
Debater sobre a realização racional e ótima de despesas;
- Orientar quanto às conseqüências de uma Administração ímproba, bem como a respeito
da importância existente entre a Receita e o Orçamento;
Difundir as alterações Constitucionais ocorridas na Reforma do Governo Federal, e suas
implicações nas gestões e nos Controles;
- Apresentar formas, metodologias e tecnologias de sucesso, na área de controle, aplicados
em Estados da Federação;

•

O público alvo era constituído de:
Auditores, Técnicos e demais Profissionais das áreas de Controle Externo e Interno;
prefeitos e Vereadores Municipais, Secretários de Estado e de Municípios; Presidentes e Executivos de
Empresas Públicas, Autarquias e Fundações; Administradores Públicos responsáveis pelas áreas de
Patrimônio, de Material, Financeira, Contabilidade, Jurídica; Procuradores e Promotores de Justiça;
Magistrados; Profissionais Liberais da Área Jurídica, Econômica, Contábil, de Engenharia e afins; As
Empresas fornecedoras dos Governos.
As reuniões se dividiram em 8 painéis nos quais foram ventilados os seguintes temas:
I — Improbidade Administrativa — Transparência da Gestão — Moralidade Administrativa.
Palestrantes: Ivo Cesar Dickie Netto (Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul),
José Carlos Vitachi (Procurador de Justiça do Ministério Público do estado de Rondônia) e Marcos Alaor
Diniz Grangeia (Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do estado de Rondônia). Moderador:
Valdecir da Silva Maciel (Procurador Geral Adjunto do Estado de Rondônia).
II — O Controle da Receita e o Orçamento. Palestrantes: Hipólito Gadelha Remígio
(Assessor de Orçamento do Senado Federal), Moysés Marcelo de Sillos (Consultor Legislativo de
Tributação do Senado Federal) e Diógenes Cortíjo Costa (Assessor da Prefeitura Municipal de
Campinas/SP). Moderadores: Aldenor José Neves (Secretário Adjunto de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral — SEPLAN/RO) e Roberto Carlos Barbosa (Coordenador da Receita Estadual/RO).
III — O Controle e a Racionalização da Despesa. Palestrantes: Augusto Carlos Garcia de
Viveiros (Deputado Federal pelo Estado do Rio Grande do Norte), Mário Falcão Pessoa (Secretário de
Fiscalização da Secretaria Federal de Controle do Ministério da Fazenda) e Róbison de Castro Gonçalves
(Assessor de Orçamento do Senado Federal). Moderadora: Luiza Valente Celeste de Aguiar(Assessora de
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia).
IV — Contabilidade e Custo na Administração Pública. Palestrantes: Lino Martins da Silva
(Professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro — UERJ) e Elizabeth Riquete de Morais
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(Controladora Geral do Município do Rio de Janeiro). Moderador: Liduíno Cunha (Controlador Geral do
Estado de Rondônia).
V — As Auditorias nos Controles Oficiais. Palestrantes: Mário Falcão Pessoa (Secretário de
Fiscalização da Secretaria Federal de Controle do Ministério da Fazenda), Fábio Arruda (Secretário Geral
de Controle Externo do Tribunal de Contas da União/RO) e Francisco José Gominho Rosa (Inspetor de
Obras Públicas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco). Moderador: José Luiz do Nascimento
(Secretário Geral de Controle Externo/RO).
VI — A Qualidade e a Informática nos Controles. Palestrantes: Wagner Dal Médico
(Assessor de Conselheiro do Tribunal de Contas do Município de São Paulo), Lívio Mário Fornaziere
(Coordenador da Gestão Pela Qualidade do Tribunal de Contas do Município de São Paulo), Paulo
Roberto Riccione (Analista de Finanças e Controle do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina) e
Adriana de Oliveira Beal (Analista de Finanças e Controle Externo do Tribunal de Contas do Tribunal de
Contas da União. Moderador: Silvio Bueno (Assessor de Informática do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia.
VII — O Impacto das Reformas Constitucionais nos Controles Interno e Externo — O Papel
do Congresso Nacional nos Controles. Palestrantes: Odacir Soares (Senador da República pelo Estado de
Rondônia), Adacir Reis (Consultor da FENSTC em Brasília/Sócio da Reis Consultoria S.C.) e Luiz
Alberto dos Santos (Assessor do Ministério da Reforma do Estado — MARE/DF). Moderadores: Regina
Franco (Assessora Jurídica da Presidência do Tribunal de Contas/RO) e Mônica F. Mascetti Borges
(Assessora da Corregedoria Geral do Tribunal de Contas/RO).
VIII — Regime de Controle Jurisdicional de Contas Públicas — Os Tribunais de Contas em
Juízo — Reflexões sobre os Controles Interno e Externo. Palestrantes: Lincoln Magalhães da Rocha
(Ministro do Tribunal de Contas da União) e Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (Procurador Geral do
Ministério Público no Tribunal de Contas do DF). Moderador: Rochilmer Mello da Rocha (Conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia).
Tivemos a oportunidade de participar do VIII painel: Regime de Controle Jurisdicional das
Contas Públicas, Os Tribunais de Contas em Juízo e Reflexão sobre os Controles Interno e Externo, com
a apresentação de dois trabalhos escritos.
Abrilhantou o evento na qualidade de conferencista, o Professor Jorge Ulisses Jacoby
Fernandes, Procurador Geral do M.P. junto ao Tribunal de Contas do D.F., discorrendo sobre o aspecto
jurisdicional das Cortes de Contas.
Presentes várias autoridades federais, estaduais e municipais, inclusive o Secretário de
Controle Externo do T.C.U. em Rondônia, o Sr. Fábio Arruda que também foi um dos palestrantes do
painel V.
O registro é importante pois, no momento em que o estado brasileiro acaba de realizar sua
reforma administrativa, através da Emenda n° 19, é importante que certames como estes e os já
programados pela Confederação dos Profissionais de Controle se realizem por todas as regiões do país a
fim de que a função controle possa adimplir o seu lema: Zelar pela boa e regular aplicação dos recurso
públicos.
Impõe-se registar nossos agradecimentos ao Tribunal de Contas de Rondônia, nas pessoas
do Seu Presidente, Conselheiro Amadeu Guilherme Matznbacher Machado e do Conselheiro Rochilmer
Melo da Rocha pela atenção e cortesias que dispensaram a este Ministro do Tribunal de Contas da União,
desde sua chegada até seu embarque de retorno.
Aos Presidentes da Confederação de Profissionais de Controle Externo e da Associação,
Drs Gedyr Vieira da Silva Jr e Luís Antônio Soares da Silva, nossas homenagens pela organização e
sucesso do evento.
A todos eles solicito seja enviada cópia dessa comunicação "ad perpetuam rei
memoriam"
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CONTROLE DAS FINANÇAS PÚBLICAS NO BRASIL: UMA VISÃO ATUAL E PROSPECTIVA

•

- Comunicação do Ministro-Substituto Benjamin Zymler
"Sr. Presidente,
Srs. Ministros,
Sr. Procurador-Geral,
Gostaria de registrar que, por incumbência do Exm° Sr. Presidente, Ministro Homero
Santos, no dia 9 de julho próximo passado, proferi palestra na Escola de Comando e Estado-Maior do
Exército, no Rio de Janeiro, sobre o tema 'Controle das Finanças Públicas no Brasil: uma visão atual e
prospectiva', inserida no programa da disciplina Administração, que integra o currículo do Curso de
política, Estratégia e Alta Administração do Exército (CPAEx), preparatório à assunção dos mais altos
escalões da hierarquia militar. Aproveito o ensejo para distribuir aos Srs. Ministros e ao Sr. ProcuradorGeral cópia do texto que serviu de base à palestra proferida.
Em consonância à postura participativa e interativa das Forças Armadas Brasileiras com
outras instituições da Administração Pública, sempre na busca de ampliar o espectro de conhecimento e
especialização de seus integrantes, registre-se que o referido Curso conta com a participação em nível de
colaboração, de palestrantes das mais diversas áreas de atuação, oriundos de diversos órgãos e entidades
da Administração Pública e Privada.
Por fim, Sr. Presidente, desejo agradecer a honrosa missão a mim confiada, e transmitir a
Vossa Excelência os agradecimentos formulados pelo General de Briga Ricardo Barbalho Lamellas, pela
colaboração prestada pelo Tribunal àquela renomeada Instituição de formação Militar.
Muito obrigado."
SORTEIO ELETRÔNICO DE PROCESSOS
De acordo com 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-004.205/76-6
Interessado: Maria de Souza Ferraz e Iraci Balbina de Souza, (Beneficiárias)
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-015.990/82-6
Interessado: Maria Alice de Azevedo Mello
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-577.110/85-3
Interessado: Daisy Barroso Argons
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-576.693/86-3
Interessado: Alzira do Carmos Canavezes
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
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Processo: TC-015.889/90-4
Interessado: Antonio de Sá Monteiro
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-002.289/92-0
Interessado: Iracema Ferreira Baptista
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-006.598/92-7
Interessado: Maria de Nazaré de Holanda 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-349.095/93-0
Interessado: Prefeitura Municipal de Augustinópolis - TO
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-275.140/94-6
Interessado: Prefeitura Municipal de Sobral - CE
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Deliberação em Relação
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-724.071/94-6
Interessado: Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
Motivo do Sorteio: Impedimento ou suspeição - Art. 135, Inciso II do R.I.
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-251.502/95-3
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 CARLOS ÁTILA
Processo: TC-725.139/95-1
Interessado: Prefeitura Municipal de Novo Alegre - TO
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-250.036/96-7
Interessado: Prefeitura Municipal de Alagoinhas - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexarne
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
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Processo: TC-250.082/97-7
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 CARLOS ÁTILA
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Processo: TC-375.246/97-5
Interessado: Fundação Universidade Federal de Uberlândia
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
SORTEIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-525.045/98-8
Interessado: Ranulfo Martins da Rocha
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo Art. 94, inciso XXX, R.I.
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-125.243/98-7
Interessado: Tribunal de Contas da União - Projeto de Resolução - Escola Internacional de Controle
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo - Art. 13 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA ia CÂMARA
Processo: TC-349.062/92-7
Interessado: José Carneiro da Silva, ex-prefeito de São Sebastião do Tocantins-TO
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-007.147/93-7
Interessado: TRT - 10a Regiao
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-007.912/95-1
Interessado: Wilson Sandoli
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 2 CÂMARA
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Processo: TC-224.054/93-7
Interessado: Prefeitura Municipal de Paulo Jacinto - AL
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
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Processo: TC-350.348/95-2
Interessado: Cooperativa de Eletrificação Rural do Sul do Maranhão Ltda - COOPERSUL
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-300.117/97-3
Interessado: Conselho Regional de Contabilidade no Estado do Espírito Santo - CRC/ES
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-675.247/97-7
Interessado: Prefeitura Municipal de Tobias Barreto - SE
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 29, organizada em
de 30 de julho último, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de ri% 493 a 510, e aprovado os
Acórdãos n's 106 a 109, que se inserem no Anexo I desta Ata, acompanhadas dos correspondentes
Relatórios e Votos, bem como de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno, artigos 19, 20,
31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7 0 e 9 0, 80, incisos V e VI, 84 a 87 e 89):
a)Procs n's 012.902/89-6 e 674.041/93-3 (com os Anexos nos 650.533/91-7, 650.139/92-5
e 650.100/92), relatados pelo Ministro Carlos Átila Álvares da Silva;
Procs .ri's 013.992/92-9 e 450.234/97-5, relatados pelo Ministro Humberto Guimarães
Souto;
Procs. nos 019.385/92-7 (com os apensos nos 005.012/93-7 e 005.536/93-6) e
003.723/98-4, relatados pelo Ministro Bento José Bugarin;
Proc. n° 002.838/97-4, relatado pelo Ministro- Substituto Lincoln Magalhães da Rocha;
e
Procs. n's 725.228/96-2 e 013.999/97-4, relatados pelo Ministro—Substituto Benjamin
Zymler.
A requerimento dos respectivos Relatores, deferidos pela Presidência, ad referendum do
Plenário, foram incluídos na supracitada Pauta, nos termos do § 9° do artigo 77, do Regimento Interno, e
relatados nesta data, os seguintes processos:
Procs. n's 001.745/97-2,002.058/97-9 e 005.158/98-2 (Ministro Adhemar Paladini
Ghisi);
Procs. nos 015.151/94-8 279.113/94-3, 003.006/97-2, 013.844/97-0 250.450/07-6,
000.987/98-0 e 001.439/98-7 ( Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça);
Procs. n's 004.186/97, 725.151/97-8 e 005.233/98-4 ( Ministro Humberto Guimarães
Souto); e
d) Proc. n°015.342/97-2 ( Ministro- Substituto Benjamin Zymler).
PROCESSO EXCLUÍDO DE PAUTA

•

A requerimento do Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, foi excluído da Pauta
n°29/98 citada, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, o processo n° 775.189/96-0.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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, o Acórdão n° 110 e as Decisões n's 512 e 514 a 516, acompanhadas dos
correspondentes Relatórios e Votos em que se fundamentaram, adotados nos processos ri% 009.365/96-6,
005.690/98-6, 005.955/94-7, 015.133/97-4 e 001.917/98-6. respectivamnete, 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 quarenta
minutos, a Sessão Ordinária, e, para constar eu, Elenir Teodoro Gonçalves dos Santos„ Secretária do
Plénario, lavrei e subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do
Tribunal.

41,
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ELENIR TEODORO GONÇALVES DOS SANTOS
Secretária do Plenário
Aprovada em 12 de agosto de 1.998

HOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO I DA ATA N° 31, DE 05-08-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 493
a 510 proferidas pelo Tribunal Pleno em 05 de agosto de 1998, e Acórdãos ri% 106 a 109, aprovados
nesta data, acompanhados de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento, Interno, artigos 19, 20,
31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7° e 9 0 , 80, incisos V e VI, 84 a 86).
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TC-012.902/89-6
(Anexo: TC-010.751/96-3)
NATUREZA: Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial)
UNIDADE: Prefeitura Municipal de Capitão de Campos/PI
INTERESSADO: João Batista Filho (ex-Prefeito)
EMENTA: Recurso de Revisão contra o Acórdão n° 164/95-TCU-2'
Câmara, pelo qual o Tribunal manteve o julgamento anterior,
consubstanciado no Acórdão n° 342/93-2' Câmara, no sentido da
irregularidade das presentes contas. Conhecimento. Desprovimento
Comunicação ao responsável.
Na Sessão de 09/12/1993, ao julgar a Tomada de Contas Especial objeto destes autos, de
responsabilidade do ex-Prefeito Municipal de Capitão de Campos/PI, referente ao Convênio celebrado
com a Secretaria-Geral do então Ministério da Fazenda, sob a forma de condomínio com outros
Municípios, a 2' Câmara (Acórdão n° 342/93) julgou irregular e condenou o responsável ao pagamento da
quantia de Cr$7.500.000,00 (fl. 92).
A seguir, foi apreciado Recurso de Reconsideração impetrado contra aquele acórdão. No
ensejo (Acórdão n° 164/95, Sessão de 08/06/1995), a 2 Câmara, ante o pagamento parcial do débito,
reviu a deliberação recorrida para alterar o valor da dívida atribuído ao responsável, que foi reduzida ao
saldo remanescente, ou seja, Cr$1.499.575,00, tendo sido mantida a irregularidade das contas (fls.
118/119).
Posteriormente, à vista do pagamento total do débito, mediante o Acórdão n° 029/96-TCU2' Câmara, o Tribunal resolveu dar quitação ao ex-Prefeito, nos termos do art. 27 da Lei n° 8.443/92 (fl.
128).
Em pauta, agora, o Recurso de Revisão de fls. 133/138 contra o referido Acórdão n°
164/95, finalizado nos seguintes termos:
"Ex. Positis, é o presente para requerer a V. Em, que torne NULO o processo de tomada
de contas acima nominado, anulando-se o acórdão 164/95, pelo flagrante cerceamento de defesa
existente [não realização de audiência de terceiro, sem vínculo com os autos, para servir de elemento
de prova e convicção] determinando a realização da Diligência requerida por ocasião do pedido de
Reconsideração, através do departamento competente, e, após a oitiva de D. ANTONIA FELIPE,
(que pode ser encontrada no ...), onde comprovar-se-á a isenção de responsabilidade do recorrente,
que este Tribunal de Contas julgue regulares as contas sob análise. Caso não seja este o
entendimento deste Colegiado, requer, à luz dos documentos novos que anexa-se à presente, que este
Tribunal Revise a sua decisão de manter a irregularidade das contas do peticionário e o declare
isento de quaisquer responsabilidades quanto a inexecução do convênio citado, determinando a
devolução ao recorrente do quantum que este recolheu através do doc. de fls. dos autos, provendo,
desta forma, o RECURSO DE REVISÃO ora intentado..."

•

O Recorrente acostou aos autos duas declarações de Prefeitos (fls. 140 e 141), seus
contemporâneos, que pretende sejam consideradas como prova documental a seu favor.
A Unidade Técnica, após historiar e analisar os fatos e a peça recursal, refere-se ao art. 93
do Decreto-lei n° 200/67, entendendo que "o ônus da prova compete, exclusivamente, ao responsável, e
não a esta Corte, como quer o ex-Prefeito" . Quanto a declarações firmadas por terceiros, embora sejam
também signatários do convênio a que se refere este processo, entende serem elas ineficazes, porquanto
aos declarantes "não foi delegada competência para atestar a veracidade das informações contidas em
tais documentos".
Min-cal32 \relatori os \01290289.doc
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Diante disso, conclui por que o recurso seja coniecido, mas que lhe seja negado
provimento, visto não atender os pressupostos dos arts. 35, incisos I, II e III, da Lei n° 8.443/92, e 236,
incisos I, II e III, do Regimento Interno, mantendo-se, assim, a irregularidade das contas.
O representante do Ministério Público, Subprocurador-Geral Walton Alencar Rodrigues,
ante as razões que alinha às fls. 148/149, concorda com a proposta da Unidade Técnica.
Tribunal de Contas da União
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É o Relatório.
VOTO

-••

Inicialmente, registro minha concordância no sentido do conhecimento do recurso de
revisão em pauta.
Quanto ao mérito, concordo igualmente em que, efetivamente, não compete ao Tribunal o
oficio de coligir elementos de prova em favor de quem quer que seja, cabendo esse ônus ao próprio
interessado, princípio esse que, como ressaltam o Sr. Representante do Ministério Público e os pareceres
técnicos, está consagrado no ordenamento jurídico vigente (art. 93 do Decreto-lei n° 200/67 e arts. 1°,
inciso I, e 5 0 , inciso I, da Lei n° 8.443/92). Dessa forma, o fato de o Tribunal não se ter dirigido a pessoa
estranha ao processo, como requereu o responsável quando do pedido de reconsideração, não fere o
princípio da ampla defesa.
Outrossim, por razões óbvias, simples declarações de terceiros, como as acostadas aos
autos, por si só, não devem ser erigidas como elementos de prova em processos de natureza especial
como os de tomada de contas.
Dessa forma, ao acolher as razões e as conclusões da Unidade Técnica e do Ministério
Público, VOTO por que o Tribunal aprove o ACÓRDÃO que submeto ao Plenário.
Sala das Sessões, em 05 agosto de 1998.

Carlos Atila Álvares da Silva
Ministro Relator
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Gab, Subprocurador-Geral Walton Alencar Rodrigues

e

Processo n° TC-012.902/89-6
Recurso de Revisão em Tomada de Contas Especial

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.
Trata-se de Recurso de Revisão interposto pelo ex-Prefeito de Capitão de Campos/PI, sr.
João Batista Filho, contra o Acórdão n° 164/95 - 2 a Câmara (fls. 118/9), fruto de Recurso de
Reconsideração impetrado contra o Acórdão n° 342/93 - 2 a Câmara (fl. 92). Na Deliberação
precedente, este Tribunal julgou irregular a presente tomada de contas especial e condenou o
Responsável ao ressarcimento integral do valor recebido por aquela Municipalidade mediante o
convênio celebrado em 17.12.85 com a Secretaria-Geral do então Ministério da Fazenda. Tal
convênio (fls. 12/7), firmado com diversas prefeituras vizinhas, objetivava a aquisição, em
condomínio, de equipamentos de informática, visando ao incremento da eficiência da arrecadação
tributária local.
Apreciando o Recurso de Reconsideração, o TCU proveu-o parcialmente, pois o
Recorrente comprovou a regular aplicação de parte dos recursos (fl. 105), mantendo o débito pelo
saldo, bem como o julgamento pela irregularidade das contas. Posteriormente, o Responsável quitou
o débito remanescente (fl. 123), o que foi reconhecido por meio do Acórdão n° 29/96 - 2 a Câmara (fl.
128). Finalmente, o ex-Prefeito impetrou este Recurso, requerendo a revisão do mérito do Acórdão
n° 164/95 - 2 Câmara (fls. 133/41).
II
As alegações do Recorrente baseiam-se em dois pontos: a nulidade da Deliberação atacada
e a apresentação de novas supostas provas.
A invalidade teria sido ocasionada pelo cerceamento do direito à ampla defesa
representado, exclusivamente, pela não transformação do 'julgamento em diligências para que fosse
• ouvida, por este Tribunal, a Sra. Antônia Felipe de Araújo Carvalho, com o fito de apurar o contido
na declaração anexada ao recurso citado"(item 3, fl. 134). Nessa declaração (fl. 104), o próprio exPrefeito afirma que entregou um cheque de Cr$ 1.000.000,00 à referida Sra. (fl. 50), portadora do
prefeito de Campo Maior/PI, sr. Cézar Ribeiro Melo, gerente do mencionado condomínio.
Bem assinalou a Unidade Técnica salientando que "o 'ônus da prova' compete,
exclusivamente ao responsável, e não a esta Corte, como quer o ex-Prefeito", citando o art. 93 do
Decreto-lei n° 200/67 (itens 6 e 7, fl. 146).
Tal entendimento é tranqüilo nesta Casa, consolidado no Enunciado de Decisão n° 176
a seguir transcrito: "Compete ao gestor comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos,
cabendo-lhe o ônus da prova."
Os novos documentos apresentados são declarações de outros prefeitos da região
informando que também haviam sido procurados pela sra. Antônia com o propósito de receber, em
nome do então Prefeito de Campo Maior, as demais quantias necessárias à compra dos equipamentos
(fls. 140/1). A SECEX/ PI rejeitou-os, consignando que as "declarações não produzem efeito, uma
vez que, aos declarantes, não foi delegada competência para atestar a veracidade das informações
contidas no documento" (item 9, fl. 146).
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A cópia do cheque de Cr$ 1.000.000,00 aludido pelo Recorrente indica sua emissão 'ao
portador' (fl. 50). Nos autos não consta recibo lavrado pelo então Prefeito de Campo Maior, suposto
destinatário do cheque, de que tenha recebido a quantia. Finalmente, conforme consignado no item
15 do Voto cio Exmo. Ministro PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA correlato ao Acórdão
n° 342/93 - 2 Câmara (fls. 90/2), as finalidades do convênio não foram atingidas.
Assim, as declarações apresentadas pelo Recorrente, em confronto com os demais fatos
apontados, não formam um conjunto probatório capaz de demonstrar a regular aplicação da totalidade
dos recursos repassados à Prefeitura.
Por todo o exposto, concordando com as conclusões da Unidade Técnica, o Ministério
Público manifesta-se pelo conhecimento do Recurso de Revisão interposto pelo Sr. João Batista
Filho, com fulcro no art. 35, inciso III, da Lei n° 8.443/92, para, no mérito, negar seu provimento.

Brasília-DF, 27 de janeiro de 1998.

alton Alencar Rodr . ues
Subprocurador-Ge 1
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ACÓRDÃO N° 10 6 /98-TCU-PLENÁRIO

do,

1. Processo n° TC-012.902/89-6
2. Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial).
3. Interessado: João Batista Filho, ex-Prefeito.
4. Unidade: Prefeitura Municipal de Capitão de Campos/PI.
5. Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
6. Representante do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues, Procurador-Geral.
7. Unidade Técnica: Secex/PI.
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão em processo de Tomada
de Contas Especial de responsabilidade de João Batista Filho, ex-Prefeito Municipal de Capitão de
Campos/PI.
Considerando que, na Sessão de 08/06/1995 (Acórdão n° 164/95), a Segunda Câmara, ao
examinar Recurso de Reconsideração interposto contra Decisão anterior, de n° 342/93-TCU-2' Câmara,
manteve a irregularidade das contas do responsável;
Considerando que o responsável impetrou recurso de revisão contra o mencionado
Acórdão n° 164/95-2' Câmara;
Considerando que não compete a este Tribunal, em processos de Tomada de Contas,
recorrer a pessoa estranha aos autos, como pretende o recurso em pauta, com a finalidade de coligir
elementos de prova e convicção em favor do responsável, cabendo a este o ônus da prova, e que simples
declarações de terceiros, por si só, não se constituem em elementos de prova e convicção em processos
dessa natureza;
Considerando que persistem os fundamentos (falta de comprovação da boa e regular
aplicação da totalidade dos recursos) pelos quais foram julgadas irregulares as presentes contas;
Considerando que não restou cerceado o direito do responsável à ampla defesa; e
Considerando o teor dos pareceres da Secex/PI e do Ministério Público, todos no sentido
do conhecimento e do não provimento do Recurso de Revisão em pauta,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 31, 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei
n° 8.443/92, em:
conhecer do recurso de revisão em pauta para lhe negar provimento; e
comunicar a presente deliberação ao interessado para conhecimento.
9. Ata n° 31/98-Plenário.
10. Data da Sessão: 05/08/1998-Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva
(Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator

ADHEMAR PALADKI GHISI
na Presidfncia

Fui presente:

a

WLTON ALENCAR RO RIGUES
Procurador-Geral
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GRUPO H— CLASSE 1— Plenário
TC-015.151/94-8
Natureza: Pedido de Reexame
Unidades: Companhia Vale do Rio Doce — CVRD e Urucum
Mineração S/A
Interessado: Ministério Público junto ao TCU
Ementa: Pedido de Reexame contra a Decisão n° 182/97 — Plenário, de
16/04/97, que alterou a Decisão Plenária n° 636/95. Conhecimento.
Não-provimento. Arquivamento.
RELATÓRIO
Versam os autos sobre pedido de reexame interposto pelo Ministério Público junto ao TCU contra
a Decisão n° 182/97 — Plenário - que alterou a Decisão Plenária n° 636/95 - objetivando reformar aquele
decisum, com base nos fatos e fundamentos expostos na peça recursal de fls. 01/66 do volume II dos
autos.
Designado para a relatoria do pedido, por meio de sorteio realizado na forma regimentalmente
prevista (fls. 67/8), encaminhei os autos à 10' SECEX, para análise, conforme despacho de fl. 69/vol. II,
datado de 13.08.97.
Àquela Unidade Técnica foram encaminhados, também, novos elementos protocolizados no TCU
a partir de 16.10.97, os quais foram acostados às fls. 70/128 do mesmo vol. II.
Parecer da Unidade Técnica
O Analista responsável pela instrução do feito, no âmbito da 10' SECEX, Elson Rodrigues da
4
Silva Júnior, elaborou parecer de fls. 129/41, cujo teor, por sua clareza, transcrevo a seguir:
2. A matéria original do feito refere-se à representação feita por analistas da 9° SECEX contra
ato da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD -, que teria, por meio de aquisição do controle
acionário da empresa Urucum Mineração S.A., criado subsidiária sem autorização legislativa, o
que, segundo os representantes, iria de encontro ao que preceitua o art. 37, XX, da Constituição
da República.
3.Por meio da Decisão Plenária n°636/95 (fls. 186), o TCU decidiu, in verbis:
'levar ao conhecimento do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, para
adoção das providências cabíveis, que a CVRD, ao adquirir o controle acionário de
URUCUM Mineração S.A., sem a devida autorização legislativa, infringiu o disposto
no inciso XX do art. 37 da Constituição Federal, fazendo-se necessária, por
conseguinte, que se restaure a legalidade do ato praticado'
Às fls. 197/213, a CVRD, irresignada com a decisão proferida, interpôs pedido de reexame,
com o fito de ver desconstituída a determinação.
Manifestou-se o MP/TCU (fls. 269/272 e 300) no sentido de que fosse dado provimento ao
recurso, para excluir a determinação feita e considerar legal a aquisição das ações da Urucum
pela CVRD.
O TCU, por meio da Decisão Plenária n° 182/97, decidiu, por sete votos contra um, vencido
o eminente Ministro Bento José Bugarin, dar provimento ao recurso, para tornar insubsistente a
Decisão Plenária n° 636/95, em face de ter considerado legal a aquisição de ações já
mencionada.
Em expediente dirigido ao Ministro Bento José Bugarin (fls. 03/05 - vol. I), o Sr. Armando
Carlos Arruda de Lacerda, demonstrando insatisfação com a decisão, apresenta um arrazoado e
junta documentos que, no seu entender, poderiam modificar a Decisão Plenária n° 182/97.
Exarando despacho no expediente sobredito (fls. 02 - vol. I), o Ministro Bento José Bugarin
Min-mv_118 \C: \ Votos98\015151-94-8.doc
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determinou a sua remessa ao MP/TCU, para que fossem tomadas as medidas que o Parquet
entendesse cabíveis.
Com base na documentação colacionada aos autos pelo Sr. Armando Carlos Arruda de
Lacerda e adotando como razões de recurso os fundamentos do voto vencido do eminente
Ministro Bento José Bugarin, o MP/TCU apresenta (fis. 01-vol. I) pedido de reexame contra a
Decisão Plenária n° 182/97.
1- EXAME DA PEÇA RECURSAL
1.1 - DO REQUERIMENTO PARA QUE O RECURSO SEJA RECEBIDO TÃO-SOMENTE NO
EFEITO DEVOLUTIVO
O MP/TCU, com vistas a não criar embaraços à Administração, requer seja o recurso
recebido tão-somente no efeito devolutivo.
Data maxima venia, não nos parece possível negar efeito suspensivo ao recurso. O art. 33
c/c o parágrafo único do art. 48, ambos da Lei n° 8.443/92, traz comando no sentido de que tanto
o recurso de reconsideração quanto o pedido de reexame terão efeito suspensivo.
Com efeito, a norma é cogente, não deixando margem discricionária a que se dispense o
efeito suspensivo. Assim, se a lei previu o efeito suspensivo com caráter de obrigatoriedade, não é
possível afastá-lo.
Importa, ainda, buscar a interpretação teleológica do dispositivo legal em questão. Nesse
sentir, o que se verifica é que a sua finalidade é tutelar o interesse público. O efeito suspensivo é
dado não para beneficio ou cautela quanto aos direitos das pessoas envolvidas no processo
administrativo do TCU, mas para resguardar o interesse público.
Ademais, pedindo as vênias de estilo por dissentir do Parquet, não nos parece razoável que o
recorrente peça negação do efeito suspensivo. Se o MP/TCU interpõe recurso é porque, ao menos
em tese, entende estar a decisão equivocada. Se assim não entendesse não haveria razão para
recorrer. Ora, se o recorrente entende haver error in judicando no julgado e se tem interesse em
modificá-lo, não há como vislumbrar motivo pelo qual requeira que o decisum continue, ainda
que de forma precária, a operar seus efeitos.
Ressalte-se que o CPC, embora não aplicável diretamente ao processo administrativo do
TCU, ao tratar da questão do efeito suspensivo, adotou como regra geral a suspensão dos efeitos
da decisão que ainda não passou em julgado. Somente em alguns casos, expressamente previstos
nos incisos de seu art. 520, é que o CPC afasta o efeito suspensivo dos recursos.
A legislação processual do TCU adotou, de igual forma, o efeito suspensivo como regra geral
e também, de forma semelhante ao CPC, fez disposição expressa quanto aos recursos que não
terão esse efeito, como se dá, por exemplo, com o recurso de revisão.
Outro ponto que conduz à impossibilidade da negação do efeito suspensivo se consubstancia
no fato de que já houve, neste feito, decisão que julgou um outro pedido de reexame. Explica-se. A
Decisão Plenária n° 182/97 substituiu a de n° 636/95 do mesmo Colegiado. Logo, a Decisão n°
636/95 não mais subsiste, isoladamente, no mundo jurídico. Ainda que a segunda decisão venha a
ser desconstituída, o que existirá será uma nova decisão, mas não mais a de n° 636/95. Tal
afirmação se faz com supedâneo na analogia ao art. 512 do CPC, segundo o qual o julgamento
proferido em sede de recurso substitui a decisão recorrida.
Destarte, a conseqüência prática de atribuir ou não efeito suspensivo ao pedido de reexame
interposto é indiferente. Se for atribuído, cessarão, ainda que precariamente, os efeitos da
Decisão n° 182/97, mas, conforme já mencionado, não serão revalidados os efeitos da Decisão n°
636/95. Se não for atribuído, permaneceram os efeitos da Decisão n° 182/97 - reconhecimento da
legalidade da compra das ações da URUCUM pela CVRD, o que, de forma diversa do que afirma
o MP/TCU, não traz nenhum embaraço à Administração.
Feitas as considerações pertinentes, somos pelo recebimento do recurso no seu duplo efeito
até o julgamento definitivo.
1.2 - DA ADMISSIBILIDADE
De plano, verifica-se que o pedido de reexame interposto pelo MP/TCU ataca a Decisão
Plenária n° 182/97, que, note-se, foi prolatada em julgamento de outro pedido de reexame.
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Dessa forma, o que temos é um pedido de reexame de uma decisão que julgou outro pedido
de reexame.
Prima facie, poderíamos entender não haver possibilidade de receber recurso assim
interposto. É que o pedido de reexame tem natureza jurídica de recurso em sentido estrito apelação, recurso ordinário. Poder-se-ia entender que admitir essa prática seria perpetuar,ad
eterno, o deslinde do feito, eis que a cada julgamento de pedido de reexame seria possível
interpor um outro.
Por outro lado, não seria menos razoável entender que, eventualmente, a verificação de fatos
novos poderia excepcionar a questão, uma vez que o processo administrativo do TCU é
informado pelo princípio da verdade material. Não obstante, isso somente seria possível em casos
como o dos autos, eis que o recorrente do segundo pedido de reexame não é o mesmo que o do
primeiro. Se assim não fosse, ou seja, se o mesmo recorrente apresentasse dois pedidos de
reexame, impossível seria conhecer o segundo apelo, em virtude do principio da consumação
recursal estampado no art. 33 da Lei n°8.443/92.
Todavia, no caso sob exame, não é de rigor enfrentar essa questão, eis que, como restará
demonstrado, falta, s.m.j., interesse de agir ao Ministério Público.
Partindo de analogia com o CPC, para que fique caracterizado interesse de agir, é
necessário que o processo reúna os aspectos de utilidade e necessidade. Explicamos. Além de
haver necessidade inafastável de que, somente por meio do processo, seja possível ver satisfeita a
pretensão resistida, é indispensável que o processo seja útil. O processo deve, pois, ser
instrumento hábil a que a parte consiga ver satisfeita a sua pretensão.
Voltando ao caso concreto sob exame, constatamos que a Companhia Vale do Rio Doce já foi
privatizada. Dessa forma, todos os direitos e obrigações que a União detinha com relação àquela
empresa foram transferidos a particulares. Se por acaso a aquisição do controle acionário da
Urucum tiver se dado de forma ilegal, isso passou a ser questão exclusiva das pessoas que
compraram a CVRD e, por via de conseqüência, a Urucum, já que a CVRD era proprietária de
100% das ações da Urucum.
Ainda que, por hipótese, a compra das ações da Urucum pela CVRD venha a ser anulada
judicialmente, isso não mais importa à União. Como já mencionado, ao vender a CVRD, a União
passou aos compradores todos os direitos e obrigações que tinha em decorrência da propriedade
da CVRD.
Dessa forma, não mais importa à União e, por conseguinte, ao TCU se a compra das ações
da Urucum pela CVRD foi ou não legal. Isso, no que tange à propriedade das ações e a eventuais
anulações decorrentes.
Quem acaso se sentir lesado com a venda da Urucum à CVRD deverá demandar, por óbvio, a
própria CVRD, que, note-se, nada mais tem com a União.
A CVRD, sendo dotada de personalidade jurídica, titulariza direitos e obrigações em nome
próprio. Não importa se o controle acionário é transferido. As obrigações decorrentes da compra
da URUCUM pela CVRD dizem respeito à própria CVRD e não à União.
Não há, portanto, como reconhecer interesse de agir do MP/TCU advindo diretamente da
relação jurídica existente entre a CVRD e os ex-proprietários da URUCUM
Poder-se-ia considerar um interesse que adviria de forma reflexa, eis que a União poderia
ser demandada pela CVRD, caso esta sofresse evicção, quanto ao direito de propriedade da
URUCUM, decorrente de anulação do negócio jurídico celebrado com o ex-proprietários da
URUCUM
Todavia, além de ser necessário que, em primeiro lugar, venha a se dar a anulação judicial
do negócio, o fato de a União ser demandada judicialmente dependeria da vontade dos atuais
proprietários da CVRD, haja vista que esses poderiam, até mesmo, ter interesse na anulação da
venda das ações da URUCUM, o que lhes garantiria o direito de receber de volta os valores
envolvidos. Não há, nesse momento, interesse em recorrer.
O único ponto em que se poderia demonstrar o interesse de agir do MP/TCU seria na
apuração de responsabilidades dos administradores da CVRD que compraram as ações, eis que,
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à época da compra, eram administradores públicos e que, portanto, poderiam ser apenados por
esta Corte, ainda que se considere a posterior desestatização da CVRD. Todavia, a própria
Decisão Plenária n° 636/95, proferida com o entendimento de que a compra das ações da
Urucum estaria eivada de ilegalidade, não imputou nenhuma responsabilidade aos
administradores da CVRD.
Portanto, não seria possível proferir, em sede de recurso, decisão que viesse a apenar os
administradores da CVRD à época da compra da Urucum.
Assim sendo, ainda que o MP/TCU conseguisse demonstrar a ilegalidade do procedimento,
como parece pretender com o pedido de reexame que ora apresenta, não se caracterizaria a
obrigatória utilidade no processamento do recurso, uma vez que, conforme já mencionado, o
TCU, ainda que entendesse ilegal a compra das ações, não apenaria os administradores. Tãosomente manteria a recomendação feita ao Exmo. Sr. Presidente da República, que, como adiante
se demonstrará, já pereceu enquanto objeto.
Ainda que se possa considerar que o escopo do pedido de reexame interposto seja revalidar a
recomendação feita por meio da Decisão Plenária n° 636/95, faltaria objeto ao recurso. Como já
mencionado, a CVRD encontra-se privatizada. As relações jurídicas daquela empresa,
decorrentes da compra das ações da Urucum, já não são mais de interesse da União. É preciso
ter em mente que todo direito ou obrigação civil decorrente daquele ato está inserido no
patrimônio jurídico da CVRD, já privatizada. Houve uma transferência de titularidade do direito
de propriedade da CVRD, que deixou de ser de propriedade pública para ser de propriedade
privada. Assim, não se verifica utilidade prática - objeto - em que se mantenha a determinação
feita pela Decisão Plenária n°636/95.
Para que não fique dúvida quanto à falta de interesse de agir do MP/TCU no caso concreto,
impende esclarecer que o Ministério Público, enquanto instituição essencial à função
jurisdicional do Estado, exerce a defesa da ordem jurídica, dos interesses públicos e dos
interesses individuais indisponíveis. As atribuições são desenvolvidas tanto pelo Ministério
Público da União quanto pelo MP/TCU Nesse ponto, se considerarmos o MP como uma unidade,
englobando o MP/TCU e o MP da União, e se considerarmos a sua competência para atuar como
fiscal da lei, o interesse de agir seria verificado, eis que cabe ao MP zelar pela correta
observância do ordenamento positivo, ainda que o interesse tutelado imediatamente não seja o
público.
Todavia, como restou demonstrado, o vínculo jurídico em questão é de natureza
eminentemente privada, razão pela qual o TCU, por não poder apreciar questões que não estejam
afetas diretamente ao interesse público, não é o foro adequado ao julgamento desse vínculo.
Dessa forma, conquanto pudesse ter interesse de agir o MP/TCU, faltar-lhe-ia legitimidade, eis
que, por estar inserido em Tribunal que restringe-se à apreciação de questões públicas, sofreria o
Parquet especializado natural limitação no seu espectro de atuação.
Nesse sentir, o interesse de agir estaria demonstrado, mas a competência e a legitimidade
dela decorrente seriam do Ministério Público da União, mais especificamente do Ministério
Público Federal, para promover a ação cabível perante o foro adequado - Justiça Federal.
Por essas razões, a análise aqui empreendida, quanto ao interesse de agir do MP/TCU, não
considerou o Ministério Público enquanto fiscal da lei, mas cingiu-se à hipótese em que o
Ministério Público atua como guardião dos interesses do Estado, que porventura venham a ser
feridos no curso de procedimento administrativo ou jurisdicional.
Data ~cima venha, há um outro óbice a que se conheça o recurso interposto pelo MP/TCU
É que o seu efeito é, s.m.j., meramente rescindente. O MP/TCU, diante dos novos fatos que
entende haver na documentação ofertada pelo Sr. Armando Carlos Arruda de Lacerda, pretende
rescindir a Decisão Plenária n° 182/97, para restabelecer a Decisão Plenária n° 636/95, de forma
a que essa volte a operar seus jurídicos efeitos.
Ao interpor pedido de reexame contra uma decisão proferida em um outro pedido de
reexame, o MP/TCU, embora afirme valer-se do voto vencido do eminente Ministro Bento
Bugarin, como fundamentação de seu pedido, não está buscando dar efeito substitutivo à decisão
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de mérito original - Decisão Plenária n° 636/95 -, mas sim rescindir a posterior - Decisão
Plenária n° 182/97. Note-se que o MP/TCU não manifesta qual o entendimento que empresta à
prova ora oferecida. Não diz, de forma expressa e inequívoca, se entende ser a documentação ora
acostada aos autos suficiente a ensejar a ilegalidade do ato inquinado - compra das ações da
Urucum. De fato, entendemos que o pedido de reexame apresentado tem função meramente
rescindente, não sendo cabível na espécie.
Com vistas a fundamentar nossa afirmativa anterior, faz-se necessário que se discorra, de
forma sucinta, sobre a função dos recursos, que pode ser substitutiva ou rescindente. Substitutiva
é a função do recurso quando a sua finalidade é alterar a decisão recorrida, de forma a que essa
seja substituída por outra, para a qual o recorrente sugere, de forma inequívoca, outro
entendimento, haja vista que o entendimento de mérito expresso pelo julgador não corresponde
àquele que a parte, ou interessado, acredita ser correto. Rescindente é a função do recurso que
tem por escopo afastar a decisão, quando a parte, ou interessado, entende que aquela fora
proferida sem a devida observância do procedimento, ou seja, quando houver error in
procedendo. Fora do âmbito dos recursos stricto sensu, percebe-se igualmente a função
rescindente, quando a decisão que tiver sido proferida com algum dos vícios expressamente
mencionados na legislação é atacada por ação rescisória, ou por recurso de revisão, em relação
ao processo do Tribunal de Contas da União, sem que seja pedida substituição por outra.
Nesse sentir, o pedido de reexame interposto pelo MP/ICU tem função rescindente, haja vista
que, em última análise, pede que seja anulada a decisão, eis que proferida sem a observância de
fatos de que ora se dispõe, mas que, à época em que fora prolatada, não constavam dos autos.
Contudo, o recurso não indica qual o entendimento que o "Purguei" empresta à prova dos autos.
MP/TCU não se posiciona quanto aos fatos novos por ele mencionados trazerem, de forma
inequívoca, nova verdade aos autos.
Em regra, como já mencionado, os recursos que possuem função rescindente devem estar
acompanhados da devida demonstração de que houve erro de procedimento, ou devem estar
abrigados por expressa disposição legal que permita o seu conhecimento.
Se analisarmos o pedido de reexame apenas quanto à existência de fatos novos, seria de
recebê-lo. Todavia, o pedido do MP/TCU não é no sentido de apresentar nova decisão,
substitutiva daquela proferida. O que requer o MP/TC'U, é a rescisão da decisão, para que, em se
analisando os fatos novos por ele mencionados, se prolate novo "decisum", que pode, até mesmo,
vir a ser idêntico àquele do qual ora se recorre.
Se o processo fosse de contas e o recurso fosse de revisão, a questão da admissibilidade
estaria superada. É que o recurso de revisão, de forma semelhante à ação rescisória, mudando o
que deve ser mudado, pode ser utilizado com o especifico fulcro de rescindir o julgado,
ensejando, conseqüentemente, a reabertura da instrução processual para análise do conjunto
probatório dos autos em contraste com os novos fatos apresentados. Bastaria, consoante
mencionado no voto do eminente Ministro Adhemar Ghisi exarado no TC-474.071/93-6, que o
recorrente apresentasse novos documentos e buscasse fundamento nos incisos do art. 35 da Lei n°
8.443/92.
Todavia, o pedido de reexame, a menos dos casos em que se alega error in procedendo, não
tem, implicitamente, função rescindente. Sua natureza, quando não fundado em erro de
procedimento, é substitutiva. Representa o modelo clássico de recurso dotado de pleno efeito
devolutivo e suspensivo, não havendo imposição de requisitos outros de admissibilidade, que não
os genericamente arrolados pela doutrina. Portanto, a parte, ou o interessado, deve demonstrar
de forma inequívoca, qual o novo entendimento que os fatos novos trazem como verdade. Note-se
que não basta simples afirmação de que os fatos novos poderiam trazer nova verdade aos autos.
Necessário é que se demonstre a convicção da parte quanto a haver essa nova verdade. No caso
concreto sob exame, se entende ou não, de forma inequívoca, que a decisão recorrida deva ser
desconstituída por não representar a verdade material constante dos autos, ainda que
considerados os fatos novos.
Com as devidas vênias, não se poderia, em que pese o caráter inédito do recurso interposto,
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receber o pedido de reexame do MP/TCU Não porque não haja fatos novos, mas porque, embora
presentes, limita-se a pedir, tacitamente, a rescisão do julgado, quando, s.m.j., deveria concluir
quanto ao julgamento de mérito a ser proferido diante dos fatos novos por ele apresentados.
Com efeito, ainda que presentes fatos novos que tem o condão de excepcionar-lhe a
intempestividade, não deve ser o recurso recebido, eis que: apresentado com caráter rescindente,
uma vez que busca tão-somente rescindir o julgado sem apresentar decisão substitutiva; não há
erro de procedimento; e sua fundamentação é típica daqueles de caráter substitutivo, sem que o
seu pedido constitua proposição de mérito para o julgamento da matéria.
Por fim, registre-se que o MP/TCU não solicita nenhuma diligência, inspeção ou outro
procedimento para que se tenham novas provas, o que conduz ao entendimento de que a nova
decisão que solicita pode ser realizada com as provas que ora estão nos autos.
Diante dessas razões, somos pelo não conhecimento do recurso, eis que: falta interesse de
agir ao Ministério Público; e o pedido de reexame interposto tem efeito meramente rescindente,
não alega error in procedendo e seu pedido não constitui proposição de mérito para o
julgamento da matéria.
Considerando a possibilidade de o TCU adotar entendimento diverso quanto à
admissibilidade, passamos ao exame do mérito.
1.3 - DO MÉRITO
A fundamentação da Decisão Plenária n° 636/95 foi a infringência pela CVRD da norma
contida no inciso XX do art. 37 da Constituição da República. Teria a CVRD, ao adquirir o
controle acionário da empresa Urucum Mineração S.A., criado subsidiária sem autorização
legislativa.
A Decisão Plenária n° 182/97 desconstituiu a de n° 636/95 do mesmo Colegiado, por
entender que seu fundamento não teria se verificado no mundo jurídico.
Segundo o voto do eminente Ministro Fernando Gonçalves (17s. 335/336), que fundamentou a
decisão de que ora se recorre - Decisão Plenária n° 182/97 -, as razões de fato e de direito que
embasaram o acolhimento do primeiro pedido de reexatne foram, em síntese:
'A operação de compra, na verdade, caracterizou um mero aumento da participação
acionária, não existindo norma legal que exija autorização legislativa para esses casos.
Isto porque a Urucum não pode ser tida como sociedade de economia mista, como
também não se teve a intenção de criar nova subsidiária, mas de extinguir empresa
coligada, após sua absorção pela Vale.'
O voto do Ministro Fernando Gonçalves valeu-se, ainda, do consistente parecer do próprio
MP/TCU, lavrado pelo ilustre Subprocurador-Geral, Dr. Lucas Rocha Furtado, que assim dispôs:
'a) a atividade administrativa efetiva-se por meio de atos administrativos de duas
espécies: vinculados e discricionários, sendo certo que os atos de gestão de dirigentes
de empresas estatais possuem caráter ontologicamente discricionário, como
conseqüência de suas sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, na
forma prevista pelo 55' 1° do art. 173 da Constituição Federal;
em principio, os atos de gestão associados à variação do nível de participação
acionária de uma sociedade de economia mista em empresa privada, por estarem afetos
ao regime jurídico próprio das sociedades anônimas, caracterizado por ampla
discricionariedade, encontram guarida na norma constitucional mencionada;
a autorização legislativa que deve anteceder a participação de sociedade de
economia mista em empresa privada só é necessária em seu momento inicial, quando,
então, estabelece o Poder Legislativo seu juízo político de conveniência;
não se subsume o preceito constitucional do inciso XX do art. 37 à hipótese de mero
aumento de participação em empresa já constituída, por estar tal ato de gestão, ante a
ausência de norma legal proibitiva e a expressa imposição constitucional (art. 173, 1°)
imune da interferência do Poder Legislativo; e
o sentido do verbo criar, na esfera constitucional (art. 37, XX) e do verbo constituir,
na esfera infraconstitucional (art. 236, caput, Lei n°6.404/76), guarda padrão uniforme
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associado ao começo da existência legal das pessoas jurídicas de direito privado, o que
de todo não se confunde com a alteração do controle acionário da empresa já
constituída, fato este que não tem o condão de produzir o nascimento de novo ente
jurídico.'
Destarte, a ratio decidendi da decisão recorrida foi a ausência de verificação, no mundo
real, do suporte fático hipotético descrito no inciso XX do art. 37 da Constituição da República.
De forma que o ato praticado, por não representar criação de empresa subsidiária, não acarretou
a incidência da norma sobredita, não havendo, portanto, a juridicização do fato e a conseqüente
geração dos efeitos advindos do preceito da norma jurídica. Ou seja, inocorreu a criação de
empresa subsidiária, logo, não se fez necessária a autorização legislativa.
Para que seja desconstituída a decisão, se faz mister demonstrar que háerror in judicando,
seja quanto às suas razões de direito, ou seja quanto aos fatos que foram tomados por
verdadeiros para se chegar aodecisum.
Quanto à matéria de direito, que até então é predominante na análise deste processo, uma
vez que ainda não houve controvérsia estabelecida quanto aos fatos, o arrazoado do Ministério
Público, bem como o do Sr. Armando Carlos Arruda de Lacerda não trazem qualquer novo
enfoque jurídico ou qualquer argumento de direito.
O Sr. Armando Carlos Arruda de Lacerda não faz nenhuma menção às razões de direito que
fundamentaram o decisum. O Ministério Público, por sua vez, limita-se a afirmar que adota
'como razões deste pedido de reexame os fundamentos do Voto vencido do eminente Relator,
Ministro Bento José Bugarin'.
Nesse sentido, não há matéria de direito a ser analisada no mérito deste recurso. Quanto ao
Sr. Armando Carlos Arruda de Lacerda, por não a ter alegado; e quanto ao MP/TCU, porque,
data maxima venha, as razões do voto do eminente Ministro Bento José Bugarin, único ponto em
que se pode entender haver argumentação de direito no recurso, já foram, por completo,
analisadas pelo Colegiado Máximo desta Casa, que as rejeitou, repetimos, por sete votos contra
um.
Resta, portanto, como única hipótese que poderia quebrar o silogismo da decisão recorrida,
a possibilidade de ter sido proferida com premissa de fatos que não são verdadeiros. Essa parece
ser a linha defendida pelo Sr. Armando Carlos de Arruda Lacerda, razão pela qual passamos à
análise dos fatos por ele apontados.
Com efeito, as alegações são no sentido de que a compra das ações da Urucurn não se deu na
seqüência apontada, inicialmente, nos autos. Segundo afirma o Sr. Armando (fih. 03 - vol. 1), o
Voto do Ministro Fernando Gonçalves diz ter a CVRD adquirido primeiramente ações da
CONVAP e, posteriormente, as ações pertencentes aos Estados.
Esse é o único fato em que se baseia o Sr. Armando para buscar a desconstituição do
julgado. As demais argumentações, como reconhece o próprio MP/TCU, são de ordem pessoal
não merecendo análise.
De fato, o voto mencionado transcreveu (fls. 336) parecer do jurista Saulo Ramos onde se
afirma que a CVRD adquiriu, inicialmente, as ações da Urucum pertencentes à empresa
CONVAP.
S.m.j., esse fato é irrelevante para o deslinde da questão. É indiferente se a CVRD adquiriu
primeiramente as ações pertencentes à CONVAP (pouco mais de 6%) e depois as pertencentes à
empresa METAMAT (28%) e ao Estado do Mato Grosso do Sul (18,66%), ou se foi o inverso primeiro da METAMAT e do Estado do Mato Grosso do Sul e depois da CONVAP.
A CVRD, qualquer que seja a ordem de aquisição, já possuía 46,66% das ações da Urucum.
Após a primeira compra, qualquer que seja a ordem, passou a ser majoritária. Após a segunda
compra, qualquer que seja a ordem, passou a ter o controle acionário total.
Assim sendo, a ordem de compra em nada altera a situação jurídica da CVRD perante a
primeira ou a segunda compra.
Destarte, o fato alegado é mesmo irrelevante na aplicação do direito ao caso concreto. Não
há, portanto, como reformar o decisum, com base nos fatos apresentados.
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Por derradeiro, cabe informar que, em 19.11.97, foi recebido nesta Secretaria o Oficio n°
217/97/METAM4T «is. 112/128 vol. II), onde o Sr. Armando Carlos Arruda de Lacerda traz
notícia de fatos que, no seu entender, seriam importantes para o deslinde do feito.
As informações ali contidas não têm o condão de influir no desfecho de mérito do processo.
Limita-se o Sr. Armando Carlos ajuntar cópia de esclarecimentos prestados à CPI do Estado de
Mato Grosso pelo Sr. Francisco José Schettino, ex-Presidente da CVRD.
Segundo afirma o Sr. Armando Carlos, o ex-Presidente da CVRD teria se referido ao D.O.0
como "noticiário especulativo" e teria dito que houve por parte do TCU "precipitação em oficiar
induzindo a erro a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal".
Essas declarações do Sr. Francisco José Schettino, conquanto possam até mesmo ser
entendidas como inoportunas, são absolutamente irrelevantes para o julgamento deste processo,
razão pela qual não pode considerá-las.
CONCLUSÃO
Ex positis', submeto os autos à consideração superior, propondo:
que não se conheça o recurso interposto, eis que: falta interesse de agir ao Ministério Público;
e o pedido de reexame interposto tem efeito meramente rescindente, não alega error in
procedendo e seu pedido não constitui proposição de mérito para o julgamento da matéria, não
sendo, portanto, cabível na espécie;
sucessivamente, caso o Tribunal resolva conhecer o recurso, que, no mérito, se lhe negue
provimento, eis que as razões de recurso apresentadas não têm o condão de modificar o
entendimento expresso na decisão recorrida; e
a sua remessa diretamente ao eminente Ministro Marcos Vinicios Vilaça, Relator do feito,
tendo em vista não ser aplicável, in casu, o art. 232 do RI/TCU, eis que o pedido de reexame foi
interposto pelo próprio MP/TCU

O Senhor Secretário de Controle Externo da 10' SECEX, em substituição, manifestou-se de
5.
acordo com a instrução e as propostas de encaminhamento do Analista (fl. 142).
Mediante despacho datado de 30.01.98, o Senhor Ministro-Presidente Homero Santos
6.
remeteu, a meu Gabinete, expediente assinado pelo Senhor Armando Carlos Arruda de Lacerda, DiretorPresidente da Metamat — Companhia Matogossense de Mineração (fl. 143) encaminhando, em anexo, os
seguintes elementos:
cópia de petição formulada pelo signatário ao Procurador-Geral da República solicitando a
apuração dos fatos narrados nos autos (fls. 144/150);
cópia da Instrução Normativa n° 32, de 19/04/91, do Departamento Nacional do Comércio,
que dispõe sobre o arquivamento de atos subordinados à aprovação prévia de órgãos de
governo e dá outras providências (fl.151 f/v); e
cópia de Certidão expedida pela Secretaria de Assuntos Estratégicos — SAE, segundo a qual
inexistem, nos arquivos daquele órgão, registros de pedido de autorização ou de assentimento
prévio do Conselho de Defesa Nacional para a transferência das ações da empresa Urucum
Mineração S/A para a Companhia Vale do Rio Doce (fl. 153).
Parecer do Ministério Público

•

O representante do Ministério Público, Subprocurador-Geral Jatir Batista da Cunha, manifestou7.
se, a meu pedido, mediante parecer de fls. 155/9.
Após tecer breve resumo dos fatos, aquele membro do Parquet afirmou "com absoluta convicção
8.
que incorre em completo equívoco a Unidade Técnica ao asseverar peremptoriamente que o Ministério
Público carece de interesse para interpor o presente recurso." Argumenta, em socorro a sua afirmação,
que são pressupostos recursais subjetivos, de acordo com a mais abalizada doutrina, a legitimidade e o
interesse de agir. Seguindo seu raciocínio, a legitimidade do Ministério Público, in casu, deriva de
disposição legal (Lei n° 8.443/92, arts. 33 e 48, parágrafo único), e o interesse de agir, ou de recorrer,
decorreria da própria legitimidade legalmente conferida ao órgão, conforme entendimento que seria
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pacífico na jurisprudência e na doutrina, representada em excertos transcritos de obra de Nelson Nery
Júnior (in Teoria geral dos recursos; princípios fundamentais, pp. 267/9).
Continua sua argumentação, em reforço à tese do interesse de recorrer do MP/TCU no presente
processo, invocando a ocorrência de fato superveniente à Decisão n° 182/97, qual seja, a desestatização da
Companhia Vale do Rio Doce — CVRD, o que, conseqüentemente, transformou a natureza jurídica da
companhia de sociedade de economia mista em empresa privada, alijando-a do universo da administração
federal indireta e cessando-se o vínculo administrativo até então presente.
Menciona, então, diversos processos de contas apreciados pelo Tribunal envolvendo sociedades de
economia mista privatizadas, em que esta Corte relevou impropriedades detectadas, julgando-as regulares
com ressalvas, com base em argumentos de que eventuais ressarcimentos beneficiariam a iniciativa
privada e não o erário, e que não mais caberia qualquer determinação conetiva com base em parâmetros
da administração pública referentes à legalidade e à constitucionalidade. Afirma, entretanto, que, em
nenhum dos inúmeros casos citados, o Tribunal considerou legais os atos questionados, apreciando-os no
mérito, sem jamais arquivar os processos sem julgamento, o que reforçaria a sua tese segundo a qual a
desestatização não teria o condão de tornar regulares as ilegalidades praticadas anteriormente, tampouco
subtrairia a competência do TCU de julgar os atos praticados até o advento da privatização.
Discorda da tese sustentada no parecer do representante do Ministério Público, Dr. Lucas da
11
Rocha Furtado, e no Voto do Relator, Ministro Fernando Gonçalves, acolhido por maioria do Plenário,
resultante na Decisão recorrida, por entender que houve infringência ao disposto no inciso XX do art. 37
da Constituição Federal.
Justifica, portanto, que a mera pretensão do MP de ter o julgado revisto já encontraria guarida em
decorrência de sua missão de custos legis.
Argumenta, também, inexistir, na legislação específica do TCU, recurso assemelhado ao que o
Código de Processo Civil define como "embargos infringentes" (art. 530), aplicáveis quando não for
unânime o julgado proferido em apelação ou em ação rescisória. Invocando, mais uma vez, a lição de
Nelson Nery Júnior, lembra que esse tipo de embargo objetiva "fazer com que prevaleça o voto vencido,
na medida da divergência entre os julgadores" (Ob. cit.).
Invoca, finalmente, o representante do Ministério Público, o princípio constitucional do duplo
grau de jurisdição, que por si só justificaria a apresentação do recurso em tela, ao que se soma "a juntada
de novos elementos a legitimar, ainda mais, esse procedimento".
No que concerne às razões de fato e de direito do recurso in concreto, salienta que é praxe nos
tribunais judiciários, quando da oposição de embargos infringentes, que o recorrente se utilize da
fundamentação do voto vencido, o que justificaria plenamente o aproveitamento dos "robustos e
judiciosos argumentos apresentados pelo Ministro-Relator Bento Bugarin em seu Voto".
Quanto à solicitação de que o recurso fosse recebido com efeitos apenas devolutivos, e não
suspensivos, argumenta que, embora as regras sobre os efeitos com que deve ser recebido o recurso sejam
de ordem pública, não podendo as partes, normalmente, sobre elas dispor, essa indisponibilidade não seria
absoluta, sendo plenamente justificável, em nome do interesse público, que o presente pedido não tenha
efeitos suspensivos, em decorrência da pouca ou nenhuma conseqüência prática dessa medida e dos seus
prováveis efeitos indesejáveis para a Administração (exploração sensacionalista do fato, e.g.).
17. Refutando afirmação da 10a SECEX segundo a qual o pedido, como efetuado pelo recorrente,
dava margens a dúvidas, ratifica integralmente, o conteúdo do Pedido de Reexame de fls. 01 do volume
II, e apenas para fins de maior clareza, diante da privatização da CVRD, propõe que se conheça do
recurso, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei n°
8.443/92, e que, no mérito, se lhe dê provimento, alterando o item 8 da Decisão n° 182/97-TCU-Plenário,
para a qual sugere a seguinte redação (verbis):
8.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pelo Estado do Mato Grosso do Sul para,
no mérito, negar-lhe provimento;
8.2. conhecer do Pedido de Reexame interposto pela Companhia Vale do Rio Doce para,
no mérito, negar-lhe provimento;
8.3. alterar o subitem 8.1 da Decisão n° 636/95-TCU-Plenário para: '8.1. levar ao
conhecimento do Excelentíssimo Senhor Presidente da República que a CVRD, ao adquirir o
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controle acionário de URUCUM Mineração S.A., sem a devida autorização legislativa, infringiu
o disposto no inciso "a" do artigo 37 da Constituição Federal'.
Propôs, finalmente, o encaminhamento de cópia da Decisão que vier a ser proferida, bem como do
18.
Relatório e Voto que a fundamentarem aos Presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, ao
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul e ao Presidente da Companhia Vale do Rio Doce, para
ciência.
É o Relatório.
VOTO
Os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público, ambos de notável qualidade técnica,
trazem à baila posicionamentos opostos sobre a admissibilidade do recurso que ora se examina, mais
especificamente, sobre a existência ou não de interesse de agir, no caso concreto, do recorrente, o próprio
MP.
Trata-se, diria, de uma caso típico de aporia, pois, partindo-se do mesmo ponto inicial, chega-se a
2.
conclusões opostas por meio de raciocínios distintos, todavia verdadeiros e lógicos. Tal situação,
entretanto, não pode justificar o imobilismo, sendo exigido do juiz que julgue.
Destaco do parecer da Unidade Técnica a tese da carência de interesse, da parte do Ministério
3.
Público, para a interposição do recurso que ora se examina, que decorreria de suposta falta de utilidade do
pedido de reexame, por visar a desconstituir decisão anterior (Decisão n° 182/97-Plenário), adotada em
recurso interposto pelas entidades fiscalizadas, que, ao considerar regular procedimentos anteriormente
julgados irregulares, revogou comunicação de suposta inconstitucionalidade na aquisição do controle
acionário da empresa Urucum pela CVRD, endereçada ao Presidente da República, constante da primeira
decisão recorrida (Decisão n° 636/95-Plenário).
A superveniência da privatização da última empresa e, conseqüentemente, da primeira, tornaria
carente de utilidade o restabelecimento da referida comunicação, o que redundaria na falta de interesse de
recorrer.
Defendeu, ainda, a Unidade Técnica, que o efeito "meramente rescindente" pretendido no presente
recurso (que não propôs deliberação substitutiva à Decisão n° 182/97-Plenário, mas apenas sua anulação)
não seria possível, já que não foi alegado, neste recurso, erro processual.
Ocorre que, em seu pronunciamento, realizado a meu pedido, o Ministério Público, atuando como
custos legis, e não como parte, defendeu tese de que o interesse de agir, ou de recorrer, no caso do MP,
decorreria de sua legitimidade legalmente estabelecida, não sendo necessária sequer sua demonstração no
caso concreto. Mesmo assim, trouxe argumentos baseados em doutrina e jurisprudência, que justificariam
a possibilidade de acolhida do presente recurso, e coroou sua argumentação invocando o princípio do
duplo grau de jurisdição, que no Brasil detém status constitucional.
Em que pese a balizada argumentação da Unidade Técnica, creio que a linha de raciocínio exposta
pelo Ministério Público merece acolhida no que se refere à admissibilidade do recurso, por entender que,
não havendo consenso de opiniões, os princípios da economia e da celeridade processual, que
fundamentam a existência do juízo de admissibilidade dos recursos, não devem sobrepujar o princípio e
objetivo maior do Direito, que é a própria justiça, sendo preferível o conhecimento do recurso, ainda que
este possa não ser formalmente válido.
No mérito, entretanto, entendo que o recorrente, ao fundamentar seu pedido em voto vencido,
proferido durante a apreciação do primeiro recurso, cujas razões foram extensamente analisadas e
refutadas pelo Plenário, por ampla maioria de votos (sete contra um), deixou de apresentar novos
argumentos que viessem a embasar a reforma do decisum. Mantenho, pois, o mesmo posicionamento que
adotei quando da deliberação que redundou na Decisão n° 182/97/Plenário, ocasião em que segui o voto
do Ministro Fernando Gonçalves, redator do voto vencedor, ante as razões por ele expostas, dentre as
quais o parecer do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. Naquela oportunidade, o Tribunal
considerou legal a aquisição da totalidade das ações da empresa Urucum Mineração S/A pela Companhia
Vale do Rio Doce, por entender que tal transação não implicou criação de subsidiária desta última,
hipótese a que a Constituição Federal impõe a obrigatoriedade de autorização legislativa (art. 37, inciso
Min-mv_118 \C: \ Votos98 \015151-94-8.doc
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XX), mas mero aumento de participação no capital da primeira.
Ademais, ainda que esta Corte modificasse seu posicionamento quanto à legalidade do ato
questionado, o efeito prático dessa mudança seria a mera revigoração da deliberação original, não sendo
possíveis, na presente fase do processo, outros efeitos que viessem a agravar a situação dos fiscalizados,
como, por exemplo, a imputação, pelo Tribunal, de qualquer sanção aos responsáveis, ainda que se
concluísse pela irregularidade do ato, uma vez que nem a Decisão originária, nem sua reformadora
aplicaram qualquer penalidade.
Enfatizemos, por derradeiro, que a Companhia Vale do Rio Doce já foi privatizada, tendo a União
transferido para os novos acionistas majoritários, agentes privados, todos os direitos e obrigações que
anteriormente titularizava. Destarte, ainda que concordássemos com os fundamentos do recurso, o que
não se verificou no processo, a pretendida alteração de posicionamento, por desprovida de utilidade,
refugiria ao princípio da economia processual, não sendo, portanto, recomendável.
Tendo em vista meu posicionamento, que pretendo encampado pelo Tribunal, pelo nãoprovimento do presente recurso, considero desnecessária a proposição, feita pelo Ministério Público, do
envio de cópia da decisão que vier a ser adotada, bem como do Relatório e Voto que a fundamentarem, a
diversas autoridades federais e estaduais, bem como ao Presidente da CVRD, uma vez que o pedido de
reexame não se originou desses agentes e que a decisão recorrida terá restado intacta.
Ante o exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 05 de agosto de 1998.

Marcos Viniq s Vilaça
Ministro-kelator
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Proc. TC-015.151/94-8
Representação
Parecer

Trata-se de representação formulada por analistas da 9 a SECEX contra ato da Companhia Vale
do Rio Doce - CVRD, que teria criado subsidiária sem autorização legislativa, ao adquirir o controle
acionário da empresa Urucum Mineração S.A., contrariando o disposto no art. 37, inciso XX, da
Constituição Federal.
Inicialmente, o Tribunal, por meio da Decisão Plenária n.° 636/95 (fls. 186 do volume
principal), entendeu devido o citado requisito legal e deliberou comunicar o fato ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da República para que adotasse as providências cabíveis. Em momento posterior,
provocado por Pedido de Reexame interposto pela CVRD, esta Corte reviu seu entendimento, ao exarar a
Decisão n.° 182/97 - TCU - Plenário (fls. 338 do volume principal), julgando que o caso em tela não se
subsumia às hipóteses jurídicas explicitadas no mencionado dispositivo constitucional.
Com fundamento no artigo 230 do Regimento Interno do TCU, o Ministério Público interpôs,
então, novo Pedido de Reexame, às fls. 01 do volume I.
A 10' SECEX, após exame do feito, às fls. 129/141 do volume I, propõe:
"1 — que não se conheça o recurso interposto, eis que: falta interesse de agir ao Ministério
Público: e o pedido de reexame interposto tem efeito meramente rescindente, não alega error in
procedendo e seu pedido não constitui proposição de mérito para o julgamento da matéria, não sendo,
portanto, cabível na espécie;
II — sucessivamente, caso o Tribunal resolva conhecer o recurso, que, no mérito, se lhe negue
provimento, eis que as razões de recurso apresentadas não têm o condão de modificar o entendimento
expresso na decisão recorrida; e
III — a sua remessa diretamente ao eminente Ministro Marcos Vilaça, Relator do feito, tendo
em vista não ser aplicável, in casu, o art. 232 do RIÍTCU, eis que o pedido de reexame foi interposto pelo
próprio MP/TCU. Mediante o V. Despacho de fls. 153 do volume I, o eminente Ministro-Relator Marcos Vinicios
Vilaça honra-nos com sua solicitação de audiência,.
Em que pese a extensa argumentação apresentada pela instrução (itens 24 a 40, fls. 132/134 do
volume I), afirmamos com absoluta convicção que incorre em completo equivoco a Unidade Técnica ao
asseverar peremptoriamente que o Ministério Público carece de interesse para interpor o presente recurso.
De acordo com a mais abalizada doutrina, são pressupostos recursais intrínsecos subjetivos, a
legitimidade e o interesse.
A legitimidade do Ministério Público para interpor recursos decorre da lei.
Especificamente, com relação ao MP/TCU, a legitimidade para interpor Pedido de Reexame
está prevista no artigo 33 da Lei n.° 8.443/92, aplicável à hipótese por força do disposto no parágrafo
único do artigo 48 da mesma lei.
Tais disposições espelham-se no artigo 499, caput e § 2°, do Código de Processo Civil - CPC, a
seguir transcrito Ressalta-se que o CPC, consoante o Enunciado n.° 103 da Súmula de Jurisprudência do
TCU, aplica-se, análoga e subsidiariamente, ao processo administrativo deste Tribunal.
"Art. -199. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo
Ministério Público."
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2° O Ministério Público tem legitimidade para recorrer assim no processo em que é parte,
como naqueles em que oficiou como fiscal da lei."
Nas palavras de Nelson Nery Junior:
"A Lei legitimou o Ministério Público para recorrer, quer haja sido parte quer funcionado no
processo como custos legis. Naturalmente, não há necessidade de o Ministério Público haver
efetivamente funcionado nos autos como fiscal da lei para que se legitime a recorrer, como a primeira
leitura do texto poderia sugerir, mas basta ter havido a possibilidade de fazê-lo" (in: Teoria geral dos
recursos; princípios fundamentais. 3' ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 255).
No mesmo sentido, assevera José Carlos Barbosa Moreira (in: Comentários ao Código de
Processo Civil, v. 5. 3' ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 299):
"(..), o Ministério Público, ainda quando não tenha legitimidade para propor a ação,
funcionando no processo unicamente como custos legis, sempre a tem, contudo, para recorrer (art. 499,
sç 2°)" - destaque nosso.
Relativamente ao segundo pressuposto recursal subjetivo, é entendimento pacífico na doutrina e
na jurisprudência que o interesse do Ministério Público para recorrer decorre da legitimidade, consoante
demonstram os sólidos ensinamentos de Nelson Nery Júnior, transcritos a seguir (in: Ob. cit. p. 267269):
"Cora relação ao interesse processual, que no procedimento recursal corresponde em certa
medida ao interesse em recorrer, há uma peculiaridade repeitantemente ao Ministério Público. O poder
que a parte privada tem de exigir a tutela jurisdicional é um posterius em relação ao interesse. Isto quer
significar que o poder deriva do interesse processual, da necessidade de ingresso em juízo. No que
pertine ao Ministério Público, o interesse processual deriva do poder (legitimidade) que o legislador lhe
outorgou para o exercício da ação civil. Em outras palavras, o interesse está pressuposto(in re ipsa) na
própria outorga da legitimação: foi ele identificado previamente pelo próprio legislador, o qual, por isso
mesmo, conferiu a legitimação.
A razão de ser da participação do Ministério Público no processo civil, quer como autor da
ação civil pública (art. 81, CPC), quer como custos legis (art. 82, CPC), é sempre o interesse público, do
qual ele é, no Brasil, o tutor natural. Daí decorre a conseqüência de afirmar-se, com absoluto acerto,
que o interesse recursal não se constitui para ele em pressuposto de admissibilidade do recurso.
Ao ingressar no processo, quer na função de parte, quer na de fiscal da lei, o Ministério
Público está atuando na defesa do interesse público. Conforme referido acima, ao lhe ser outorgada
legitimação para agir ou intervir em determinado processo, já se lhe reconheceu previamente o
interesse. É porque há interesse é que o Ministério Público está legitimado a recorrer (art. 499, CPC).
Interessa sempre à sociedade, que a decisão da causa onde haja interesse público, seja tomada de
modo mais aproximado possível da justiça ideal, sem vício de procedimento ou de juízo" (destacamos).
E conclui o eminente processualista (idem, p. 269):
"É por Isso que o Ministério Público não precisa demonstrar em que consistiria a utilidade
prática que adviria para ele do provimento do recurso" (destacamos).
Ainda que não tenhamos a obrigação de demonstrar expressamente o interesse na interposição
do recurso, não nos esquivaremos de expô-lo a seguir.
Por ser importante para uma melhor percepção da matéria, iniciamos fazendo alusão à
ocorrência de um fato superveniente à deliberação do primeiro Pedido de Reexame (Decisão n.° 182/97 TCU - Plenário, de 16.04.97): a desestatização da CVRD em maio de 1997.
A partir desse evento, transformou-se a natureza jurídica da companhia, de sociedade de
economia mista para empresa privada, simples sociedade anônima. Deixou ela de integrar a
administração federal indireta, cessando o vínculo administrativo até então presente.
Em processos de contas, constatando-se a desestatização superveniente de sociedades de
economia mista, e, por conseguinte, de suas controladas ou subsidiárias, o Tribunal tem relevado diversas
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impropriedades detectadas, julgando regulares, com ressalva, as respectivas contas. Tais deliberações
sustentam-se, resumidamente, em dois argumentos: eventuais ressarcimentos beneficiariam a iniciativa
privada, na figura dos novos acionistas da sociedade; e não mais caberia qualquer determinação corretiva
quanto à obediência aos princípios constitucionais e legais que regem a administração pública. Ilustrando
tal jurisprudência podem-se citar os exemplos enumerados a seguir:
No que tange ao excesso de remuneração dos dirigentes (art. 37, inciso XI, da Constituição
Federal), têm-se os seguintes casos: EMBRAER - TC-724.048/93-6, exercício de 1992, Acórdão n.°
265/97 - TCU - Plenário, Ata n.° 51/97; COSIPA - TC-011.551/89-5, exercício de 1988, Acórdão n.°
161/95 - TCU - Plenário, Ata n.° 54/95; COSIPA - TC-011.690/88-7, Acórdão n.° 059/95 - TCU Plenário, Ata n.° 08/95; AÇOMINAS - TC-012.486/93-1, exercício de 1992, Acórdão n.° 020/95 - TCU Plenário, Ata n.° 08/95; COSLPA - TC-011.690/88-7, exercício de 1987, Decisão n.° 463/94 - TCU Plenário, Ata n.° 34/94; COPESUL - TC-649.006/91-7 e TC-649.056/91-4, exercícios de 1989 e 1990,
Acórdãos n° ' 088 e 089/93 - TCU - Plenário, Ata n.° 45/93; DOCEGEO - TC-017.402/94-8, Acórdão n.°
310/97 - TCU - ia Câmara, Ata n.° 27/97; ACESITA - TC-028.276191-4, exercício de 1990, Ata n.° 16/93
- ia Câmara; ACESITA - TC-033.573/90-0, exercício de 1990, ia Câmara, Ata n.° 16/93; FEM - TC599.080/93-0 e TC-599.094/93-1, exercício de 1992 e período de 01.01 a 01.04.93, Acórdãos n °' 500 e
501/94 - TCU - 2 Câmara, Ata n.° 29/94; COSIPA - TC-025.407/91-0, exercício de 1990, Acórdão n.°
004/94 - TCU - 2 Câmara, Ata n.° 01/94; USIMINAS - TC-024.803/91-0, exercício de 1990, Ata n.°
14/93 - r Câmara.
A respeito da ausência de concurso público para a admissão de pessoal (art. 37, inciso II, da
Lei Maior), indicam-se os seguintes julgados: COPESUL - TC - 649.056/91-4, exercício de 1990,
Acórdão n.° 89/93 - TCU - Plenário, Ata n.° 45/93; Florestas Rio Doce - TC - 399.091/93-9, Acórdão n.°
012/98 - TCU - la Câmara, Ata n.° 02/98; CVRD - TC - 016.283/92-9, Acórdão n.° 003/98 - TCU Câmara, Ata n.° 01/98; DOCEGEO - TC-017.402/94-8, Acórdão n.° 310/97 - TCU - 1' Câmara, Ata n.°
27/97.
Cumpre salientar que o Tribunal, em nenhum desses casos, considerou legais os atos, mas
apenas deixou de propor as medidas corretivas, quais sejam o ressarcimento das quantias e as
determinações à empresa, ante a ineficácia que teriam. Tal posicionamento resulta do natural
entendimento de que a desestatização da empresa não tem o condão de tornar regulares as ilegalidades
cometidas anteriormente. Tampouco subtrai da competência do TCU o julgamento dos atos praticados até
o advento da privatização. A maior prova disso é o fato de todos os processos constantes do extenso rol
de exemplificações supra terem sido apreciados no mérito; caso o entendimento fosse contrário, todos
esses processos haveriam de ter sido arquivados, sem julgamento de mérito.
No caso que ora se avalia, data maxima venha da tese sustentada no Parecer do ilustre
Representante do Ministério Público Dr. Lucas Rocha Furtado e no Voto do eminente Ministro Fernando
Gonçalves, Redator da Decisão n.° 182/97, acolhida, por maioria, pelo E. Plenário, por entendermos que
houve infringência ao disposto no inciso XX do artigo 37 da Constituição, consideramos precoce a
formação de qualquer jurisprudência, ainda que incipiente, no sentido da deliberação recorrida.
Infere-se, por conseguinte, que a nossa pretensão, à vista da relevância do tema, por si só, já
justificaria o interesse do Ministério Público, em sua nobre missão de custos legis.
Outro fator que merece ser comentado, por pertinente ao tema, é a ausência, na legislação
específica do TCU, de um recurso assemelhado aos "embargos infringentes".
Dispõe o artigo 530 do Código de Processo Civil, in limine:
Art. 530. Cabem embargos infringentes quando não for 1111ániMe o julgado proferido em
apelação e em ação rescisória".
Para Nelson Nery Junior (Ob. cit., p. 369), "o objetivo dos embargos infringentes é fazer com
que prevaleça o voto vencido, na medida da divergência entre os julgadores". Assim, -pela interposição
-
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dos embargos infringente.s. .fica devolvido o conhecimento de toda a matéria objeto da divergência para o
órgão ad quem" (idem, ibidem).
Dessarte, tendo havido voto vencido, é natural que a parte ou o Ministério Público queira ver a
matéria novamente apreciada, possivelmente com maior profundidade, ainda que pelo mesmo órgão
julgador.
De se ressaltar que a utilização do Pedido de Reexame com tal finalidade encontra amparo em
um princípio maior, o "duplo grau de jurisdição", que, no dizer de Perrot (apud NERY JUNIOR, Nelson.
Ob. cit. p. 35), constitui "garantia fundamental de boa Justiça
E complementa, com propriedade, Nelson Nery Junior.(0b. cit. p. 36):
no Brasil, é a própria constituição que dá a tônica, os contornos e os limites do duplo grau
de jurisdição'. .
No que concerne às razões de fato e de direito constantes do Pedido de Reexame, deve-se
salientar que é praxe nos tribunais judiciários, quando da oposição de "embargos infringentes", o
recorrente adotar a fundamentação do voto vencido.
Ora, o fato de o voto ser vencido não implica dizer que não seja válido, por seus fundamentos.
Tal se justifica plenamente, no presente caso, à luz dos robustos e judiciosos argumentos
apresentados pelo Ministro-Relator Bento Bugarin, em seu Voto, com quem, aliás, de viés, faltou com
cortesia a Unidade Técnica, ao lançar severas críticas aos fundamentos do recurso interposto pelo
Ministério Público.
Nesse contexto, tendo em vista que apenas a pretensão de ver a questão novamente examinada,
ainda que pela mesma Corte julgadora, por si só, já justificaria a interposição do recurso, houve, ainda, no
caso concreto, ajuntada de novos elementos a legitimar, ainda mais, esse procedimento.
Quanto à solicitação de que o recurso seja recebido somente com efeito devolutivo, cabe
ponderar novamente com os ensinamentos do processualista Nelson Nery Junior (Ob. cit. , p. 385):
"Como o regime dos recursos é matéria de direito processual, normalmente as regras sobre os
efeitos em que deve ser recebido o recurso são de ordem pública, não podendo as partes sobre elas
dispor - (destacamos)
Verifica-se, pois, que a regra não é absoluta.
No presente caso, atuando como fiscal da lei, na condição de legítimo tutor do interesse
público, conforme anteriormente afirmado, entendeu o Ministério Público, na ocasião, que a atribuição ao
recurso do efeito meramente devolutivo se justificaria por melhor atender à finalidade pública, em razão
da circunstância de que, com a privatização da CVRD, tendo a empresa passado para o regime da
iniciativa privada, a adoção do efeito suspensivo seria de pouca ou nenhuma conseqüência prática, a não
ser uma possível exploração sensacionalista do fato, ante o polêmico processo de privatização recémrealizado, o que poderia acarretar embaraços à Administração. Logo, a voz da prudência estava a sinalizar
o acerto do pedido efetuado pelo MP/TCU.
No que tange ao outro argumento da 10' SECEX, entendemos que carece de amparo a assertiva
contida no item I, às fls. 141 do volume I, in fine, uma vez que o pleito do Ministério Público, no recurso
de fls. 01 do volume I, da forma como exposto, não dá margem a dúvidas: solicita-se que se torne
insubsistente o subitem 8.2 da Decisão n.° 182/97 — Plenário (fls. 338 do volume principal), restaurando,
por conseguinte, o inteiro teor da Decisão n.° 636/95 — Plenário, exatamente como se extrai dos termos
do Voto vencido do eminente Ministro-Relator Bento José Bugarin (fls. 327 a 333 do volume principal).
Ante o exposto, ratificando integralmente na essência o conteúdo do Pedido de Reexame de fls.
01 do volume I, e, apenas para fins de maior clareza, ante a privatização da CVRD, propomos que se
conheça do recurso, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, 33 e 48, caput e parágrafo único,
da Lei n.° 8.443/92, a fim de, no mérito, dar-lhe provimento, alterando o item 8 da Decisão n.° 182/97 —
TCU — Plenário, para o qual sugerimos a seguinte redação

■
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"8.1 conhecer do Pedido de Reexame interposto pelo Estado do Mato Grosso do Sul para, no
mérito, negar-lhe provimento;
8.2 conhecer do Pedido de Reexame interposto pela Companhia Vale do Rio Doce para, no
mérito, negar-lhe provimento;
8.3. alterar o subitem 8.1 da Decisão n.° 636/95 - TCU - Plenário para:

8.1. levar ao

conhecimento do Excelentíssimo Senhor Presidente da República que a CVRD, ao adquirir o controle
acionário de URUCUM Mineração S.A., sem a devida autorização legislativa, infringiu o disposto no
inciso XX do artigo 37 da Constituição Federal."

Propõe-se, outrossim, que se encaminhe, também, cópia da Decisão, bem como do Relatório e
Voto que vierem a ser proferidos para os Excelentíssimos Senhores Presidentes do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Mato Grosso do Sul e ao
Senhor Presidente da Companhia Vale do Rio Doce.

•
Procuradoria, em 22 de junho de 1998

Jatir Batista da Cu ha

Subprocurador-G al

•
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DECISÃO N° 4 93 /98 — TCU — Plenário

Processo n° TC-015.151/94-8
Classe de Assunto: 1— Pedido de Reexame.
Interessado: Ministério Público junto ao TCU
Unidade: Companhia Vale do Rio Doce — CVRD/Urucum Mineração S/A
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Subprocurador Jatir Batista da Cunha.
Unidade Técnica: 10' SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público junto ao TCU, na pessoa de
seu representante, o Subprocurador-Geral Jatir Batista da Cunha, negando-lhe provimento e mantendo,
em seus exatos termos, a Decisão n° 182/97-Plenário;
8.2. arquivar o presente processo.
Ata n° 31/98-Plenário.
Data da Sessão: 05/08/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO 1- CLASSE I— PLENÁRIO
TC-279.113/94-3
Ementa: Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Henrique Xavier Ribeiro
contra o Acórdão n° 321/95 — 1' Câmara. Elementos recursais não
suficientes para comprovar a correta aplicação dos recursos e oferecer base
para o Tribunal modificar a deliberação contestada. Conhecimento com
negativa de provimento. Manutenção do inteiro teor do Acórdão recorrido.
RELATÓRIO

•

1 — Natureza: Recurso de Revisão
2 — Entidade: Prefeitura Municipal de Barra da Estiva/BA
3 — Responsável: Henrique Xavier Ribeiro — CPF 034.687.985-04
4 — Ocorrência: Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade do Sr. Henrique
Xavier Ribeiro, ex-Prefeito Municipal de Barra da Estiva/BA, em decorrência da omissão na prestação de
contas dos recursos repassados mediante Convênio n° 1.008/87, celebrado em 30.12.87 com a União, por
intermédio do Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente e a Caixa Econômica Federal, cujos
recursos financeiros, no montante de Cz$ 17.842.320,00, foram transferidos em 25.10.88, objetivando a
execução de programa habitacional dirigido a faixas de baixa renda.
Examina-se, nesta oportunidade, recurso de revisão interposto pelo Sr. Henrique Xavier Ribeiro
contra o Acórdão n° 321/95 — 1' Câmara, mediante o qual o Colegiado julgou estas contas irregulares,
condenou o recorrente ao pagamento do débito indicado e aplicou-lhe a multa prevista no inciso I do art.
58 da Lei n° 8.443/92, autorizando, desde logo, a cobrança judicial da divida, caso não atendida a
notificação no prazo regulamentar.
5 — Pareceres:
5.1 — Da Unidade Técnica: A 10a SECEX, ao se pronunciar sobre o teor dos novos elementos acostados
aos autos, ante as razões expostas, propõe que seja conhecido o recurso de revisão para, no mérito, negarlhe provimento, mantendo-se em todos os seus termos o Acórdão de n° 321/95 — 1a Câmara, dando-se
ciência da decisão ao recorrente.
Conforme salientado no item 4 da instrução, é de se reconhecer que os argumentos apresentados na
peça recursal, acompanhado da documentação encaminhada, caracterizam a superveniência de fatos
novos, os quais, todavia, não são suficientes para atestar a boa e regular aplicação dos recursos públicos
em questão nem tampouco justificam a omissão no dever legal de prestar contas que fundamentou a
deliberação recorrida.
5.2 - Do Ministério Público: O Ministério Público manifestou concordância com a proposição da Unidade
Técnica.
É o relatório.
VOTO
Acolhendo os pareceres uniformes, Voto por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto ao
Plenário.
8.
TCU — Sala das Sessões, em 5
Marcos/ micios Tilaçã
Ministro-Rela •r
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Processo TC n° 279.113/94-3
Tomada de Contas Especial — Recurso de Revisão

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

Examina-se recurso de revisão interposto pelo Sr. Henrique Xavier Ribeiro contra o Acórdão
n° 321/95 — ia Câmara (fls. 70/71 do Volume principal), mediante o qual o Colegiado julgou estas contas
irregulares, condenou o recorrente ao pagamento do débito indicado e aplicou-lhe a multa prevista no
inciso I do art. 58 da Lei n° 8.443/92, autorizando, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não
atendida a notificação no prazo regulamentar.
A 10' SECEX, ao se pronunciar sobre o teor dos novos elementos acostados aos autos, ante as
razões expostas, propõe que seja conhecido o recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se em todos os seus termos o Acórdão atacado, dando-se ciência da decisão ao recorrente (fls
18/25 do Volume anexo).
Conforme salientado no item 4 da instrução (fl. 19 do Volume anexo), é de se reconhecer que os
argumentos apresentados na peça recursal, acompanhados da documentação encaminhada, caracterizam a
superveniência de fatos novos, os quais, todavia, não são suficientes para atestar a boa e regular aplicação
dos recursos públicos em questão nem tampouco justificam a omissão no dever legal de prestar contas que
fundamentou a deliberação recorrida.
Ante o exposto, e considerando o que se contém nos autos, este Representante do MP/TCLJ
manifesta-se em conformidade com a proposta formulada pela Unidade Técnica.
Outrossim, cumpre ressaltar que, de acordo com o documento de fl. 16 do Volume anexo, o
sorteio de Relator foi promovido entre Membros da 1' Câmara, sendo registrado que se tratava de
"recurso de reconsideração".
Ministério Público, em 02 de junho de 1998

BUGARIN
PAUL
Subproc rador-Geral
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ACÓRDÃO N.° 1 07 /98 — TCU — PLENÁRIO

1. Processo n° TC-279.113/94-3
2. Classe de Assunto: (I) Recurso de Revisão
3. Responsável: Henrique Xavier Ribeiro — CPF 034.687.985-04
4. Entidade: Prefeitura Municipal de Barra da Estiva/BA
5. Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
6. Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin
7. Unidade Técnica: 10a SECEX
8. Acórdão:
VISTOS, discutidos e relatados os presentes autos relativos ao Recurso de Revisão
formulado pelo Sr. Henrique Xavier Ribeiro contra o Acórdão n° 321/95 — la Câmara, em que foram
julgadas irregulares suas contas relativas a recursos repassados pelo Governo Federal ao Município de
Barra da Estiva/BA.
Considerando que insatisfeito com o julgamento pela irregularidade de suas contas, o
solicitante não logrou demonstrar, em sua peça recursal, prova com eficácia sobre a deliberação
contestada.
Considerando que a Secretaria de Controle Externo deste Tribunal e o Ministério Público
junto a esta Corte de Contas se pronunciaram favoravelmente ao acolhimento do recurso em apreço para
negar-lhe provimento e manter intocada a deliberação recorrida.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com base no exposto do Ministro-Relator em:
conhecer do Recurso de Revisão interposto pelo Sr. Henrique Xavier Ribeiro, ex-Prefeito de Barra
da Estiva/BA contra o Acórdão n° 321/95 — 1a Câmara, por atender aos requisitos para, no mérito, negarlhe provimento face a ineficácia das alegações apresentadas sobre a deliberação contestada;
manter inalterado o inteiro teor do Acórdão recorrido.
9. Ata n° 31/98-Plenário.

•

10. Data da Sessão: 05/08/1998-Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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na Presidência

Fui presente:

MARCOS VIN IOS VILAÇA
Minis o-Relator
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LTON ALENCAR ODRIGUES
Procurador-Gf ral
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GRUPO 1- CLASSE 1— PLENÁRIO
TC - 013.992/92-9 c/02 volumes
TC - 011.693/96-7 (Juntado)
NATUREZA: Pedido de Reexame
ÓRGÃO: Secretaria da Receita Federal
INTERSSADO: Everardo Maciel, Secretário da Receita Federal
EMENTA: Pedido de Reexame à Decisão n° 771/96 - Plenário.
Argumentos apresentados pelo responsável por si só não seriam
capazes de alterar o entendimento esposado na Decisão em questão.
Decurso natural do tempo afetou a realidade dos fatos, possibilitando
a aceitação da hipótese sustentada anteriormente pela Receita Federal
como única forma de evitar prejuízos ao Erário. Conhecimento.
Provimento parcial. Modificação das determinações "a" e "b". Envio
de cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto às
mesmas autoridades notificadas por ocasião da Decisão n°
771/96.Ciência ao Interessado.

Tratam os presentes autos do pedido de reexame da Decisão n° 771/96 - Plenário, abaixo
transcrita, interposto pelo Sr. Everardo de Almeida Maciel, Secretário da Receita Federal do Ministério da
Fazenda, com fulcro no art. 48 da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, alegando basicamente que:
o Tribunal não tem competência para determinar que a Secretaria da Receita Federal,
órgão integrante do Ministério da Fazenda, pratique atos de cobrança de tributos em razão de
interpretação de lei tributária feita pela Corte, à revelia do Ministro de Estado a que está subordinada;
a determinação contida na alínea "a" do item 8.1 não pode ser cumprida pois está em
vigor a orientação em sentido contrário contida no despacho proferido pelo Senhor Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento em 23.09.91.
DECISÃO 771/96 - Plenário
"8.1. determinar à Secretaria da Receita Federal que:
adote imediatas providências com vistas ao lançamento do crédito tributário referente
ao Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital existente na troca de títulos da dívida pública ou
de outros créditos contra a União, utilizados como meio de pagamento à aquisição de ações leiloadas no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização anteriormente à edição da Lei n° 8.383/91, sempre que
esses tiverem sido adquiridos no mercado secundário, em decorrência da caracterização inequívoca de
acréscimo patrimonial, em face do deságio com que foram adquiridos, pelos particulares, os referidos
títulos, informando a este Tribunal, no prazo de 15(quinze) dias, acerca das medidas adotadas;
adote imediatas providências com vistas ao lançamento do crédito tributário referente
ao Imposto de Renda incidente sobre os juros auferidos nos títulos da dívida pública federal ou de outros
créditos contra a União, oferecidos como contrapartida à aquisição das ações leiloadas no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização, ante a caracterização de aquisição de disponibilidade econômica
que constitui seu fato gerador, ex vi do art. 43 da Lei n° 5.172/66 — Código Tributário Nacional,
informando a este Tribunal, no prazo de 15(quinze) dias, acerca das medidas adotadas;
c)adote imediatas providências com vistas ao lançamento do crédito tributário referente
ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativos a Títulos ou Valores Mobiliários
— IOF incidente sobre os títulos da dívida pública federal ou outros créditos referidos na alínea "h"
supra, caso ainda não o tenha procedido, ante o reconhecimento de sua aplicabilidade consignado na
Nota MF/SRF/COSIT/DITIP n° 236, de 28.07.94, informando ao Tribunal a respeito, igualmente no
prazo de 15 (quinze) dias;
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d) remeter cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentaram,
ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, para exercício de sua supervisão Ministerial, bem assim ao Exmo. Sr.
Procurador-Geral da República, signatário da presente Representação, afim de subsidiar a instrução do
Processo Administrativo n° 08100.000484/92 44, em curso na Procuradoria da República no Distrito
Federal;
8.2 remeter os autos à 5 0 SECEX para acompanhamento."
-

HISTÓRICO
O presente processo se originou do expediente, remetido pela Procuradoria-Geral da
República, tratando da representação formulada pelos Deputados Federais Luiz Gushiken e José Coiote,
segundo a qual "o Ministério da Fazenda, ao arrepio da Lei, teria concedido isenção de tributos aos
compradores das estatais vendidas em leilão, sem a necessária aprovação do Congresso Nacional",
fazendo referência ao Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de n° PGFN-PGA 970/91,
publicado no D.O.U. de 24.09.91 e ao respectivo despacho aprobatório do Sr. Ministro da Economia.
O referido Parecer concluia "não ser devido o imposto de renda nas operações em que o
licitante-vencedor entrega títulos da dívida pública federal, ou outros créditos contra a União, como
pagamento de ações de empresas estatais leiloadas no âmbito do Programa Nacional de Desestatização PND, visto tratar-se de uma mera troca de bens (permuta), que, por não gerar ganho de capitais, não
está sujeita à tributação."
Já o Despacho lavrado pelo Exm° Sr. Ministro da Economia, possuia o seguinte teor:
"Aprovo o Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que conclui no sentido de
que a entrega pelo licitante vencedor de títulos da dívida pública federal ou outros créditos contra a
União como contrapartida à aquisição das ações leiloadas no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização caracteriza-se como permuta, caso em que não incide o imposto de renda sobre ganho de
capital pela só efetivação do leilão ou da celebração do contrato respectivo, e de que só ocorrerá ganho
de capital tributável por ocasião da realização desse ganho pela alienação das ações adquiridas."
Submetida a questão à consideração do Plenário, em 15.06.94, diante do inusitado do
assunto no âmbito do Tribunal foi determinado à Receita Federal, mediante Decisão n° 390/94, que
emitisse parecer fundamentado sobre questões formuladas por esta Corte, cujas respostas, basicamente
foram as seguintes:
- A Instrução Normativa RF n° 92 (do então Departamento da Receita Federal), de 22 de
outubro de 1991, dispôs sobre o tratamento tributário, nos casos de entrega de títulos da dívida pública
federal, na aquisição de títulos da dívida pública federal e na aquisição de ações de estatais, tendo em
vista as conclusões do Parecer PGFN já citado;
o parecer em questão, uma vez aprovado pela autoridade ministerial tem força vinculante
para os órgãos do Ministério da Fazenda, não cabendo a Receita Federal contestar sua fundamentação;
- há tributação de IOF para o caso em tela, disciplinada pela Lei n° 8.033, de 12.04.90;
Após pronunciamentos da 5' e 7' SECEX e do Ministério Público, todos no sentido da
incidência do imposto de renda, o presente processo foi submetido à consideração do Plenário pelo Sr.
Ministro-Relator, que em seu Voto, embasando a Decisão n° 771/96 - Plenário, ora recorrida, concluiu
que:
- está clara a necessidade de tributação, em razão da aquisição da disponibilidade
econômica verificada na operação de troca dos títulos por ações;
por força e a partir da Lei n° 8.383/91, a aquisição dessa disponibilidade econômica
passaria a se dar no momento do desfazimento das ações adquiridas;
caracteriza-se também a incidência do imposto de renda sobre os rendimentos obtidos
com os títulos públicos utilizados;
- o mesmo se dá quanto ao IOF sobre as operações
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Após opinar pela admissibilidade do presente pedido de reexame, a Unidade Técnica,
observando a divisão proposta pelo próprio recorrente, analisa o feito em seus dois fundamentos já
mencionados:
I - Quanto a suposta incompetência desta Corte para interpretar e expedir determinação à
Receita Federal para cobrar tributos, a analista encarregada da instrução do processo argumenta que a
análise e conseqüente deliberação deste Tribunal se deu dentro da sua atribuição de verificar a aplicação
das subvenções e a renúncia de receitas (art. 1 0 , § 10 - Lei n° 8.443/92), não tendo o
TCU desta forma, baixado instrução sobre o lançamento de tributos, como tentou caracterizar o
peticionário, ou extrapolado sua competência.
A Sra. Diretora, após tecer considerações sobre o sistema de freios e contrapesos sustentáculo do Regime Republicano - que busca o equilíbrio entre os Poderes, evitando arbítrios dos
mesmos, e sobre a inserção do controle externo nesse contexto, observa que, "quando o art. 70 da Magna
Carta atribui o controle externo dos Poderes ao Congresso Nacional, a única interpretação possível para
o termo fiscalização financeira é aquela que engloba a competência para a fiscalização do processo de
arrecadação de receitas. E isso não é factível sem se recorrer à legislação tributária, o que,
naturalmente, conduz à necessidade de interpretação daquelas normas.
O mesmo raciocínio é extensivo aos demais tipos de fiscalização realizadas pelo controle
externo, quais sejam, contábil, orçamentária e operacional. A arrecadação de receitas tributárias é
atividade típica do Estado e todo aquele que arrecada dinheiros públicos está obrigado a prestar contas.
Ora, o papel do controle externo não se limita a verificar se os valores arrecadados ingressaram
efetivamente nos cofres públicos. É também o de verificar se os órgãos competentes estão maximizando o
potencial de arrecadação, ou minimizando as perdas decorrente deste processo (evasão fiscal). E é
exatamente isto o que ocorreu no caso em exame. Verificando-se a existência de renúncia de receita ao
arrepio dos mandamentos constitucionais (art. 150, § 6°) e da Lei n° 5.172/66 (art. 176) - Código
Tributário Nacional, com amparo em parecer da PGFN aprovado pelo Ministro de Estado - o Tribunal
determinou à Receita Federal que fossem adotadas providências para o exato cumprimento da lei, na
forma do inciso IX do art. 71 da Lei Maior. Quais sejam: providências com vistas ao lançamento do
crédito tributário referente ao 10F e imposto sobre a renda incidentes, respectivamente, nas operações
envolvendo títulos da dívida pública federal (ou outros créditos contra a União) e nos ganhos de capital
apurados naquelas operações."
II - Quanto a impossibilidade de cumprir a determinação exarada por este Tribunal, em
razão do despacho de autoridade superior em sentido diverso, há duas posições divergentes.
A analista pondera que o Tribunal não criou as condições necessárias para que a Secretaria
da Receita Federal desse cumprimento a determinação ora recorrida e que a determinação deveria ter sido
dirigida ao Ministro de Estado, a quem está subordinado aquele órgão e competiria retirar a aprovação do
Parecer da PGFN.
Por sua vez a Diretora argumenta que o "... TCU, no desempenho de suas atribuições
constitucionais, exerce controle, precipuamente, sobre os atos administrativos, e não sobre os atos
normativos emanados por quaisquer dos poderes. Assim, pode o TCU dirigir suas determinações ao
administrador a quem o normativo é endereçado, no sentido de dar cumprimento à lei, em detrimento da
norma regulamentar, pois o que está em questão não é a norma em si, mas seus efeitos concretos, sua
aplicação.
A Súmula 347 do STF é cristalina:
'O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a
constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público'.
Se o TCU pode negar a aplicação da lei, não há motivo para que não possa proceder da
mesma forma em relação a um parecer normativo. Portanto, não assiste razão ao Secretário da Receita
quando alega que esta Corte não possui competência para questionar a validade do Parecer PGFN n°
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970/91 e, conseqüentemente, determinar ao responsável que dê cumprimento à lei, em detrimento do ato
normativo considerado ilegal.
No tocante à hierarquia da administração, a Decisão n° 771/96-TCU-Plenário não enseja
violação a esse princípio, pois o Tribunal, no exercício de sua competência constitucional e
infraconstitucional, ao considerar ilegal ato emanado pelo Executivo no âmbito do poder regulamentar,
desvincula o administrador do dever de cumprir aquele normativo. Se, anteriormente à decisão desta
Corte de Contas, o Parecer PGFN-PGA n° 970/91, aprovado por meio de despacho do então Ministro
Marcho Marques Moreira, publicado no DOU de 24.9.91, possuía presunção de legalidade, isso não
mais ocorre. Conseqüentemente, não se sustenta a tese de que o Tribunal não criou as condições
necessárias para que a SRF desse cumprimento às determinações contidas no subitem 8.1 da Decisão
771/96-TCU-Plenário.
Saliente-se que a faculdade do Poder Legislativo de sustar os atos normativos do Poder
Executivo que exorbitem do poder regulamentar (art. 49, V, da Constituição Federal) não exclui a
competência desta Corte, prevista no inciso IX do art. 71 do texto constitucional. Mesmo porque a
determinação do Tribunal não foi para que o Ministro da Fazenda anulasse o Parecer PGFN-PGA n°
970/91, aprovado por despacho ministerial, o que, de fato, seria exorbitar da competência outorgada a
esta Casa pela Constituição e pela lei.
A decisão do Tribunal cingiu-se a determinar à Receita Federal a adoção de providências
com vistas ao lançamento do crédito tributário do IOF e do Imposto sobre a Renda devidos pelos
licitantes vencedores dos leilões de privatização. Em nenhum momento foram baixadas instruções sobre
o lançamento de tributos, como alega o Secretário da Receita. A determinação desta Corte foi no sentido
de que fosse efetuado o lançamento dos impostos não prescritos, mas segundo as normas aplicáveis à
espécie - exceto, naturalmente, o Parecer PGFN-PGA n°970/91."
Acrescenta ainda que, "... não pode prosperar a argumentação do recorrente de que a
atividade de lançar tributos é totalmente distinta da de arrecadar. Embora a acepção usual do termo
arrecadação seja o ato de cobrar tributos ou outras rendas públicas, a competência do TCU não se
restringe a essa etapa da receita. Tendo em vista a competência para realizar fiscalização contábil,
financeira, orçamentária e patrimonial nos órgãos e entidades da administração da administração direta
e indireta, não há como supor que, em relação às receitas públicas, o Tribunal deva se limitar a verificar
como está se processando a cobrança das receitas.
O entendimento abraçado pelo Regimento Interno (art. 202, parágrafo único) é o de que a
receita deve ser acompanhada em todas as suas fases - quaisquer que sejam elas.
Art. 202 . O Tribunal acompanhará a arrecadação da receita a cargo dos órgãos e
entidades da administração direta, indireta e fundacional dos Poderes da União, bem como dos fundos e
demais instituições sob sua jurisdição.
Parágrafo único. O acompanhamento da arrecadação far-se-á em todas as etapas da
receita e processar-se-á mediante inspeções, auditorias e análise de demonstrativos próprios, com
identificação dos respectivos responsáveis, na forma estabelecida em ato normativo.'
Para Heilio Kohama (in Contabilidade pública - teoria e prática, 2a São Paulo, 1989, pág.
87), a receita percorre três estágios: i) previsão; ii) lançamento e iii) arrecadação e recolhimento.
Recolhimento é o ato pelo qual os valores arrecadados são transferidos pelos agentes arrecadadores
(atualmente, a rede arrecadadora é constituída quase que exclusivamente pelos bancos credenciados) ao
Tesouro.
Outra etapa a ser acompanhada pelo Tribunal é a destinação, de modo a averiguar se as
receitas estão sendo direcionadas para as áreas às quais estão legal ou constitucionalmente vinculadas.
De qualquer forma, a competência conferida ao Tribunal não pode ser compreendida
estaticamente: receita versus despesa. Ambas integram um processo maior, que é a atividade financeira
do Estado. E é esta que deve ser fiscalizada. Assim, não é correto entender que, em relação às receitas
públicas, cabe ao controle externo apenas o acompanhamento da arrecadação.
Na definição de Paulo de Barros Carvalho (in Curso de Direito Tributário, 6° ed,
Saraiva, São Paulo, 1993, pág. 259), lançamento 'é o ato jurídico administrativo, da categoria dos
simples, modificativos ou assecuratórios e vinculados, mediante o qual se declara o acontecimento do
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fato jurídico tributário, se identifica o sujeito passivo da obrigação correspondente, se determina a base
de cálculo e alíquota aplicável, formalizando o crédito e estipulando os termos da sua exigibilidade.'
Assim, apesar de o direito do Estado receber o tributo não nascer com o lançamento, esse
ato administrativo é formalidade indispensável, sem a qual não pode a fazenda exigir o tributo, uma vez
que não estariam definidos os elementos essenciais (sujeito passivo, base de cálculo e alíquota).
Portanto, o TCU, no âmbito da fiscalização da finanças públicas, não pode esquivar-se
do dever de averiguar o desempenho do órgão responsável pelo lançamento dos tributos."
CONCLUSÃO DA UNIDADE TÉCNICA
Após rebater todos os argumentos apresentados pelo recorrente, a Unidade Técnica
acrescenta outras considerações, fundamentais para o julgamento do mérito do presente recurso, que
passo a resumir nos parágrafos adiante.
A analista, após ressaltar a decadência, em razão de não terem sido lançados, de todos os
créditos constituídos antes da vigência da Lei n° 8.383/91, conclui pela perda de objeto da determinação
constante do subitem 8.1, letra "a"da Decisão n° 771/96 — Plenário, propondo também a fixação de prazo
para o Ministro de Estado da Fazenda para que este crie as condições necessárias para o cumprimento das
demais determinações da Decisão recorrida.
A Sra. Diretora, por sua vez, em parecer endossado pelo Sr. Secretário, após admitir a
plausibilidade da postergação da apuração do fato gerador para quando da efetiva realização do
investimento, ou seja, quando da negociação das ações, aduz que "embora a determinação contida na
alínea a do subitem 8.1 da Decisão n° 77 I/96-TCU-Plenário fosse pertinente naquele momento (exercício
de 1996), o decurso natural do tempo afetou a realidade dos fatos, não sendo mais possível exigir da
Secretaria da Receita Federal a constituição daqueles créditos tributários."
A mencionada plausibilidade se fundamenta na edição da IN 92, de 22 de outubro de 1991
que dispôs:
I. Terá tratamento de permuta a entrega, pelo licitante vencedor, de títulos da dívida
pública federal ou de outros créditos contra a União, como contrapartida à aquisição das ações
leiloadas no âmbito do Programa Nacional de Desestatização.
Na hipótese de adquirente pessoa física, deverá ser considerado como custo de
aquisição das ações ou quotas da empresa privatizável o custo de aquisição dos direitos contra a União,
corrigido monetariamente até a data da permuta.
Na hipótese de pessoa jurídica não tributada com base no lucro real, o custo de
aquisição será apurado na forma do parágrafo anterior.
4. No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o custo de aquisição das
ações ou quotas leiloadas será igual ao valor contábil dos títulos ou créditos entregues pelo adquirente
na data da operação.
4.1 Quando se configurar, na aquisição, investimento relevante em coligada ou
controlada, avaliável pelo valor do patrimônio líquido, o adquirente deverá registrar o valor da
equivalência no patrimônio adquirido, em conta própria de investimentos, e o valor do ágio ou deságio
na aquisição em subconta do mesmo investimento, que deverá ser computado na determinação do lucro
real do mês de realização do investimento, a qualquer título."
Assim, a melhor interpretação, hoje, dos dispositivos acima transcritos seria a de que, sob o
prisma da legislação fiscal, a apuração de eventual ganho de capital resultante da permuta de 'moedas
podres' por ações ou quotas de estatais leiloadas no âmbito do Programa Nacional de Desestatização só
seria possível quando da negociação das ações, e se as empresas e pessoas fisicas tiverem observado esses
dispositivos, não terá ocorrido ainda a decadência ou prescrição do imposto.
Os juros pagos aos detentores dos títulos negociados, objeto da determinação contida na
alínea "b" do subitem 8.1 da Decisão recorrida também estão sujeitos ao imposto sobre a renda, no
momento da negociação das ações por força da IN 92/91;
Conclui assim pelo "provimento parcial ao pedido formulado pelo Senhor Everardo
Maciel, aceitando-se como válida a regulamentação efetuada pela Receita Federal por meio da IN 92/91,
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uma vez que não resultaria em isenção de tributo sem amparo legal, mas apenas no postergamento da
apuração do ganho de capital.
Tendo em vista que as decisões administrativas sem sede de recurso, diferentemente das
decisões judiciais, podem, se o processo de fiscalização o exigir, ir além dos pedidos formulados pela
parte, desde que observado o principio que veda a reformatio in pejus, proponho que o Tribunal altere o
teor da determinação contida na alínea a do subitem 8.1 da Decisão n° 771/96-TCU-Plenário, a qual
sugiro tenha a seguinte redação:
a) adote providências com vistas a acompanhar, mediante processo de fiscalização, a
arrecadação do imposto sobre a renda incidente sobre os ganhos de capital apurados no momento da
negociação das ações ou quotas de estatais adquiridas em leilões de privatização, a partir do advento da
Instrução Normativa n°92, de 22.10.91, do então Departamento da Receita Federal, por pessoas físicas
que tenham utilizado títulos públicos ou outros créditos contra a União, comprados no mercado
secundário, na aquisição das ações e quotas acima referidas."
PRONUNCIAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
•

"A Sra. Analista, pelas razões expostas nos subitens 8.2 e 8.2.1 de fls. 21 do Volume II,
entende que os créditos que decorreriam do lançamento determinado pelo Tribunal na forma acima
teriam decaído, opinando pela exclusão, por perda do objeto, da determinação transcrita no parágrafo
precedente. A Sra. Diretora de Divisão, por sua vez, é de opinião que, com a expedição, em 22.10.91, da
Instrução Normativa n° 92 (fl. 33 do Volume II), o então Departamento da Receita Federal,
regulamentou a cobrança do referido tributo, estabelecendo, ao invés de isenção, tão-só um
postergamento na apuração do ganho de capital e, em conseqüência, um alongamento no prazo para seu
recolhimento; sugere, ao final, alteração na redação da alínea "a" do subitem 8.1 da pré-falada Decisão
771/96 (/I. 31 - Vol. II).
Considerando que os dois fundamentos em que se baseou o Pedido de Reexame (ausência
de competência para que o TCU determine à SRF a prática de atos de cobrança de tributos em razão de
interpretação de lei tributária, o que feriria a independência e harmonia dos poderes, e impossibilidade
do cumprimento da determinação, por conflitar com orientação contida em despacho do Sr. Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento) foram adequada e percucientemente analisados pela 10a SECEX,
alinhamo-nos à proposição da Sra. Diretora de Divisão dl 31) que, em síntese, reconhece que a
apuração do imposto de renda se dará quando da realização do investimento, isto é, quando houver a
alienação das ações adquiridas no processo de privatização de estatais.
Dessa forma, em consonância com esse entendimento, opinamos pelo conhecimento do
presente recurso e, dando-lhe provimento parcial, seja alterada a redação da alínea "a" do subitem 8.1
da Decisão n° 771/96 - Plenário, conforme proposta de fls. 31, acolhida pelo Titular da Unidade
Técnica."
É o Relatório.

VOTO

Resumidamente, a posição defendida por esta Corte de Contas na Decisão n° 771/96, ora
recorrida, foi a de que ocorria fato gerador do imposto sobre a renda no momento da troca de títulos e
outros créditos contra a União por ações e quotas de estatais leiloadas, em razão do ganho de capital
proveniente do deságio com que estes títulos foram adquiridos, consistindo a base de cálculo na diferença
entre a proposta vencedora e o custo de aquisição dos títulos corrigido, acrescido da remuneração
embutida nos papéis.
O Tribunal, diante desse entendimento, determinou a Secretaria da Receita Federal o
lançamento de oficio do imposto em questão.
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Após tomar conhecimento do decisum, o Sr. Secretário da Receita Federal apresentou a
peça recursal fundamentado na falta de competência deste Tribunal para a determinação exarada e na
impossibilidade de cumprimento da mesma em razão de orientação normativa superior.
Depois da exaustiva análise dos argumentos trazidos à colação pelo recorrente
empreendida pela Unidade Técnica, não resta dúvida de que eles foram plenamente refutados.
A competência desta Corte de Contas é estabelecida no art. 70 da Constituição Federal, que
dispõe:
"Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da
União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. "(grifos meus)
Uma vez que atividade financeira do Estado é um processo maior, que engloba a atividade
de arrecadação de receitas, a competência deste Tribunal sobre a matéria é inquestionável.
Se recorrermos à legislação infraconstitucional, mais especificamente o art. 41 da Lei n°
8.443/92, veremos que:
"Art. 41. Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o
ou despesa, praticados pelos
Tribunal , efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita
responsáveis sujeitos à sua jurisdição, ..." (grifos meus)
Ainda quanto a competência desta Corte para deliberar sobre o caso em questão, podemos
citar o art. 71, IX da Constituição Federal, pelo qual o Tribunal deve:
"IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências para o exato
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;"
Efetivamente, foi o que se observou quando da Decisão ora recorrida, na medida em que o
TCU havia detectado uma suposta ilegalidade na forma de uma ausência de observância à legislação do
imposto de renda, que, ao final, poderia causar um dano ao Erário.
Quanto à impossibilidade de cumprimento da Decisão deste Colegiado em razão de
determinação superior, observa-se que, uma vez arguida a ilegalidade do ato administrativo por esta
Corte, nos termos do art. 71, IX da CF já citado, cabe ao agente público o estrito cumprimento da decisão,
respeitada a faculdade da ampla defesa aqui materializada na própria peça recursal.
Entretanto, como se pode observar pela leitura dos autos, as questões chave para o deslinde
da matéria são duas:
I - a atual situação dos créditos tributários, que, de acordo com a legislação, já estariam
"prescritos" (na verdade se trata da figura da decadência, prevista no art. 173 do CTN) se mantidos os
exatos termos da Decisão 771/96;
II - a razoabilidade da aplicação do entendimento contido no Parecer da Procuradoria da
Fazenda Nacional, de 06.04.1991, posteriormente ratificado pelo Despacho do Ministro, Instrução
Normativa n°92, de 22.10.91 e sedimentado na Lei n° 8.383, de 31.12.1991.
Segundo esse entendimento o fato gerador do ganho de capital ocorre somente no
momento em que as ações são negociadas, consistindo a base de cálculo na diferença entre o valor de
venda das ações e custo de aquisição corrigido destes ativos.
Observe-se que não se trata de isenção tributária concedida ao arrepio da lei, uma vez que
o tributo será recolhido quando da realização do investimento, e, portanto, não se vislumbra prejuízo ao
Erário, mas tão somente uma mudança na data de ocorrência do fato gerador do imposto.
Assim, a aceitação da postergação do recolhimento do tributo, procedimento
posteriormente consolidado na Lei n° 8.383/91, uniformiza o tratamento tributário da troca de títulos por
ações, possibilitando o seu recolhimento sem as limitações temporais da decadência, uma vez que o
lançamento do tributo somente se dá posteriormente a negociação das ações.
É importante observar que, em razão das considerações expendidas nos autos, o
cumprimento da determinação contida no item 8.1 "b", relativa ao lançamento do crédito tributário do
Imposto de Renda incidente sobre os juros auferidos nos títulos da dívida pública federal oferecidos como
contrapartida à aquisição das ações leiloadas no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, fica, de
igual forma, postergado, uma vez que, nesse caso, os juros na época devidos foram considerados na
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composição do preço utilizado para efeito da permuta e só serão realizados efetivamente por ocasião da
venda das ações adquiridas, razão pela qual estou propondo a modificação de sua redação para
compatibilização com a determinação anterior.
Quanto ao item "c", referente à cobrança de I0F, chamo a atenção para o fato de que,
embora a própria Receita Federal já tenha declarado a esta Corte a sua pertinência ainda quando da
Decisão 771/96, inexistem nos autos informações sobre o efetivo recolhimento do tributo
Por último, penso que, modificada a Decisão desta Corte, devam ser enviadas cópias da
Decisão às mesmas autoridades anteriormente notificadas no item 8.1, "d" da Decisão 771/96 - Plenário.
Diante de todo o exposto, Voto por que o Tribunal a adote a Decisão que ora submeto à
consideração deste Egrégio Plenário

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 05 de agosto de
1998.

•

HUMBERTO GUIM
Ministro-Relator
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Proc. TC-013.992/92-9
Apenso: TC-011.693/96-7
Representação
PARECER
Cuidam os autos de pedido de informações formulado pelo Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da
República, Dr. Álvaro Augusto Ribeiro Costa, então Secretário de Coordenação da Defesa dos Direitos
Individuais e dos interesses Difusos - SECOD1D, a respeito de denúncia apresentada pelos Exmos. Srs.
Deputados Federais Luiz Gushiken e José Cicote sobre possível e ilegal isenção de tributos aos adquirentes
de estatais vendidas em leilão de privatização.
Em 27.11.96 foi proferida a Decisão n° 771/96 - Plenário (fl. 132) determinando à Secretaria
da Receita Federal que adotasse providências no sentido de promover o lançamento dos créditos
tributários referentes ao Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital, ao imposto de renda sobre
os juros auferidos e ao imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguros ou a títulos e valores

•

•

imobiliários.
O Sr. Everardo de Almeida Maciel, Secretário da Receita Federal, inconformado com a
referida decisão, ingressou com Pedido de Reexame (fls. 01 a 04 do Volume II), que foi percucientemente
analisado pela 10' SECEX, na instrução de fls. 07 a 22 e no despacho da Sra. Diretora de Divisão de fls.
23 a 32, ambos no Volume II.
Os dois pareceres são uniformes quanto ao acolhimento do pedido de reexame e seu
provimento parcial. Divergem, contudo, e em especial, no que diz respeito à alínea "a" do subitem 8.1 do
citado decisum, cujo teor é: "(determinar à Secretaria da Receita Federal que) a) adote imediatas
providências com vistas ao lançamento do crédito tributário referente ao Imposto de Renda incidente
sobre o ganho de capital existente na troca de títulos da dívida pública ou de outros créditos contra a
União, utilizado como meio de pagamento à aquisição de ações leiloadas no âmbito do Programa
Nacional de Desestatização anteriormente à edição da Lei n° 8.383/91, sempre que esses tiverem sido
adquiridos no mercado secundário, em decorrência da caracterização inequívoca de acréscimo
patrimonial, em face do deságio com que foram adquiridos, pelos particulares, os referidos títulos,
informando a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das medidas adotadas:"(fl. 132).
A Sra. Analista, pelas razões expostas nos subitens 8.2 e 8.2.1 de fls. 21 do Volume II,
entende que os créditos que decorreriam do lançamento determinado pelo Tribunal na forma acima teriam
decaído, opinando pela exclusão, por perda do objeto, da determinação transcrita no parágrafo precedente.
A Sra. Diretora de Divisão, por sua vez, é de opinião que, com a expedição, em 22.10.91, da Instrução
Normativa n° 92 (fl. 33 do Volume II), o então Departamento da Receita Federal, regulamentou a
cobrança do referido tributo, estabelecendo, ao invés de isenção, tão-só um postergamento na apuração do
ganho de capital e, em conseqüência, um alongamento no prazo para seu recolhimento; sugere, ao final,
alteração na redação da alínea "a" do subitem 8.1 da pré-falada Decisão 771/96 (fl. 31 - Vol. II).
Considerando que os dois fundamentos em que se baseou o Pedido de Reexame (ausência de
competência para que o TCU determine à SRF a prática de atos de cobrança de tributos em razão de
interpretação de lei tributária, o que feriria a independência e harmonia dos poderes, e impossibilidade do
cumprimento da determinação, por conflitar com orientação contida em despacho do Sr. Ministro da
Economia, Fazenda e Planejamento) foram adequada e percucientemente analisados pela 10' SECEX,
alinhamo-nos à proposição da Sra. Diretora de Divisão (fl. 31) que, em síntese, reconhece que a apuração
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do imposto de renda se dará quando da realização do investimento, isto é, quando houver a alienação das
ações adquiridas no processo de privatização de estatais.
Dessa forma, em consonância com esse entendimento, opinamos pelo conhecimento do
presente recurso e, dando-lhe provimento parcial, seja alterada a redação da alínea "a" do subitem 8.1 da
Decisão n° 771/96 - Plenário, conforme proposta de fls. 31, acolhida pelo Titular da Unidade Técnica.
Ministério Público, em 30 d e mbro de 1997.

Marinus E s ardi) De Vries Marsico
Procurador
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DECISÃO N° 494/98 - TCU — PLENÁRIO

1.Processo n°: TC 013.992/92-9
2.Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame
3.Interessado: Everardo de Almeida Maciel, Secretário da Receita Federal
4.Órgão: Secretaria da Receita Federal
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico
7.Unidade Técnica: 10a SECEX
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito dar-lhe provimento parcial;
8.2. modificar os itens "a" e "b" da Decisão n° 771/96 — Plenário para que, reunidos, passem a constar
com a seguinte redação:
8.2.1. adote providências com vistas a acompanhar a arrecadação do imposto sobre a renda incidente
sobre os ganhos de capital apurados no momento da negociação das ações ou quotas de estatais
adquiridas em leilões de privatização, a partir do advento da Instrução Normativa n° 92, de 22.10.91, do
então Departamento da Receita Federal, por pessoas físicas e jurídicas que tenham utilizado títulos
públicos ou outros créditos contra a União, na aquisição das ações e quotas acima referidas, bem como
sobre os juros incidentes sobre os mesmos títulos;
8.3. manter os demais termos da Decisão;
8.4. encaminhar cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentaram ao
Sr. Procurador-Geral da República, em complementação aos elementos anteriormente enviados a título de
subsídio a instrução do Processo Administrativo n° 08100.000484/92-44, então em curso na Procuradoria
da República no Distrito Federal, ao Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, bem como ao Secretário da Receita
Federal.
8.5. dar ciência desta Decisão ao interessado;
Ata n° 31/98-Plenário.

•

Data da Sessão: 05/08/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que se declarou impedido: Benjamin Zymler
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GRUPO 1- CLASSE II- Plenário.
TC-013.844/97-0
Natureza: Solicitação do Congresso Nacional
Entidade: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais CPRM
Interessado: Senado Federal

•

Ementa: Solicitação do Congresso Nacional, objetivando a
realização de auditoria para verificar os procedimentos
adotados pela CPRM para transferência de direitos
minerários. Atendimento. Remessa de cópia ao órgão
interessado de cópia do Relatório de Auditoria, da
Decisão, bem como do Relatório e Voto. Determinações à
entidade auditada. Envio de cópia do Relatório de
Auditoria, da Decisão, bem como do Relatório e Voto à
entidade, ao Ministério de Minas e Energia e à
CISET/MME. Arquivamento.
RELATÓRIO
Examina-se solicitação formulada pelo Senado Federal, com fundamento no inciso IV do
art. 71 da Constituição Federal, objetivando a realização, pelo TCU, de "auditoria para verificar os
procedimentos adotados pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPR1V 1), para transferência
dos direitos de exploração de 250 reservas minerais no país" (fl. 1).
Tal solicitação decorreu do Requerimento n° 825, de 1997, de autoria do Senador José
Eduardo Dutra, aprovado pelo Senado Federal.
Em suma, apresentou o Exmo. Sr. Senador como justificativa para necessidade de
atuação desta Corte de Contas o fato de que, em matéria publicada no periódico "Folha de São Paulo", de
30.9.1997, foram levantadas sérias dúvidas sobre a transparência, publicidade, legalidade, economicidade
e salvaguarda do interesse público do processo de alienação de jazidas minerais de propriedade da CPRM
(fl. 2).
Assim, propugnou o ilustre representante do Estado de Sergipe que "seja dado um
enfoque especial na auditoria dos processos de licitação em curso, para os aspectos do tempo de
validade do direito minerário, dos critérios de avaliação do valor do patrimônio mineral das jazidas
principais, da metodologia empregada para avaliar também o valor das reservas adjacentes às
principais, da adequação da fixação do preço mínimo às cotações de mercado, do cotejamento das
condições de pagamento com o interesse público, da previsão para cobrança de royalties e do impacto
ambiental das novas diretrizes para a exploração mineral nas áreas de unidades de conservação"(fl. 2).
O atendimento da solicitação foi aprovado na Sessão Extraordinária de 09.12.97
(Decisão n° 864/97-TCU-Plenário - fl. 09), determinando-se à 9a Secretaria de Controle Externo que
realizasse auditoria na CPRM, nos termos estabelecidos pelo interessado.
Parecer da Unidade Técnica
Em percuciente trabalho levado a efeito pela Equipe de Auditoria, formada pelos
Analistas de Finanças e Controle Externo Marco Antônio de Mendonça Uchôa e Lúcia Helena Serejo
Galeotti, foram analisados, por amostragem, 5 (cinco) procedimentos licitatórios realizados pela CPRM,
durante o exercício de 1997 e até maio do presente exercício, a seguir listados:
- Concorrência n° 001/SERAFI-RI/97- alienação de direito minerário relativo à jazida de
Nióbio — Projeto Uapés — localizada em São Gabriel da Cachoeira — AM (revogada pela entidade, em
6.2.98, devido a vários embargos de órgãos ambientais, do Ministério Público e do Poder Judiciário
ao Projeto);
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- Concorrência n° 002/SERAFI-RJ/97- alienação de direito minerário relativo à jazida de
Níquel - Projeto Morro do Engenho e Santa Fé - localizada em Montes Claros de Goiás, Jussara e Santa
Fé de Goiás - GO (licitação encerrada sem sucesso, devido à falta de interessados);
- Concorrência n° 003/SERAFI-RJ/97- alienação de direito minerário relativo à jazida de
Turfa - Projeto Caçapava - localizada em Jacarei, São José dos Campos e Caçapava - SP (licitação
encerrada com sucesso);
- Concorrência n° 004/SERAFI-RJ/97- alienação de direito minerário relativo à jazida de
Caulim - Projeto Rio Capim - localizada em Ipixuna - PA (licitação anulada por decisão do Conselho
de Administração da CPRNI);
- Concorrência n° 007/SERAFI-RJ/96- destinada a selecionar empresa interessada em
promover trabalhos complementares de pesquisa de ouro e metais associados, em áreas que a CPRM é
titular dos direitos de pesquisa, visando a final cessão e transferência dos direitos minerários - Projeto Rio
Jani - localizado em Jaru - RO (licitação encerrada sem sucesso, por falta de interessados).
7. O Relatório de Auditoria de fls. 16/66, além de trazer exame profundo dos pontos
relacionados à solicitação do Senado Federal, apresenta um estudo bastante didático sobre os direitos
minerários - regulados pelo Código de Mineração (Decreto-lei n° 227/67, alterado pela Lei n° 9.314/96),
o papel histórico e atual da CPRM, e a atuação do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM,
como órgão gestor do patrimônio mineral brasileiro e executor do código de mineração.
8. Para melhor compreensão das informações prestadas pela Equipe de Auditoria ao órgão
requerente, oportuno transcrever pequena parte do Relatório de fls.28/31 em que são analisados o acervo
e o cronograma de alienação dos direitos minerários pertecentes à CPRM:
"VI. 1 - BALANÇO DOS DIREITOS MINERÁRIOS EM PODER DA CPRA/1
O acervo mineral em poder da CPRIVI compreende basicamente dois tipos de títulos
minerários, ambos concedidos pelo DNPM: requerimento de autorização de pesquisa e alvará de
pesquisa. As características de cada título e a forma de negociação dos mesmos são descritos a seguir.
VI. 1.1 Requerimento de Autorização de Pesquisa
O requerimento de autorização de pesquisa mineral corresponde à fase preliminar de
um processo, no qual o solicitante (empresa ou firma individual) submete ao DNPM pedido para a
execução de trabalhos necessários à definição de uma jazida, sua avaliação e determinação da
exeqüibilidade do seu aproveitamento econômico. Estando a área de pesquisa livre e atendidos os
requisitos legais necessários ao pleno deferimento do pleito, conforme dispõem os arts. 16 e 18 do
Código de Mineração (Decreto-lei n° 227/67, atualizado pela Lei n° 9.314/96), é assegurado ao
requerente um direito de prioridade à obtenção do alvará, por força do disposto no art. 11, alínea 'a', do
mesmo diploma legal.
Não obstante tratar-se de mera expectativa de direito, porquanto a Administração
Pública poderá indeferir a autorização de pesquisa por superveniência de norma legal que disponha em
contrário e, a despeito do art. 176, §30 da Constituição Federal referir-se, apenas, à possibilidade da
alienação de alvarás de pesquisa e direito de concessão de lavra, o Ministério de Minas e Energia,
respaldado no Parecer CONJUR/M1VIE n° 062/97, in DOU de 15/05/97, tem se manifestado favorável a
considerar o requerimento de pesquisa mineral como bem alienável. Entende aquela Consultoria
Jurídica que o referido direito de prioridade vincula a Administração Pública à outorga do alvará ao
interessado, desde que satisfeitos os requisitos exigidos em lei, constituindo-se, portanto, em título
avaliável economicamente. Corrobora esse entendimento Acórdão do STJ que negou provimento à ação
rescisória n° 259-0-DF, que contestava idêntico posicionamento esposado pelo CONJUR/MA/fE. De
acordo com o voto que fundamentou aquela decisão, da lavra do Eminente Ministro César Asfor Rocha,
foi considerada procedente a interpretação jurídica por analogia legis, aplicando-se ao caso o mesmo
fundamento do permissivo constitucional (art. 176„.59 °), ou seja, os requerimentos de autorização de
pesquisa também poderão ser negociáveis.
VI. 1.2 -Alvará de Autorização de Pesquisa
Deferido o requerimento de autorização de pesquisa, o Diretor-Geral do DNPM
expedirá Alvará, o qual confere ao titular do direito minerário, dentre outras prerrogativas previstas no
2
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art. 22 do Código de Mineração, a de negociá-lo para cessão e transferência, obedecidos os requisitos
legais.
Os alvarás de pesquisa da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais- CPRA/1 são
negociados das seguintes formas:
34.1 Alvará com Relatório Final de Pesquisa Aprovado pelo DNPM
34.1.1 O titular do alvará de pesquisa obriga-se a apresentar ao DNPM relatório final de
todos os trabalhos realizados que, uma vez aprovado, assegura ao titular prioridade na requisição de
concessão da lavra no prazo de um ano, findo o qual caducará seu direito (conforme arts. 30, inc. I, e 31
do Código de Mineração). No caso da CPRM, não se aplica o prazo para que a Companhia exerça o seu
0
direito de prioridade no pedido de concessão de lavra, a teor do disposto no art. 5 da Lei n° 8.970/94.
34.1.2 A transferência dos direitos minerários de titularidade da CPRM à iniciativa
privada é realizada por meio de licitação, na modalidade concorrência. Após a seleção da empresa
vencedora do certame, é firmada uma Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos
Minerários, a qual estabelece, dentre outras obrigações do cessionário, o pagamento do valor econômico
da jazida pesquisada e entrada do pedido de concessão de lavra junto ao DNPM, dentro do prazo
determinado no contrato.
34.2. Alvará sem Relatório Final de Pesquisa Aprovado pelo DNPM
34.2.1 Os alvarás de pesquisa cujos relatórios finais estejam em processo de aprovação
pelo DNPM, ou cujos trabalhos não tenham sido concluídos, são negociados por meio de processo
licitatório, na modalidade concorrência, para seleção de empresa interessada em promover trabalhos
complementares de pesquisa mineral, visando afinal cessão e transferência desses direitos minerários.
A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais celebra com o promitente cessionário um contrato de
execução dos trabalhos avençados e uma promessa de cessão e transferência dos direitos de sua
titularidade. Concluída a pesquisa, e aprovado o relatório final junto ao DNPM, é firmada uma
Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Minerários, desde que atendidas as obrigações
da cessionária previstas no contrato.
VI. 1.3 — Relatório Anual do Patrimônio Mineral — 1997
Conforme Quadro 1 do Relatório Anual de Controle do Patrimônio Mineral, referente
situação do acervo da Companhia em 31/12/97, (fls. 183/201 do Volume II), a CPRM dispõe de 440
títulos minerários, dos quais 84 correspondem a áreas de pesquisa que encontram-se negociadas para
execução de trabalhos complementares de pesquisa e promessa de cessão dos direitos minerários (vide
Quadro 8, folha 197, Volume II). A quantidade de títulos ou direitos de solicitação de concessão de lavra
efetivamente transferidos à iniciativa privada, no período de 1976 a 1993, foi de 59, de acordo com o
Quadro 09, (folha 198, Volume II).
Consta também do Quadro 1 do Relatório Anual de Controle Mineral que, do total dos
direitos minerários, 50 referem-se a áreas indígenas, cuja exploração depende de autorização prévia do
Congresso Nacional (art. 49, inc. XVI, da CF/88). Verificamos também que, dos processos licitatórios
para transferência de direitos minerários, analisados por esta equipe de auditoria, apenas a área
relativa à jazida de nióbio, em Uapés- AM, encontra-se em zona de proteção ambiental.
A relação com todos os projetos constantes do acervo mineral da CPRM, em 31.12.97,
encontra-se no Quadro 10 do Relatório Anual do Controle do Patrimônio Mineral, às folhas 199/200 do
Volume II.
VL2 — CRONOGRAMA DE ALIENAÇÃO DE DIREITOS MINERÁRIOS NO
PERÍODO DE 1997A 1998
Informa a Diretoria de Relações de Institucionais da CPRM (DRI) que não houve um
cronograma formal abrangente para alienação dos direitos minerários, mas apenas, iniciativas da
Diretoria Executiva da Empresa para as providências cabíveis, a cargo do seu setor comercial, que é a
própria DRI Conforme entendimento da Diretoria da CPRM, a referência às "250 reservas minerais"
deve ser tida como força de expressão ou má interpretação, pois que é totalmente inadequada para
exprimir o acervo de seus direitos minerários.
Em reunião do Conselho de Administração da CPRIVI (Ata n° 107, de 05/07/1996), foi
apresentada pelo Conselheiro Carlos Oiti Berbert proposta para licitação dos direitos minerários da
3
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Companhia, (fis. 273/276 do Volume. V), elaborada para cumprimento de determinação governamental
de imediata desestatização desses títulos, e amparado no art. 6°, §2° da Lei n° 764/69, ratificado pelo art.
5°, §2° , da Lei n°8.970/94. Foi prevista a transferência dos direitos minerários referentes às jazidas de
ouro, no Rio Jaru- RO, de caulim, no Rio Capim- PA, e de turfa, em Caçapa-va- SP.
Foi aprovada também, pelo Conselho de Administração da CPRM, conforme Ata n°
110, de 06/03/97, proposta da Diretoria Executiva para alienação dos direitos minerários referente à
jazida de nióbio - Projeto Uapés /AM
Quanto à transferência do direito de exploração da jazida de níquel, localizada nos
municípios de Montes Claros de Goiás, Jussara e Santa Fé de Goiás, consta apenas ata da Diretoria
Executiva (Ata n° 845, de 29/01/97, fls. 251/258, Volume IV), aprovando a sua alienação entre as
prioridades da Companhia."
9. Especificamente no que concerne aos questionamentos apresentados pelo Senado
Federal, a Equipe de Auditoria, com o endosso do Ilmo. Sr. Diretor da 1 0 Divisão Técnica e do Titular da
90
SECEX, assim se pronunciou:
"a) Tempo de Validade dos Direitos Minerá rios
a. 1) Requisição de Pesquisa
171.1.1 Não há prazo para a empresa interessada protocolizar a Requisição de Pesquisa
junto ao DNPM. O único prazo legal exigido nessa fase ocorre após a protocolização do pedido junto
o, mesmo assim, nas situações em que faltam elementos à melhor instrução do processo
àquele Órgã
administrativo de outorga do alvará de pesquisa. Nesse caso o Diretor-Geral do DNPM fixará prazo de
sessenta dias, a partir da intimação da empresa interessada, pelo DOU, conforme prevê o art. 11, alínea
'a', do Decreto-lei n° 227/67. Não existe no âmbito da CPRM, título minerário dessa espécie que esteja
em negociação.
Alvará de Pesquisa sem o Relatório Final de Pesquisa Aprovado pelo DNPM
1 71. 1. 2 As autorizações de pesquisa outorgadas pelo DNPM são válidas por período não
inferior a um ano nem superior a três anos, admitida a prorrogação nas condições estabelecidas no art.
22, inc. III, alíneas 'a', 'b' e 'c', do Código de Mineração (Decreto-lei n°227/67, com redação alterada
pela Lei n° 9.314/96).
Alvará de Pesquisa com o Relatório Final de Pesquisa Aprovado pelo DNPM
171.1.3 O titular do alvará de pesquisa, cujo relatório final tenha sido aprovado pelo
DNPM, tem a prioridade de requerer a concessão da lavra junto a esse Órgão ou negociar o direito
minerário, no prazo de um ano, prorrogável por igual período, conforme previsto no art. 31, parágrafo
único do Código de Mineração (Decreto-lei n°227/67, com redação alterada pela Lei n° 9.314/96).
1 71. 1. 4 No caso da CPRM, não se aplica esse prazo legal para que exerça a prioridade na
requisição da concessão da lavra, por força do disposto no art. 5°, §2°, da Lei n° 8.970/94. Uma vez que
a CPRM não realiza a lavra, essa Empresa poderá negociar o seu direito minerário a qualquer tempo. A
maior parte dos direitos minerários sob titularidade da CPRM enquadra-se nessa situação.
b) Critérios de Avaliação do Valor das Jazidas Principal e Adjacente
171.1.5 Excetuando-se a avaliação econômica do Projeto Rio Capim-PA, a qual foi
baseada em experiências anteriores e nos pareceres de consultores especializados, os demais processos
de transferência dos direitos minerários em poder da CPRIVI não foram precedidos de estudos criteriosos
e aprofundados que pudessem estabelecer com razoável margem de segurança o valor de venda dos
direitos minerários. Ressalte-se que, no caso do Projeto Uapés -AM (nióbio), não houve avaliação
econômica da jazida, mas apenas a previsão de cobrança de um valor fixo, acrescido de um patamar
mínimo de 3% de "royalties" sobre a produção, a qual não foi estimada. O valor fixo corresponde,
segundo declara a Diretoria da CPRM, aos gastos realizados pela empresa na pesquisa.
171.1.6 A avaliação de um projeto mineral é realizada com base no aproveitamento
econômico de um determinado minério, cuja quantidade e qualidade em determinada área pesquisada,
associadas às condições de mercado, justifiquem a sua explotação. Embora seja tecnicamente impróprio,
poderíamos, a título de esclarecimento, denominar esse minério de "jazida principal".
171.1.7 Não há avaliação econômica de jazidas adjacentes. Conquanto os técnicos da
CPRIVI desconheçam, na terminologia técnica, a denominação "jazida adjacente", foi esclarecido que,
4
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durante a fase de pesquisa ou de lavra, poderão ser descobertos outros minérios associados ou não à
jazida principal. Na hipótese da pesquisa haver detectado a presença de outros minérios, cuja
quantidade e teor sejam insuficientemente definidos, a CPRM tem adotado a posição de cobrar da
empresa cessionária de seus direitos minerários, "royalties" sobre a produção comercializada de
qualquer bem mineral, além do minério principal previsto no ato concessivo de lavra, sujeitando-a à
fiscalização da cedente, como foi o caso do Projeto Uapés- AM (nióbio). Dessa forma, consideramos
improcedente a suspeição de que a CPRIVI estaria transferindo seus direitos minerários, de maneira que
as empresas cessionárias pudessem explotar outros bens minerais, além da jazida principal, sem
desembolso adicional.
171.1.8 A empresa cessionária dos direitos minerários da CPRM obriga-se, também, a
extrair as substâncias indicadas no decreto de concessão, bem como a comunicar ao DNPM o
descobrimento de qualquer outro bem mineral não previsto no ato concessivo da lavra, conforme dispõe
o art. 47, incs. III e IV, do Código de Mineração (Decreto-lei n° 227/67, alterado pela Lei n° 9.314/96).
Adequação da fixação dos preços mínimos às cotações de mercado
171.1.9 De acordo com as informações presentes nos processos de transferência de
direitos minerários e nas elucidações prestadas pela Diretoria da CPRM, não há como aferir a
compatibilidade dos preços mínimos com as cotações de mercado, haja vista a insuficiência de estudos
e mercadológicos aprofundados para fixação do valor de venda de cada projeto. No caso da alienação
dos direitos minerários relativos às áreas de jazida de turfa, em São Paulo, a CPRM alega estar
amparada nos estudos de mercado promovidos pelo 1137: na alienação de turfeiras sob sua titularidade.
Todavia, o próprio estudo do IPT não estabeleceu as referências de suas fontes de pesquisas, que
pudessem credenciá-las como seguras.
171.1.10 Conforme alega a Diretoria da Empresa, em alguns projetos, existem certas
peculiaridades que inviabilizam a busca de referenciais no mercado, como nos seguintes casos : da
jazida de níquel, em Goiás, cuja natureza laterítica distingue-se do níquel sulfetado, extraído pelos
grandes produtores mundiais (Canadá e Austrália); da jazida de nióbio, com relação à ausência de
qualquer infra-estrutura na região, conhecida como "Cabeça de Cachorro", a noroeste do Estado do
Amazonas, dificultando o levantamento de custos de implantação do projeto, em condições similares.
Cotejamento das condições de pagamento com o interesse público
171.1.11 De acordo com os processos de alienação dos direitos minerários examinados,
as condições de pagamento negociadas pela CPR11/1 não demonstram ser lesivas aos cofres da Empresa
ou que possam promover a transferência "generosa" desses títulos. Nos projetos cujos parcelamentos
foram mais longos, como é o caso do Projeto Rio Capim- PA (10% de entrada e 30 parcelas semestrais 15 anos) e do Projeto Morro do Engenho e Santa Fé (Níquel), no Estado de Goiás, (10% de entrada, e 20
parcelas semestrais - 10 anos), as cláusulas das minutas de Cessão e Transferência, anexas aos editais,
prevêem a correção monetária daquelas frações pelo índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna,
da Fundação Getúlio Vargas, acrescidas de juros de 6% ao ano.
171.1.12 Ao parcelar o pagamento dos seus direitos minerários, a Diretoria da CPRM
buscou viabilizar o empreendimento, tornando-o mais atraente à iniciativa privada, já que os
investimentos na mineração requerem um fluxo de caixa negativo nos primeiros anos do projeto e os
riscos de inadimplência serem grandes quando o pagamento é integralizado em cota única.
171.1.13 Entendemos que a negociação da forma de pagamento não encontra parâmetro
de mercado, além de estar inserida no poder discricionário do gestor, que avaliará a conveniência e
oportunidade de cada caso, desde que garantida a justa remuneração do valor econômico do
empreendimento.
e) Previsão para a cobrança dos "royalties"
171.1.14 Segundo esclarecimentos prestados pela Diretoria da CPRM, a previsão de
cobrança de "royalties" destina-se a resguardar a Companhia da possibilidade de aproveitamento
econômico de outros bens minerais insuficientemente pesquisados, na mesma área de uma jazida
principal, além de garantir receita futura, no caso da extração de qualquer substância. Tal critério foi
•
adotado nos seguintes Projetos: Uapés- AM (previsão de "royalty" mínimo de 3%); Rio Jaru- RO
(previsão de "royalty" mínimo de 2%).
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171.1.15 Nos casos em que a jazida é bem conhecida e não haja outros minérios
agregados, cujo potencial de aproveitamento não seja duvidoso, a Diretoria da CPRM optou por não
prever a cobrança de "royalties", devido às dificuldades de fiscalização, acompanhamento e cobrança,
que dependeriam da produção da mina. A CPRM reforça o seu argumento, declarando que, em
experiências passadas, como na transferência dos direitos minerários relativos às jazidas de carvão
mineral, no sul do país, não foi possível efetuar a cobrança de "royalties", já que não foi realizada a
lavra do minério.
171.1.16 Com relação ao critério adotado pela CPRM, para fixação dos percentuais
mínimos de "royalties", verifica-se a ausência de critérios objetivos e metodológicos, baseados em
estudos aprofundados de mercado, que permitam aferir o grau de razoabilidade desses valores. A
Diretoria da Companhia informa que o estabelecimento desses percentuais é compatível com parâmetros
mercadológicos internacionais, sem demonstrá-los, e com a experiência de profissionais do setor
(geólogos, economistas e engenheiros de minas).
J) Impacto ambiental das novas diretrizes para a exploração mineral nas áreas de
unidades de conservação
171.1.17 A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais não tem competência para
exigir, no edital de transferência de seus direitos minerários, o licenciamento ambiental para os projetos
de mineração. Os títulos negociados pela CPRM (Solicitação e Alvarás de Pesquisa) não requerem o
prévio licenciamento ambiental. Tal exigência está prevista apenas nos casos em que é solicitada a
concessão da lavra junto ao DNPM, hipótese esta que não está nas finalidades daquela Companhia.
171.1.18 Cabe, portanto, ao DNPM exigir das empresas cessionárias, desde que estas
tenham protocolizados os seus pedidos de concessão de lavra junto àquele órgão, o licenciamento prévio
nas entidades de proteção ambiental (Federal, Estadual e Municipal), para a aprovação do projeto de
extração do minério.
171.1.19 Com relação às unidades de proteção ambiental, os objetivos da criação dessas
áreas são incompatíveis com as atividades de pesquisa e lavra de minério, conforme prescrevem o art. 50,
da Lei n° 4.771/65, c/c art. 1°, §§2° e 3 0, e arts. 8° e 24, do Decreto n°84.017/79. Portanto, nas unidades
de proteção ambiental, não é permitida, em regra, a realização de atividades mineradoras. Poderá ser
admitida, excepcionalmente, a utilização de parte da área de proteção ambiental, para fins econômicos,
quando os benefícios diretos e indiretos do empreendimento superarem o impacto ao meio ambiente.
Para que tal excepcionalidade ocorra, o Poder Público deverá autorizar expressamente a supressão das
áreas de conservação para os fins colimados (art. 3° §1°, da Lei n°4.771/65- Código Florestal).
171.1.20 No caso do Projeto Uapés- AM (nióbio), a possibilidade do futuro cessionário
dos direitos minerários obter a concessão da lavra será extremamente prejudicada, já que na mesma
área pesquisada foram criados o Parque Nacional do Pico da Neblina e a Reserva Biológica do Morro
dos Seis Lagos, respectivamente, pelos Decreto Federal n° 83.550/79 e Decreto Estadual n° 12.836/90.
Considerando que o processo licitatório para alienação dos direitos minerários relativos à jazida de
nióbio foi cancelado, a Diretoria da CPRIVI aguarda a decisão definitiva do Poder Judiciário, referente
às ações impetradas pelo Ministério Público, a fim de optar entre as seguintes alternativas: caso a
decisão da justiça seja favorável à Companhia, promover a alienação da área pesquisada da jazida de
nióbio, em Uapés-AM; ou, na hipótese da alienação não ser permitida, reclamar à União a devida
indenização pelos gastos realizados no Projeto, com base no disposto no art. 42, do Decreto-lei n°
227/67."
10. Em conclusão, a Unidade Técnica propôs, além do encaminhamento ao solicitante das
informações solicitadas, a adoção das seguintes medidas (fl. 66):
"171.2) que seja determinado à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais-CPRM que,
doravante, desenvolva estudos aprofundados para avaliação econômica dos seus direitos minerários,
buscando estabelecer critérios objetivos para fixação de parâmetros como taxa de atratividade e
percentual de "royalty", respaldando-se, inclusive, em publicações técnico-econômicas especializadas,
bem como em análise mercadológica;
171.3) caso a CPRM não disponha das condições necessárias para viabilizar os estudos
mencionados na alínea anterior, sugerimos a contratação de consultores especializados e/ou realização
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de convênio com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES, com a
participação do Ministério de Minas e Energia;
171.4) que seja encaminhada cópia da Decisão que vier a ser proferida, bem como do
Relatório e Voto que a fundamentarão ao Sr. Ministro de Estado de Minas e Energia e à CISET~E,
para conhecimento e adoção das providências cabíveis."
É o relatório.

VOTO
Trago à consideração deste Colegiado os resultados de extenso e profundo trabalho de
auditoria levado a efeito pela 9a SECEX, com vistas ao atendimento da solicitação formulada pelo Senado
Federal
O exame compreendeu a realização de auditoria junto à CPRM, tendo como escopo
buscar respostas aos questionamentos submetidos ao TCU pelo Senado Federal, relativamente à
transferência de direitos mineratórios pertencentes àquela companhia.
Apesar da especificidade do assunto a ser analisado, nossos técnicos conseguiram reunir,
de forma clara e objetiva, as informações solicitadas, o que revela, mais uma vez, o alto nível de
capacitação técnica do corpo funcional do Tribunal de Contas da União.
Nada tenho a acrescentar às adequadas conclusões constantes dos pareceres uniformes
da Unidade Técnica, pois creio que os esclarecimentos produzidos atendem, a meu ver, de forma
satisfatória aos anseios do Senado Federal, em especial, do Requerente, Senador José Eduardo Dutra.
Além do mais, as determinações propostas são de todo oportunas e pertinentes, visando exclusivamente à
defesa do interesse público, a merecer, portanto, total acolhimento pelo Tribunal Pleno.
Ante o exposto, de acordo com os pareceres, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 05 de agosto de 1998.

Marcos Vinic os Vilaça
Ministro elator
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DECISÃO N° 4 9 5 /98-TCU - Plenário.
Processo n° TC — 013.844/97-0
Classe de Assunto: II — Solicitação do Congresso Nacional.
Interessado: Senado Federal
Entidade: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 9 SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. remeter ao Senado Federal, em atendimento à solicitação efetuada, cópia integral do Relatório e
Voto que antecedem esta Decisão, bem como do Relatório de Auditoria elaborado pela Unidade Técnica,
onde são analisados os questionamentos formulados pelo órgão solicitante;
8.2. determinar à Companhia de Pesquisa de Recurso Minerais — CPRM que, doravante, desenvolva
estudos mais aprofundados voltados para avaliação econômica dos seus direitos minerários, buscando
estabelecer critérios objetivos para fixação de parâmetros como taxa de atratividade e percentual de
"royalty", respaldando-se, inclusive, em publicações técnico-econômicas especializadas, bem como em
análises mercadológicas, e utilizando-se de seus próprios recursos humanos e materiais ou, caso não os
disponha em qualidade ou quantidade necessárias, que considere a possibilidade de contratação de
consultores especializados e/ou a celebração de convênio com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social — BNDES, com a participação do Ministério de Minas e Energia;
8.3. enviar à entidade auditada, ao Ministério de Minas e Energia e à CISET/MME cópia desta
Decisão e do Relatório e Voto que a fundamentam, bem como do Relatório de Auditoria, para adoção das
medidas cabíveis;
8.4. determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 31/98-Plenário.
Data da Sessão: 05/08/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Atila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO II- CLASSE II- PLENÁRIO
TC-004.186/97-4
NATUREZA: Solicitação
ENTIDADE: Coordenação-Geral de Serviços Gerais/MS e Secretaria de
Projetos Especiais de Saúde - Coordenação Nacional de DST e AIDS
INTERESSADA: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados

EMENTA: Solicitação. Realização de Inspeção. Licitações para compra
de preservativos destinados ao combate à disseminação de doenças
venéreas. Falhas diversas. Determinações. Ato de gestão antieconômico.
Audiência Prévia dos responsáveis. Encaminhamento de cópias do
Relatório, Voto e Decisão à interessada. Juntada às contas da entidade

Em Sessão de 23.07.1997, este Plenário, ao apreciar Solicitação encaminhada pela Comissão
de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados atendendo ao requerimento do Deputado
Federal Cunha Bueno, determinou a realização de inspeção na Coordenação de Serviços Gerais - CSG e na
Secretaria de Projetos Especiais de Saúde - Coordenação Nacional de DST e AIDS, unidades integrantes do
Ministério da Saúde, objetivando examinar as licitações realizadas para importação de preservativos destinados
ao combate à disseminação de doenças venéreas, abrangendo os exercícios de 1993 a 1996.
Foi solicitado por aquela Comissão que nas auditorias fossem observados os seguintes quesitos:
número de vezes que o governo adquiriu, por meio do Ministério da Saúde, preservativos
como prevenção de doenças sexualmente transmissíveis;
forma de aquisição( se por meio de licitação ou não e a modalidade), a data de cada aquisição,
a quantidade, o tipo de preservativo, o fornecedor, o país de origem ( se importados), o valor total da compra,
o preço unitário pago em cada aquisição e a destinação dada a cada lote de preservativos adquirido e
observância dos todos os trâmites legais e regulamentares nas licitações realizadas.
Após realização das auditorias, a 4a SECEX apresentou o relatório de fls. 33/48, no qual foi
apresentado histórico das aquisições de preservativos efetivadas nos exercícios requisitados e alguns tópicos
acerca do Controle de Qualidade dos preservativos, da avaliação do Banco Mundial sobre o Projeto de
Controle de DST/AIDS e sobre o preço dos preservativos adquiridos em 1995.
Foram também incluídas informações acerca do Acordo de Empréstimo n° 3659 BR firmado
em 16.03.1994 com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, que previa a
"cobertura completa de compras de preservativos fora do território brasileiro até US$ 8.800.000 (oito milhões
oitocentos mil dólares); compras locais de preservativos até US$ 1.600.000(um milhão e seiscentos mil
dólares), se realizadas até 30.06.97 e 50% das compras locais que ultrapassassem esse último valor, até o
máximo total de US$ 2.000.000 (dois milhões de dólares).
Em conclusão, aquela Unidade Técnica efetivou as seguintes proposições, como condição para
prosseguimento da análise dos autos:
"4.1.1 seja realizada diligência:
à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde de modo que ela esclareça a origem dos
recursos, a forma e a data da aquisição, bem como forneça cópia do acordo que permitiu a realização do
procedimento de compra de dezoito milhões de preservativos masculinos em 1993 por meio da Organização
Mundial de Saúde - OMS;
solicitando a colaboração da Organização Mundial de Saúde - OMS no sentido de que o
MIN-HGS-457\DOCUMENTOS,DOCS-00418697
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Organismo Internacional esclareça a data e a origem dos recursos que financiaram a compra de dezoito
milhões de preservativos masculinos em 1993 para o Governo Brasileiro;
c) ao Programa das Nações Unidas para o Controle Internacional de Drogas - UNDCP
solicitando sua colaboração no sentido de que informe se houve repasse de recursos financeiros à
Organização Mundial de Saúde com o objetivo de adquirir dezoito milhões de preservativos masculinos para
o Governo Brasileiro nos exercícios de 1993/1994 e qual a origem dos recursos;
4.1.2 diligência com o objetivo de solicitar à Coordenação de Doenças Sexualmente
Transmissíveis - DST/AIDS, da Secretaria de Projetos Especiais de Saúde do Ministério da Saúde, os mapas
de distribuição de preservativos do período de 1993 a 1995, indicando as quantidades destinadas a cada
Estado beneficiado.
4.1.3 seja procedida audiência prévia nos moldes a seguir especificados:
a) do ex-Coordenador de Serviços Gerais do Ministério da Saúde, Sr. Álvaro Bittencourt
Henrique Silva, a fim de que apresente razões de justificativa para a não utilização de concorrência
internacional como modalidade de licitação no processo para aquisição de vinte milhões de preservativos
0
masculinos em 1995, conforme previsto nos arts 23, § 3; 32. §§ 4 e 6°; e 42 da Lei n° 8.666/93 e em
desacordo como as disposições do Anexo 4 do Acordo de Empréstimo 3659 BR que trata da obrigatoriedade
de utilização de procedimentos de licitação internacional para aquisição de bens;
b) do ex-Coordenador-Geral de Serviços Gerais do Ministério da Saúde, Sr. Álvaro
Bittencourt Henrique Silva, autoridade que homologou o resultado da licitação, bem como do Presidente
da Comissão de Licitação, Sr. Mário Machado da Silva, para que apresentem razões de justificativa pela
inclusão do item 8.1 no edital da Concorrência n° 03/95, que determinava a adjudicação dos dois lotes de
dez milhões de preservativos masculinos a uma única empresa, em desacordo com os artigos 15, inciso IV
e 23, §1° da Lei n° 8.666/93."
Por meio de despacho datado de 19.08.1997, determinei a promoção da audiência com respeito
à questão consignada no item 4.13."b", além de propor as seguintes:
do ex-Coordenador de Serviços Gerais do Ministério da Saúde, Sr. Álvaro Bittencourt
Henrique Silva, a fim de que apresente razões de justificativa para a não utilização da concorrência
internacional como modalidade de licitação no processo para aquisição de vinte milhões de preservativos
masculinos em 1995, conforme previsto nos arts. 23, § 3'; 32, §§ 4° e 6°; e 42 da Lei n° 8.666/93 e em
desacordo como as disposições do Anexo 4 do Acordo de Empréstimo 3659 BR que trata da obrigatoriedade
de utilização de procedimentos de licitação internacional para aquisição de bens e considerando, ainda, a
disparidade entre os preços praticados no mercado interno, aí incluídos os preços cotados por empresas
representantes de fornecedores estrangeiros, e no mercado externo; e
ausência de cobrança da multa por atraso no fornecimento dos preservativos pela empresa
LABOR EXPRESS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, conforme previsto na Cláusula 1 i a do
Contrato Administrativo n° 001/96, firmado pela Coordenação-Geral de Serviços Gerais/MS.
Determinei, também, a realização de diligências para obtenção de esclarecimentos e/ou
documentos, além das propostas pela Unidade Técnica:
mapas de distribuição de preservativos do período de 1993 a 1995, indicando as quantidades
destinadas a cada Estado, discriminando as entidades beneficiadas;
critérios fixados e/ou observados para distribuição a nível nacional dos preservativos
adquiridos;
quais os métodos/critérios que foram utilizados para chegar-se ao valor estimado para a
aquisição de preservativos no exercício de 1995, no montante de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos
mil reais), conforme oficio n° 073/95 - GAB/PN - DST/AIDS/SAD/MS, subscrito pela Dra. Lair Guerra de
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Macedo Rodrigues, Coordenadora-Geral do Programa Nacional de DST/AIDS;
cópias dos Certificados de Conformidade de Qualidade exigidos da Labor Express Imp. e
Exp. Ltda por ocasião dos fornecimentos dos preservativos durante o exercício de 1996, uma vez que só
consta dos autos o emitido em 10.05.96 (fls. 44, vol. I);
medidas efetivamente adotadas pela Coordenação Geral de Serviços Gerais/MS objetivando
o atendimento das providências alencadas na INFORMAÇÃO DIACO/COFIC/CISET/MS n° 18/97, de
30.07.1997 (fls. 54, vol. III) (no qual a Ciset informou ao Coordenador-Geral a instauração de Tomada de
Contas Especial em nome da Empresa Labor Express Importação e Exportação Ltda. adjudicada na Licitação
promovida em 1995 em decorrência do atraso na entrega dos preservativos. Como as multas consignadas no
Contrato não haviam sido descontadas dos pagamentos devidos, dever-se-ia efetivar a cobrança judicial, como
previsto no Termo do Acordo) e
O medidas implementadas pela Coordenação-Geral de Serviços Gerais/MS, tendo em vista a
reprovação, pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em testes realizados em abril/96, dos
preservativos fornecidos para distribuição no carnaval pela LABOR EXPRESS IMP. E EXP. LTDA e
considerando os termos constantes da Cláusula Segunda, item 04, do Contrato Administraativo n° 001/96."
Após análise das informações apresentadas o analista responsável pela instrução do processo
conclui que os questionamentos constantes dos itens 4.1.1. "a", "b" e "c", "b", "d" e "e" foram
satisfatoriamente respondidos.
Com relação às questões inseridas nos itens "a", "c" e "f', ante a insuficiência dos
dados/esclarecimentos fornecidos, foi proposta formulação de nova diligência aos órgãos responsáveis.
Quanto às audiências promovidas, transcrevo abaixo as considerações expendidas pelo
Analista:
"6.1 Audiência: dos Srs. Mário Machado da Silva (of. 4" SECEX n° 22/97, fls. 60),
Presidente da Comissão de Licitação, e Álvaro Bittencourt Henrique Silva (of 4"SECEX n°23/97, item
1.2, fls. 61), ex-Coordenador-Geral de Serviços Gerais, para apresentarem razões de justificativa quanto
à inclusão do item 8.1 no edital da Concorrência n° 03/95, que determinava a adjudicação dos dois lotes
de dez milhões de preservativos masculinos a uma única empresa, em desacordo com os artigos 15, inciso
IV e 23, ,f I° da Lei n°8.666/93.
6.1.1 Resposta: o Sr. Álvaro B. H. Silva disse ter incluído a adjudicação a uma única empresa
foi porque entendeu que só havia um único item bem definido a ser adquirido (um determinado tipo de
preservativo masculino).
6.1.1.1 Acrescentou que: a) o inc. IV do art. 15 da Lei 8.666/93 foi obedecido pois o edital
previa duas parcelas de entrega dos preservativos e duas parcelas de pagamento; b) nada induz que o
mencionado dispositivo legal se refira ao parcelamento em relação a mais de um fornecedor, o que seria
impossível ante o principio licitatório de busca do menor preço, salvo se se pretende comprar mais de um
item no mesmo processo.
6.1.1.2 Quanto ao sç 1°, art. 23 da Lei de Licitações, o ex-dirigente diz que: a) o dispositivo
refere-se a possibilidade de se escalonar a entrega e pagamento em função da demanda do comprador; b)
a definição das características do produto e de sua época de utilização competem à área técnica especifica,
não cabendo crítica da unidade responsável pela aquisição; c) o produto era para ser distribuído no período
de carnaval, não sendo possível admitir espera (17s. 68).
6.1.1.3 O Sr. Mário M Silva manifesta-se com argumentação idêntica a acima exposta às fls.
106/107.
6.1.2 Análise: o fato de existir um único item definido a ser adquirido não implica na
adjudicação de toda a quantidade a ser comprada a uma única empresa. Esse procedimento poderia, em
tese, ser contrário a um dos princípios basilares da licitação que é o da seleção da proposta mais vantajosa
0
para a Administração (art. 3 da Lei 8.666/93).
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A situação é clara pois, caso um concorrente apresente proposta para apenas parte do lote
pretendido, mas a preço inferior ao dos demais que apresentam oferta para todo o lote, no final, o mais
vantajoso para a Administração seria adquirir parte do lote do proponente que não possui capacidade para
produzir toda a quantidade requerida e comprar a parcela faltante do fornecedor que oferece o segundo
menor preço. Naturalmente, essa escolha não é possível, uma vez que o fornecedor que ofereceu o segundo
menor preço pode alegar que este referia-se apenas a todo o lote. Prevendo tal situação, o legislador
determinou que as compras efetuadas pela Administração fossem divididas em tantas parcelas quantas se
provassem técnica e economicamente viáveis (§1 ° art. 23 da Lei 8.666/93). Assim, é obrigatória a
adjudicação por itens e não pelo preço global quando o objeto da licitação é divisível, com vistas a propiciar
a ampla participação dos licitantes que, embora não dispondo de capacidade para o fornecimento do objeto,
possam, contudo, fazê-lo com referência a itens ou unidades autônomas (vide Decisão n° 393/94 - Ata 27/94
- Plenário). Creio ser pacifico que o objeto licitado, preservativos masculinos, é divisível, bastando apenas
que se avalie o tamanho dos lotes, segundo a conveniência técnica e econômica.
6.1.2.1 O responsável equivoca-se novamente ao confundir o parcelamento da entrega,
providência adotada pela CGSG, com o parcelamento da compra. Novamente a Lei esclarece o fato ao
determinar que, para cada parcela, deve corresponder licitação distinta, preservada a modalidade pertinente
para a execução do objeto em licitação (sç 2°, art. 23 da Lei 8.666/93).
6.1.2.2 Não há como sustentar o argumento de que o produto era para ser distribuído no
carnaval, não sendo possível espera, pois a realização de mais de uma licitação de forma alguma é
incompatível com a exigência de entrega do produto até mesmo na mesma data, bastando para isso que
sejam abertas em tempo hábil. Além do mais, a data prevista para entrega do segundo lote de preservativos,
31.03.96 (letra "h", cláusula sexta, fls. 14, vol. III), é bem posterior à data de ocorrência do carnaval de
1996 (a quarta-feira de cinzas foi no dia 21.02.96).
6.1.2.3 O que se observa pela argumentação inconsistente do responsável é que não houve
a avaliação técnica e econômica sobre o parcelamento da compra. Sobre o assunto, vejamos o que diz
Marçal Justen filho: Em qualquer caso, a opção pelo fracionamento ou pela execução global deverá ser
motivada satisfatoriamente. A maior vantajosidade da opção adotada pela Administração deverá ser
demonstrada, de modo motivado, pela Administração. Aliás, a homologação da licitação deverá indicar o
beneficio para a Administração. Verificando que outra modalidade de execução traria mais vantagens para
a Administração, a licitação deverá ser revogada" (Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos. Rio de Janeiro, Aide Editora, p. 143, 1994).
6.1.2.4 Apesar de considerarmos improcedentes as justificativas apresentadas, entendemos
que, no caso concreto, oportunamente deva ser feita determinação à CGSG no sentido de que passe a ser
avaliada a viabilidade técnica e econômica do parcelamento de compras administradas por aquele órgão,
em articulação com o solicitante, com o objetivo de aproveitar as peculiaridades do mercado, visando
economicidade. Propomos também que os resultados da mencionada avaliação figure em documento nos
autos do processo de compra.
6.2 Audiência: do Sr. Álvaro Bittencourt Henrique Silva (of SECEX n° 23/97, item 1.1,
fls. 61), ex-Coordenador-Geral de Serviços Gerais, para apresentação de razões de justificativa quanto à
não utilização da concorrência internacional como modalidade de licitação no processo para aquisição
0
de vinte milhões de preservativos masculinos em 1995, conforme previsto nos arts. 23, § 3 ; 32, §§ 4° e 6°
e 42 da Lei n°8.666/93 e em desacordo com as disposições do Anexo 4 do Acordo de Empréstimo 3659 BR
que trata da obrigatoriedade de utilização de procedimentos de licitação internacional para aquisição de
bens e considerando, ainda, a disparidade entre os preços praticados no mercado interno, aí incluídos os
preços cotados por empresas representantes de fornecedores estrangeiros, e no mercado externo.
6.2.1 Resposta: o Sr. Álvaro B. H. Silva alegou que a solicitação de compra, que deu origem
à Concorrência, foi realizada pela DST/AIDS. Aquela unidade enviou a minuta do edital, que não foi
MIN-HGS-4571DOCUMENTOS\DOCS-004 1 8697

4

c antes
lenly fr. `9•Fieunátio
sectetwxa d°
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

questionado pela CGSG em razão da especificidade do assunto e do conhecimento exigido dos termos do
acordo internacional com o Banco Mundial. Acrescentou que a inteligência dos termos do acordo não se
compreende na área de atuação daquela Coordenação, razão pela qual, baseado no parecer da Consultoria
Jurídica do MS, entendeu que a licitação internacional seria optativa e não obrigatória.
6.2.1.1 Acrescentou que, dos dispositivos legais invocados nos termos da audiência, não se
tira conclusão no sentido da obrigatoriedade da concorrência internacional para o caso em tela e que, por
outro lado, o acordo internacional não estabelecia quaisquer prescrições sobre os recursos da contrapartida
nacional, usada na concorrência em discussão, pois o aporte nacional era somente condição para a
concessão do financiamento e não objeto da pactuação. Assim, os recursos da contrapartida estão sujeitos
aos termos do acordo somente no que se refere a sua efetiva alocação (l7s. 66/67).
6.2.2 Análise: entendemos que a argumentação inicial do responsável é improcedente pois
pretende retirar a responsabilidade do dirigente da CGSG para com os processos de compra, alegando a
especificidade da matéria, quando sua responsabilidade reside em cercar-se dos cuidados razoáveis de modo
a prevenir enganos causados por erros de origem. Entretanto, cabe ressaltar que a ação do responsável
baseou-se em parecer da Consultoria Jurídica do Ministério (17s. 31, vol. II). Além disso, consideramos
consistentes as razões apresentadas pelo interpelado no que se refere à ausência de prescrição estabelecendo
que os recursos da contrapartida nacional deveriam seguir as regras para aquisições do Banco Mundial
(item 2.36.11 da instrução inicial, fls. 42). Como o responsável comprovou a origem nacional dos recursos
(lis. 262, vol. IV), somos pelo acolhimento das razões de justificativa.
4d SECEX n° 23/97, item 1.3,
6.3 Audiência: do Sr. Álvaro Bittencourt Henrique Silva (of
fls. 61), ex-Coordenador-Geral de Serviços Gerais, para apresentação de razões de justificativa quanto à
ausência de cobrança de multa por atraso no fornecimento dos preservativos pela empresa LABOR
EXPRESS - Importação e Exportação LTDA, conforme previsto na Cláusula 11° do Contrato
Administrativo n° 001/96, firmado pela Coordenação-Geral de Serviços Gerais/MS.
6.3.1 Resposta: o ex-dirigente alegou que a alínea C da cláusula lia do referido contrato
administrativo admitia tanto o desconto do pagamento devido quanto a cobrança judicial. Além disso, a
Consultoria Jurídica - CJ do MS considerou como leonina a cláusula que estipulava o critério de cálculo
da multa por atraso, tendo em vista que sua aplicação importaria em quantia superior ao valor da aquisição.
Caso fosse aplicada multa diária de 20% após o 20E dia de atraso, a cada cinco dias o valor da multa
corresponderia ao valor da aquisição. Assim, o desconto não seria possível pois o crédito do fornecedor era
muitas vezes inferior ao valor da multa. Apesar de a Cl considerar que houve inadvertência na elaboração
do contrato, aquele órgão entendeu que a não aplicação da multa implicaria em renúncia de receita sujeita
ao exame do TCU e, portanto, deveria ser instaurada TCE. A CISET divergiu desse entendimento, restando
apenas a alternativa da cobrança judicial, providência adotada pela CJ junto à Advocacia Geral da União
AGU (fls. 68/69).
6.3.2 Análise: de início, vejamos o que diz a cláusula 11° do contrato administrativo (lis. 52,
vol. II):
"Em caso de inexecução parcial ou total das obrigações assumidas, a CONTRATADA ficará
sujeita às sanções revistas no Capítulo IV da Lei 8.666/93, garantida a prévia defesa, ficando estipuladas
as seguintes multas:
- I% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por atraso na entrega dos
preservativos, até o 20' (vigésimo) dia;
- 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato após o 20° (vigésimo) dia, o que
ensejará o cancelamento do fornecimento sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 8.666/93;
- as multas estipuladas serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas;
d) - as multas serão descontadas dos pagamentos devidos pela CONTRATAN7E à
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CONTRATADA, ou cobradas judicialmente, se for o caso."
6.3.2.1 A argumentação do ex-dirigente traz duas incorreções. A primeira é que a alínea da
cláusula 11° que trata da possibilidade de se efetuar a cobrança das multas aplicadas tanto por via
administrativa quanto judicial é a "d" e não a "c". Na essência, assiste razão ao ex-Coordenador, posto que
a expressão "se for o caso" é muito vaga e não há outro dispositivo contratual que estabeleça condição para
que se recorra à via judicial ao invés da administrativa.
6.3.2.2 O segundo erro refere-se à interpretação que o Sr. Álvaro Silva faz do cálculo da
multa. A cláusula décima em momento algum fixa multa diária de 20%. Trata-se sim de uma multa aplicada
uma só vez sobre o valor do contrato, caso o atraso na entrega seja superior a vinte dias. Portanto, a multa
total a ser aplicada seria de no máximo 40%, considerando-se os I% diários aplicados durante os vinte dias
iniciais de atraso. Logo, não há como prosperar a alegação de que a multa seria incobrável por ser superior
ao crédito da contratada.
6.3.2.3 O responsável juntou aos autos o processo administrativo que tratava da multa
contratual (vol. III). Os documentos em questão dão conta de que a LABOR EXPRESS solicitou dispensa
da multa que lhe foi imputada (fls. 05 e 09/10, vol. III), a DST/AIDS emitiu parecer atestando a
inadimplência da contratada Uh. 08, vol. III), a Consultoria Jurídica do MS - CJ manifestou-se pela
procedência da multa (fls. 24, vol. III), a CGSG fixou prazo para apresentação de defesa prévia (fls. 03, vol.
III) e calculou o montante da multa em R$ 840.000,00, com manifestação pelo desconto no crédito da
contratada (I% sobre a parcela em atraso até o 20° dia, no total de R$ 280.000,00, mais 20% sobre o valor
total do contrato, correspondendo a R$ 560.000,00. Fls. 26, vol. III). Os autos não esclarecem o por quê,
mas a CGSG notificou a LABOR EXPRESS uma segunda vez fls. 27, vol. III) que, por sua vez, apresentou
defesa (fls. 38/42, vol. III).
6.3.2.4 Em carta endereçada à Consultoria Jurídica (fls. 43/44, vol. III), o Sr. Álvaro
comunicou que, ante os fatos apresentados pela contratada, "e ainda considerando que não poderíamos reter
ainda mais os pagamentos das faturas, efetuamos o pagamento, remetendo para essa especializada
promover a cobrança judicial, caso não estejam evidenciadas as justificativas apresentadas pela empresa
em tela". A assessoria da CJ produziu um primeiro parecer onde classificou os argumentos da CGSC de
generosos (fls. 45, vol. III), por fim, manifestou-se pela fixação de prazo para que a empresa recolhesse a
multa e, caso mantida a inadimplência, pela instauração de Tomada de Contas Especial (fls. 50/51, vol. III).
Fixado o prazo para recolhimento (fls. 53, vol. III), a contratada novamente solicitou remissão da multa em
setembro de 96 (fls. 55/57, vol. III). Em abril de 97, a CGSG solicitou à CISET a abertura de TCE (fls.
71/72, vol. III). A CISET emitiu parecer com o entendimento de que ocorreram falhas administrativas e que
não cabia a abertura de TCE, mas de providências judiciais para obter o pagamento da multa (f1s. 73/74,
vol. III). Em setembro de 97, a CJ solicitou providências à Procuradoria da União no DF no sentido de que
fosse proposta a ação judicial (fls. 79, vol. III), que determinou a atualização dos valores (/h. 80, vol. III).
Os cálculos evidenciados nos autos demonstram que a Procuradoria somente levou em conta a multa de 20%
sobre o valor total do contrato, faltando a parte referente a I% diário sobre a parcela em atraso, no total
de R$ 280.000,00 em valores de 23.04.96 Oh. 83/84, vol. III). A última peça do volume III contém despacho
encaminhando os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional no Distrito Federal.
6.3.2.5 Do exposto, entendemos que a escolha da CGSG pela via judicial foi equivocada e
ineficiente, posto que provocou o alongamento da querela com a LABOR EXPRESS e o acionamento da
Advocacia Geral da União, com evidente aumento de custo para obter-se o pagamento da multa. Entretanto,
não há como se falar em prejuízo, pois a via judicial é legítima e prevista contratualmente. Logo,
consideramos que as justificativas do responsável possam ser acolhidas.
6.3.2.6 Não podemos deixar de lado, contudo, a dúvida suscitada pelo demonstrativo de
cálculo elaborado pela Procuradoria da União ao excluir parcela da multa calculada pela CGSG. Sendo
assim, entendemos que deva ser procedida diligência à Procuradoria da Fazenda Nacional no DF, onde
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encontram-se os
os autos, de modo a solicitar esclarecimentos sobre os critérios que levaram à exclusão da
referida parcela.
6.3.2.7 Por fim, tendo em vista a necessidade de novas diligências, entendemos que, no
ensejo, poderia ser solicitado à DST/AIDS informações sobre o acerto de contas referente à compra de
preservativos realizada por intermédio da FNUAP em 1994 (item 2.26 da instrução inicial, fls. 38 do
presente)."
Ante o exposto , foi efetivada, preliminarmente, a promoção das diligências indicadas.
A seguir, apresento as considerações expendidas pela Unidade Técnica em pareceres uniformes:

•

" 5.1 Diligência: à Coordenação-Geral de Serviços Gerais - CGSG do Ministério da
tendo em vista a
Saúde, solicitando informações sobre as providências adotadas por aquele órgão,
reprovação dos preservativos fornecidos para distribuição no carnaval pela LABOR EXPRESS IMP. E
EXP. LYDA pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, em testes realizados em abril de
1996, considerando as disposições da cláusula segunda, item 04 do Contrato Administrativo n° 001/96
(of. 4' SECEX n°40/97, fls. 156/157).
5.1.1 Resposta: a CGSG argumentou que a reprovação dos referidos preservativos foi
motivada exclusivamente pela falta de acompanhamento de bula e ausência do número do lote e data de
validade na embalagem primária, o que foi imediatamente sanado após a constatação do problema. Diz
ainda que, como o problema não estava centrado no objeto do Contrato (preservativo), mas no acessório
(bula de responsabilidade do Contratante), essa falha não encontra amparo legal no item 4 da cláusula
segunda do Contrato Administrativo (fls. 170/172).
5.1.2 Análise: não procede a informação de que as falhas detectadas limitaram-se à
embalagem primária porque o Relatório do IDEC aponta problemas de segurança nos testes de estouro
realizados com o Golden Condoms High Safety - GCHS com embalagem de carnaval, além das falhas nas
informações da embalagem, como citado abaixo:
Vá entre os 10 produtos importados analisados, a situação é bem mais
grave: apenas um, o Preserv Plus Texturizado, cumpriu integralmente com a norma brasileira e 6 marcas:
Preserv Lubrificado, Preserv Alta Proteção, LifeStyles Texturado, LifeStyles Extra Proteção com
E.spermicida, Moods, e Golden Condoms High Safetv (aquela em cartela com motivo de Carnaval)
demonstraram problemas de segurança nos testes de estouro." (fls. 125, grifamos).
"... As marcas Golden Condom High Safetv (Embalagem de Carnaval),
LifeStyles Extra-Proteção com Espermicida, LifeStyles Texturado, Moods, e Preserv Alta Proteção
demonstraram problemas com estouro acima do limite aceitável sem envelhecimento." (fls. 131, grifamos).
5.1.2.1 O item 4 da cláusula segunda do Contrato Administrativo (fis. 34, vol. III) impõem
à contratada a obrigação de corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do
Contrato quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou do material
empregado.
5.1.2.2 Entretanto, o Relatório do IDEC observa que as amostras da GCHS de carnaval
haviam sido cortadas com tesoura, em alguns casos deixando exposto o preservativo (fih. 131). Diz ainda
que "Os problemas de qualidade detectados em camisinhas que sofreram maior ação do tempo em
prateleiras, com a quase inevitável exposição ao calor e umidade no ambiente brasileiro, sugerem a
necessidade de definição de um prazo de validade, menor, e condizente com as características típicas de
armazenamento e transporte do nosso meio" (fls. 138). Conclui afirmando que "foi impossível saber
destas análises se os problemas detectados relevam da fabricação, ou da durabilidade dos produtos frente
as condições ambientais de transporte e de armazenamento no Brasil." (fls. 132). Como resultado,
reprovou a marca distribuída pelo MS na versão "carnaval", mas aprova a versão comum, com restrições
quanto às informações da embalagem, o que indica que os problemas detectados provavelmente não
M1N-HGS-457\ DOCUMENTOS DOCS-00418697
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tiveram origem na fabricação.
5.1.2.3 Os autos demonstram que o MS cercou-se dos cuidados regulamentares quando da
efetivação da compra dos preservativos em 1995, os acusados de má qualidade. O produto fabricado pela
Sinheng foi testado e aprovado por organismo de certificação credenciado no âmbito do Sistema
Brasileiro de Certificação (fls.44, vol. I. Vide também parágrafos 5.1.1 e 5.1.2 às fls. 143). Além do mais,
como o próprio IDEC observou, as condições de armazenamento influenciam decisivamente na qualidade
dos preservativos. No caso em tela, o MS repassou os preservativos aos estados e municípios participantes
do Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis, responsáveis por sua distribuição. O
IDEC também observou o mau estado das embalagens dos preservativos reprovados e a impossibilidade
de determinar a causa das falhas observadas, admitindo inclusive que poderia ter ocorrido deterioração
posterior à certificação nos testes de estouro credenciados junto ao IMETRO (fls. 132).
5.1.2.4 Sendo assim, entendemos que não ficou provado vício, defeito ou incorreções
resultantes da fabricação ou do material empregado e sanada a questão suscitada pela diligência.
5.2 Diligência: à Coordenação-Geral de Serviços Gerais do Ministério da Saúde,
solicitando cópia da pesquisa de preços que fundamentou a avaliação sobre a compatibilidade com o
mercado das propostas apresentadas na Concorrência n° 03/95 para a compra de vinte milhões de
unidades de preservativos masculinos, com fundamento no art. 6 ° do Decreto n? 449/92; inciso IV, art
43 e inciso XII, art 38 da Lei n° 8.666/93 (of. 4 ° SECEX n° 40/97, fls. 156/157).
5.2.1 Resposta: a CGSG alegou que a estimativa de preço foi baseada no preço de
mercado, o que ficou comprovado quando da adjudicação. Não encaminhou cópia da pesquisa de preços,
como solicitado na diligência (fis. 171, 173/175).
5.2.2 Análise: a CGSG deixou de encaminhar documentos comprobatórios da realização
de pesquisa de preços que embasasse a estimativa apresentada por aquela Coordenação, de modo a dar
respaldo a sua resposta. Cabe lembrar que a exigência de pesquisa de preços está insculpida no art. 6°
do Decreto n°449/92 e no inciso IV do art. 43 da Lei 8.666/93, devendo constar dos autos do processo
licitatório por força do inciso XII, art. 38 da mesma Lei.
5.2.2.1 Ante o exposto, entendemos que deva ser dirigida determinação à CGSG no sentido
de que passe a aferir a compatibilidade dos preços propostos com os cotados no ramo comercial
correspondente ao objeto licitado por meio de pesquisa de preços que deve constar dos autos do processo
licitatório (precedentes: Acórdão 84/95-Plenário-Ata 31/95 e Acórdão 849/96-2 ° Câmara - Ata 43/96).
5.3 Diligência: à Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis DST/AIDS do Ministério da Saúde, solicitando cópia dos mapas de distribuição de preservativos do
período de 1993 a 1995, indicando as quantidades destinadas a cada Estado, discriminando as entidades
beneficiadas ou, no caso de inviabilidade técnica, exposição circunstanciada das razões que impedem o
atendimento à diligência junto com dados sobre a distribuição de preservativos no período em questão,
com o detalhamento possível (of. SECEX n° 39/97, fls. 154/155).
5.3.1 Resposta: de início, a DSPAIDS alegou dificuldades na localização dos documentos
comprobatórios em seu arquivo morto e falta de pessoal para realizar esse trabalho, solicitando prazo
adicional de dois meses para atender a diligência (fis. 164). Concedido prazo até 31.03.98 (f7s. 167), a
Coordenação enviou os documentos solicitados por intermédio de oficio datado de 02.04.98 (fis.
179/180), onde alega diversas dificuldades operacionais que ocasionaram o atraso e a impossibilidade
de remessa das informações solicitadas.
5.3.1.1 O Coordenador Nacional do Programa de DST/AIDS argumentou que encontrou
dificuldades para levantar os dados solicitados porque eles estavam em arquivo morto, ora em processo
de reformulação. Acrescentou que a pesquisa exigiu verdadeiro trabalho de garimpagem pois os dados
não se encontravam em sistema informatizado voltado para o controle eficiente das ações, que sucessivas
substituições de software somado à rotatividade de pessoal e ao extravio de planilhas impossibilitaram
MIN-HGS-457\DOCUMENTOS\D 0CS-00418697
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a obtenção dos dados solicitados com o nível de detalhamento solicitado. Não obstante, disse que dispõe
de controle rigoroso e informatizado da distribuição a partir de 1996. Por fim, juntou aos autos um
relatório sobre aquisição de preservativos pelo Programa (/ls. 184/189) ao qual encontra-se anexada a
grade de distribuição do produto (fls. 190/201).
5.3.2 Análise: cremos ser inútil insistir com novas demandas à DST/AIDS pois de fato eles
não possuem as informações requeridas sobre distribuição, o que não é surpresa em face da fragilidade
dos controles existentes (vide parágrafos 2.10 e 2.11 às fls. 35/36).
5.3.2.2 Sendo assim, ante os reiterados exames já feitos e o tempo decorrido desde a
instauração do presente processo (15.03.97) entendemos que devam ser fornecidas ao Congresso as
informações colhidas até o momento, com a ressalva de que o órgão em questão não possui registros
detalhados sobre a distribuição de preservativos no período anterior a 1996. Por fim, cabe ressaltar que
os demonstrativos de fls. 112/117, os quais trazem informações sobre a distribuição de preservativos em
1996 e 1997, não associam os lotes distribuídos à correspondente data de aquisição, ao contrário dos
demonstrativos de fls. 194/201.
5.4 Diligência: à Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis DST/AIDS do Ministério da Saúde, solicitando informações sobre o acerto de contas realizado com o
Fundo das Nações Unidas para as Populações - FNUAP, referente à aquisição de dezoito milhões e
setecentas e vinte mil unidades de preservativos masculinos (cento e trinta mil grosas) realizada em
1994, com dados sobre o preço definitivo da compra (of SECEX n° 39/97, fls. 154/155).
5.4.1 Resposta: a DST/AIDS forneceu a informação de que a compra atingiu o valor de
RS 538.200,00 (quinhentos e trinta e oito mil e duzentos reais), sem fazer menção ao acerto de contas (fls.
164/ 165).
5.4.2 Análise: a resposta da DST/AIDS é mais um indício da fragilidade dos controles
sobre as atividades do Programa. O valor mencionado refere-se à aquisição realizada em 1993 e não à
compra de 1994, como requerido. Além disso, o responsável disse que anexou uma "solicitação de Ação
Administrativa" como comprovante, o que não ocorreu. Não obstante, ao responder aparte da diligência
que havia ficado pendente por intermédio do ofício/GAB/CN-DST/AIDS/SPS-MS n° 70 (fls. 179), o
responsável retificou a informação, confirmando o valor do qual já havíamos tomado conhecimento
anteriormente (fls. 187).
5.4.2.1 Ante as circunstâncias apresentadas, consideramos satisfatórios os esclarecimentos
prestados.
5.5 Diligência: à Procuradoria da União no DF, solicitando informações sobre os
critérios que levaram à exclusão, dos cálculos referentes à ação de cobrança judicial a cargo daquele
órg ão, da parcela da multa contratual imposta pela Coordenação-Geral de Serviços Gerais do
Ministério da Saúde à empresa LABOR EXPRESS IMP. E EXP. LTDA, correspondente a 1% sobre
a parcela em atraso durante vinte dias do contrato administrativo n? 001/96, prevista na alínea "a",
cláusula décima primeira daquele contrato, no processo n° 25000-009687/96-95 (of. 4" SECEX n°
38/97, fls. 153).
5.5.1 Resposta: a Procuradoria da União no Distrito Federal esclareceu que a exclusão
do referido valor ocorreu devido a interpretação de que a aplicação da multa prevista na alínea "b" da
cláusula décima primeira do contrato excluiria a aplicação da multa mencionada na alínea "a".
Entretanto, reexaminando os autos, a Procuradoria entendeu que deveriam ser aplicadas as duas multas,
conforme esclarecimentos de fls. 177/178.
5.5.2 Análise: observamos que a interpretação da cláusula décima primeira do contrato
em questão Uh. 15, vol. III) esteve envolvida em polêmica desde o início do processo de cobrança de
multa no âmbito do Ministério da Saúde.
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5.5.2.4 Os três cálculos realizados denotam a divergência de interpretação suscitada no
caso em tela. Todavia, esse último cálculo não traz risco de prejuízo ao Erário, por encerrar o
entendimento mais favorável para a Administração. Como o cobrança de multa agora está na esfera
judicial, de certo haverá ocasião de a defesa contestar os valores imputados, inclusive utilizando a
argumentação da Consultoria Jurídica do MS, que considerou leonina a cláusula décima primeira do
contrato.
5.5.2.5 Sendo assim, consideramos que o processo de cobrança segue o curso legalmente
previsto, durante o qual contestações sobre o cálculo ainda poderão ser feitas, sendo desnecessária a
adoção de qualquer providência por parte do Tribunal neste momento".
O analista instrutor do processo, em seguida, destaca as impropriedades detectadas nos
procedimentos analisados, propondo sejam determinadas à unidade medidas corretivas.
Em conclusão, foram tecidas as seguintes considerações acerca da licitação promovida pelo
Ministério da Saúde em 1995:
"6.2 Por fim, de posse de grande volume de informações sobre os processos de aquisição
de preservativos levados a cabo pelo Programa de DST/AIDS, entendemos de todo prudente examinar
a questão do preço pago pelos preservativos na licitação de 1995 por meio de uma ótica mais ampla.
6.2.1 Do ponto de vista estritamente legal, não observamos qualquer impropriedade na
opção do DST/AIDS em adquirir os preservativos no mercado nacional, causa primária da grande
disparidade de preço observada entre a aquisição realizada em 1995 pelo preço unitário de R$ 0,14 e as
compras procedidas em 1996 e 1994 por preços unitários médios de U$ 0,0382 e R$ 0,04552
respectivamente. Entretanto, não podemos olvidar pressupostos básicos da atividade administrativa que
regem a tomada de decisão por parte do agente público.
6.2.2 A função administrativa já não se contenta em ser desempenhada apenas com
legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das
necessidades da coletividade, daí a imposição do dever de eficiência a todo agente público (Meirelles,
Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 19' edição, Brasília, Malheiros Editores Lida, p. 90).
6.2.3 Tal dever decorre da própria natureza da administração pública que é a de um
múnus público para quem a exerce, isto é, a de um encargo de defesa, conservação e aprimoramento dos
bens, serviços e interesses da coletividade (op. cit., p. 81), o que caracteriza finalidade da administração
- o interesse público.
6.2.4 A eficiência funcional deve ser avaliada em sentido amplo, abrangendo não só o
aspecto quantitativo, mas também o qualitativo, o que exige análise do ponto vista técnico e econômico.
6.2.5 Nesse sentido, faz-se necessário analisar as circunstâncias que levaram a CGSG/MS
a iniciar o processo licitatório em âmbito nacional em 1995, contra a prática até então vigente, e que
ocasionou o pagamento de preço bem superior aos anteriormente obtidos na compra de preservativos pelo
MS, para que a economicidade do ato de gestão possa ser avaliada.
6.2.6 Do ponto de vista legal, a CGSG poderia ter realizado a compra tanto sob as regras
do Banco Mundial quanto pelas disposições da Lei n°8.666/93 (parágrafos 2.36.11.1 de fls. 42 e 6.2.2
de fls. 148), sendo que ambas prevêem a possibilidade de realização de licitação internacional. A opção
pela licitação em âmbito nacional baseou-se no prazo requerido para a entrega do produto, que deveria
estar disponível antes do carnaval (item 1.2, fls. 68), e em alegada necessidade de promoção do mercado
nacional (item 3, fls. 25). Entretanto, a argumentação mostrou-se frágil ante os fatos.
6.2.7 Primeiramente, a data de entrega requerida no edital de licitação era posterior ao
carnaval (parágrafo 6.1.2.2, fls. 147). Além disso, a pressa na aquisição do produto foi claramente
ocasionada por falta de planejamento, uma vez que o Ministério já possuía experiência de compras
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anteriores que haviam demonstrado a necessidade de se fazer os pedidos com grande antecedência
(parágrafo 2.34, fls. 39).
6.2.8 Por outro lado, o incentivo ao mercado nacional não funcionou porque a empresa
vencedora do certame simplesmente importou o produto (parágrafo 2.32, fls. 39). Essa conseqüência era
previsível, tendo em vista o preço bem inferior do preservativo no mercado internacional, mais do que
suficiente para cobrir os custos advindos da importação (frete, imposto de importação). Ressalte-se que
a empresa importadora ofereceu o produto 51,72% mais barato do que a segunda colocada na licitação
(parágrafo 2.54, fls. 45). Outro ponto a se destacar é que a Lei n° 8.666/93 determina que as licitações
internacionais devem ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às
exigências dos órgãos competentes (art. 42, Lei n° 8.666/93). No caso em tela, o cuidado com os
indicadores econômicos do comércio externo foram em vão porque a empresa importadora teve que
comprar moeda estrangeira para fazer face ao negócio.
6.2.9 Com efeito, a CGSG tinha conhecimento do preço praticado pelo mercado nacional
(fih. 110), tinha um histórico dos preços vigentes no exterior, pois todas as aquisições anteriores foram
realizadas no mercado externo, e, além disso, a DST/AIDS, órgão técnico responsável pelo pedido de
compra, tinha como prever o aumento da demanda que seu programa de distribuição de preservativos
à época do carnaval.
6.2.10 Ora, ante as informações de que o MS dispunha à época, entendemos que, do ponto
de vista da economicidade, a decisão daquela unidade em optar pela licitação em âmbito nacional foi
equivocada, unia vez que haviam indicações suficientes de que a licitação internacional seria a melhor
escolha.

6.2.11 Sendo assim, entendemos que deva ser determinado a CGSG/MS e ao Programa
DST/AIDS que se articulem de modo a planejar as aquisições necessárias ao Programa de modo a
favorecer a obtenção do melhor preço pela Administração, avaliando, sempre que necessário, a
conveniência de se proceder a licitação internacional à luz do disposto nos arts. 30 e 42 da Lei n°
8.666/93."
Em acréscimo, foi proposto encaminhar ao Deputado Paulo Bernardo, atual Presidente da
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, e ao Deputado Cunha Bueno,
as respostas às indagações feitas na Solicitação e a promoção de determinações à Coordenação-Geral de
Serviços Gerais, à Coordenação de Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS.
É o relatório.
VOTO

Como registrado no relatório que antecede este Voto, este Plenário, em Sessão de
23 07 1997, autorizou a realização de inspeção na Coordenação de Serviços Gerais - CSGS e na Secretaria
de Projetos Especiais de Saúde - Coordenação Nacional de DST e AIDS, unidades do Ministério da Saúde,
para exame das licitações realizadas para compra de preservativos destinados ao combate à disseminação
das doenças venéreas.
Posteriormente à execução das auditorias, foram dirigidas algumas diligências àqueles
órgãos para complementação das informações colhidas, bem como foram promovidas audiências dos
responsáveis pelas irregularidades detectadas.
Especificamente com relação à audiência do Sr. Álvaro Bittencourt Henrique Silva, exCoordenador -Geral de Serviços Gerais do Ministério da Saúde, por divergir do entendimento manifestado
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pela Unidade Técnica, tenho algumas considerações a fazer.
Foi indagado àquele responsável as razões para a não utilização de Concorrência
Internacional para a aquisição de vinte milhões de preservativos masculinos em 1995, tendo em vista a
permissividade legal e a previsão do Acordo de Empréstimo 3659 BR e, principalmente, considerando a
disparidade entre os preços praticados no mercado interno, aí incluídos os preços cotados por empresas
representantes de fornecedores estrangeiros, e no mercado externo
Nas informações fornecidas pelos órgãos auditados, foi constatado que que na aquisição
de preservativos efetivada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 1993, o preço médio de
aquisição da unidade foi US$ 0,0293; na aquisição ocorrida em 1994, promovida pelo Fundo das Nações
Unidas para as Populações- FNUAP, o preço médio da unidade montou em US$ 0,0382. Na licitação ora
questionada, promovida pela Coordenação-Geral de Serviços Gerais do Ministério da Saúde em 1995, cada
unidade foi adquirida por R$ 0,14, alcançando o montante de R$ 2.800.000,00.
Nas justificativas apresentadas, o ex-coordenador, , inicialmente, alega que a licitação em
questão foi realizada em decorrência de solicitação da Coordenação de Doenças Sexualmente
Transmissíveis - DST/AIDS, da Secretaria de Projetos Especiais de Saúde do Ministério da Saúde, que "já
encaminhara, com o seu pedido, a minuta do edital a ser expedido, em função da especificidade do assunto,
não susceptível de revisão pela CGSG, à míngua de conhecimentos técnicos especializados para criticar o
alvitre daquela unidade, sobretudo em face do conhecimento exigido dos termos do Acordo Internacional
com o Banco Mundial, cuja interpretação lhe cabia".
As demais razões apresentadas prendem-se, exclusivamente, ao fato de inexistir dispositivo
na Lei n° 8.666/93 que determine a obrigatoriedade de realização de Concorrência Internacional e, também,
à ausência, no termo do Acordo de Empréstimo, de previsão quanto à forma de aquisição dos produtos
quando realizada com recursos da contrapartida nacional. Acrescentou que a Consultoria Jurídica do
Ministério não apresentou parecer contrário às disposições do edital e que não tinha conhecimento de
qualquer manifestação discordante do Banco Mundial quanto ao procedimento utilizado.
Observa-se que em momento algum aquele responsável manifestou-se acerca do ponto
tratado na parte final daquele questionamento, ou seja, se como ele mesmo afirma, a Lei n° 8.666/93
confere ao administrador a possibilidade de realizar Concorrência Internacional, qual teria sido o motivo
da escolha efetivada, uma vez que era do conhecimento da unidade os preços praticados no mercado
interno, (conforme Oficio 073/95 - GAB/PN - DST/AIDS/SAD/MS, onde constava o valor estimado para
a aquisição dos preservativos), extremamente superiores aos praticados no mercado externo, também
conhecidos. Deve-se registrar que a empresa adjudicada na referida Concorrência, Labor Express Imp.e
Exp.Ltda, importou os preservativos de fabricante da Coreia, mesma origem dos preservativos adquiridos
pela OMS e pela FNUAP. Pode-se afirmar que a empresa contratada serviu apenas como um intermediário
entre o Ministério da Saúde e a Shinheng Co. Ltda, coreana, elevando sobremaneira o custo final do
produto.

A alegação de que recebeu o edital já pronto, e que a especificidade do assunto,
desconhecido por aquela Unidade(CGSG), teria impossibilitado a análise crítica do documento e do
procedimento proposto não pode prosperar, como bem demonstrado pelo Analista responsável pela
instrução do processo. Não há como negar a antieconomicidade do ato aqui questionado.
Deve-se registrar que no exercício seguinte, em concorrência internacional promovida pelo
próprio Ministério, seguindo regras do Banco Mundial, foram adquiridos 50 milhões de preservativos (em
1995, foram 20 milhões) ao custo de R$ 2.278.237,00 (em 1995, despendeu-se R$ 2.800.000,00).
Tendo em vista, as razões acima expostas, entendo que não devem ser aceitas as
aro Bittencourt Henrique Silva.
justificativas apresentadas pelo Sr. Álv
No entanto, entendo que também deverá ser efetivada audiência da ex- Coordenadora
Nacional de DST/AIDS, Sra. Lair Guerra de Macedo Rodrigues, responsável pela elaboração do edital e
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pela estimativa do valor total da aquisição, considerando que aquele setor detinha todas as informações
relativas às licitações implementadas pela Organização Mundial de Saúde, no exercício de 1993, e pelo FNUAP, em 1994.
Com relação à multa a ser paga pela empresa Labor Express Imp. e Exp. Ltda em razão do
atraso na entrega dos produtos, restou comprovado que a cobrança está sendo efetivada na esfera judicial.
Assim, apesar da necessidade, verificada no decorrer dos trabalhos, de promover a audiência
de outro responsável, nos termos do art. 194, inciso III, do Regimento Interno, submeto este processo,
desde logo, ao descortino deste Colegiado, tendo em vista a premência em atender à Solicitação da
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, uma vez que os dados
requisitados já foram apurados
Ante todo o exposto, Voto, discordando parcialmente dos pareceres emitidos nos autos,no
sentido de que este Tribunal adote a Decisão que submeto a deliberação deste Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 05 de agosto
de 199

O GUIMARÃE SOUTO
Ministro-Rei
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DECISÃO N° 496/98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n °: TC 004.186/97-4
Classe de Assunto: II - Solicitação
Interessado: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados
Unidade: Coordenação-Geral de Serviços Gerais e Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente
Transmissíveis- DST/AIDS - Ministério da Saúde
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 4a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno , diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1- autorizar a audiência da Sra. Lair Guerra de Macedo Rodrigues - ex-Coordenadora-Geral do
Programa Nacional de DST/AIDS, nos termos do art. 43, inciso II, da Lei 8.443/92, para que apresente
razões de justificativas para a não utilização da concorrência internacional como modalidade de licitação
no processo para aquisição de vinte milhões de preservativos masculinos em 1995, conforme possibilidade
disposta na Lei n° 8.666/93 e no Acordo de Empréstimo 3659BR, considerando a disparidade entre os
preços praticados no mercado interno, aí incluídos os preços cotados por empresas representantes de
fornecedores estrangeiros, e no mercado externo e;
8.2 - encaminhar ao Deputado Paulo Bernardo, na qualidade de Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, e ao Deputado Federal Cunha Bueno, autor
do requerimento que originou a presente Solicitação, as seguintes informações, em resposta às indagações
formuladas:
8.2.1 - Questão a : quantas vezes o Governo Federal adquiriu, por intermédio do Ministério da Saúde,
preservativos como prevenção de doenças sexualmente transmissíveis nos exercícios de 1993 a 1996?
Resposta: quatro vezes, conforme detalhado adiante.
8.2.2 - Questão b : sobre cada aquisição, informar: a forma de aquisição, a data da compra, a
quantidade adquirida, o tipo de preservativo, a identificação do fornecedor, a origem do produto, o valor
total da compra, o preço unitário e a destinação dada a cada lote;
Resposta:

•

•

Preço
Unitário
R$
0,0293*

Preço Total

Data da
compra

Forma de
Aquisição

Fornecedor

Fabricante

528.250,00*

13.10.93

OMS

Seohung
Co. Lt.

49 mm
53 mm

0,0382*

714.400,00*

30.11.94

FNUAP

Seohung
Co. Lt.

Seul
Coréia

53 mm

0,14

2.800.000,00

29.12.95

Regulamento
de compras
da OMS
Regulamento
de compras
da FNUAP
Lei n°
8.666/93

Origem
do
produto
Seul
Coréia

Shinheng
Co. Ltda

Seul
Coréia

45

53 mm

0,0427

1.923.687,00

19.12.96

O
fornecedo
r

índia

5

49 mm

0,0709

354.550,00

Labor
Express Imp.
e Exp. Ltda.
London
Internacional
Group
China
Meheco
Internacional

Total em
milhões de
unidades
17,1
0,9
total 18
0,936
17,784
total 18,72
20

Tipo
(largura)

total 50

* Dólares

53 mm
49 mm

Regulamento
de compras
do BIRD

China

—
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8.2.3 - Questão c: destinação dada a cada lote;
Resposta: com referência à distribuição dos preservativos nos exercícios de 1993 a 1995,
apresentamos o quadro demonstrativo abaixo, alertando aqueles parlamentares que a Coordenação
Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS não possui registros confiáveis sobre tal
distribuição, pois até 1996 não havia naquele órgão sistema informatizado voltado para o controle eficiente
das
ações
implementadas:
Ano
1994

•

Mês
Fevereiro

1994

Junho a
Agosto

1994

Setembro

1994

Novembro

1994

Períodos
diversos

1995

Fevereiro a
Março

1995
1995

Março
Junho

1995

Agosto

1995
1995
1996
1996

Outubro
Novembro
Janeiro
Dezembro

•

Destinação
Coordenações Estaduais de DST/AIDS (Projetos e Campanha Carnaval/1994)
Coordenações de Programas Estaduais de DST/AIDS (Projetos e Campanha
Carnaval/1994)
Organizações Não Governamentais - ONG/AIDS
Outras solicitações institucionais (solicitações oficiais)
Coordenações Estaduais de DST/AIDS
Coordenações Municipais de DST/AIDS
ONG/AIDS
Centros de Referência em DST/AIDS
Centros de Apoio e Orientação Sorológica
Outros atendimentos de instituições diversas
Amostragem - IPEM - Ensaios Físicos
Amostragem - IPEM - Ensaios Físicos
Coordenações Estaduais de DST/AIDS
ONG (Projetos comunitários, Dia Mundial de Luta Contra a AIDS)
Dia Mundial - Petrobras - Recife/Campanha e Show
DIC - Dinâmica Comunicações Ltda - Campanha do Dia Mundial
OPAS - PANAFTOSA/RJ
Distribuições atendidas pela reserva técnica (centros de refência, ONG com e sem
projetos conveniados, Programas municipais, outras instituições governamentais e
estatais, distribuições durante eventos diversos)
Coordenações Estaduais de DST/AIDS (Projeto e Campanha Carnaval)
Coordenações Municipais de DST/AIDS (Projeto e Campanha Carnaval)
ONG (Projetos Comunitários e Campanha Carnaval)
Centros de Referência em DST/AIDS
Centros de Apoio e Orientação Sorológica
Outros atendimentos a instituições diversas (solicitações oficiais)
Coordenações Estaduais de DST/AIDS (adolescentes)
Coordenações Estaduais de DST/AIDS
Coordenações Municipais de DST/A1DS
Projeto Adolescentes Multiplicadores
Coordenações Estaduais (adolescentes)
Coordenações Estaduais de DST/AIDS
Coordenações Municipais de DST/AIDS
Coordenações Estaduais de DST/AIDS
Coordenação Estadual de DST/AIDS/RJ
Coordenações Municipais de DST/AIDS

Quantidade
1.006.776
537.429
586.884
410.317
3.168.000
2.188.800
691.200
93.600
43.200
108.000
21.318
3.380
1.022.400
1.908.000
100.800
14.400
7.200
1.704.862

1.620.000
1.080.000
105.500
295.200
23.040
345.100
194.400
4.406.400
1.663.200
1.296.000
353.600
1.936.800
2.030.400
2.160.000
1.274.400
1.605.600

Fonte: Coordenação Nacional de DST/AIDS

•

8.2.4 - Questão d: origem dos recursos e órgão responsável pelos procedimentos licitatórios;
Resposta:
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EXERCÍCIO

ÓRGÃO

1993
1994
1995

OMS*
FNUAP**
CGSG - MS

1996

CGSG - MS

ORIGEM DOS RECURSOS
Acordo de Empréstimo 2931BR
Acordo de Empréstimo 3659/BR
Acordo de Empréstimo 36591BR
(contrapartida nacional)
Acordo de Empréstimo 3659/BR

OMS - Organização Mundial de Saúde
FNUAP - Fundo das Nações Unidas para as Populações
8.2.5 - Questão e: observância dos trâmites legais e regulamentares nas aquisições realizadas;
Resposta: foi constatada, além das falhas formais que merecem determinações saneadoras por parte
do Tribunal, irregularidade (na aquisição efetuada no exercício de 1995) que torna passíveis de apenação
com multa os responsáveis, ainda em fase de apresentação de defesa.
8.2.6 - Questão f: se o Tribunal tem registros de outros procedimentos de aquisição de preservativos
executados pelo Ministério da Saúde no período de 1993/1996 e, em caso positivo, que esta Corte remeta
os relatórios das inspeções ou auditorias realizadas, bem como os Relatórios e Votos dos Ministros
responsáveis e os adotados pelas Turmas ou pelo Plenário.
Resposta: no âmbito deste Tribunal, não foram encontradas referências a processos de qualquer
natureza que versassem sobre aquisição de preservativos pelo Ministério da Saúde no período mencionado.
8.3 - encaminhar àqueles parlamentares cópia dos demonstrativos constante às fls. 112/117 dos autos,
com informações sobre a distribuição de preservativos nos exercícios de 1996 e 1997;
8.4 - determinar à Coordenação-Geral de Serviços Gerais do Ministério da Saúde que:
8.4.1 - afira a compatibilidade dos preços propostos com os cotados no ramo comercial
correspondente ao objeto licitado por meio de pesquisa de preços, que deve constar dos autos do processo
licitatório, consoante o disposto no art. 6° do Decreto n° 449/92 e arts. 43, inciso IV e 38, inciso XII da Lei
8.666/93;
8.4.2 - faça incluir, nos contratos administrativos, cláusula prevendo a obrigação do contratado de
manter, durante toda a sua execução, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, consoante o disposto no art. 55, inciso XIII
da Lei n° 8.666/93;
8.4.3 - junte, aos processos de licitação pública, cópia do ato de designação da comissão de licitação,
do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite, consoante o disposto no art. 38,
inciso III da Lei n° 8.666/93;
8.4.4 - avalie a viabilidade técnica e econômica do parcelamento de compras administradas por aquele
órgão, em articulação com o solicitante, com o objetivo de aproveitar as peculiaridades do mercado,
visando economicidade, e que os resultados da mencionada avaliação figurem nos autos do processo de
compra, em consonância com os arts. 15, inciso IV; 23, § 1° e 38, inciso XII da Lei n° 8.666/93.
8.4.5 - à Coordenação de Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS do Ministério da Saúde
que mantenha arquivos atualizados com documentação comprobatória sobre as aquisições realizadas à
conta de Acordos Internacionais para financiamento de programas sob sua responsabilidade, em especial
no que se refere ao Acordo de Empréstimo n° 3659 BR.
8.4.6 - à Coordenação-Geral de Serviços Gerais e à Coordenação de Doenças Sexualmente
Transmissíveis - DST/AIDS do Ministério da Saúde que se articulem de modo a planejar as aquisições
necessárias ao Programa DST/AIDS, visando favorecer a obtenção do melhor preço pela Administração,
bem como avaliem, sempre que necessário, a conveniência de se proceder a licitação internacional à luz
do disposto nos arts. 3° e 42 da Lei n° 8.666/93"
8.5 - encaminhar àquela Coordenação, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara
dos Deputados e ao Deputado Federal Cunha Bueno cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto
que a fundamentaram, para conhecimento.
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Ata n° 31/98-Plenário.
Data da Sessão: 05/08/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

•

•

ADHEMA PA7AD I GHISI
na P sidência

H1JMBER4O GUIMARÃES
Ministro-Relator
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GABINETE DO MINISTRO BENTO JOSP BUGARLN

GRUPO I - CLASSE II - PLENÁRIO
TC-003.723/98-4
NATUREZA: Solicitação.
UNIDADE: Hospital Central do Exército/RJ.
INTERESSADA: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados.

Solicitação formulada pela Comissão de Fiscalização e Controle
da Câmara dos Deputados, no sentido de que o Tribunal realize
inspeção no Hospital Central do Exército/RJ objetivando apurar a
compra de medicamentos com preços excessivos. Acolhimento.
Matéria já tratada em processo de Tomada de Contas Especial que se
encontra em fase de instrução. Comunicações à citada Comissão.
Determinação à Unidade Técnica. Juntada a processo correlato.

•

Tratam os autos de Solicitação encaminhada a este Corte pelo Exmo. Sr. Deputado Paulo
Bernardo (fls. 01), formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados, no sentido de que o Tribunal realize inspeção extraordinária no Hospital Central do Exército.
O autor da proposta, Exmo. Sr. Deputado Alexandre Cardoso, relata que, com o objetivo
de mostrar a importância do PL n° 1.539/96, de sua autoria, acessou o sistema SIAFI para levantamento
da gestão de Material e Medicamento Hospitalar do Hospital Central do Exército, nos meses de junho e
setembro de 1995, na expectativa de criar uma referência de eficiência em gestão de compra de material
e medicamentos hospitalares. Contudo, surpreenderam-no os valores dos itens acessados, levando-o a
solicitar ao Ministério do Exército cópias de notas fiscais de materiais e medicamentos adquiridos para
aquela unidade (fls. 15/16).
Ante a constatação de preços exorbitantes, solicitou a abertura de inquérito policial
militar à Procuradoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro (fls. 16v e 17).
EXAME EFETUADO PELA UNIDADE TÉCNICA (fls. 157/165)
Destaca o Analista que o assunto está sendo tratado em processo de Tomada de Contas
Especial instaurada no âmbito do Hospital, abrangendo o período de 01/01/95 a 31/12/95, atuado neste
Tribunal sob o n° TC-009.655/97-2.
Foram apontadas diversas falhas e irregularidades nos atos de gestão dos responsáveis,
oportunidade em que restou evidenciada a prática de superfaturamento nas aquisições de vários produtos
hospitalares e farmacêuticos, tendo sido identificados os responsáveis e os respectivos valores, da ordem
de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).
7.
Na Instrução procedida pela 3a SECEX foi proposta a realização de citação dos
responsáveis pelos débitos apurados para que apresentassem suas alegações de defesa, assim como a
realização de audiência dos gestores para que apresentassem razões de justificativas para as ocorrências
de diversas falhas e irregularidades apontadas pelo controle interno do Ministério do Exército, sendo esta,
portanto, a fase processual na qual se encontra o correspondente processo.
8.
Ressalta, ainda, que foi realizada auditoria no mencionado Hospital, abrangendo o
mm
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CAELNETE DO MINISTRO BENTO JOSÉ BUGARIN

TC-003.723/98-4

período de 01/01/96 a 13/10/97, nas áreas de Licitação e Contratos, Pessoal e outras, objeto do TC014.817/97-7, tendo o Tribunal já deliberado a respeito (Relação n° 14/98, inserida na Ata n° 10/98 Sessão de 02/04/98).
9.
Diante disso, o Analista propõe, com o endosso do Diretor e da Secretária, que o Tribunal
(fls.157/165):
acolha a presente Solicitação;
informe, em essência, ao Presidente da citada Comissão que:
tramita neste Tribunal o TC-009.655/97-2, referente à Tomada de Contas Especial
instaurada em decorrência de superfaturamento na compra dos materiais hospitalares;
relativamente ao período de gestão de 01/01/96 a 13/10/97, foi realizada auditoria,
cujo processo, TC-014.817/97-7, já foi objeto de deliberação.
É o Relatório.

VOTO
Destaco, preliminarmente, que a presente Solicitação deve ser acolhida pelo Tribunal, uma
vez que preenche o requisito essencial previsto no art. 184 do seu Regimento Interno - ter sido
endereçada a este Tribunal pela competente Comissão técnica, no caso, a de Fiscalizacão Financeira e
Controle da Câmara dos Deputados.
A Solicitação tem como objeto a realização de inspeção extraordinária no Hospital
Central do Exército visando a apurar a ocorrência de superfaturamento na compra de material hospitalar.
Ocorre que esse assunto já está sendo tratado em processo de Tomada de Contas Especial
que não foi ainda apreciado, de forma definitiva, por esta Corte, conforme assinalado no Relatório
precedente.
Assim, diante do exposto, acolho a proposta da Unidade Técnica 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, 05 de agosto de 1998.

BENTO JO
Ministr
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1. Processo n°003.723/98-4
2. Classe de Assunto: II Solicitação.
3. Interessada: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.
4. Unidade: Hospital Central do Exército/RJ.
5. Relator: Ministro Bento José Bugarin.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: 3' SECEX.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. acolher a presente Solicitação, uma vez atendido o requisito estabelecido no art. 184 do
Regimento Interno/TCU;
8.2. informar ao Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara
dos Deputados que:
os atos praticados pelos gestores do Hospital Central do Exército, no período de 01/01 a 31/12/95,
relativamente à compra de material hospitalar com preços excessivos, estão sendo apreciados em processo
de Tomada de Contas Especial autuado neste Tribunal sob o n° TC-009.655/97-2, que se encontra em fase
de instrução na Unidade Técnica, e que, tão-logo esta Corte venha a deliberar a respeito, ser-lhe-ão
encaminhados os resultados;
relativamente ao período de gestão de 01/01/96 a 13/10/97, este Tribunal realizou auditoria no
referido Hospital, objeto do TC n° 014.817/97-7, oportunidade em que foram apontadas diversas falhas e
irregularidades, cujas determinações para correção, como a instauração de processo de Tomada de Contas
Especial devido à ocorrência relacionada com a aquisição de medicamentos, e outras determinações
para adoção de medidas de natureza operacional foram exaradas em Sessão da Segunda Câmara realizada
em 02/04/98, consoante Relação n° 14/98, constante da Ata n° 10/98.
8.3. determinar à 3 a SECEX que adote as providências necessárias no sentido de ser remetida à
referida Comissão cópia da Instrução contida no TC-014.817/97-7, que ensejou as determinações
retromencionadas (alínea "b");
8.4. determinar a juntada do presente processo ao TC n° 009.655/97-2, a fim de que a Unidade
Técnica dê cumprimento ao disposto no subitem 8.2, alínea "a", in fine.
9. Ata n\31/98 Plenário.
-

-

10. Data da Sessão: 05/08/1998-Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator) e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO I - CLASSE - PLENÁRIO
TC n° 000.987/98-0
NATUREZA: Consulta
ÓRGÃO: Câmara dos Deputados
INTERESSADO: Presidente da Câmara dos Deputados

•

EMENTA: Consulta formulada pelo Deputado Michel Temer,
Presidente da Câmara dos Deputados, referente a averbação de
tempo de serviço prestado a empresas públicas e sociedades de
economia mista, para fins de gozo de licença-prêmio por assiduidade.
Conhecer. Responder.
Por meio do Oficio GP-0/278/98, datado de 18 de fevereiro de 1998, o Exm°. Sr. Deputado
Michel Temer, Presidente da Câmara dos Deputados, formula consulta articulada na forma abaixo:
CL

•

A Administração desta Casa do Legislativo, por iniciativa da Secretaria de Controle Interno da
Câmara dos Deputados, e em cumprimento à recomendação dessa Egrégia Corte de Contas, determinou
fossem revistas todas as averbações de tempos de serviço prestados a Empresas Públicas e Sociedades de
Economia Mista, no sentido de que os referidos tempos fossem computados apenas para fins de
aposentadoria e disponibilidade.
Quando da operacionalização do ato de revisão, no entanto, verificou-se que diversos servidores
da Câmara já haviam gozado licença-prêmio, ou parte da mesma, com base em tempo de serviço
prestado a Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.
Diante do exposto, e levando-se em consideração a existência de divergências entre os diversos
órgãos técnicos e jurídicos desta Casa, bem como inúmeros recursos - fulcrados nos princípios
constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito - interpostos contra a Decisão
administrativa que determinou a descrverbação e a conseqüente rede/imitação do tempo de serviço
prestado por servidores a Empresa Públicas e Sociedades de Economia Mista,
CONSULTA-SE:
Qual o procedimento a ser observado pela Administração desta Casa, nas hipóteses em que se
configure, com sói ser o caso, sem qualquer sombra de dúvida, a boa-fé dos servidores alcançados pela
medida:
1. Solicitar a reposição das quantias percebidas durante o período em que esteve em
licença?
2. Deduzir, compensando-se, de licenças futuras, o tempo correspondente às licenças cuja
concessão teria sido efetuada ao arrepio da lei?
3. Reconhecer, enquanto ato jurídico perfeito, a existência de direito aos servidores que já
usufruíram de períodos de licença-prêmio?

Parecer da Unidade Técnica
A 2' Secex, em preliminar, alerta para a inexistência do parecer do órgão de assessoria jurídica
da Câmara dos Deputados, ao qual se refere o art. 216 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da
União, em seu parágrafo 2°.
Em resposta às indagações objeto desses autos, considerando a Decisão n° 479/94 - Plenário e
a Decisão de 20.07.93 - P Câmara, TC n° 001.728/93-8, entre outras, manifesta-se, nesses termos:
"6. A averbação de tempo de serviço prestado a empresas públicas e sociedades de economia
mista, para fins de licença-prêmio por assiduidade, é, portanto, ilegal, por ausência de suporte na
legislação ou na jurisprudência, que ampare tal procedimento (Decisão Administrativa n°37/92, Ata n°
50/92-Plenário; Decisão n° 187/95, Ata n° 27/95 - 1 a Câmara). Até mesmo o tempo de serviço prestado
pelos antigos servidores celetistas, amparados pelo art. 243 da multicitada Lei n° 8.112/90, não foi
Min-mv_122\C: \Meus documentos\Votos\000987980.doc 1
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Destarte, com relação à situação descrita na peça inaugural, torna-se necessário
a fruição de licença-prêmio, com base em tempo de serviço prestado a entidades paraestatais, foi
indevidamente concedida, contrariando o princípio constitucional da legalidade. Todavia, nas hipóteses
em que esteja caracterizada a boa-fé dos servidores agraciados por tal medida, não devem ser os
mesmos penalizados por atos erroneamente praticados pelo administrador, com base em interpretação
incorreta da legislação pertinente.
Assim, não há que se falar em reposição das quantias percebidas durante o período em que o
servidor esteve de licença. Tampouco é cabível a dedução, em licenças futuras, do tempo correspondente
às licenças concedidas ao arrepio da lei, por ausência de respaldo legal para adoção desse
procedimento. Resta à Administração, em casos da espécie, apenas determinar a desaverbação e a
conseqüente redelimitação do tempo de serviço prestado às retromencionadas entidades da
administração federal indireta, somente para fins de aposentadoria e disponibilidade, evitando, por
conseguinte, que futuras licenças-prêmio sejam indevidamente usufruídas. Deve ser ressaltado, porém,
que o fato de alguns servidores terem inadequadamente gozado parte do período de licença-prêmio não
gera o reconhecimento do direito ao gozo do período remanescente.

Parecer do Ministério Público
4. O Ministério Publico, ante o que se contém nos autos, manifesta-se de acordo com a proposta
da unidade técnica.
VOTO
Entendo que os requisitos de admissibilidade foram preenchidos, por isso a presente consulta pode
ser conhecida.
Os pareceres são uniformes e espelham a jurisprudência da Corte sobre a matéria
Sendo assim, acolho os pareceres e Voto por que o Tribunal adote a decisão que ora submeto ao
seu Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão

e ouza, em 05 de agosto de 1998.

Marcos Vinicio Vilaça
Ministro- lator
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DECISÃO N° 4 9 8 /98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n°: TC-000.987/98-0
Classe de Assunto: III - Consulta
Interessado: Presidente da Câmara dos Deputados
Órgão: Câmara dos Deputados
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin
Unidade Técnica: r SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1-conhecer da presente consulta, vez que os requisitos de admissibilidade previstos no art. 216 do
Regimento Interno da Casa foram preenchidos;
8.2-responder ao ilustre consulente que no caso de licenças-prêmio indevidamente concedidas com
base em tempo de serviço prestado a empresas públicas e sociedades de economia mista, nas hipóteses em
que se configure a boa-fé dos servidores alcançados pela medida, não se falando em reposição das
quantias já percebidas, deverá a Administração determinar a desaverbação e a conseqüente redelimitação
do referido tempo, somente para fins de aposentadoria e disponibilidade, com vistas a coibir a fruição de
futuras licenças sem amparo legal; ressaltando que inexiste direito ao gozo de períodos remanescentes de
licenças-prêmio concedidas em desacordo com a legislação que regia a matéria;
8.3-encaminhar à autoridade consulente cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentaram; e
8.4- arquivar o presente processo.
Ata n° 31/98-Plenário.
Data da Sessão: 05/08/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Atila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO 1- CLASSE III - PLENÁRIO
TC n° 005.233/98-4
NATUREZA: Consulta
ENTIDADE: Serviço Social das Estradas de Ferro - SESEF
INTERESSADO: Ney Fernandes Peixoto
EMENTA: Consulta formulada por particular sobre a natureza jurídica
do Serviço Social das Estradas de Ferro - SESEF. Requisitos de
admissibilidade não preenchidos. Não conhecimento. Arquivamento do
processo. Comunicação ao interessado.

■■

Trata-se de consulta formulada pelo Sr. Ney Fernandes Peixoto, por meio do expediente à
fl. 1, acerca da natureza jurídica do Serviço Social das Estradas de Ferro - SESEF, entidade integrante do
Ministério dos Transportes, com autonomia administrativa e financeira, criada pela Lei n° 3.891/61,
jurisdicionada à Rede Ferroviávia Federal S/A - RFFSA, de acordo com o disposto no art. 3° da
6.171/74.
Por meio do expediente supracitado, o interessado solicita que o Tribunal lhe informe, via
certidão, se o SESEF é uma autarquia federal ou um serviço social autônomo.
A la SECEX, ao analisar a natureza do pedido formulado pelo interessado, salienta que tal
requerimento afigura-se como consulta e não como solicitação de certidão, tendo em vista não haver
indicação, no referido expediente, acerca do fim a que se destina a informação solicitada, se para defesa de
direito individual ou para esclarecimento de situação de interesse particular, coletivo ou geral, consoante o
disposto no art. 5 °, XXXIV "b", da Constituição Federal e no art. 243 do Regimento Interno do Tribunal.
Além disso, o signatário do requerimento não é denunciante neste ou em qualquer outro
processo relativo à SESEF, fato esse que justificaria o fornecimento pelo Tribunal de certidão sobre os
despachos e os fatos apurados nos processos de denúncia, conforme estabelece o art. 54 da Lei n °
8.443/92.
Quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 216 do
Regimento Interno do Tribunal, a Unidade Técnica verificou que o interessado não figura entre as
autoridades competentes para formular consulta a esta Corte de Contas.
Dessa forma, propõe que o Tribunal acolharequerimento inserido à fl. 1 como consulta
para, no mérito, dela não conhecer, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts.
216 e 217 do Regimento Interno do Tribunal. Sugere, ainda, que o presente processo seja arquivado e que
seja dado ciência ao interessado (fls. 3/5).
É o Relatório.
,

411

VOTO
Considerando que o requerimento formulado pelo Sr. Ney Fernandes Peixoto, devidamente
caracterizado pela Unidade Técnica como consulta, não preenche os requisitos de admissibilidade que
regem a espécie no tocante à competência do interessado para formular consulta a este Tribunal, acolho o
parecer da Unidade Técnica e Voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alve e Souza, em 05 de agosto de
1998
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Processo n2 : 005.233/98-4
Classe de Assunto: III - Consulta
Interessado: Ney Fernandes Peixoto
Entidade: Serviço Social das Estradas de Ferro - SESEF
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 1 a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 acolher a solicitação formulada pelo interessado como consulta para dela não conhecer, por não
preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 216 do Regimento Interno do Tribunal;
8.2 dar ciência ao interessado desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam;
8.3 arquivar o presente processo.
Ata n° 31/98-Plenário.
Data da Sessão: 05/08/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO II- CLASSE IV — PLENÁRIO
TC-674.041/93-3 (c/ 01 volume)
Anexos:
TC-650.533/91-7
TC-650.139/92-5 (Apenso: TC-650.100/92-1)
NATUREZA: Prestação de Contas — Exercício de 1992.
ENTIDADE: Universidade Federal de Santa Catarina — UFSC.
RESPONSÁVEIS: Bruno Rodolfo Schlemper Júnior, Reitor no período de
01/01 a 14/04/92, e Antônio Diomário de Queiroz, Reitor no período de
15/04 a 31/12/1992.
EMENTA: Prestação de Contas Anual de 1992. Universidade Federal de
Santa Catarina. Execução de despesa sem prévia autorização legislativa.
Cessão de imóveis a servidores e Fundações de Apoio. Controle de bens
móveis e imóveis. Extrapolação da cota de combustível. Pagamento de
diferença entre os valores de CD e da antiga FC. Acréscimo de funções
comissionadas sem embasamento legal. Parcelamento de adiantamento de
férias. Complementação salarial a engenheiro. Falhas formais. Alegações
de defesa parcialmente acatadas. Contas regulares com ressalva. Quitação.
Determinações.

Trata-se da Prestação de Contas da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, exercício
de 1992.
À vista das impropriedades/irregularidades enumeradas às fls. 103/107 do Relatório de
Auditoria, a Secretaria de Controle Interno do Ministério da Educação e do Desporto — Ciset/MEC —
certificou a irregularidade da gestão no referido exercício (fls. 209/211), e a autoridade ministerial pronunciouse de acordo (fl. 212).
Do exame preliminar empreendido pela Secex/SC (fls. 213/214), teve origem diligência ao
órgão de controle interno, visando a obter manifestação do então Reitor da Universidade acerca das práticas
impugnadas, e a elaboração de Parecer de Auditoria sobre o feito.
Em atendimento, foram colacionadas as justificativas de fls. 221/233, as quais, parcialmente
acatadas pela Ciset/MEC, não lograram modificar o posicionamento daquele órgão pela irregularidade das
contas (fls. 216/220), visto não haverem elidido as seguintes falhas e impropriedades apontadas no Relatório
de Auditoria:
item 11, fl. 106: diferença entre o orçamento aprovado e o executado pela Entidade,
contrariando o art. 167, II, da Constituição Federal (a prática contrariou também orientação expressa deste
Tribunal, consignada no item 8.2 da Decisão n° 309/92 — Plenário, Ata n° 28/92, Sessão de 10/06/1992, no
sentido de que ocorrências dessa espécie poderiam implicar julgamento pela irregularidade das contas e
aplicação das sanções legais cabíveis);
item 21, fl. 103: concessão de diárias e passagens em finais de semana, sem a devida
justificativa, contrariando o art. 6°, § 3°, do Decreto n° 343/91;
itens 35 e 36, fl. 105: infrações ao Decreto-lei n° 2.300/86, a saber, contrato aditado pela
firma contratada (art. 50); ausência de indicação dos recursos para atender as despesas (art. 45, inciso V);
ausência de cláusulas estabelecidas no art. 51; sanção imposta pela contratada (art. 72) e ausência de
publicação do extrato do contrato (art. 51); contrato com prazo superior ao estabelecido no art. 47;
- item 45, fl. 105: instalações do almoxarifado com fiação exposta, oferecendo riscos de
incêndio (IN/Sedap n° 205/88);
1
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- item 47, fl. 105: almoxarifado de obras com estoque de materiais, porém computado pela
contabilidade como material de consumo imediato (art. 88 do Decreto-lei n° 2.300/86);
- itens 49 e 53, fl. 105: ausência de inventário de bens móveis e imóveis (art. 96 da Lei n°
4.320/64);
item 50, fl. 105: termos de responsabilidade desatualizados (art. 87 do Decreto-lei n° 200/67);
item 54, fl. 106: ocupação de imóveis funcionais sem ônus para os servidores (art. 2 ° do
Decreto n°91.996/85);
item 55, fl. 106: imóveis próprios da União cedidos para Fundações de Apoio, entidades de
direito privado, contrariando o art. 1°, item III, do Decreto n° 91.996/85, e o Decreto n° 99.509/90;
item 58, fl. 106: extrapolação do limite para consumo de combustíveis (Oficio-Circular/CSG
n° 001/92);
itens 59 e 60, fl. 106: existência de bens ociosos, sem adoção de medidas para sua cessão ou
alienação (art. 5 ° do Decreto n° 99.658/90);
itens 72 e 73, fl. 106: pagamento de diferença individual correspondente à variação de FC
para CD, contrariando a Lei n° 8.168/91, regulamentada pelo Decreto n° 228/91, e em desacordo com a
Decisão TCU n° 224/92;
itens 74 e 75, fl. 107: existência de 347 funções de CD e FG acima do limite estabelecido pela
Portaria Ministerial n° 1.966/91;
item 77, fl. 107: adiantamento de férias com desconto em três parcelas, contrariando o art.
78 da Lei n° 8.112/90, Orientação Normativa SAF n° 90, de 04/03/1991, e Decisão TCU de 15/04/1993;
itens 78 e 79, fl. 107: pagamento a engenheiros de um "piso" de 9 salários mínimos,
correspondentes ao salário básico estabelecido para a categoria pelo Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura — Crea, porém contrariando o art. 37 da Constituição Federal e o art. 40 da Lei n° 8.112/90;
Ouvida pela Unidade Técnica (fls. 244/247), a UFSC apresentou as razões de justificativa de
fls. 250/259, posteriormente ratificadas mediante documento de fls. 270/281.
Considerando, porém, que as irregularidades verificadas se referem a ações continuadas, e que
nas peças instrutivas não constava qualquer referência ao Reitor no período de 01/01 a 14/04/92, Bruno
Rodolfo Schlemper Júnior, determinei, à fl. 286, realização de audiência prévia também desse responsável, e
nova instrução do feito.
As razões de justificativa apresentadas pelos ex-Gestores podem ser assim sintetizadas:
a) Antônio Diomário de Queiroz (fls. 221/233)
extrapolação do orçamento aprovado (item 11): informou que, à época, era impossível a
aplicação financeira dos recursos oriundos de convênios, não obstante os elevados índices de inflação, de
11, modo que a única forma de se atender a consecução dos objetivos de todo e qualquer convênio era a sua
pronta execução, o que em alguns casos significava executar a despesa antes da aprovação dos créditos pelos
Congresso Nacional. Ponderou, no entanto, que a aplicação dos recursos se concentrou nas atividades-fim da
Universidade, basicamente em programas de pós-graduação;
infringência dos artigos 6°, 32, 37, 47, 50 e 51 do DL 2.300/86 (itens 35 e 36): afirmou que
foram tomadas medidas para a correção das falhas observadas;
ausência de inventários de bens móveis e imóveis, bem como dos termos de responsabilidade
atualizados (itens 49 e 53): afirmou que estavam sendo tomadas providências com vistas à solução desses
problemas que, historicamente, têm permeado a Administração Pública, estando prevista para o exercício de
1994, entre outras medidas, a realização de um inventário geral de todos os bens patrimoniais;
ocupação irregular de bens imóveis por servidores e Fundações de Apoio (itens 54 e 55):
deu ciência do desenvolvimento de ações no sentido da remoção dos servidores, demandando, inclusive, ações
judiciais nos casos necessários. Quanto às Fundações de Apoio, solicita "reconsideração do diligenciamento"
pelo Tribunal, visto que o projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional deveria tornar viável a solução
do problema;
- pagamento de diferença individual correspondente à variação de FC para CD (itens 72 e 73):
alegou que a diferença entre a composição da remuneração da FC e o valor do CD respectivo vinha sendo
2
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paga, a título de "vantagem individual", aos Diretores e Vice-Diretores de Centros eleitos, enquanto no
exercício dos cargos em comissão, de forma a evitas que, com o advento da Lei n° 8.168/91, esses passassem
a receber uma remuneração inferior à anteriormente percebida, contrariando o princípio da irredutibilidade
remuneratória previsto na Constituição Federal. Quanto aos demais servidores em funções comissionadas,
deixaram de perceber a vantagem individual a partir de 10/05/1992;
347 funções de CD e FG acima do limite legal (itens 74 e 75): alegou que, a partir de sua
gestão, o excesso de funções comissionadas passou a ser de apenas 251 cargos, cujo objetivo era atender às
necessidades reais da Instituição;
parcelamento irregular de adiantamento de férias (item 77): informa que a situação foi
regularizada em 22/12/1993; e
pagamento de complementação do vencimento de engenheiros e arquitetos (itens 78 e 79):
entende que o posicionamento da Entidade fundamenta-se na Lei n° 4.950-A, de 22/04/1966, e no Decreto
n° 94.664/66;
b) Bruno Rodolfo Schlemper Júnior (fls. 292/294 e vol. I)
Chamado em audiência (fls. 287/288), alegou, inicialmente, que o julgamento das contas de
1991 pela regularidade, com ressalvas, indicaria que "...as situações em foco não estavam eivadas de vícios
e, por conseguinte, não ensejaram prejuízos ao erário público", aduzindo ainda que (fls. 292/297 e fls.
01/369 do vol. I):
extrapolação do orçamento aprovado (item 11): demonstra que a extrapolação do orçamento
aprovado ocorreu ao longo da gestão de seu sucessor na Reitoria da UFSC;
infringência dos arts. 6°, 32, 37, 47, 50 e 51 do DL 2.300/86 (itens 35 e 36): nada acrescentou
às informações constantes do processo;
ausência de inventários de bens móveis e imóveis, bem como dos termos de responsabilidade
atualizados (itens 49 e 53): informa que a situação já se fazia presente em exercícios anteriores à sua gestão
e que, inobstante serem deficiências de dificil solução, o problema sempre mereceu sua atenção e dos
responsáveis diretos pelos serviços;
ocupação de bens imóveis por servidores e Fundações de Apoio (itens 54 e 55): quanto à
ocupação por servidores, informou haver constituído Comissão de Sindicância (fl. 295) para propor as
providências necessárias à regularização do assunto, cujo relatório foi entregue em 07/05/1992 à Procuradoria
Geral/UFSC. Informa também a instituição de uma Comissão Técnica (fl. 296) com a finalidade de levantar
a ocupação de terras de propriedade da UFSC - cujos trabalhos não teriam sido encerrados em sua gestão bem assim de uma Coordenadoria de Controle Interno, em julho/91. Quanto à ocupação por fundações de
apoio, pondera que referida situação não se restringiu à UFSC;
parcelamento irregular de adiantamento de férias (item 77) e pagamento de complementação
de vencimento de engenheiros e arquitetos (item 78 e 79): alegou serem questões relacionadas à Administração
que o sucedeu.
Diante das justificativas trazidas pelos responsáveis, a Secex/SC, com fundamento na
reincidência de falhas já constantes de contas anteriores, bem como na persistência de outras irregularidades,
mesmo após comunicação pela Ciset/MEC, das falhas verificadas naquele exercício, propõe, em pareceres
uniformes (fls. 307/308), com fundamento nos arts. 16, inciso III, alíneas "b", "c", 19, parágrafo único, e 23,
inciso III, da Lei n° 8.443/92, sejam as presentes contas julgadas irregulares, aplicando-se aos responsáveis
a multa de que trata o art. 58, incisos I, II e VII daquele diploma legal - observado, quanto ao Sr. Bruno
Rodolfo Schlemper Júnior, o limite estabelecido no Decreto-lei n° 199/67 - sem prejuízo de se determinar à
Universidade que:
"a) regularize a situação do relacionamento com as Fundações de Apoio constituídas no
âmbito da Universidade, dispensando a estas idêntico tratamento ao destinado às pessoas jurídicas de
direito privado não integrantes da Administração Pública (Acórdão n° 197/93, 2° Câmara; Decisão
Plenária n°528/92 - itens 5 e 6, fls. 264/265);
3
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informe a este Tribunal o andamento das ações ajuizadas para a recuperação dos imóveis
residenciais ocupados sem ônus por servidores daquela autarquia, bem como as demais medidas
adotadas para a regularização da situação (subitem 3.4.1.1, fls. 262, e item 54 do Relatório da
Ciset/MEC, fls. 99);
observe fielmente o disposto na Lei n° 8.666/93 com relação a futuros procedimentos
licitatórios, de maneira a evitar a ocorrência das impropriedades relatadas nos itens 23 a 26 do
Relatório Ciset/MEC, n° 149/93 (subitem 3.2, fls. 261, e item 9, fls. 238-239);
atente para a vedação da realização de despesa ou assunção de obrigações diretas que
excedam os créditos orçamentários aprovados (Constituição Federal, art. 167, inciso II — subitem 3.1,
fls. 261, e item 4, fls. 235);
efetive os inventários anuais de bens móveis e imóveis, bem como atualize os respectivos
termos de responsabilidade (subi/em 3.3, fls. 262)."
O Ministério Público acompanha o posicionamento exarado pela Unidade Técnica (fl. 309).
É o Relatório.
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O exercício sub examine é o de 1992, ao longo do qual a administração da Universidade
Federal de Santa Catarina foi conduzida pelos Srs. Bruno Rodolfo Schlemper Júnior, no período de 01/01 a
14/04/1992, e Antônio Diomário de Queiroz, no período de 15/04 a 31/12/1992, motivo pelo qual determinei
a chamada em audiência de ambos os responsáveis.
Cumpridas, pois, todas as fases do processo até o momento, permito-me ponderar alguns
aspectos que julgo relevantes.
A proposta consignada nos Pareceres coincidentes da Unidade Técnica e do Ministério Público
fundamenta-se na reincidência de falhas e irregularidades já detectadas nas contas de 1991, bem como na
persistência de outras impropriedades apontadas pela Ciset/MEC naquele mesmo exercício.
Há que se considerar, porém, que a decisão definitiva sobre a Prestação de Contas de 1991 —
Acórdão n°202/93, r Câmara, Ata n° 32/93 — só foi prolatada por esta Corte em 16/09/1993, não havendo
que se falar, de uma maneira geral, em reincidência, visto que as determinações do Tribunal não poderiam ser
implementadas em exercício anterior à sua expedição.
Mesmo raciocínio deve ser aplicado no tocante à persistência de outras irregularidades após
comunicação, pela Ciset/MEC, das ressalvas feitas às presentes contas. Como se observa à fl. 206, tal
comunicação só se procedeu em 09/07/1993 (data do protocolo), não fazendo sentido que as falhas detectadas
fossem suspensas ainda no exercício de 1992.
11
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Também numa perspectiva temporal de análise, cumpre destacar que algumas das falhas
atribuídas aos ex-Reitores tiveram início em períodos anteriores a suas gestões e se revestem de caráter
eminentemente crônico, o que justifica o fato de os responsáveis não haverem logrado saneá-las imediatamente
após as determinações do Tribunal É o caso das irregularidades descritas nos itens 49 e 53 (ausência de
inventário de bens móveis e imóveis), 54 (ocupação irregular de imóveis por servidores) e 55 (ocupação de
imóveis por Fundações de Apoio).
A questão da ausência de inventários foi preliminarmente identificada em auditoria operacional
realizada no período de 27/04 a 29/05/1992 e, naquela oportunidade, a UFSC noticiou as medidas adotadas
para seu equacionamento. Impende consignar, todavia, que, na ocasião, não foi dada ciência da dita
irregularidade à UFSC e nenhuma determinação foi dirigida à Universidade (fls. 10 e 22 do anexo TC650.139/92-5).
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Além disso, há que se considerar que para uma Unidade do porte da UFSC, organizar o
inventário de todos os bens móveis e imóveis, a partir de uma situação de aparente descontrole, é tarefa que
pode exigir um prazo maior que o do exercício.
Ressalto também que o problema não se restringiu à UFSC: foram identificadas falhas dessa
espécie nas prestações de contas de várias outras entidades federais de ensino superior, que ao final foram
julgadas regulares, com ressalvas, por este Tribunal (Acórdão n° 55/98 - Plenário - Ata n° 13/98; Acórdão n°
76/96 - Plenário - Ata n° 22/96; Acórdão n° 130/96 - Plenário - Ata n° 34/96). Em face, porém, da informação
prestada pelos responsáveis (fl. 276) de que o MEC, em 1993, deu início a um trabalho de elaboração de
normas de controle patrimonial no âmbito das universidades federais, vislumbro a possibilidade de solução do
problema em exercícios posteriores.
A ocupação de imóveis por servidores, sem ônus (item 54) também é questão comum a outras
entidades federais de ensino superior nesse período, e suas contas foram julgadas regulares, com ressalvas
(Acórdão n° 55/98 - Plenário - Ata n° 13/98; Acórdão n° 106/92 - Primeira Câmara - Ata n° 34/92); só na
UFSC, já se prolonga por mais de 20 anos (fls. 47/48 do anexo TC-650.533/91-7), envolvendo por isso
aspectos legais e jurídicos cujo deslinde pode exigir maior prazo. Não obstante, entendo deva ser ratificada
a determinação proferida em Sessão de 16/04/1991 sobre o TC-674.026/88-0 (Ata n° 09/91) - posto ser
efetivamente do DPU a competência ali referida -, esclarecendo-se à UFSC que, em se tratando da ocupação
de imóveis residenciais por servidores, a regularização da matéria passa pelo desconto em folha do valor
mensal devido pelos ocupantes dos imóveis, até que se decida quanto às demandas judiciais existentes.
Por sua vez, a ocupação de imóveis pelas fundações de apoio instituídas pela UFSC (item 55)
contrariou a Decisão Plenária de 28/05/1991, prolatada sobre o TC-023.185/90-2 (Ata n°22/91) - mantida
em seus exatos termos pelas Decisões n's 106/92, de 18/03/1992, e 287/92, de 03/06/1992. Entretanto, a
questão do relacionamento com fundações de apoio, presente também em processos de outras universidades
federais, não acarretou vício que maculasse as suas contas (Acórdão n° 083/95 - Plenário - Ata n° 31/95;
Acórdão n° 108/97 - Plenário - Ata n° 20/97). Vale aqui destacar trecho do voto exarado pelo Ministro
Fernando Gonçalves em Sessão Plenária de 04/06/1997:
"Cabe assinalar que, desde 1988, era encaminhada uma solução para o caso junto ao
Congresso Nacional, através do Projeto de Lei n° 1.407/88. Em meados de 1991, houve o veto integral
do Presidente da República, ao mesmo tempo em que era indicada a formulação de novo Projeto de Lei
para 'adequado enquadramento do tema'. (Voto Ministro Luciano Brandão Alves de Souza no TC
023.185/90-2, Sessão Plenária de 29.10.92, Ata 12/92).
Finalmente, em 20.12.94, foi editada a Lei n° 8.958, dispondo sobre as relações entre as
instituições federais de ensino superior e de pesquisa cientifica e tecnológica e as fundações de apoio."
Diante do exposto, tendo em vista a amplitude das matérias acima comentadas - cuja origem
remonta a exercícios anteriores a 1992 - e considerando que seus efeitos não se restringiram à Universidade
Federal de Santa Catarina, entendo que, a exemplo do posicionamento adotado pelo Tribunal em decisões
anteriores (Acórdão n° 108/97 - Plenário - Ata n° 20/97; Acórdão n° 55/98 - Plenário - Ata n° 13/98), devam
ser acatadas as razões de justificativa apresentadas para esses itens, posto que não restou caracterizada a
responsabilidade individual dos ex-Reitores pela sua prática.
111

ia

Exsurgem também destes autos falhas - itens 21 (concessão de diárias em finais de semana, sem
justificativa), 35 e 36 (infrações ao Decreto-lei n° 2 300/86), 45 (instalações do almoxarifado com fiação
exposta), 47 (estoque de material de construção contabilizado como material de consumo imediato), 50
-(termos de responsabilidade desatualizados), 59 e 60 (existência de bens ociosos) e 58 (extrapolação da cota
para consumo de combustíveis) - que são passíveis de correção mediante adoção de determinações que
previnam a ocorrência de outras semelhantes.
5
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As questões relativas a pessoal constituem um capítulo à parte, vez que as freqüentes mudanças
na legislação correlata acabam por gerar dúvidas quanto a sua interpretação e correta aplicabilidade.
Quanto às falhas apontadas nos itens 72 e 73 do Relatório de Auditoria da Ciset/MEC
(pagamento de diferença individual correspondente à variação de FC para CD), esta Corte vinha-se
manifestando no sentido de que a vantagem careceria de amparo legal; entretanto, tendo em vista que a
Decisão n° 235/98 — 1a Câmara — Ata n° 25/98 veio mudar esse entendimento, passando a considerar
irredutível o valor devido pelo exercício de funções de confiança já exercidas antes do advento da Lei n°
8.168/91, fica elidida a irregularidade dantes verificada.
O excesso de 251 funções de CD e FG em relação ao limite estabelecido pela Portaria
Ministerial n° 1.966/91 (itens 74 e 75) foi objeto da Decisão n°309/92 — Plenário — Ata n°28/92, prolatada
em Sessão de 10/06/1992, mediante a qual foi determinado à UFSC que, no prazo de 30 dias, procedesse ao
ajuste do número de funções de confiança. Todavia, uma vez que contra essa Decisão foi interposto recurso
recebido neste Tribunal como Pedido de Reexame, só julgado em 25/05/1994 (Decisão n° 330/94 — Plenário
— Ata n° 21/94), entendo que, até essa data, não cabe imputar irregularidade à UFSC, em razão do efeito
suspensivo de que goza tal espécie de recursó. Consigno que a Decisão n° 330/94 manteve, em seus exatos
termos, a orientação contida no decisum impugnado, justificando, pois, determinação à Universidade no
sentido da definitiva regularização de seu quadro de funções comissionadas, caso não o tenha feito.
A concessão de adiantamento de férias com desconto em três parcelas (item 77) é questão que
também se verificou nas contas de outras instituições federais de ensino superior naquele exercício, sendo que,
nesses outros processos, o Tribunal vem propugnando o julgamento pela regularidade, com ressalvas (Acórdão
n° 209/97 - Plenário - Ata n° 34/97; Acórdão n° 479/94 - Primeira Câmara - Ata n° 40/94), determinando-se
a suspensão da prática.
Em analogia com prestações de contas de outras universidades federais, entendo que as
justificativas oferecidas para as irregularidades abordadas nos itens 78 e 79 do Relatório da Ciset/MEC
(pagamento de um "piso" de 9 salários mínimos a engenheiros) merecem ser acatadas, com base no princípio
da presunção de legitimidade. No entender dos responsáveis, tal pagamento estaria amparado em lei; somente
em 16/09/1993, quando do julgamento das contas de 1991, é que o Acórdão n°202/93 — Segunda Câmara
— Ata n° 32/93 esclareceu definitivamente a questão para aquela Universidade, determinando a cessação
imediata da prática; portanto, não cabe, nestes autos, imputar irregularidade ao referido procedimento, posto
que ocorrido antes do esclarecimento definitivo da questão por esta Corte de Contas
No tocante aos valores indevidamente percebidos pelos servidores, cumpre registrar que a
Decisão Administrativa n° 444/94 - Plenário - BTCU n° 34/94 firmou novo entendimento do Tribunal quanto
à obrigatoriedade de ressarcimento, ainda que caracterizada a boa-fé. Contudo, uma vez que as presentes
contas se referem ao exercício de 1992 — anteriores, portanto, à vigência desse novo entendimento — julgo
cabível a observância da jurisprudência predominante à época da ocorrência dos fatos, o que significa a
aplicação, por analogia, do Enunciado n° 106 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal, com dispensa de
ressarcimento, ante a presunção de legalidade dos atos praticados, aliada à boa-fé dos servidores, sem prejuízo
de se promover determinações à Unidade com vistas à imediata cessação dos atos praticados em
desconformidade com a lei (Acórdão n° 16/98 — Plenário - Ata n° 06/98).
V

•

No tocante à extrapolação do orçamento aprovado, destaco, de início, não ter havido
participação do Sr. Bruno Rodolfo Schlemper Júnior, visto que, conforme demonstrado no vol. I, as
antecipações irregulares foram procedidas após o término de seu mandato à frente da UFSC.
Sobre o assunto é importante ter em mente que, conforme evidenciado pelo Ministro Bento
Bugarin no julgamento das contas da Universidade Federal Fluminense relativas ao mesmo exercício
(TC-599.070/93-5), "o orçamento de 1992 foi atípico, no que se refere à administração dos créditos
6
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orçamentários. O orçamento somente foi aprovado no final do ano. As liberações orçamentárias ocorreram
de três em três meses. Tal situação levou os órgãos/entidades da administração pública federal a enfrentar
dificuldades operacionais."
Por tudo isso, e considerando, mais uma vez, o posicionamento adotado por este Tribunal em
situações análogas, entendo devam ser relevadas tais ocorrências nos presentes autos.
VI
Por fim, e antes de submeter formalmente meu Voto a este Plenário, formulo um comentário
final que brota naturalmente das questões e das circunstâncias contidas e analisadas neste processo. Quatro
anos e mais foram consumidos em diligências e indagações, por parte das diferentes instâncias do controle,
e na formulação de justificativas e explicações de parte dos responsáveis, culminando com a avaliação
minuciosa das razões e contra-razões, como é próprio do contraditório. Tudo incidindo sobre uma longa série
de quesitos.
De um lado, os questionamentos suscitados pelo controle se justificam - e não podem ser
criticados - porque de fato a maioria dos itens arrolados configura infrações a normas vigentes. De outro lado,
conclui-se agora que, também na maioria dos casos, os gestores não merecem condenação, porque ou os fatos
constituem as chamadas "falhas formais" ou as circunstâncias que envolveram o acontecido atenuam sua
responsabilidade.
Mais ainda, entretanto, está claro que todo esse conjunto de problemas resulta da equivocada
imposição, às Universidades, de normas e regulamentos administrativos especiosos, que parecem à primeira
vista justificados por seus propósitos moralizadores e assecuratórios da austeridade de gestão, mas que na
verdade somente resultam em criar obstáculos irritantes e irracionais ao bom funcionamento das entidades
federais de ensino superior.
Consta dos autos extenso e minucioso relatório de gestão do reitor da Universidade, no qual
se descrevem, se analisam e se comparam os programas executados na atividade docente, de graduação e pósgraduação. O relatório contém amplo material estatístico e informativo sobre a estrutura de organização, os
procedimentos, metas, objetivos e progressos alcançados pela UFSC no exercício de 1992, e se comentam os
resultados obtidos e as perspectivas de desenvolvimento futuro das atividades da entidade.
Entretanto, essa matéria sequer foi objeto de análise pelas instâncias técnicas do controle
interno ou externo. Em vista da bizantina legislação vigente, o processo de prestação de contas acaba por
exaurir-se na verificação estrita do grau de cumprimento de minuciosas prescrições administrativas, hoje
obrigatórias para todos os órgãos e entidades públicas, e que transformam a tarefa do gestor numa
despropositada gincana de obstáculos.
Não só no caso das Universidades, mas sobretudo nele, o regime legal e regulamentar
administrativo deveria conferir muito mais ampla liberdade discricionária aos administradores. As regras
específicas de aplicação dos recursos que lhes são confiados deveriam ser formuladas, direta e exclusivamente,
por instância própria da Escola, tal como, por exemplo, seu Conselho de Administração, ao qual a lei deveria
delegar competência para estabelecer procedimentos e parâmetros de gestão adequados às peculiaridades da
entidade, e jungidos apenas aos princípios básicos da Constituição, em especial no seu art. 37.
Não consigo vislumbrar fundamento racional na idéia de impor genericamente, aos reitores e
pró-reitores das Universidades, minuciosíssimas normas sobre forma, oportunidade, métodos e valores de
processamento e de pagamento de gratificações, diárias, despesas do quotidiano e quejandas, da entidade. E
muito menos encontro cabimento no exercício de um controle voltado exclusivamente para esta verificação
estrita da observância de tais regulamentos, tão pouco justificados e justificáveis. É pois com declarado
constrangimento, por força da legislação vigente, que testemunho e participo deste tipo de fiscalização e de
julgamento, esperando entretanto que o Governo da República - Executivo e Legislativo - promova com
urgência a revisão do regime administrativo das Universidades, conferindo a seus gestores o assinalado maior
grau de autonomia.
7
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Analisadas as contas da Universidade Federal de Santa Catarina sob o enfoque ora apresentado,
entendo que, no essencial, as falhas verificadas no exercício de 1992 se revestem de caráter meramente formal,
ou tiveram início em exercícios anteriores e foram comuns também a outras universidades brasileiras, não
apresentando vício que as maculasse de irregularidade.
Assim, acolho parcialmente os Pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público e VOTO
por que o Tribunal adote o ACÓRDÃO que ora submeto à apreciação do Plenário.
Sala das Sessões, em 05 de agosto de 1998.

Carlos Áy4Ia Álvares da Silva
Ministro Relator

'e
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Processo n° TC-674.041/93-3, com 1 volume (Anexos: TC-650.533/91-7, TC-650.139/92-5 e TC650.100/92-1).
Classe de Assunto: IV - Prestação de Contas - exercício de 1992.
Responsáveis: Bruno Rodolfo Schlemper Júnior (período de 01/01 a 14/04/1992) e Antônio Diomário de
Queiroz (período de 15/04 a 31/12/1992), ex-Reitores.
Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representantes do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha, Subprocurador-Geral, e De Cristina
Machado da Costa e Silva, Procuradora.
Unidade Técnica: Secex/SC.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas, relativas ao exercício de
1992, da Universidade Federal de Santa Catarina/UFSC.
Considerando que o Órgão de Controle Interno certificou a irregularidade das presentes contas,
tendo a autoridade ministerial se pronunciado de acordo;
Considerando que os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal
são no sentido de serem julgadas irregulares as presentes contas e aplicada aos responsáveis a multa
regimental, fazendo-se as determinações cabíveis;
Considerando que o início das práticas inquinadas de ilegalidade remonta a exercícios
anteriores ao que ora se analisa;
Considerando a presunção de boa-fé dos beneficiados;
Considerando que as demais falhas revestem-se de caráter meramente formal, passíveis de
correção mediante a aplicação de determinações à Unidade; e
Considerando a necessidade de se efetuar determinações à Unidade, visando à correção das
impropriedades verificadas, de forma a prevenir a ocorrência de outras semelhantes, na forma prevista no art.
18 da Lei n° 8.443/92;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário,
ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II,
da Lei n° 8.443/92, em:
8.1. julgar as presentes contas regulares, com ressalvas, e dar quitação aos responsáveis (item 3 supra);
8.2. determinar à UFSC que:
providencie o desconto em folha do valor mensal, previsto no art.14 do Decreto n° 980/93, devido
pelos servidores ocupantes de imóvel funcional, e informe a este Tribunal o andamento das ações ajuizadas
para a recuperação dos imóveis residenciais ocupados sem ônus por servidores daquela autarquia, bem como
as demais medidas adotadas para a regularização da situação;
observe fielmente o disposto na Lei n° 8.666/93 com relação a futuros procedimentos licitatórios, de
maneira a evitar a ocorrência das impropriedades relatadas nos itens 23 a 26 do Relatório Ciset/MEC, n°
149/93;
atente para a vedação imposta à realização de despesa ou assunção de obrigações diretas que excedam
os créditos orçamentários aprovados (art. 167, inciso II, da Constituição Federal);
atente para o cumprimento do contido no Acórdão n° 202/93 - Segunda Câmara - Ata n° 32/93, deste
Tribunal, especialmente no que toca ao pagamento de complementação salarial a engenheiros.
promova de imediato, caso ainda não o tenha feito, a adequação do número de funções FG e CD aos
quantitativos oficialmente autorizados pelo MEC, conforme Decisão n° 309/92 - Plenário - Ata n° 28/92,
deste Tribunal;
O observe que, para os servidores que exerciam funções de confiança (FC) antes do advento da Lei n°
8.168/91 e que continuaram no exercício dos cargos de direção (CD) e funções gratificadas (FG) resultantes
de sua transformação, os valores pagos a título de retribuição deverão ser calculados com base no valor das
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funç ões de confiança (FC) transformadas, tornando desnecessário o pagamento da vantagem individual;
atente para o contido na Lei n° 8.958/94 em seu relacionamento com fundações de apoio constituídas
em seu âmbito;
proceda ao efetivo controle do gasto de combustível por veículo, de modo a respeitar a cota estipulada
pela CSG/MEC;
adote providências para efetuar o controle de bens móveis e imóveis, inclusive quanto à atualização
dos termos de responsabilidade, observando o disposto nos arts. 94, 95 e 96 da Lei n° 4.320/64, art. 87 do
Decreto-lei n° 200/67, IN/Sedap n° 205/88 e Decreto n° 99.658/90; e
8.3. remeter à Ciset/MEC cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam,
para que faça constar, nas próximas contas da UFSC, a verificação do cumprimento das determinações ora
emanadas.
Ata n° 31/98-Plenário.
Data da Sessão: 05/08/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugaiin e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

1,(4(26/1
A TON ALENCAR ROl IGUES
Procurador-Ger
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GRUPO II— CLASSE V — Plenário
TC-250.450/97-6
Natureza: Relatório de Auditoria
Unidade: Prefeitura Municipal de Sobradinho/BA
Responsáveis: Hamilton Pereira de Souza Filho — CPF
221.117.514-72 (falecido — Prefeito entre 02.01.93 e
13.11.96); Guilherme Tomás de Araújo — CPF
048.988.514-72 (Prefeito entre 14.11.96 e 31.12.96); e
Luiz Berti Tomás Sanjuan — CPF 146.375.535-04 (atual
Prefeito).
Ementa: Relatório de Auditoria. Audiência dos
responsáveis sobre supostas irregularidades. Acatamento
parcial das justificativas apresentadas pelos gestores.
Conversão dos autos em TCE. Autorização para a citação
dos responsáveis. Determinações. Expedição de
comunicações às CISETs de diversos Ministérios.
RELATÓRIO
Tratam os presentes autos de auditoria realizada pela SECEX/BA na Prefeitura Municipal de
Sobradinho/BA, no período de 19 a 21.05.97, abrangendo atos administrativos nas áreas de convênios,
acordos, ajustes, Fundo Especial, royalties do petróleo'.e Sistema Único de Saúde - SUS, praticados entre
02.01.96 e 21.03.97, que resultou no relatório delfls. 1/14. ,•
Acatando proposição da equipe de auditoria, 'determinei, mediante despacho de fl. 279, a
promoção de audiências dos Senhores Guilherme, 'Tomás de Araújo e Luiz Berti Tomás Sanjuan,
respectivamente ex e atual Prefeito, quanto aos fatos elencados às fls. 12/4.
Parecer da Unidade Técnica
Em resposta às citadas audiências, os responsáveis encaminharam à SECEX/BA os elementos de
fls. 284/331, que mereceram daquela Unidade Técnica a seguinte análise (verbis).
ft

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO EX-PREFEITO, Sr. Guilherme
Tomás de Araújo
SUS - Sistema Único de Saúde
a.1) extravio do Livro de Atas do Conselho Municipal de Saúde;
(..) o responsável alega que não lhe interessava extraviar o referido Livro, já que este
'(.) serve apenas para um controle interno, registrar todos os atos relativos aos trabalhos
executados, reuniões etc.'
Cumpre-nos ressaltar que as considerações constantes dos itens 6 a 8 abaixo fazem-se
necessárias em face do papel didático - e não única e meramente punitivo - que o TCU
desempenha.
O registro das ações promovidas pelo Conselho Municipal de Saúde em Livro de Atas
•/ não é formalidade prescindível, como faz entender o Sr. Guilherme Tomás de Araújo. Afinal, os
agentes públicos são obrigados a demonstrar a regular aplicação dos recursos públicos,
consoante preceitua o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal,verbis:
'Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.'
O Tribunal, em diversas vezes (a respeito ver, por exemplo o Acórdão 11/97 do Plenário Ata 04/97; e o Acórdão 87/97 da 2 ' Câmara - Ata 07/97), deliberou no sentido de que o ônus da
prova da boa e regular aplicação dos recursos públicos cabe ao gestor. Neste caso específico,
Min-mv_118 \C: \ Votos98\250450-97-6.doc
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não basta a simples declaração do responsável de que geriu os recursos de forma adequada, e
que não tinha nenhum interesse no extravio do Livro de Atas - é necessário que esta declaração
esteja embasada em provas documentais.
Sem acesso ao Livro de Atas, a Equipe de Auditoria ficou impossibilitada de verificar se o
Conselho Municipal de Saúde desempenhou a contento suas atribuições, as quais se inserem no
contexto do SUS - Sistema Único de Saúde (artigos 23, inciso II; e 198 da Constituição Federal).
Saliente-se que, dentre estas atribuições, uma das principais é a fiscalização da movimentação
dos recursos do SUS (Lei n° 8.080/90, artigo 33).
Conforme se observa na cópia da Ata inserida às fls. 33/34, a atual Administração abriu
novo Livro de Atas em 03/04/97, face ao extravio do anterior e informou o desaparecimento do
Livro de Atas aos Srs. Delegado de Polícia e Presidente da Câmara Municipal (v. fls. 34, 36 e
37).
a.2) falta de comprovação da aplicação dos recursos correspondentes ao cheque n°
309.363, debitado em 09/12/96 na conta corrente n° 30.462-X, da Agência 069-8 do
Banco do Brasil em Juazeiro/BA, no valor de R$ 21.900,00, contrariando os arts. 16
e 21 da IN-STN /02/93;
Justificativa:
'a.2 Quanto à comprovação da aplicação dos recursos correspondentes ao cheque 309.363, da
conta SUS, temos a informar que destinou-se ao pagamento dos agentes de Saúde e Plantonista.
E todos os documentos encontram-se no setor contábil da Prefeitura, e registrados no livro da
tesouraria.'
Novamente o Sr. Guilherme Tomás de Araújo faz afirmações sem apresentar provas
11.
documentais. Conforme bem demonstram os Atos de Requisição n° 04/97 01. 29) e n° 05/97 (fl.
71) da Equipe de Auditoria, os documentos em questão não foram fornecidos pela Administração
Municipal por ocasião da Auditoria.
FUNDO ESPECIAL (Lei 7.525/86)
a.3) ausência dos documentos comprobatórios das despesas realizadas com os recursos
relativos ao cheque ri.° 387.465, debitado em 05/12/96 na conta corrente n.° 25.539-4 da
Agência 069-8 do Banco do Brasil em Juazeiro/BA, no valor de R$ 234,00, em desacordo
com o que determina a Resolução TCU n.° 229/87, em seu Art. 5°;
Justificativa:
`a.3 Quanto à ausência de comprovação das despesas relativas ao cheque n° 387.465, conta do
Fundo Especial de Participação, no valor de R$ 234,00, informou que foi despesa contraída
obedecendo à resolução 229/87, e que seus registros encontram-se na tesouraria do município.'
13. Mais uma vez o ex-Prefeito alega que a despesa foi contraída obedecendo às normas
(Resolução 229/87), sem entretanto apresentar provas documentais. Tampouco procede a
alegação de que os documentos encontram-se na tesouraria do Município, visto que não foram
fornecidos à Equipe de Auditoria, conforme atesta o Ato de Requisição n°01/97 (/1 21).
a.4) ausência do Registro Auxiliar previsto no Art 4° da Resolução TCU n.° 229/87;
14. Entendemos que o responsável não comprovou a existência de Registro Contábil Auxiliar,
descumprindo as disposições dos artigos 4° e 5° da Resolução TCU n°229/87. O mesmo ocorreu
em relação ao atual prefeito, conforme se verifica do item `e', folha 11, do presente Relatório de
Auditoria.
Contrato de Repasse tr.° 154/MPO/CEF/96 (PASS)
a. 5) não comprovação da aplicação de parcela da contrapartida da Prefeitura, no valor de
R$ 14.491,88, conforme previsto na Cláusula Quarta, item 4.2, do Termo de Contrato de
Repasse n.° 154/MPO/CEF/96;
ausência do projeto básico de que trata o item 5.1 da Cláusula Quinta do Termo de
Contrato de Repasse n.° 154/MPO/CEF/96;
pagamento da Nota Fiscal n.° 038, emitida em 22/01/97 pela Construtora Gautama
Ltda., no valor de R$ 150.281,15, através do cheque tr.° 000.007, a débito da conta corrente
n.° 063-4 da Agência 080-9 da Caixa Econômica Federal, em 06/02/97, portanto
posteriormente ao término da vigência do Contrato de Repasse n.° 154/MPO/CEF/96,
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26/11/96, contrariando a IN-STN/02/93 em seu Art. 8°, V;
a. 8) falta de comprovação do atingimento do objeto conveniado, ante a ausência do Termo
de Aceitação Definitiva da Obra, do Projeto Básico, e da existência de esgoto a céu aberto
nas Quadras 22 e 24 da Vila São Joaquim;
Afirma o responsável, em suas justificativas, que não houve desobediência ao instrumento
contratual, uma vez que 'o pagamento a título de contrapartida dar-se-á no final da obra'.
Quanto à ausência de projeto básico (a.6), resumiu-se a afirmar. 'Idem ..., item anterior ', do que
se deduz que o projeto básico seria apresentado até o final da obra.
No que se refere ao pagamento registrado no item `a.7' em epígrafe, afirmou o
responsável ter sido o mesmo efetuado na gestão que lhe sucedera (1997), e que a execução por
parte da empresa ultrapassou a vigência do Contrato de Repasse, em razão da não conclusão da
obra. Quanto ao item `a.8' em epígrafe, afirmou o responsável: 'Idem ..., item anterior '. Anexou
ainda os extratos da conta 063-4, mantida na CEF (fls. 328 e 329, no centro do papel).
As justificativas do responsável resumem-se ao fato de não estar a obra concluída. No
entanto, o Contrato de Repasse n.° 154/MPO/CEF/96 somente deveria viger até 26/11/96, não
tendo sido apresentado qualquer termo aditivo.
Convênio n.° 035/95 (Adutora da Serra da Batateira)
a.9) ausência dos documentos comprobatórios das despesas realizadas com recursos
transferidos à Prefeitura Municipal de Sobradinho/I3A por força do Convênio n.° 035/95,
relativos aos seguintes cheques emitidos a débito da conta corrente n.° 32.155-9 da Agência
069-8 do Banco do Brasil contrariando os Arts. 16 e 21 da IN-STN /02/93:
CHEQUE
Debitado em
Valor (R$)
Número Emissão
04/12/96
R$ 911,24
ND
366.955
23/12/96
R$135.934,70
20/12/96
366.959
23/12/96
R$164.065,30
20/12/96
366.960
ND: Não determinada.
No que se refere ao cheque n°366955, no valor de R$ 911,24, o responsável afirmou ser
relativo à fatura n° 013 da Construtora Gautama Ltda. e anexou uma via da Nota Fiscal Fatura
(fl. 327). Acatamos a justificativa apresentada pelo responsável, relativamente a este cheque.
Quanto aos cheques n° 366959 e 366960 em epígrafe, afirmou o responsável terem sido
eles sacados da conta do Banco do Brasil e utilizados no pagamento de salários e décimo
terceiro, informando que a transferência do total de R$ 300.000,00 para a conta corrente da
Prefeitura foi efetuada diante da concordância do atual gestor em assumir este valor 'em restos a
pagar '.
Em 08/05/97, foi intentada AÇÃO JUDICIAL pelo Município de Sobradinho contra o exprefeito, Sr. Guilherme Tomás Araújo e contra o Ex-Secretário Municipal de Administração e
Finanças, Sr. Francisco Patriota de Souza (fls. 244 a 250), visando o ressarcimento dos R$
300.000,00 supracitados ao Tesouro Nacional.
ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO ATUAL PREFEITO, Sr. Luiz
Berti Tomás Sanivan
SUS - Sistema Único de Saúde
b. 1) execução de obras no Posto Médico 'Q. N/24' (cujos serviços foram pagos à Construtora
Moura Ltda., com recursos provenientes do SUS, através do cheque n° 000.016, no valor de
R$ 3.332,00, debitado em 24/02/97 na conta corrente n.° 30.462-X da Agência 069-8 do
Banco do Brasil) sem que fosse realizado o pertinente certame licitatório previsto no art. 2°
da Lei n.° 8.666/93;
O responsável alegou que estava isento de realizar licitação, uma vez que a despesa com
a obra estava no limite de R$ 7.677,13.
Não se trata, na verdade, de isenção de licitação, mas sim de 'Licitação Dispensável',
prevista no inciso I do art. 24 da Lei n° 8.666/93.
Acatamos as justificativas do responsável, ressalvando que a dispensa de licitação não o
exime de comprovar a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, por meio de
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documentos, em obediência à previsão do art. 3° da Lei n° 8.666/93.
FUNDO ESPECIAL (Lei 7.525/86)
b.2) não aplicação, em despesa legalmente prevista ou no mercado financeiro, dos
recursos federais transferidos à Prefeitura Municipal de Sobradinho/BA a título do
Fundo Especial de que trata a Lei n.° 7.525/86, no montante de R$ 1.536,72, conforme
saldo bancário da conta corrente n." 25.539-4 da Agência 069-8 do Banco do Brasil em
10/04/97;
Alegou
o responsável que a não aplicação não significa desrespeito às normas federais.
24.
Enviou ainda os extratos da conta corrente especifica (fls. 298/299).
Verifica-se, dos extratos da conta do FEP n° 25.539-4, que os recursos repassados não
25.
foram utilizados nos fins devidos, nem sequer aplicados no mercado financeiro, permanecendo na
conta corrente. Trata-se de inobservância do disposto no art. 70 da Lei n° 7.525/86, bem como da
previsão do art. 6° da Resolução TCU n° 229/87.
Contrato de Repasse tr.° 154/MPO/CEF/96 (PASS)
b.3) ausência do projeto básico de que trata o item 5.1 da Cláusula Quinta do termo de
Contrato de Repasse n.° 154/MPO/CEF/96;
No que se refere ao subitem '1).3' em epígrafe, o responsável resumiu-se a encaminhar o
26.
'Projeto Básico de Esgotamento Sanitário do Município de Sobradinho' (fls. 300 a 314).
27. O Projeto Básico deveria acompanhar o processo referente à respectiva Licitação, o que
não se verificou. Houve, assim, descumprimento do previsto no inciso 1, sS' 2°, art. 40 da Lei n°
8.666/93.
b.4) pagamento da Nota Fiscal tr.° 038, emitida em 22/01/97 pela Construtora Gautama
Ltda., no valor de R$ 150.281,15, através do cheque tr.° 000.007, a débito da conta corrente
n.° 063-4 da Agência 080-9 da Caixa Econômica Federal, em data (06/02/97) posterior ao
término da vigência do Contrato de Repasse n.° 154/MPO/CEF/96, 26/11/96, contrariando a
IN-STN/02/93 em seu Art. 8 0, V;
Deduzimos que o responsável pretendeu alegar que o citado pagamento deu-se em razão
28.
da conclusão da obra ter-se estendido além da data prevista. Trata-se de dedução, pois, ao invés
de justificar coerentemente os questionamentos efetuados, em cumprimento à determinação do
Exmo. Ministro-Relator, o responsável passou a interrogar o TCU
O responsável não apresentou qualquer termo aditivo do contrato, nem qualquer
29.
comprovação do término da obra.
b. 5) não apresentação do extrato bancário da conta corrente n.° 063-4 da Agência 080-9 da
Caixa Econômica Federal, correspondente ao período entre 17/10/96 e 31/12/96, afrontando
o Art. 42 da Lei rt.° 8.443/92;
30. Estes documentos relativos ao Contrato de Repasse n° 154/MPO/CEF/96 foram
solicitados pela Equipe de Auditoria por meio dos Atos de Requisição n° 01/97 (fls. 21/22) e n°
05/97 (fl. 71), mas o responsável não justificou a não apresentação deles por ocasião da
Auditoria, o que também ocorreu em relação à irregularidade apontada no item `b.3'.
31. O responsável enviou os extratos de folhas 315 a 317 e 319, além do documento de folha
318, porém nenhum deles evidencia a movimentação da conta corrente n° 063-4, Ag 080-9 da
CEF, no período questionado.
b.6) ausência de comprovação da aplicação dos recursos correspondentes ao saldo existente
na conta corrente n." 063-4 da Agência 080-9 da Caixa Econômica Federal em 24/01/97, R$
186.918,85, e do eventual saldo de aplicação financeira, contrariando o que determina a INSTN/02/93 em seus Arts. 16 e21;
Em justificativa à falha em epígrafe, o responsável informou que 'o saldo de R$
32.
186.918,85 da conta 063-4 da CEF estava bloqueado e não em aplicação'. Enviou o documento
de fl. 318 e extratos de folhas 315 a 317 e 319.
Pode-se verificar, do documento de folha 318, que o valor em epígrafe foi sacado por
33.
meio do cheque n°008, em 25/03/97, sem qualquer comprovação do fim no qual foi aplicado.
O que a equipe de auditoria questionou foi a aplicação dos recursos no objeto do
34.
convênio e o eventual saldo de aplicação financeira. É o que se verifica dos itens 37 a 39 do
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Relatório de Auditoria (fl. 10). Assim, não justificou o responsável a aplicação dos recursos
questionados.
b.7) falta de comprovação do atingimento do objeto conveniado, ante a ausência do Termo
de Aceitação Definitiva da Obra, do Projeto Básico, e da existência de esgoto a céu aberto
nas Quadras 22 e 24 da Vila São Joaquim;
O responsável alegou não ser possível a apresentação de comprovação de aceitação da
obra por faltar pagamento de contrapartida da mesma.
As constatações feitas pela equipe de auditoria, em parte registradas no levantamento
fotográfico constante destes autos, e a análise das justificativas de ambos os responsáveis levam
a crer que, de fato, o objeto do convênio não foi atingido.
Convênio 11. 0 5181/96 (FNDE)
6.8) não apresentação do extrato bancário da conta corrente n.° 32.244-X, da Agência 069-8
do Banco do Brasil, relativo ao período de 02/05/96 à 20/05/97, solicitado no Ato de
Requisição n.° 05/97, de 20/05/97, infringindo o disposto no Art. 42 da Lei n.° 8.443/92;
O responsável enviou o extrato de fl. 330, alegando que não houve qualquer movimento
até 30/10/96.
Uma vez que as constatações da equipe de auditoria revelam a execução do objeto do
convênio, conforme registrado no item 28 do Relatório de Auditoria ffl. 06), acatamos as
justificativas do responsável.
Feitas as análises acima, o AFCE responsável pela instrução do feito assim concluiu:
Subitens 'a. l' e `a.2'
Considerando-se a não comprovação da movimentação dos recursos do SUS, em razão
da não apresentação do Livro de Atas do Conselho Municipal de Saúde, bem como a omissão do
ex-Prefeito na comprovação da aplicação dos recursos relativos ao cheque n° 309.363,
descumprindo as disposições do parágrafo único do art. 17 e caput do art. 22 da IN/STN 003/93,
além do previsto no art. 21 da IN/ST1V 002/93, entendemos que o encaminhamento mais
adequado é a transformação do presente Relatório de Auditoria em Tomada de Contas Especial
para fins de citação do responsável.
Face ao disposto no artigo 4° da Lei n° 8.689/93, os recursos em comento deverão ser
restituídos ao Fundo Nacional de Saúde.
Subitem `a.3'
Tendo sido configurado o débito face à não apresentação da comprovação das despesas
relativas ao cheque n° 387.465, proveniente de recursos do FEP, o encaminhamento a ser dado
seria transformar o presente processo em Tomada de Contas Especial para fins de citação do
responsável, conforme dispõe o artigo 31, inciso IV da IN/TCU n° 09/95.
Não obstante, considerando-se que o valor do provável débito (R$ 234,00) tornará o
custo da cobrança maior que o valor do ressarcimento, e tendo em vista o disposto no artigo 93
da Lei n°8.443/92, entendemos inoportuna a citação do responsável.
Subitem `a.4'
Considerando que a ausência do Registro Auxiliar previsto no art. 4° da Resolução TCU
n° 229/87 representa falha de caráter formal, que se repetiu na gestão seguinte e será objeto de
determinação ao atual Prefeito, entendemos inoportuna a adoção de qualquer medida em
relação ao ex-prefeito.
Subitem `b.1'
Acatamos as justificativas do responsável, conforme exposto nos itens 21 a 23 desta
instrução.
Subitem `b.2'
Pela inobservância do disposto no art. 70 da Lei n° 7.525/86, bem como da previsão do
art. 6° da Resolução TCU n° 229/87, é cabível determinação ao responsável.
Subitens 'a. 5' a `a.8' e '6.3' a '6.7'
As irregularidades apontadas nos subitens `a.5' a `a.8'; e 'b.3' a `b.7' (fls. 13/14) são
todas relativas ao Contrato de Repasse n° 154~0/CEF/96, tendo como objeto a execução do

•

•
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'Esgotamento Sanitário e Estação de Tratamento na Vila de São Joaquim', obra integrante do
Programa Ação Social em Saneamento - PASS (v. fls. 09/10, itens 32/41).
Subi/em `a.5'
Considerando-se que a obra não havia sido concluída por ocasião da auditoria (item 41,
fl. 10), e que a contrapartida (R$ 14.491,88) representa somente 2,5% do valor total previsto
para a obra (R$ 562.000,00 mais a contrapartida - v. item 37, fl. 10), entendemos aceitável a
justificativa apresentada.
Subitens `a.6' e `b.3'
Em se tratando da ausência de projeto básico da obra (subitem `a.6 2, a alegação do Sr.
Guilherme Tomás Araújo não resiste a uma simples análise dos fatos, uma vez que a obra não
poderia ter sido sequer iniciada sem o citado projeto, e nem teria sido possível firmar o Contrato
de Repasse sem a definição do objeto, por meio do projeto básico. Além disso, o atual Prefeito,
Sr. Luiz Berti Tomás Sanjuan, em justificativa à mesma irregularidade (subitem '1).3 ),
encaminhou (/ls. 300/314) cópia do referido Projeto Básico.
É importante salientar que a ausência do referido documento impossibilitou a Equipe de
Auditoria concluir se o que havia sido executado à época correspondia ao objeto pactuado (v.
item 41, fl. 10), razão pela qual entendemos caber determinação à atual Administração
Municipal, no sentido de manter devidamente arquivados os Projetos Básico e Executivos
relativos às obras firmadas com recursos da União.
Subitens `a.7' e '114'
Considerando que a irregularidade do subitem '1).4' é a mesma do subi/em `a.7', e que o
atual Prefeito, Sr. Luiz Berti Tomás Sanjuan, limitou-se a alegar (fl. 285) que o pagamento foi
posterior ao término do Contrato, concluímos que não procedem as justificativas apresentadas.
procedimento correto da Prefeitura seria prorrogar a vigência do Contrato de Repasse,
conforme previa a Cláusula Décima Quarta (fl. 260) do referido instrumento.
No entanto, tendo em conta que a ocorrência em questão é de natureza formal,
entendemos que cabe determinação à Prefeitura, para que fatos de tal natureza não ocorram
novamente.
Subi/em `a.8'
Quanto à irregularidade apontada no subitem `a.8' (falta de comprovação do atingimento
do objeto conveniado, que é a mesma irregularidade apontada no item '1..7 ), entendemos que
não cabe qualquer responsabilidade ao ex-Prefeito, já que a execução da obra ultrapassou a sua
gestão, sendo continuada pelo Prefeito sucessor.
Subitem `a.9'
Diante das afirmativas do responsável, dos extratos e da guia de depósito por ele
enviados (f7s. 328 e 329), comprova-se o desvio de recursos do Tesouro Nacional, com evidente
dano ao erário, justificando a conversão do presente processo em Tomada de Contas Especial.
Subitem '6.5'
Considerando que a ausência dos documentos relativos ao Contrato de Repasse n°
154/MPO/CEF/96 prejudicou a análise da execução do objeto conveniado, e que eles não foram
fornecidos à Equipe de Auditoria, mesmo após duas solicitações por escrito, conforme atestam os
itens 39 e 40 (/7. 10) deste Relatório de Auditoria, entendemos cabível a aplicação de multa ao
atual Prefeito, conforme determina o artigo 58, inciso Vida Lei n°8.443/92.
Subitens `b.6' e `b.7'
As justificativas a respeito das irregularidades apontadas nos subitens '1..6' (ausência de
comprovação da aplicação dos recursos repassados à Prefeitura) e `b.7' (falta de comprovação
do atingimento do objeto conveniado), apresentadas pelo Sr. Luiz Berti Tomás Sanjuan, não
merecem ser acatadas, conforme demonstra a análise constante dos itens 32 a 36 desta
instrução.
Tendo em vista que, no Contrato de Repasse n° 154/MPO/CEF/96, ficou plenamente
caracterizado o valor do débito (ver o item 39, fl. 10; e o subitem `b.6', fl. 14), e que a Equipe de
Auditoria identificou o responsável pela irregularidade (os recursos foram sacados na gestão do
atual Prefeito, conforme demonstra o item 38, fl. 10), entendemos que cabe a citação, desde logo,
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do Sr. Luiz Berti Tomás Sanjuan.
Os recursos em questão deverão ser restituídos aos cofres da União, uma vez que a Caixa
Econômica Federal foi mera repassadora dos mesmos, devendo o cálculo da atualização
monetária e dos juros de mora ser feito a partir de 25/03/97, data do saque dos recursos em
questão, conforme comprova o extrato defi. 318 encaminhado pelo próprio responsável.
Subitem
Acatamos as justificativas do responsável, conforme exposto nos itens 37/38 desta
instrução.
CONVERSÃO DO PROCESSO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
Considerando-se que o ex-prefeito não comprovou a regular aplicação dos recursos do
SUS, especificamente aqueles relativos ao cheque n° 309.363, debitado em 09/12/96 na conta
corrente n° 30.462-X da Agência 069-8 do Banco do Brasil em Juazeiro/BA, no valor de R$
21.900,00, conforme relatado nos itens 39/40 desta instrução, entendemos ser devida a
transformação do presente Relatório de Auditoria em Tomada de Contas Especial, para fins de
citação do responsável - Sr. Guilherme Tomás de Araújo (ex-prefeito). Obedecendo ao disposto
no artigo 4° da Lei n°8.689/93, os recursos deverão ser restituídos ao Fundo Nacional de Saúde.
Em razão do exposto nos itens 19, 20 e 53 desta peça instrutória, e tendo em
consideração o conteúdo dos documentos de folhas 244 a 250, aliados à confissão do
responsável (fls. 323/324) de que utilizou os recursos para pagamento de salários e décimo
terceiro, ficou evidenciado o desvio de R$ 300.000,00 do Convênio n° 035/95 (SIAFI n° 134.204),
em 23/12/96, cujo objeto era a Construção da Adutora da Serra da Batateira ff I. 200). Impõe-se,
assim, a conversão do presente processo em Tomada de Contas Especial, em obediência ao
disposto no art. 47 da Lei n°8.443/92, e citação do responsável - Sr. Guilherme Tomás de Araújo
(ex-prefeito).
No que se refere ao Contrato de Repasse n° 154/MPO/CEF/96 - PASS (fl. 252 a 263),
cujo objeto era a realização de ações objetivando 'Esgotamento Sanitário e Estação de
Tratamento na Vila São Joaquim', restou evidenciado que as obras não foram concluídas,
embora a vigência original do contrato fosse até 26/11/96, além de não ter sido comprovada a
aplicação do montante de R$ 186.918, sacados em 25/03/1997 (/l. 318). Assim, as constatações
feitas pela equipe de auditoria no local da realização das obras e as diversas falhas apontadas
em relação à comprovação da regular aplicação dos recursos do citado Contrato justificam a
conversão do presente processo em Tomada de Contas Especial e citação do responsável - Sr.
Luiz Berti Tomás Sanjuan (atual prefeito).
Considerando que foi realizado um único procedimento licitatório pela Prefeitura
Municipal de Sobradinho - Concorrência n° 001/93 (fls. 134° 161), o qual englobava os objetos
do Convênio n° 035/95 (SIAFI n° 134.204) e do Contrato de Repasse n° 154/MPO/CEF/96 PASS, entendemos ser adequada a conversão do presente processo em uma única Tomada de
Contas Especial, promovendo-se: a citação do ex-prefeito, pelas irregularidades descritas nos
itens 59 e 60 supra, cuja responsabilidade lhe é atribuída; a citação do atual prefeito, pela
irregularidade relatada no item 61 supra.'
Ante as conclusões acima, o Analista propôs, com a anuência do Diretor da 3' DT e do Secretário
5.
de Controle Externo (fl. 342 f/v), o seguinte encaminhamento:
"1- converter o presente processo em Tomada de Contas Especial, com fundamento no art. 47 da
Lei n°8.443/92, c/c o art. 197 do Regimento Interno do TCU
II - determinar, desde logo, a CITAÇÃO do responsável abaixo relacionado, nos termos do inciso
II do art. 12 da Lei n° 8443/92, c/c o inciso II, art. 153 do Regimento Interno -TCU, para, no
prazo de quinze dias, a contar da ciência, apresentar defesa ou recolher aos cofres do Fundo
Nacional de Saúde a quantia a seguir discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos
juros de mora, calculados a partir da data especificado até a data do efetivo recolhimento, na
forma prevista na legislação em vigor .•
Responsável: Guilherme Tomás de Araújo.
Origem do débito: Recursos do SUS,
Valor original: R$ 21.900,00, relativos ao cheque n° 309.363, debitado na conta
Min-mv_118\C:\Votos98\250450-97-6.doc
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corrente n°30.462-X, da Agência 069-8 do Banco do Brasil em Juazeiro/BA.
Data da ocorrência: 09/12/1996.
III - determinar, desde logo, a CITAÇÃO dos responsáveis abaixo relacionados, nos termos do
inciso II do art. 12 da Lei n° 8443/92, c/c o inciso II, art. 153 do Regimento Interno -TCU, para,
no prazo de quinze dias, a contar da ciência, apresentarem defesa ou recolherem aos cofres do
Tesouro Nacional as quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas
dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento,
na forma prevista na legislação em vigor :
Responsável: Guilherme Tomás de Araújo.
Origem do débito: Convênio n° 035/95 - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, para Construção da Adutora da Serra da Batateira.
Valor original: R$ 300.000,00, relativa aos dois saques efetuados na conta corrente
específica (n° 32.155-9) do Convênio, da Ag. 069-8 do Banco do Brasil, por meio dos
cheques n° 366.959 (R$ 135.934,70) e n° 366.960 (R$ 164.065,30), cujos valores não
foram utilizados no objeto pactuado.
Data da ocorrência: 23/12/1996.
Responsável: Luiz Berti Tomás Sanjuan.
Origem do débito: Contrato de Repasse n° 154/MPO/CEF/96 - PASS.
Valor original: R$ 186.918,85, relativo ao saque efetuado na conta 006.00.000.063-4, Ag.
Juazeiro/BA, da CEF, por meio do cheque n° 008, sem comprovação da destinação dos
recursos.
Data da ocorrência: 25/03/1997.
IV - determinar ao atual responsável, Sr. Luiz Berti Tomás Sanjuan, ou a quem lhe haja
sucedido, com fulcro no inciso I do art. 43 da Lei n° 8.443/92 e no inciso II do art. 194 do
Regimento Interno do TCU, a adoção das seguintes medidas:
aplicar os recursos recebidos do FEP na realização de despesas previstas no art. 70 da Lei n°
7.525/86, bem como no art. 6° da Resolução TCU n°229/87;
manter registro contábil auxiliar para o controle das receitas e despesas relativas aos
recursos recebidos do Fundo Especial do Petróleo (PEP), além de conservar os respectivos
documentos e comprovantes de pagamento, em estrita observância do disposto nos artigos 4° e 50
da Resolução TCU n° 229/87;
manter devidamente arquivados os projetos básico e executivo, juntamente com o processo de
licitação, observando o disposto no inciso I, § 2°, art. 40 da Lei n°8.666/93;
somente efetuar pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços dentro da vigência dos
respectivos convênios e similares, firmados com o Governo Federal, em estrita observância às
disposições das IN/SIN n° 02/93 e IN/SIN n° 01/97;
V - aplicar a multa prevista no inciso VI, art. 58 da Lei n° 8.443/92 ao atual prefeito - Sr. Luiz
Berti Tomás Sanjuan, em razão da não apresentação dos extratos bancários solicitados
reiteradamente durante a auditoria, relativos ao Contrato de Repasse n° 154/MPO/CEF/96 PASS (conta corrente n.° 063-4 da Agência 080-9 da Caixa Econômica Federal), dificultando a
fiscalização e desrespeitando o art. 42 da mesma Lei;
VI- informar à CISET/Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal
que tramita nesta Corte processo de Tomada de Contas Especial relativo a recursos federais
transferidos ao município de Sobradinho/BA (.);
VII - informar à CISET/Ministério do Planejamento e Orçamento que tramita nesta Corte
processo de Tomada de Contas Especial relativo a recursos federais transferidos ao município de
Sobradinho/BA (..);
VIII - informar à CISET/Ministério da Saúde que tramita nesta Corte processo de Tomada de
Contas Especial relativo a recursos federais transferidos ao município de Sobradinho/BA (..)."
Parecer do Ministério Público
6.

Manifestando-se a meu pedido, mediante despacho de fl. 343, a representante do Ministério
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Público, Procuradora Cristina Machado da Costa e Silva, expressou anuência aos itens I, II, III, IV, VI,
VII e VIII da proposta de encaminhamento da Unidade Técnica, discordando, entretanto, da proposta
constante do item V, referente à aplicação da multa prevista no inciso VI do artigo 58 da Lei n° 8.443/92,
ao Sr. Luiz Berti Tomás Sanjuan, atual Prefeito do Município de Sobradinho/BA, por considerá-la carente
de fundamentação legal, "uma vez que, de acordo com o artigo 42, s ç sç I° e 2° desta mesma lei, a
assinalação de prazo deve ser feita pelo Tribunal, não sendo possível entender-se como ato da Corte a
mera comunicação levada a efeito por seus técnicos, sem a determinação do Colegiado" .
É o Relatório.
VOTO

•

A Auditoria que ora se examina constatou, como mencionado no Relatório precedente, diversas
irregularidades e/ou falhas praticadas nas gestões do atual e do ex-Prefeito de Sobradinho/BA, em
procedimentos administrativos relativos a convênios, acordos, ajustes, Fundo Especial, royalties do
petróleo e Sistema Único de Saúde - SUS, envolvendo recursos federais de diversas fontes.
Ouvidos em audiência, o atual Prefeito e o ex-Mandatário do Município lograram justificar apenas
2.
parcialmente as supostas irregularidades/falhas atribuídas às suas gestões, restando injustificados diversos
pontos elencados no item 4 do Relatório precedente.
Não foram elididas algumas das faltas de caráter formal, praticadas nas gestões de ambos os
responsáveis, acerca das quais a Unidade Técnica propôs, com a anuência do Ministério Público, a
expedição de determinações, a fim de evitar a sua repetição.
Além disso, concluiu a Unidade Técnica, com o endosso da Procuradoria, pela existência de
débito por parte de ambos os gestores, decorrentes da falta de comprovação do uso adequado de recursos
repassados por órgãos do Governo Federal, propondo, conseqüentemente, a conversão do presente
processo em tomada de contas especial para fins de citação e ressarcimento dos valores devidos.
Propugnou a Unidade Técnica, também, pela aplicação de multa ao atual Prefeito, Sr. Luiz Berti
Tomás Sanjuan, em razão da não apresentação de documentos solicitados durante a auditoria de que
tratam os autos, proposição rejeitada pela representante do Ministério Público que entendeu que somente
configuraria a hipótese prevista no inciso VI do art. 58 da Lei n° 8.443/92 o descumprimento de
determinação do próprio Tribunal, por meio de um de seus Colegiados, e não de equipe de auditoria.
Concordo com o posicionamento do Ministério Público, uma vez que, de fato, inexiste amparo
legal para a aplicação da multa conforme proposto. A proposição da Unidade Técnica de instauração de
tomada de contas especial referente ao mesmo contrato dispensa, por sua vez, a fixação de prazo, pelo
Tribunal, para a apresentação do documento solicitado pela equipe de auditoria, já que, quando da
citação, essa oportunidade será novamente aberta ao responsável.
Ante o exposto, acolhendo parcialmente o parecer da Unidade Técnica e na íntegra o do
Ministério Público, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 05 de agosto de 199

Marcos Vinic'os Vilaça
Ministro- elator
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DECISÃO N° 50 /98 — TCU — Plenário
Processo n° TC-250.450/97-6
Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria
Responsáveis: Hamilton Pereira de Souza Filho — CPF 221.117.514-72 (falecido — Prefeito entre
02.01.93 e 13.11.96); Guilherme Tomás de Araújo — CPF 048.988.514-72 (Prefeito entre 14.11.96 e
31.12.96); e Luiz Berti Tomás Sanjuan — CPF 146.375.535-04 (atual Prefeito).
Unidade: Prefeitura Municipal de Sobradinho/BA
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Procuradora Cristina Machado da Costa e Silva
Unidade Técnica: SECEX/BA
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. converter o presente processo em Tomada de Contas Especial, com fundamento no art. 47 da
Lei n° 8.443/92, c/c o art. 197 do Regimento Interno do TCU;
8.2. determinar, desde logo, a CITAÇÃO do responsável abaixo relacionado, nos termos do inciso II
do art. 12 da Lei n° 8.443/92, c/c o inciso II do art. 153 do Regimento Interno/TCU, para, no prazo de
quinze dias, a contar da ciência, apresentar defesa ou recolher aos cofres do Fundo Nacional de Saúde a
quantia a seguir discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a
partir da data especificada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:
Responsável: Guilherme Tomás de Araújo
Origem do débito: Recursos do SUS
Valor original: R$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais), relativos ao cheque n° 309.363,
debitado na conta corrente n° 30.462-X, da Agência 069-8 do Banco do Brasil em Juazeiro/BA, cuja
regular aplicação não restou comprovada, em afronta aos arts. 16 e 21 da IN/STN n° 02/93, então
vigente.
Data da ocorrência: 09/12/1996
8.3. determinar, desde logo, a CITAÇÃO dos responsáveis abaixo relacionados, nos termos do inciso
II do art. 12 da Lei n° 8443/92, c/c o inciso II do art. 153 do Regimento Interno/TCÚ, para, no prazo de
quinze dias, a contar da ciência, apresentarem defesa ou recolherem aos cofres do Tesouro Nacional as
quantias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a
partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em
vigor:
a) Responsável: Guilherme Tomás de Araújo
Origem do débito: Convênio n° 035/95 - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, para Construção da Adutora da Serra da Batateira.
Valor original: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), relativo aos dois saques efetuados na conta
corrente específica (n° 32.155-9) do Convênio, da Ag. 069-8 do Banco do Brasil, por meio dos cheques
n° 366959 (R$ 135.934,70) e n° 366960 (R$ 164.065,30), cujos valores não foram utilizados no objeto
pactuado.
Data da ocorrência: 23/12/1996
b) Responsável: Luiz Berti Tomás Sanjuan
Origem do débito: Contrato de Repasse n° 154/MPO/CEF/96 - PASS
Valor original: R$ 186.918,85 (cento e oitenta e seis mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e cinco
centavos), relativo ao saque efetuado na conta 006.00.000.063-4, Ag. Juazeiro/BA, da CEF, por meio do
cheque n° 008, sem comprovação da destinação dos recursos.
Data da ocorrência: 25/03/1997
8.4. determinar ao Titular da Prefeitura Municipal de Sobradinho/BA, com fulcro no inciso I do art.
43 da Lei n° 8.443/92 e no inciso II do art. 194 do Regimento Interno do TCU, a adoção das seguintes
medidas:
a) aplicar os recursos recebidos do FEP na realização de despesas previstas no art. 7° da Lei n°
7.525/86, bem como no art. 6° da Resolução TCU n° 229/87;
b) manter registro contábil auxiliar para o controle das receitas e despesas relativas aos recursos
recebidos do Fundo Especial do Petróleo (FEP), além de conservar os respectivos documentos e
comprovantes de pagamento, em estrita observância do disposto nos artigos 4° e 5° da Resolução TCU n°
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229/87;
c) manter devidamente arquivados os projetos básico e executivo, juntamente com o processo de
licitação, observando o disposto no inciso I do § 2° do art. 40 da Lei n° 8.666/93;
d) somente efetuar pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços dentro da vigência dos
respectivos convênios e similares, firmados com o Governo Federal, em estrita observância às
disposições das IN/STN n° 02/93 e IN/STN n° 01/97;
8.5. informar às Secretaria de Controle Externo dos Ministérios do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal; do Planejamento e Orçamento; e da Saúde que tramita nesta Corte
processo de Tomada de Contas Especial relativo a recursos federais transferidos ao município de
Sobradinho/BA pelos respectivos Órgãos.
Ata n° 31/98-Plenário.
Data da Sessão: 05/08/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

GRUPO II- CLASSE V - PLENÁRIO
TC n2 450.234/97-5
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagens DNER
INTERESSADO: Secretaria de Controle Externo do Estado do Pará SECEX/PA

EMENTA: Representação originária de levantamento de auditoria
realizado nas obras de melhoramento e restauração da Rodovia BR163, Trecho Divisa MT/PA - Santarém, para atendimento ao art. 69 da
Lei n2 9.437/97 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
1998). Diligência. Falhas formais. Determinação ao DNER, com prazo
para cumprimento. Solicitação de informações de unidades do
Ministério Público Federal. Atendimento.

Cuidam os autos de processo constituído pela SECEX/PA, em conformidade com as
orientações fixadas pelo Tribunal, em razão dos indícios de irregularidades detectados durante o
levantamento de auditoria realizado em agosto/97 nas obras de pavimentação da Rodovia BR-163, Trecho
Divisa MT/PA - Santarém, em cumprimento à Decisão s/d-TCU-Plenário (Sigilosa), de 23/7/97, para
atendimento ao art. 69, II, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1998 (Lei n 2 9.473, de
22/7/97)
Por meio do expediente à fl. 1/5, a equipe de auditoria responsável pelo levantamento
supracitado informou que não foram detectadas irregularidades em relação ao Convênio n ° PG-108/94,
firmado entre o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER e o Ministério do Exército/8°
BEC objetivando a execução dos serviços de melhoramento e restauração da BR-163, Trecho Divisa
MT/PA - Santarém, Subtrecho Santarém-Rurópolis.
Entretanto, com relação ao Convênio n ° PG-015/70-99 (5 0 Termo Aditivo do Convênio n°
PG-015/70, firmado entre o DNER e o Ministério do Exército), que subrogou à Secretaria de Transportes
do Estado do Pará - SETRAN/PA os serviços de melhoramento e restauração da BR-163, Trecho Divisa
MT/PA - Santarém, Subtrecho Divisa MT/PA-Entrocamento com a BR-230, a equipe de auditoria
verificou as seguintes impropriedades:
lavratura dos 2° e 3 ° Termos Aditivos (em, respectivamente, 6/10/93 e 31/12/93) após o
término da vigência do respectivo convênio (em 21/9/92);
- ausência de peças essenciais no processo licitatório realizado pela SETRAN/PA
(Concorrência n° 19/90) para a contratação dos serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras
de arte correntes e complementares para os quatro lotes em que foi dividido o subtrecho em epígrafe;
extinção do prazo de vigência dos Contratos n" AJ-0055/91 e AJ-0054/91, celebrados em
13/8/91 entre a SETRAN/PA e as empresas Construtora Norberto Odebrecht e Queiroz Galvão para a
execução dos serviços supracitados nos Lotes 1 e 4;
- não expedição da Ordem de Início dos serviços para os Contratos n" AJ-0056/91 e AJ0057/91, celebrados em 13/8/91 entre a SETRAN/PA e as empresas Estacon Engenharia S/A e Andrade
Gutierrez S/A visando à prestação dos serviços descritos acima nos Lotes 2 e 3.
Diante dessas constatações, a SECEX/PA exarou proposta no sentido de determinar ao
MIN-HGS \DOCUMENTOS \DOCS-45023497
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DNER que promovesse a denúncia do Convênio n ° PG-015/70-99, tendo em vista a extinção do seu prazo
em 21/9/92, e à SETRAN/PA que promovesse a resilição dos Contratos nos AJ-0054/91, M-0055/91, AJ0056/91 e AJ-0057/91.
Em cumprimento ao Despacho por mim exarado em 27/10/97 (fl. 65), o presente processo
foi restituído à SECEX/PA para que solicitasse ao Diretor-Geral do DNER informações acerca das
medidas adotadas em relação ao Convênio n ° PG-015/70-99, ante a conclusão constante do relatório
produzido em 20/6/97 (cópia às fls. 36/48) pela Procuradora daquela Autarquia, Dra. Maurina Campos
Lima.
Em resposta, o DNER encaminhou ao Tribunal o OF. 2° DRF/DNER n° 1214 (fl. 67) por
meio do qual apenas noticia a lavratura, em 9/9/97, da Apostila de Denúncia ao Convênio n ° PG-015/70 e
todos os seus aditivos, com fundamento legal na sua cláusula Décima Primeira e no art. 116 da Lei n°
8.666/93, sem fazer qualquer referência ao relatório elaborado no âmbito de sua Procuradoria.
Instruindo novamente os autos (fls. 81/82), a Unidade Técnica verificou, por meio de
consulta ao Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, que, em razão do 2° Termo Aditivo
ao Convênio n° PG-015/70-99 (fls. 32/33), foram repassados à SETRAN/PA os valores discriminados na
tabela à fl. 82 da instrução. Já quanto ao 3° Termo Aditivo ao referido convênio (fls. 34/25), a Unidade
Técnica verificou que não há no SIAFI qualquer registro de recursos transferidos ao Governo do Estado
do Pará por conta desse instrumento.
Concluindo, a Unidade Técnica sugere:
- manter a proposta exarada anteriormente quanto à resilição dos contratos celebrados pelo
SETRAN/PA para a execução dos serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, obras de arte
correntes e complementares nos lotes 1 a 4 do Subtrecho Divisa MT/PA — Entrocamento com a BR-230,
tendo em vista a inexistência de peças essenciais no respectivo processo licitatório (Concorrência n° 19/90)
e a lavratura da Apostila de Denúncia ao Convênio n ° PG-015/70;
- determinar ao Diretor-Geral do DNER que adote, se ainda não o fez, as providências
necessárias quanto ao recebimento do objeto do Convênio n° PG-015/70-99, bem como quanto ao
ressarcimento por parte da SETRAN/PA dos recursos recebidos em razão do seu 2° Termo Aditivo, tendo
em vista a sua celebração em data posterior à vigência do referido convênio.
Em cumprimento à determinação exarada por mim, foram juntados aos presentes autos os
processos TC n° 1.912/98-4 e TC n° 450.041/98-0, ambos referentes a solicitações de relato, com
documentação comprobatória, sobre as irregularidades constatadas no levantamento realizado pelo
Tribunal nas obras objeto de análise no presente processo e nas relativas à implantação da linha de
transmissão Tucuruí — Rurópolis, sob a responsabilidade da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. —
ELETRONORTE, formuladas, respectivamente, pelo Sr. Eitel Santiago de Brito Pereira, SubprocuradorGeral da República - Coordenador da 5 Câmara de Coordenação e Revisão (Patrimônio Público e Social),
e pelo Sr. Felício Pontes Jr., Procurador da República no Município de Santarém/PA.
No tocante à implantação da linha de transmissão Tucuruí - Rurópolis, que não foi objeto
de análise neste processo, consta nos processos supracitados a informação de que a SECEX/PA não
detectou, quanto da realização do levantamento de auditoria em agosto/1997, indícios de irregularidades
na execução da referida obra. Os resultados desse levantamento encontram-se inseridos no TC n 2
9.810/97-8, já encerrado no âmbito deste Tribunal.
É o Relatório.

VOTO

Em 16/12/70, o Ministério dos Transportes, por intermédio do DNER, e o Ministério do
MIN-HGSXDOCUMENTOS\DOCS-45023497
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Exército, por intermédio do extinto Departamento de Produção e Obras - DPO, firmaram entre si o
Convênio para Delegação de Encargos n ° PG-015/70 objetivando a implantação do trecho Cuiabá —
Santarém (antiga BR-165, atual BR-163), com prazo de validade até 31/12/70, renovado automaticamente
até denúncia por qualquer das partes (fls. 21/22).
Por meio do 5 ° Termo de Subrogação Parcial do Convênio de Delegação n ° PG-015/70
(Convênio n° PG-015/70-99), celebrado em 1/9/89, o Ministério do Exército subrogou à SETRAN/PA,
com a interveniência do DNER, a execução dos serviços de melhoramento e restauração da BR-163,
Subtrecho Divisa MT/PA — Entrocamento com a BR-230, continuando sob a responsabilidade do
Ministério do Exército o Subtrecho Santarém - Rurópolis (fls. 28/31)
O trecho subrogado ao Governo do Estado do Pará foi dividido em 4 lotes, tendo a
SETRAN/PA colocado em concorrência pública (Edital n ° 19/90) a execução dos serviços de
terraplanagem, pavimentação, drenagem e obras de arte correntes e complementares nos referidos lotes, da
qual resultou a celebração, em 13/8/91, dos Contratos n°' AJ-0054/91, AJ-0055/91, AJ-0056/91 e AJ0057/91.
No tocante ao Subtrecho Santarém — Rurópolis, a SECEX/PA concluiu pela inexistência de
indícios de irregularidades na execução do respectivo convênio. Segundo a Unidade Técnica, as obras de
melhoramento e restauração desse trecho apresentam desenvolvimento satisfatório, com a pavimentação
de 49 km de rodovia
Entretanto, quanto ao Subtrecho Divisa MT/PA - Entrocamento com a BR-230, a Unidade
Técnica entendeu necessário fazer uma determinação à SETRAN/PA para que promovesse a resilição dos
Contratos ris AJ-0054/91, AJ-0055/91, AJ-0056/91 e AJ-0057/91, tendo em vista a inexistência de peças
essenciais no respectivo processo licitatório.
No meu entendimento, tal determinação se mostra desnecessária pois, com o fim da
vigência do acordo celebrado entre o DNER e o Ministério do Exército (Convênio n° PG-015/70),
ocorrido com a sua denúncia por parte daquela Autarquia em 9/9/97, todos os aditivos a este convênio,
inclusive os contratos deles decorrentes, deixaram de ter eficácia
Ademais, dois desses contratos (AJ-0055/91 e AJ-0054/91, Lotes 1 e 4) já se encontravam
com prazo de validade vencido à data da lavratura da referida denúncia e os serviços relativos aos demais
contratos (AJ-0056/91 e AJ-005791, Lotes 2 e 3) não haviam sido sequer iniciados até aquela data
Discordo, também, da proposta da Unidade Técnica de se determinar ao DNER a adoção
de medidas visando ao ressarcimento, por parte da SETRAN/PA, dos valores recebidos em razão do 2 °
Termo Aditivo ao Convênio n° PG-015/70-99 uma vez que, a princípio, de acordo com o levantamento
realizado pela Unidade Técnica (fls. 7/19), tais recursos foram aplicados no objeto pactuado, mais
especificamente na execução de 25 km de terraplanagem no trecho relativo ao Lote 1 e de 50 km de
terraplanagem no trecho relativo ao Lote 4.
Além disso, afora o ritmo lento das obras, imposto pela ausência de liberação de recursos
financeiros, não foram detectadas quaisquer irregularidades na execução dos serviços supracitados.
Nesse caso, tendo em vista que o termo aditivo supracitado foi formalizado pelo DNER em
0
data posterior ao fim da vigência do referido convênio, bem como o 3 T.A., seria cabível uma
determinação à Autarquia no sentido de que evite a celebração de termos aditivos sem a devida cobertura
contratual.
Ressalto que, ante a necessidade de se verificar se os saldos financeiros porventura
remanescentes dos contratos supracitados foram devidamente devolvidos ao órgão repassador dos
recursos, conforme estabelece o art. 116 da Lei n ° 8.666/93, entendo pertinente uma determinação ao
DNER no sentido de que informe ao Tribunal as medidas adotadas em decorrência da lavratura da
denúncia ao Convênio n° PG-105/70.
Finalmente, visando atender às solicitações inseridas nos processos TC n ° 1.912/98-4 e TC
n° 450 041/98-0, entendo também ser oportuno o encaminhamento às autoridades requisitantes das
MIN-FIGS\ DOCUMENTOSV)OCS-45023497
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informações gerenciais obtidas pela SECEX/PA quando da realização do levantamento de auditoria nas
obras ora analisadas e nas objeto do TC n° 9.810/97-8, disponíveis na SAUDI, bem como de cópia da
decisão proferida nestes autos, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam, para conhecimento.
Ante todo o exposto, Voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alve de Souza, em 05 de agosto
de 1998.

HUMBERTO UIMARÃES
inistro-Relator
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DECISÃO N2 501/98 - TCU - PLENÁRIO
Processo n2 : 450.234/97-5
Classe de Assunto: V - Representação
Interessado: Secretaria de Controle Externo do Estado do Pará — SECEX/PA
Órgão: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/PA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 determinar ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem — DNER que:
8.1.1 informe ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, as medidas adotadas em razão da lavratura
da Apostila de Denúncia ao Convênio para Delegação de Encargos n ° PG-015/70 e todos os seus aditivos,
publicada no D.O.U. em 12/9/97, inclusive no tocante à devolução dos saldos financeiros porventura
remanescentes;
8.1.2 observe rigorosamente os dispositivos da Lei n ° 8.666/93, e demais alterações, especialmente no
que se refere à impossibilidade de celebração de termos aditivos sem a devida cobertura contratual;
8.2 encaminhar ao Sr. Eitel Santiago de Brito Pereira, Subprocurador-Geral da República Coordenador da 5 2 Câmara de Coordenação e Revisão (Patrimônio Público e Social), e ao Sr. Felício
Pontes Jr., Procurador da República no Município de Santarém/PA, cópia das informações gerenciais
obtidas no levantamento de auditoria realizado pela SECEX/PA, em agosto/97, para atendimento ao
disposto no art. 169 da Lei n ° 9.437/97 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1998), nas
obras de implantação da linha de transmissão Tucuruí-Rurópolis e nas obras de melhoramento e
restauração da BR-163, Trecho Divisa MT/PA - Santarém, bem como desta Decisão, acompanhada do
Relatório e Voto que a fundamentam, para conhecimento.
Ata n° 31/98-Plenário.
Data da Sessão: 05/08/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José
Bugarin e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

HUMg O GUIMARÃES SOUTO
Ministro-Relator

-107(

43itne
Sectotásla

Santéta

PlenáTto

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

GRUPO II- CLASSE V — PLENÁRIO
TC 725.151/97-8
NATUREZA: Representação
ENTIDADE. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER,
12° Distrito Rodoviário Federal
INTERESSADA: Secretaria de Controle Externo no Estado do Tocantins
EMENTA: Representação originária de levantamento de auditoria.
Atendimento ao art.69 da Lei n° 9473/97 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 1998). Obtenção de informações
complementares mediante diligência. Não identificação de irregularidades
na obra auditada. Juntada do processo às contas do DNER relativas ao
exercício de 1997.
•

Trata-se de processo constituído pela Secretaria de Controle Externo no Estado do Tocantins
a partir de levantamento de auditoria nas obras realizadas na BR-153/TO, trecho
Vanderlândia/Xambioá/To(Programa de Trabalho 16.088.0537.1204.0913).
Os trabalhos foram executados em cumprimento à Decisão s/n° - Plenário (Sigilosa), de
23.07.97, que determinou a realização de levantamento preliminar em obras selecionadas pela SAUDI, para
atendimento ao art. 69, inciso II, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1998 (Lei n° 9.473,
de 22.07.97).
Tendo em vista o atraso no repasse de recursos por parte do DNER na época em que as obras
foram fiscalizadas, a SECEX/TO, posteriormente, solicitou informações sobre o estágio das obras, em termos
fisicos e financeiros, à Secretaria de Transportes e Obras do Estado do Tocantins e esclarecimentos ao DNER
acerca do descumprimento do Convênio PG-173/96-00 e seus aditivos, no que se refer à transferência de
recursos financeiros.
Atendidas as diligências com os elementos de fls. 10/51 e 57/83, resultou demonstrado que os
repasses de recursos foram regularizados e as obras encontravam-se em ritmo normal de execução. Ante as
novas informações acostadas aos autos, a SECEX/TO sugeriu o arquivamento do processo.
É o Relatório.
VOTO

A constituição do presente processo foi motivada pelo atraso verificado nos repasses de
recursos por parte do DNER, não havendo sido detectadas irregularidades na execução dos serviços ou nos
procedimentos licitatórios
Tendo em vista que as novas informações acostadas aos autos em decorrência de diligência
promovida pela Unidade Técnica demonstraram que o fluxo financeiro foi regularizado e que a obra se
encontra em ritmo normal de execução, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
apreciação deste Plenário.
T C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves Souza, em .05 de agosto de 1998.

HUMB R 1 GUIMARÃES S TO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 502/98 - TCU — PLENÁRIO

Processo n°: TC 725.151/97-8
Classe de Assunto: V - Representação
Interessada: Secretaria de Controle Externo no Estado do Tocantins
Entidade: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, 12° Distrito Rodoviário Federal
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/TO
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE determinar, com fundamento
no art. 194, § 1°, do Regimento Interno deste Tribunal, a juntada do presente processo às contas do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem-DNER relativas ao exercício de 1997, tendo em vista que
o fluxo financeiro do Convênio PG-173/96-00, firmado entre o DNER e a Secretaria de Estado dos
Transportes e Obras de Tocantins, foi regularizado e as obras da BR-153, trecho Vanderlândia/Xambioá-TO,
encontram-se em ritmo normal de execução.
Ata n° 31/98-Plenário.
Data da Sessão: 05/08/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

HUMBE GUIMARÃE SOUTO
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE V - Plenário
-TC- 002.838/97-4
- Natureza: Auditoria Operacional. Capacitação em Avaliação
de Programas Públicos. Programas de Levantamento da
Plataforma Continental - LEPLAC e de Avaliação do Potencial
Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva REVIZEE
Entidade: Secretaria da Comissão Interministerial para os
Recursos do Mar- SECIRM.
Interessado: Tribunal de Contas da União.
- Ementa: Auditoria Operacional. Processo apreciado em
assentada anterior. Correção de erro material. Súmula 145.
Renumeração dos itens da Decisão Plenária n° 447/98.

•
RELATÓRIO
Cuidam os autos do Relatório de Auditoria Operacional realizada pela 3' Secretaria de
Controle Externo - 3' SECEX deste Tribunal junto aos Programas Governamentais de Levantamento da
Plataforma Continental Brasileira - LEPLAC e de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos
na Zona Econômica Exclusiva - REVIZEE, os quais se encontram sob a coordenação da Secretaria da
Comissão Interministerial para os Recursos do Mar- SECIRM.
O Tribunal apreciou o presente processo na Sessão Plenária de 22/07/98, por intermédio
2.
da Decisão n° 447/98 - TCU - Plenário.
Em razão de acolhimento, pelo Relator, de sugestões oferecidas pelos seus pares, durante o
3
julgamento, ocorreram problemas com a numeração dos itens da Decisão, erro material que ora se procura
sanar
A 3' SECEX, diante deste contexto, propõe a correção material da mencionada Decisão,
4
com base na Súmula n° 145.
A manifestação do parquet, prevista no mencionado Enunciado Sumular, poderá, em
favor da economia processual, caso haja o assentimento do seu digno representante, ser colhida
verbalmente nesta oportunidade.
.

VOTO
Diante da necessidade de solucionar a questão supramencionada (numeração indevida dos
itens da Decisão n° 447/98 - TCU - Plenário), acolho a proposta formulada pela Unidade Técnica e Voto
por que o Tribunal adote a deliberação, que ora submeto a este Egrégio Plenário.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 05 de agosto de 1998

•

LINC N MAGAL ÃES DA ROCHA
Ministro-Relator
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DECISÃO N°

503 /98 - TCU - Plenário

Processo n° TC-002.838/97-4.
Classe de Assunto: V- Auditoria Operacional. Capacitação em Avaliação de Programas Públicos.
Programas de Levantamento da Plataforma Continental - LEPLAC e de Avaliação do Potencial
Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva - REVIZEE.
Interessado: Tribunal de Contas da União.
Entidade: Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar - SECIRM.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público:
Unidade Técnica: 3 a SECEX
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE que os itens da
Decisão Plenária n° 447/98, para fins de correção de erro material (Súmula n° 145), passam a ser os
seguintes:
"8.1 - com fulcro no inciso II do art. 194 do Regimento Interno, recomendar aos órgãos, a seguir
especificados, a promoção dos estudos de viabilidade indicados, devendo esta Corte de Contas, no prazo
de 90 dias, ser informada das conclusões alcançadas até então, bem como das providências eventualmente
adotadas;
8.1.1 - ao Ministério da Marinha, quanto a se criar, mesmo estando o Plano de Levantamento da
Plataforma Continental - LEPLAC - em adiantada fase de execução, uma unidade organizacional formal
no âmbito da DHN, que ampare a alocação dos recursos humanos envolvidos no seu implemento,
enquanto perdurarem as atividades a ele relacionadas;
8.1.2 - à Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, aos cuidados de seu coordenador, Exm°
Sr. Ministro de Estado da Marinha, quanto a se:
8.1.2.1 - adequar suficientemente o quantitativo de pessoal envolvido na elaboração da Proposta
Política (Relatório Final) do LEPLAC, a cargo do Comitê Executivo, com vistas a procurar atender aos
prazos estipulados no cronograma de execução do Projeto;
8.1.2.2 - estabelecer plano de acompanhamento passo a passo da confecção da Proposta Política, a
cargo do Comitê Executivo, pelo Grupo de Trabalho Permanente para a Elaboração da Proposta Política
do LEPLAC, de modo a serem tempestivamente delimitados critérios de adequabilidade e oportunidade no tocante à definição de diretrizes e prioridades políticas - necessários ao encaminhamento do
documento em questão;
8.1.2.3 - estipular formalmente a participação da PETROBRÁS em eventuais missões que se fizerem
necessárias à recoleta de dados, cuja disponibilização originária foi por ela viabilizada, especificando sua
participação em ações efetivas ou em assessoramento àquela entidade que vier a executar as ações de
reaquisição ou reprocessamento desses dados;
8.1.2.4 - determinar, dada a relevância econômica e científica das informações levantadas no decorrer
do REVIZEE, e, ainda, considerando os custos inerentes à obtenção de todos esses dados, uma cobrança
de taxa para aqueles que delas se utilizassem comercialmente, ou mesmo, o estabelecimento de
reciprocidades por meio de acordos de cooperação técnica - parcerias com universidades e instituições de
pesquisa - para aqueles que priorizassem o enfoque científico desses dados obtidos;
8.1.3 - ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, quanto à:
8.1.3.1 - criação de uma rubrica orçamentária específica para o Programa de Avaliação do Potencial
Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva - Projeto REVIZEE - no âmbito do
Ministério do Meio Ambiente, de modo a facilitar a contabilização dos custos do projeto e a permitir um
melhor cumprimento do cronograrna de execução, vez que as entidades participantes teriam
conhecimento do montante real de recursos destinados às suas atividades;
8.1.3.2 - proporcionar oportunidade de participação no programa REVIZEE dos Ministérios do
Trabalho, do Planejamento, da Indústria, do Comércio e do Turismo e o das Relações Exteriores, tendo
em vista a vinculação dos interesses de tais pastas com o referido Programa, requerendo, inclusive,
daqueles que acenassem negativamente ao convite, justificativas para a falta de adesão;
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8.1.3.3 - possibilidade de se criar, no programa REVIZEE, um atrativo de recursos externos para o
seu financiamento, por meio de inserção no projeto de um cunho ecológico, haja vista a constante falta de
recursos com que os administradores se deparam, a relevância do Projeto para o levantamento, a
sustentabilidade e preservação da biodiversidade marinha nacional e a factibilidade, afirmada por gestores
do REVIZEE, de a ele se agregar mais esse enfoque;
8.2 - determinar à 3 a SECEX que promova estudos, visando apresentar sugestões ao Relator da
matéria, sobre a possibilidade de aplicação de tratamento igualitário, na forma de retribuição pecuniária,
entre servidores civis e militares embarcados para a realização de campanhas do REVIZEE;
8.3 - determinar à SECON que promova estudos objetivando inserir na análise das contas
governamentais, relativas ao exercício de 1998, a recomendação desta Corte aos órgãos competentes do
Poder Executivo, no sentido de desenvolver sistemática contábil que possibilite, a qualquer momento, a
pronta visualização, tanto por parte dos respectivos gestores quanto pelos agentes de controle, dos custos
totais de cada subprojeto ou subatividade, aí compreendidos, inclusive, os decorrentes do pessoal a eles
alocado, bem como aqueles oriundos da utilização de meios materiais já de propriedade da União, ou
adquiridos por intermédio de outras dotações orçamentárias e com eles compartilhados;
8.4 - com base no § 1° do art. 194 do Regimento Interno, determinar a juntada do presente processo
às contas da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, relativas ao exercício de
1997, para exame em conjunto e em confronto; e
8.5 - autorizar o encaminhamento, às entidades auditadas, de cópia da deliberação ora prolatada,
devidamente acompanhada dos respectivos Relatório, Voto e anexo."
Ata n° 31/98-Plenário.
Data da Sessão: 05/08/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.

•

•

ADHEMAR1ALADINI GHISI
na Presidência

Ministro-Relator
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe VII - Plenário
TC- 001.745/97-2 e 002.058/97-9
Natureza: Representações
Órgão: Ministério Público Federal no Estado de Mato Grosso do
Sul e no Estado do Maranhão
Interessado: Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva - Procurador
Regional dos Direitos do Cidadão e Dr. José Caetano dos Santos
Filho - Procurador Chefe em exercício

•

Ementa: Representações formuladas pelo Ministério Público
Federal no Estado de Mato Grosso do Sul (TC n° 001.745/97-2) e
no Estado do Maranhão (TC n° 002.058/97-9) acerca de
irregularidades na concessão de férias a juízes classistas dos TRT
da 24 e 16 Regiões. Irregularidade comprovada. Entendimento do
STF. de que o juiz classista somente faz jus aos benefIcios e
vantagens que lhe tenham sido expressamente outorgados em
legislação específica. Determinações aos TRT. Determinação ao
TST para rever o teor da Resolução Administrativa n° 386/97.
Encaminhamento de cópia aos Procuradores, aos Presidentes do
TST e TRT. Juntada dos autos às contas dos TRT referentes ao
exercício de 1998 para exame em conjunto.

Cuidam os autos de Representações formuladas pelo Ministério Público Federal no Estado
do Mato Grosso do Sul (TC-001.745/97-2) e no Estado do Maranhão (TC-002.058/97-9), acerca de
irregularidades na concessão de 60 dias de férias a juízes classistas dos Tribunais Regionais do Trabalho
da 24' e 16a Região, com fundamento no art. 66, da Lei Complementar n° 35/79.

•

Adoto como relatório o judicioso e percuciente parecer da lavra do Subprocurador-Geral
2.
Dr. Lucas Rocha Furtado, proferido nos autos do TC-001.745/97-2.
"Cuidam os autos de comunicação formulada pelo Ministério Público Federal, em Mato Grosso
do Sul, recebida como representação na forma prevista no art. 39 da Resolução n° 77/96, acerca da
instauração do inquérito civil público n° 08111.000093/97-79, para apurar a concessão de férias em
dobro aos Juízes Classistas do Tribunal Regional da 24 Região.
Buscando suprimir a ausência de informações necessárias à instrução do processo, a SECEX/IVIS
realizou diligência in /oco, tendo constatado que a instauração do aludido inquérito civil público
decorreu da existência de procedimentos da mesma natureza em outras unidades do Ministério Público
da União (fls. 4/10).
Em decorrência de solicitação efetuada pelo Procurador PAULO THADEU GOMES DA SILVA
(fls. 11 e 13/4), o então Presidente da Corte Trabalhista encaminhou os documentos de fls. 15/8.
Compulsando a documentação fornecida, observa-se que, no período compreendido entre a instalação
do Tribunal até 10/10/95 (alteração do Regimento Interno pela Resolução Administrativa n° 77/95), os
juízes classistas faziam jus a 60 dias de férias por ano de efetivo exercício.
Importante ressaltar o entendimento do Parquet Federal (fl. 3) no sentido de que os juízes
classistas da Justiça do Trabalho não se submetem ao mesmo regime jurídico dos juízes togados,
aplicando-se-lhes tão somente, no que concerne aos beneflcios e vantagens, aqueles "que tenham sido
expressamente outorgados em legislação específica" (STF, mandado de segurança n° 21.466-DF,
relator Ministro CELSO DE MELLO, RTJ 153/151).
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Manifestou a Unidade Técnica sua anuência ao entendimento supra, acrescentando que, em
razão da Lei n° 6.903/81, em seu art. 10, estabelecer que "o juiz classista, enquanto no exercício do
cargo equipara-se ao funcionário público civil da União, para os efeitos da legislação de previdência e
assistência social", a concessão de férias a juízes temporários deveria obedecer o contido no artigo 77
da Lei n° 8.112/90. Propôs, ao final, a realização de inspeção junto ao Eg. TRT da 24a Região, visando
à apuração dos fatos apontados e à identificação dos responsáveis (fls. 19/20).
Ante a autorização do Exmo. Sr. Ministro-Relator (fl. 22), a SECEX/MS procedeu à execução da
inspeção e apresentou, em seguida, o relatório de fls. 23/44, apresentando a relação de todos os juízes
classistas que gozaram 60 (sessenta) dias de férias no período compreendido entre a instalação do TRT
da 24 Região (29.10.92) e a alteração do art. 148 do Regimento Interno (10.10.95).
Nada obstante o exaustivo levantamento levado a efeito pela unidade técnica, restou proposto, ao
final, o não conhecimento da presente representação por falta de preenchimento dos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 6°, inciso XVIII, alínea "c", da Lei Complementar n° 75, de 20.5.93,
de acordo com o deliberado pelo Tribunal na Decisão n° 352/96-TCU-Plenário, de 19.6.96 - Ata n°
24/96, que considerou a matéria em exame inadequada ao exercício de sua competência constitucional.
Sugeriu, alternativamente, a unidade técnica que, caso a decisão fosse no sentido de mandar recolher
os valores pagos a título de férias indevidas dos juízes classistas do TRT - 24' Região, fosse
considerado apenas o período após a data de publicação do acórdão do STF (6.5.94).
Antes deste Parquet manifestar-se acerca da proposta alvitrada pela SECEX/MS, mister
explicitar-se o conteúdo do preceptivo legal mencionado e o teor da Decisão n°352/96 - Plenário.
Reza o art. 6°, inciso XVIII, alínea "c" ; da Lei Complementar n°75/93, verbis:
"Art. 6°. Compete ao Ministério Público da União :
XVIII - representar:
(- • .)
c) ao Tribunal de Contas da União, visando ao exercício das competências deste; (...)."
Quanto à aludida Decisão n° 352/96 - Plenário, releva notar que foi proferida em recurso de
reexame à Decisão n° 438/95 - Plenário (Ata n° 40/95) expendida em processo de Consulta formulada
pela Sra. Secretária de Controle Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, sobre a
duração do período de férias devido aos magistrados classistas. Inicialmente, esta Corte de Contas
firmara entendimento no sentido "o período de férias devido aos representantes classistas, tanto nas
Juntas de Conciliação e Julgamento quanto nos Tribunais Regionais do Trabalho, é de 30 (trinta) dias,
nos termos do art. 77, da Lei n° 8.112/90" (Decisão n°438/95 - Plenário). No entanto, ao apreciar o
recurso de reexame interposto pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho,
conheceu do recurso, para dar-lhe provimento, tornando insubsistente a decisão anterior, sob o
argumento de falta de oportunidade adequada ao exercício da sua competência constitucional (Decisão
n° 352/96-Plenário).
Quanto a competência deste Tribunal de Contas, vale transcrever parcialmente o voto vencedor
,
do Exmo. Sr. Minstro-Revisor no recurso de reexame que resultou na Decisão 352/96 - Plenário - Ata
24/96, verbis:
"Chegou mesmo a ser insinuado no Voto Complementar que o nosso posicionamento, ao
questionarmos a competência deste Tribunal para dirimir questões relativas a direito de magistrados ou
servidores em atividade, estaria 'a negar a competência constitucional desta Corte de Contas para
fiscalizar a legalidade dos gastos públicos' (item 14). Outra vez, é de se lamentar o equívoco. O que
procuramos evidenciar, na verdade, é que a forma de controle utilizada, no presente caso, não se revela
a mais adequada e, por isso, tem sido evitada reiteradas vezes por este Tribunal, como demonstram os
precedentes por nós catalogados. É claro que o Tribunal tem competência para fiscalizar os gastos
com férias de magistrados, ainda que temporários. E as formas pela quais ele exercita esta
competência é o próprio Relator que nos indica, ao transcrever o § 1° do art. 1° da Lei n°
8.443/92, que assim estabelece: 'No iukamento de contas e na fiscalização que lhe compete, o
2
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Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão e das
despesas deles decorrentes, bem como sobre a aplicação de subvenções e a renúncia de
receitas'(destacamos). Com a devida vênia ao ilustre Relator, processos de consulta não podem ser
confundidos com processos de fiscalização, como parece estar ocorrendo no Voto Complementar
apresentado, adiante inseridos no item 13 " (grifo nosso)
Possuindo a presente representação a natureza de processo de fiscalização, conclui-se pela
competência desta Corte de Contas para a sua apreciação. Resta, destarte, preenchido o requisito de
admissibilidade específico previsto no acima transcrito art. 6°, inciso XVIII, alínea "c", da mencionada
Lei Complementar n°35/93, ou seja, que o ato objeto da representação esteja dentro da competência
deste Tribunal.
Com relação a questão de mérito, ou melhor, a legalidade da concessão de 60 (sessenta) dias de
férias aos magistrados classistas, observa-se que permanecem plenamente válidos os argumentos
expendidos na Decisão n° 438/95-TCU-Plenário, Ata 40/95, no sentido de que os juízes temporários
tem direito apenas a 30 dias de férias, nos termos do art. 77, da Lei n° 8.112/90.
Ressalte-se que esta Corte em várias oportunidades considerou os representantes classistas
equiparados aos servidores públicos federais (Decisão de 6.3.91, TC-014.798/85-9, Anexo III, Ata n°
8/91, Plenário; Decisão n°363/91, de 20.11.91, TC-009.262/91-1, Ata n° 55/91, Plenário, entre muitos
outros).
Há que se mencionar, ademais, o posicionamento do Eg. Supremo Tribunal Federal no mandado
de segurança n° 21.466-DF, relator Ministro CELSO DE MELLO, RTJ 153/151, publico no D.J. de
6.5.94, acima mencionado, do qual se extrai o seguinte ensinamento:
"- Os representantes classistas da Justiça do Trabalho, ainda que ostentem títulos privativos da
magistratura e exerçam função jurisdicional nos órgãos cuja composição integram, não se equiparam
e nem se submetem, só por isso, ao mesmo regime jurídico-constitucional e legal aplicável aos
magistrados togados.
"- A especialização da condição jurídico-funcional dos juizes classistas autoriza o legislador a
reservar-lhe tratamento normativo diferenciado daquele conferido aos magistrados togados.
"- O juiz classista, em cónseqüência, apenas faz jus aos beneficios e vantagens que lhe tenham
sido expressamente outorgados em legislação específica.(.. )." (grifamos)

•

Destarte ; força concluir pela ilegalidade dos atos de concessão de 60 sessenta dias de férias
anuais aos juízes classistas efetuados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24 Região - MS.
Mister, no entanto, fixar-se o momento a partir do qual referidos atos devem ser considerados
irregulares. Em atenção ao princípio da segurança das relações jurídicas, entende este Parquet
especializado que deve ser considerada como data limite a concessão de 60 dias de férias aos
magistrados temporários a publicação da decisão no acima referido Mandado de Segurança, ou seja,
6.5.94, em que a Eg. Corte Constitucional firmou entendimento no sentido de que os juízes classistas
não se equiparam e nem se submetem, só por isso, ao mesmo regime jurídico-constitucional e legal
aplicável aos magistrados togados, apenas fazendo jus aos beneficios e vantagens que lhe tenham sido
expressamente outorgados em . legislação específica. Cumpre observar, ainda, que esta data deve ser
tida como parâmetro para firmar o termo a partir do qual deverão os juízes classistas ser obrigados a
restituir os pagamentos relativos ao segundos períodos de férias gozados sem fundamento legal.
Entende este representante do MP/TCU ser descabido o argumento de que os valores teriam sido
pagos e recebidos de boa-fé, e, portanto, não necessitariam de ser devolvidos. O argumento da boa-fé
não pode prevalecer em face de decisão do eg. Supremo Tribunal Federal em que resta definitivamente
negado mencionado direito.
Releva notar que tal posicionamento coaduna-se com vários precedentes desta Corte de Contas
que vem considerando irregulares atos praticado após a manifestação da Eg. Corte Constitucional
acerca da sua constitucionalidade (Decisão 392/94-Plenário, Ata 27/94, TC n° 017.878/92-6, Decisão
3
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324/95-Plenário, Ata 30/95, TC n° 008.990/94-8; Decisão 819/96-Plenário, Ata 51/96, TC n°
007.925/96-4; Acórdão 046/97-Plenário, Ata 9/97, TC n°425.121/94-1; Decisão Administrativa
560/97-Plenário, BTCU 54/97, TC n° 016.793/96-0).
Ante todo o exposto, manifesta-se este representante do Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas da União, com fundamento no artigo 43, inciso II, da Lei n° 8.443/92, no sentido de que esta
Corte determine a audiência do(s) ex-Presidente(s) do Tribunal Regional do Trabalho da 24'
Região/MS, nos exercício de 1994 e 1995, para que apresente(m) razões de justificativa acerca da
concessão irregular de 60 (sessenta) dias de férias anuais aos juízes classistas, que não se submetem,
ao mesmo regime jurídico-constitucional e legal aplicável aos magistrados togados, apenas fazendo jus
aos benefícios e vantagens que lhe tenham sido expressamente outorgados em legislação específica,
conforme Decisão proferida pelo Eg. Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança 21.466DF, relator Ministro CELSO DE MELLO, RTJ 153/151, publicado no D.J.U. de 6.5.94."
Complementando meu relatório, registro que a SECEX-MA, após examinar a matéria
3.
constante dos autos do TC-002.058/97-9, formulou proposta semelhante àquela apresentada pela SECEXMS, no sentido de conhecer da representação para no mérito considerar que falta a este Tribunal
oportunidade adequada ao exercício de sua competência constitucional; dar conhecimento ao interessado
do decisão que vier a ser prolatada ; determinar a juntada dos autos às respectivas contas; bem como
promover diligência junto à Seção Judiciária do Maranhão do Tribunal Regional Federal.
É o relatório.

II- VOTO
Como se vê do relatório precedente, o Subprocurador-Geral desta Corte abordou com
propriedade todas as questões em exame nestes autos.
De acordo com o disposto no art. 10 da Lei n° 6.903/81, que dispõe sobre a aposentadoria
dos juízes temporários da União, o juiz classista, enquanto no exercício do cargo equipara-se ao servidor
público civil da União, para os efeitos da legislação de previdência e assistência social.
Com efeito, o Tribunal já firmou a orientação jurisprudencial no sentido de que os
representantes classistas equiparam-se aos servidores públicos da União (Decisão de 06.03.91, TC n°
014.798/85-9, Anexo III, Ata n° 8/9 — Plenário; Decisão n°363/91, de 20.11.91, TC 009.262/91-1, Ata
55/91 — Plenário, entre outros).
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Mandado de Segurança n° 21466-2,
4.
manifestou o seguinte entendimento, conforme decisão publicada no DJU de 06.05.94, página 10 486,
Seção 1, :
"Os representantes classistas da Justiça do Trabalho, ainda que ostentem títulos privativos da
magistratura e exerçam função jurisdicional no órgão cuja composição integram, não se equiparam e
nem se submetem, só por isso, ao mesmo regime jurídico-constitucional e legal aplicável aos
magistrados togados.
A especialidade da condição jurídico-funcional dos juízes classistas autoriza o legislador a
reservar-lhes tratamento normativo diferenciado daquele conferido aos magistrados togados.
O juiz classista, em conseqüência, apenas faz jus aos beneficios e vantagens que lhe tenham sido
expressamente outorgados em legislação específica. Assiste-lhe o direito de ver computado, para efeito
de gratificação adicional por tempo de serviço, tão-somente o período em que desempenhou a
representação classista nos órgãos da Justiça do Trabalho, excluído, portanto, desse cômputo, o lapso
temporal correspondente à atividade advocatícia."
Registre-se por oportuno o contido no Voto do Relator, Exmo. Ministro Ursulino Santos,
5.
nos autos do recurso ordinário n° 157.655/95-8 apreciado pelo TST em 24.08.95:
4

-1• 1 6—

,e

_e1 ,Ç erns
4"1\j

cy.
lenir LÁ.
Secretária do Planar

Tribunal de Contas da União

"( ) o Excelso Pretório, no julgamento do Mandado de Segurança n° 21 466-0, do Distrito
Federal, definiu claramente a natureza jurídica do cargo de juiz classista, afastando qualquer
possibilidade da equiparação dos mesmos aos juízes togados
resulta insofismável do mencionado julgado, que os juízes classistas, embora ostentem títulos
privativos da magistratura e exerçam função jurisdicional nos órgãos cuja composição integram,
continuam a ostentar apenas a condição de juízes de fato, não lhes sendo aplicável o mesmo regime
jurídico constitucional e legal dos magistrados togados
Ora, sabendo-se que "objeto da tutela constitucional é a certeza e a segurança jurídica", segundo
o Min. Moreira Alves (Ação Direta de Constitucionalidade n° 1.1 — Distrito Federal), não se pode
abstrair que tal decisão tem efeito vinculativo, ainda que objeto apenas dos fundamentos do acórdão, já
que ao Supremo Tribunal Federal, cabe com exclusividade dar a interpretação certa à Constituição.
Em decorrência desse julgamento: é de concluir, pois, que o juiz classista apenas se submete à
legislação infraconstitucional que lhe é pertinente, em especial a Lei n° 6.903/81, a Lei do Regime
Jurídico Único (Lei n° 8 112/90), e Consolidação das Leis do Trabalho, recepcionada pela atual
Constituição (...)" (in "Revista LTr" 59/1521-2)
Dessa forma, considerando que os argumentos expendidos no TC-005.797/95-0, referente
à consulta formulada pelo TRT da 10 Região a respeito da duração do período de férias devidos aos
juízes classistas de primeiro e segundo graus da Justiça do Trabalho, permanecem válidos, e em coerência
com a decisão do Supremo, ratifico o entendimento ali esposado no sentido de que o período de férias
devido aos representantes classistas, tanto nas juntas de Conciliação e Julgamento quanto nos Tribunais
Regionais do Trabalho, é de trinta (30) dias, nos termos do art. 77 da Lei n° 8112/90.
Assim, resta clara a ilegalidade de se conceder sessenta (60) dias de férias a juízes
classistas, nos moldes efetuados pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 24 e 16 Regiões, devendo por
isso os beneficiários promover o ressarcimento aos cofres públicos, considerando-se como data limite
para a concessão de 60 dias de férias aos magistrados temporários a publicação da decisão adotada no
referido Mandado de Segurança, ou seja, 06.05.94, consoante frisado pelo MP em seu parecer.
Destaque-se que o TRT-24 Região alterou, em 10.10.95, o artigo 148 do seu Regimento
Interno, passando a norma a prever que "aos juízes classistas ficam asseguradas 30 (trinta) dias de férias
por ano de efetivo exercício". Acrescente-se que o TST, em Sessão Extraordinária de 10.04.97,
considerando as consultas formuladas pelos TRT, resolveu, " por maioria, que, anualmente, o período de
férias a que fazem jus os juízes classistas de primeiro grau corresponde a 30 (trinta) dias, e o dos juízes
classistas de segundo grau a 60 (sessenta) dias, por aplicável, no particular, o disposto no art. 66 da Lei
Complementar n° 35/79", editando Resolução Administrativa sobre a matéria. No entanto, conforme
observou a Unidade Técnica, o TRT-24' Região não promoveu nova alteração em seu Regimento para
torná-lo consonante com a referida Resolução.
No caso específico do TRT da 16 Região não há notícia nos autos no sentido de que tenha
cessado a prática de conceder 60 dias de férias aos juízes classistas, motivo pelo qual entendo pertinente
determinação àquele Órgão nesse sentido.
Reproduzo a seguir o art. 66 da Lei Complementar n° 35/ 19, in verbis:
"Art. 66. Os magistrídos terão direito a férias anuais, por sessenta dias, coletivas ou individuais.
§ 10 - Os membros dos Tribunais, salvo os dos Tribunais Regionais do Trabalho, que terão férias
individuais, gozarão de férias coletivas, nos períodos de 2 a 31 de janeiro e .de 2 a 31 de julho. Os
juízes de primeiro grau gozarão de férias coletivas ou individuais, conforme dispuser a lei."
Assim, considerando que a Resolução editada pelo TST, reconhecendo o direito dos juízes
classistas de segundo grau (que atuam nos Tribunais Regionais do Trabalho), a sessenta dias de férias
não encontra amparo legal, pois, de acordo com o art. 66 da LOMAN, tal direito só é assegurado aos
juízes togados, entendo, dessa forma, que se deva determinar ao TST que reveja o teor da Resolução
Administrativa n° 386/97, tendo em vista que o art. 66 da Lei Complementar n° 35/79 não alcança os
juízes temporários.
5
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12.
Quanto à audiência proposta aos Presidentes do TRT-24 . Região pelo SubprocuradorGeral, entendo, com as devidas vênias, dispensável, uma vez que a concessão em questão era prática
corrente em muitos Tribunais Regionais desde antes da criação do TRT-24i Região, conforme
comprovam documentos inseridos nos autos, e que o entendimento da matéria não era pacifica, segundo
se verifica dos pronunciamentos constantes dos autos da consulta sobre a matéria formulada pelo TRT-10'
Região, o que só veio a ocorrer a partir da decisão do STF no Mandado já mencionado.
Com relação à sugestão de diligência apresentada pela SECEX-MA, a ser endereçada à
13.
Seção Judiciária do Maranhão do Tribunal Regional Federal, no sentido de informar ao TCU sobre o
resultado da Ação Civil Pública interposta pelo Ministério Público Federal contra os juizes classistas do
TRT-16: Região, entendo-a também dispensável , em vista das medidas que trago ao Plenário para
apreciação.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto
ao Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

•

05 de agosto

de 1998.

HErIÀR PALADINI GHISI
Ministro-Relator

•

•
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DECISÃO N° 5 0 4 /98-TCU - Plenário
1. Processo TC nos 001.745/97-2 e 002.058/97-9
2. Classe de Assunto: VII - Representações
3. Interessados : Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva - Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no
Estado de Mato Grosso do Sul, e Dr. José Caetano dos Santos Filho - Procurador Chefe em exercício da
Procuradoria Regional do Trabalho da 16 Região.
4. Órgão: Ministério Público Federal
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: Dr. Lucas Rocha Furtado - Subprocurador-Geral
7. Unidade Técnica: SECEX-MS e SECEX-MA
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator DECIDE:
8.1 conhecer do Ofício/PRDC/MS/GAG/N° 04, de 24.02.97, e do Oficio PRT 16 - n° 072/97, de
14.03.97, como representações, nos termos do art. 6°, inciso XVIII, alínea "c, da Lei Complementar n°
75/93;
8.2 determinar ao TRT-16' Região que:
a) não mais conceda férias de 60 dias aos juízes classistas, com base no art. 28 do seu Regimento
Interno, uma vez que este dispositivo regimental criou direito não previsto em lei;
b) adote as providências devidas no sentido de obter o ressarcimento dos valores referentes a
concessão de férias de sessenta (60) dias a juízes classistas do Tribunal, pagas a partir de 06.05.94,
observando os termos do art. 46 da Lei n° 8.112/90, com as alterações previstas na Lei n° 9.527/97;
8.3 determinar ao TRT-24' Região que adote as providências devidas no sentido de obter o
ressarcimento dos valores referentes a concessão de férias de sessenta (60) dias a juízes classistas do
Tribunal, no período de 06.05.94 a 10.10.95, observando os termos do art. 46 da Lei n° 8.112/90, com as
alterações previstas na Lei n° 9.527/97;
8.4 determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que reveja o teor da Resolução Administrativa n°
386/97, que concedeu aos juízes classistas de segundo grau férias de 60 (sessenta) dias, tendo em vista a
falta de amparo legal para tal concessão;
8.5. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam ao
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão em Mato Grosso do Sul, Dr. Paulo Thadeu Gomes da Silva,
ao Procurador Chefe em exercício na Procuradoria Regional do Trabalho da 16 Região, Dr. José Caetano
dos Santos Filho, e aos Presidentes do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais da 24 e
16 Regiões;
8.6. determinar a juntada, oportuna, destes autos às contas dos TRT da 24 a e 16 Regiões, referentes
ao exercício de 1998, para exame em conjunto e em confronto.
9. Ata n° 31/98-Plenário.
10. Data da Sessão: 05/08/1998-Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José
Bugarin e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

_.AD EMAR,PÁLADINI GHISI
Midstro-Relator
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1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe VII - Plenário
TC-005.158/98-2
Natureza: Comunicação
Interessado: Justiça Federal Seção Judiciária de Mato Grosso do
Sul - 1' Subseção
Ementa: Expediente do Exmo. Sr. Juiz Federal Substituto, Dr.
Pedro Pereira dos Santos, informando que concedeu tutela
antecipada, de que trata o Art. 273 do CPC, ao Sr. Antônio Carlos
Ribeiro Arroyo, determinado a esta Corte que não inclua o nome
do mesmo no rol previsto no parágrafo 5° do artigo 11 da Lei n°
9.504 de 30 de setembro de 1997. Entendimento de que é
competência privativa do Supremo Tribunal Federal o exercício da
jurisdição sobre os atos praticados pelo Tribunal de Contas da
União. Comunicação ao interessado. Arquivamento dos autos.

•

Adoto como relatório a Instrução do Sr. Assessor de Secretário João Luiz Ruas Filho, cujas
conclusões foram endossadas pelo Titular da Unidade Técnica:
"Este processo teve origem no OF. n° 58/98-SD04, de 1° de julho de 1998, por meio do qual o
Meritíssimo Senhor Juiz Federal Substituto da 4' Vara da Justiça Federal - Seção Juciária de Mato
Grosso do Sul, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS, informa que "nos autos da Ação Declaratória n°
98.2577-4, em que são partes Antônio Carlos Ribeiro Arroyo e União Federal, foi deferido o pedido
de antecipação da Tutela Jurisdiconal determinando que não seja incluído, por este Egrégio Tribunal,
o nome do Sr. Antônio Carlos Ribeiro Arroyo no rol previsto no parágrafo 5' do artigo 11 da Lei n°
9.504, fr 30 de setembro de 1997".
A legislação mencionada, Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997, prevê no § 5 0 de seu artigo
e. 11 o envio de Relação de responsáveis que tiveram contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível à Justiça Eleitoral, como se
segue:

•

"Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até as dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as eleições.
(omissis)
,§ 5° Até a data a que se refere este artigo, os Tribunais e Conselhos de Contas deverão tornar
disponíveis à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos
ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão
competente, ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder
Judiciário, ou que haja sentença judicial favorável ao interessado."
Por despacho singular de 02 de julho de 1998, o Excelentíssimo Senhor Ministro Carlos Átila
Álvares da Silva, Presidente em exercício, determinou a autuação e remessa dos documentos de fls.
1/6 à SECON para informar as razões da inclusão do nome do interessado na lista referida pelo
Magistrado signatário do Oficio n° 58198-SD04.
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Inicialmente, é importante frisar que o Senhor Antônio Carlos Ribeiro Arroyo, Presidente do
DR-PDS/MS, teve julgado irregular, com imputação de débito e multa, o processo n° TC-400.097/923, relativo à Prestação de Contas/Exercício 1991 do diretório Regional do Partido Democrático Social
no Estado do Mato Grosso do Sul, pelo Acórdão n° 474/94 - la Câmara, de 08 de novembro de 1994,
Ata n° 39/94, publicada no diário Oficial da União de 02 de dezembro de 1994. Anexo às fls. 8/11,
cópia do Relatório, Voto e Acórdão. O interessado não interpôs nenhum dos recursos previstos na Lei
n° 8.443/92.
Posteriormente, teve julgado irregular, com quitação ante o recolhimento do débito, o processo
n° TC-400.086/93-0, Tomada de Contas Especial referente aos recursos recebidos do Fundo Partidário,
no exercício de 1992, conforme Acórdão n° 139/95 - 2a Câmara, de 27 de abril de 1995, Ata n° 14/95,
publicada no Diário Oficial da União de 09 de maio de 1995. Anexo às fls. 12/16, cópia do Relatório,
Voto e Acórdão. C responsável interpôs Recurso de Revisão contra a citada decisão no dia 02 de junho
próximo passado, ainda em exame nesta Corte de Contas.
Em razão desses julgamentos, seu nome foi inserido na Relação dos responsáveis que tiveram
suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e
por decisão irrecorrivel, por cada um dos processos citados nos itens precedentes, na forma do disposto
na Portaria TCU n° 195, de 17 de junho de 1994, fl. 21, vigente à época, que regulamentou o art. 91 da
Lei n° 8.443/92.
Dessa forma, em 01 de julho de 1998, teve seu nome comunicado ao Excelentíssimo Senhor
Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, conforme Lista Específica enviada pelo Aviso n°
659-GP/TCU, para a finalidade prevista no art. 1°, inciso I, alínea "g" e no art. 3°, ambos da Lei
Complementar n° 064, de 18.05.90 c/c o § 5 0 do art. 11 da Lei n° 9.504/97, e elaborada em
conformidade com a Resolução TCU n° 113, de 20 de maio de 1998.
A referida lista também foi encaminhada ao Senhor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral e
ao Senhor Procurador-Regional Eleitoral no Estado do Mato Grosso do Sul, na mesma data, pelos
Avisos nos 674-GP/TCU e 701-GP/TCU, respectivamente.
Observa-se, ademais, que o expediente inicial foi transmitido a este Tribunal, via FAX, às 13,24
h do dia 01 de julho de 1998, quando a referida Relação já havia sido confeccionada e possivelmente
remetida à Justiça Eleitoral. .
Vale salientar, também, que nos termos do art. 2° da Lei Complementar n° 64/90 "compete à
Justiça Eleitoral conhecer e decidir as argüições de inelegibilidade", sendo a comunicação efetuada
pelo TCU, mediante a Relação de que trata a aludida Resolução n° 113/98, ato meramente
administrativo.
Com esses subsídios e considerações, submetemos o presente processo à
apreciação de Vossa Senhoria, que, se entender por bem, poderá elevá-lo à deliberação da I.
Presidência, para sorteio de Relator."
- VOTO
Trata-se de tutela antecipada, prevista no art. 273 do CPC, concedida pelo Exmo. Sr. Juiz
Federal Substituto, Dr. Pedro Pereira dos Santos, determinando, expressamente, a esta Corte de Contas
que não inclua o nome do Sr. Antônio Carlos Ribeiro Arroyo na relação de que trata o § 5° do art. 11 da
Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997.

•

Como demonstrou a Unidade Técnica, o nome do Sr. Antônio Carlos Ribeiro Arroyo foi
2.
incluído na referida lista, por expressa determinação contida no Art. 1°, inciso I, alínea "g" da Lei
Complementar n° 64/90 c/c o Art. 11, § 5°, da Lei n° 9.504/97, que impõem às Cortes de Contas o dever
de encaminhar à Justiça Eleitoral o nome daqueles que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos
ou funções públicas julgadas irregulares, visto que teve suas contas, objeto de exame nos Processos TC\\Min-ag_ 423 \trabalho \00515898.doc
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400.097/92-3 e TC-400.086/93-0, julgadas irregulares, conforme Acórdãos nos 474/94-1' Câmara,
publicado no DOU de 02/12/1994 e 139/95, publicado no DOU de 09/05/95.
Somente a revisão de tais julgamentos permitiria esta Corte excluir o nome do Sr. Antônio
3
Carlos Ribeiro Arroyo da relação encaminhada à Justiça Eleitoral. Para isso, seria necessário que o
responsável tivesse utilizado dos instrumentos processuais próprios, definidos na Lei n° 8.443/92 e nos
normativos internos desta Corte, já que a Justiça Federal não é o órgão competente para impor a este
Tribunal a mudança de seu julgado, no caso em espécie, como pretendo demonstrar a seguir.
Como preceitua expressamente o Art. 71, inciso II, Constituição Federal, que abaixo
4
transcrevo, é competência privativa deste Tribunal o julgamento das contas dos administradores públicos:
"Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
•

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas
pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público."
Contra as decisões proferidas por esta Corte, nos termos da Lei n° 8.443/92 e seus
5.
normativos internos, determina o seu Art. 32 que cabem os seguintes recursos: reconsideração; embargos
de declaração; revisão, os quais deverão ser opostos junto ao próprio Tribunal, como se depreende dos
Arts. 33, 34 e 35 do mesmo diploma.
Dessa forma, é a Corte de Contas o foro apropriado para deliberar sobre o julgamento de
6
tomadas e prestações de contas dos administradores públicos, e para rever, eventualmente, as decisões
proferidas no seu âmbito.

•

Sobre o tema, cumpre trazer à colação os ensinamentos do ilustre administrativista Seabra
7
Fagundes, citando Pontes de Miranda, consignados em sua obra "O Controle dos Atos Administrativos
pelo Poder Judiciário, 4' Edição", e posteriormente reforçados em publicação na Revista do Tribunal de
Contas da União de dezembro de 1979, p. 80:
"No 'julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores
0
públicos' (Emenda Constitucional n° 1, art. 70, §§ 1° e 4 ; da Lei n° 6.223, art. 2°, inciso III), os
Tribunais de Contas exercem função jurisdicional.
O teor jurisdicional das decisões, nesses casos, se depreende da própria substância delas; não do
emprego da palavra julgamento pelos textos do direito positivo. Resulta do sentido definitivo da
manifestação da Corte, pois se a regularidade das contas pudesse dar lugar a nova apreciação (pelo
Poder Judiciário), o seu pronunciamento seria mero e inútil formalismo, restando inexplicável a
mobilização, para fazê-lo, de um órgão altamente qualificado pelos requisitos de investidura e garantias
dos seus membros (Emenda n° 1, art. 72, § 3°). Sob este aspecto restrito (o criminal fica ao exame do
Poder Judiciário), as Cortes de Contas decidem conclusivamente. Cabe aqui a observação de
Pontes de Miranda a propósito do texto constitucional de 1946 (e a que se reporta comentando a
Emenda n° 1, de 1969), de não haver como 'interpretar que o Tribunal de Contas julgue (as contas) e
outro juiz as rejulgue depois', porquanto nessa duplicidade ter-se-ia 'absurdo bis is idem'
("Comentários à Constituição de 1946", 1 Edição, vol. II, pág. 95; Comentários à Constituição de
1967, com a Emenda n° 1, de 1969", 2' edição, tomo III, pág. 251).
Min-ag_423 \trabalho \00515898.doc
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Ao Poder Judiciário não compete rever as manifestações das Cortes de Contas, nesse
particular, senão acolhê-las como elemento válido, já assente, para favorecer ou comprometer
aquele que vá, ou seja chamado a juízo, em torno de dinheiros ou valores públicos em geral,
confiados à sua gestão ou guarda " (grifos do original)

Podemos citar, também, nessa mesma linha, os ensinamentos do renomado Processualista
Athos Gusmão Carneiro (in Jurisprudência e Competência, 3 2 edição ,1989, p. 14):

•

"Em segundo lugar, o Tribunal de Contas, órgão colegiado, `preposto do Poder Legislativo,
encarregado da fiscalização do orçamento' (José Cretella Júnior, Diconário de Direito Administrativo,
3. Ed., Forense, p. 522), integrado, na esfera federal, por ministros que gozam das garantias e
prerrogativas dos ministros do superior Tribunal de Justiça.
As atribuições do Tribunal de Contas são de natureza administrativa. Entretanto, quando 'julga'
as contas 'dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos', tal julgamento
impõe-se ao Poder Judiciário no que concerne ao aspecto contábil, sobre a regularidade da própria
conta; o julgado do Tribunal de Contas constitui prejudicial no juízo penal, como apuração, da qual o
juiz não se pode afastar, de elemento de fato necessário à tipicidade do crime (José Cretella Júnior,
Tribunal de contas, Dicionário, cit.; Seabra Fagundes, O Controle, cit., n 62). Da mesma forma, tal
julgado impõe-se na ação de ressarcimento promovida contra o responsável pelo alcance."
Não pretendo afirmar que as decisões proferidas pelas Cortes de Contas estejam isentas do
alcance do Poder Judiciário, pois o inciso XXXV do Art. 5 0 da Constituição Federal determina de forma
expressa que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Por isso
mesmo, tanto a Lei Complementar n° 64/90 quanto a Lei n° 9.504/97, acima referidas, ressalvam os "casos
em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário".
Há que se perquirir, no entanto, na distribuição das competências conferidas aos órgãos do
10
Judiciário, se cabe à Justiça Federal julgar ou mesmo rever os atos praticados pelo Tribunal de Contas da
União, quando no exercício de sua competência privativa de julgar as contas dos administradores
públicos.
O legislador constituinte de 1988, compreendendo a relevância e a importância das Cortes
11
de Contas para o perfeito exercício de suas competências, consignou no art. 73 da Constituição que "o
Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio
de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no
art. 96".
Mais adiante - art. 73, § 3 0 - estabeleceu que "os Ministros do Tribunal de Contas da
17
União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do
Superior Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo quando o
tiverem exercido efetivamente por mais de cinco anos "
Conferiu, a Carta Maior, por isso mesmo, em um desdobramento processual lógico,
13
competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente os mandados
de segurança interpostos contra atos praticados pela Corte de Contas, como preceitua o Art. 102, inciso 1,
alínea "d" da Constituição Federal:
"Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe:
\trabalho\00515898.doc
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I - processar e julgar, originariamente:
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores,
mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da
República e do próprio Supremo Tribunal Federal.." (grifo nosso)
Coerente, ainda, com essa mesma lógica processual, o legislador outorgou, também, à
14
Excelsa Corte Constitucional, competência originária para "processar e julgar, originariamente nas
infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado, ressalvado o disposto
no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de
missão diplomática de caráter permanente".
Não é compreensível, diante de tais prerrogativas conferidas tanto ao Tribunal quanto
extensivamente aos seus membros, por via de conseqüência, relativamente aos atos por eles praticados,
nem mesmo razoável interpretação de que compete à Justiça Federal processar e julgar contas de
administradores públicos muito menos rever os julgamentos proferidos por este Tribunal, já que não pode
conhecer da matéria e muito menos obrigar o cumprimento de suas decisões, elementos essenciais da
jurisdição como, afinal, leciona o Processualista e Juiz Federal José Eduardo Carreira Alvim (in Elementos
de Teoria Geral do Processo ia edição, p.p. 85/86):
"A doutrina clássica - acentuando que o direito usa a palavra jurisdição para exprimir o
conhecimento da causa, seu julgamento e execução, assim como o direito de impor as penas legais conclui que as nossas autoridades judiciárias têm a jurisdição dos romanos e o imperium, o que tudo
compreende: o direito de conhecer, ordenar, julgar, punir e constranger à execução.
Segundo a clássica concepção, a jurisdição compreende cinco elementos assim discriminados:
Notio - é a faculdade de conhecer de certa causa, ou de ser regularmente investido da faculdade
de decidir uma controvérsia, assim como de ordenar os atos respectivos, salva a aplicação das leis de
acordo com os diversos graus da jurisdição e da competência.
Vocatio - a faculdade de fazer comparecer em juízo todos aqueles cuja presença seja útil à justiça
e ao conhecimento da verdade.
Coertio - (ou coertitio) - o direito de fazer-se respeitar e de reprimir as ofensas feitas ao
magistrado no exercício de suas funções: jurisdictio sine coertitio nulla est.
ludicium - direito de julgar e de pronunciar a sentença.
Executio - direito de, em nome do poder soberano, tornar obrigatória e coativa a obediência às
próprias decisões.
Segundo a moderna doutrina, a jurisdição compreende três poderes denominados poderes
jurisdicionais: de decisão, de coerção, de documentação.
O poder de coerção manifesta-se com mais intensidade no processo de execução, embora esteja
também presente no processo de cognição. Assim, está presente no ato da notificação ou da citação; se
o destinatário se recusa a receber materialmente o mandado, considera-se como se tivesse sido
entregue Em virtude desse poder, o juiz pode determinar a remoção de obstáculos opostos ao exercício
de suas funções "
Assim, não há como dar cumprimento à r. Decisão proferida pelo Exmo. Sr. Juiz Federal
Substituto da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, Dr. Pedro Pereira dos Santos, visto que não possui
competência para rever os atos praticados pela Corte de Contas na matéria de que se trata.
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Releva destacar, ainda, como demonstrou a Unidade Técnica, que o responsável, antes
17
mesmo de buscar o amparo do Poder Judiciário, sequer esgotou as possibilidades de defesa permitidas
pela Lei n° 8.443/92 e pelos normativos internos desta Casa, pois somente agora, veio a interpor recurso
de revisão, mesmo assim contra apenas uma das decisões.
Ademais, compulsando as deliberações proferidas por esta Corte, constato o descaso do
18.
responsável para com o dever imposto não apenas a ele, mas a todo administrador público de bem
demonstrar a regular aplicação de recursos públicos, não tendo sido poucas as oportunidades a ele
oferecidas com esse objetivo

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto
ao Colegiado
T C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

•

05 de agosto

de 1998.

.

•

•
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DECLARAÇÃO DE VOTO

Cumpre, de início, tecer os merecidos elogios ao Voto do eminente Relator, Ministro Adhernar
Paladini Ghisi, que expõe com clareza opinião doutrinária importante a respeito da natureza das decisões desta
Corte de Contas. Conclui, ao final, que o foro competente para apreciar eventuais equívocos nas decisões do
TCU é exclusivo do Supremo Tribunal Federal, em qualquer tipo de ação que tenha por objeto discutir a
atividade de controle externo exercido por esta Casa. Razão pela qual propõe seja comunicada ao Juiz Federal
Substituto, Dr. Pedro Pereira dos Santos, a impossibilidade desta Corte dar cumprimento à referida decisão.
02. Importa reconhecer, ainda, que a decisão judicial sob comento, que concedeu tutela antecipada ao
autor, determinando a não-inclusão do nome do Sr. Antônio Carlos Ribeiro Arroyo na lista a ser encaminhada
à Justiça Eleitoral, está eivada de vícios, a meu ver, insanáveis. A Lei n° 9.494/97, que disciplina a concessão
da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, determina, em seu art. 1°, a aplicação a este instituto
processual, dentre outras normas, da regra insculpida no § 10 do art. 1° da Lei n° 8.437/92, que dispõe, in
verbis:
"Art.1°. (omissis)
sÇ 1°. Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida caule/ai- inominada ou a sua liminar,
quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária
de tribunal."
O art. 102, inciso I, alínea `d', da Constituição Federal, estabelece que mandado de segurança
interposto contra atos do Tribunal de Contas da União serão processados e julgados pelo Supremo Tribunal
Federal. Por conseguinte, a simples integração dos textos normativos acima indicados permite concluir que
em nenhuma ação proposta na Justiça de 1' instância, que envolva a atuação do Tribunal de Contas da União,
é cabível a concessão de tutela antecipada.
Deve ser repudiada também a tentativa do ilustre julgador de desfazer decisão desta Corte de
Contas. Parece evidente que a competência para julgamento de contas de responsáveis por bens públicos
federais, à exceção do Presidente da República, é exclusiva do Tribunal de Contas da União. A atuação do
Judiciário deve limitar-se à verificação da obediência dos princípios constitucionais aplicáveis ao processo em
geral. Não pode o Juiz exercitar as atribuições constitucionais exclusivas desta Corte de Contas e proferir
julgamento a respeito da irregularidade ou não das mesmas. Neste ponto, portanto, configurada está a
existência de ilegalidade na decisão judicial, ponto em que devo acompanhar o eminente Relator.
Entretanto, apesar de eivado de vício, trata-se de pronunciamento jurisdicional oriundo de autoridade
judicial. Assim sendo, ainda que o Tribunal discorde da tese sustentada pelo Juiz e esteja convicto de sua
incompetência para julgar a ação, entendo — e aqui reside minha discordância do Voto do eminente Relator
— que é uma decisão judicial existente, porque emanada de agente investido de função jurisdicional e, como
tal, deve ser cumprida. Resta ao TCU solicitar junto ao órgão competente — Procuradoria da União no Estado
do Mato Grosso do Sul — que tome as medidas judicias cabíveis para desconstituir a referida decisão.
No Estado Democrático de Direito, as regras estabelecidas devem ser seguidas, seja pelo cidadão
comum, seja pelas instituições do Estado. A Constituição Federal, ao estabelecer a regra de que nenhuma lesão
ou ameaça a direito poderá ser excluída da apreciação do Poder Judiciário (art. 5°, inciso )00CV, CF), adotou
como garantia constitucional o princípio da proteção judiciária. Concretiza-se o princípio constitucional com
o livre acesso do cidadão à Justiça para garantir um suposto direito eventualmente infringido. Entretanto, de
nada adiantaria fixar-se no texto constitucional tais garantias se não lhes conferisse mínimas condições de
efetividade. Nesse sentido, o sistema jurídico estabelece como característica inerente dos provimentos
jurisdicionais sua coercibilidade, entendida como o poder de o magistrado fazer impor aos jurisdicionados suas
decisões. Dessa forma, in casu, o Juiz Federal Substituto, ao conceder tutela antecipada, proferiu ato
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jurisdicional, dotado de coercibilidade, impondo ao TCU seu cumprimento
Não se conformando com o teor do decisum, só resta, ao meu sentir, a esta Corte, solicitar à
07.
Advocacia-Geral da União — legítima representante processual da União — que tome as medidas judiciais
cabíveis no sentido de desconstituir a tutela concedida.
TCU, Sala das Sessões, em 5 de agosto de 1998.
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DECISÃO N° 5 O 5 /98-TCU - Plenário

Processo TC n° 005.158/98-2
Classe de Assunto: VII - Comunicação
Interessado: Justiça Federal, Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, Primeira Subseção
Órgão: Justiça Federal
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECON
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 comunicar ao Exmo Sr. Juiz Federal Substituto, Dr. Pedro Pereira dos Santos, mediante o
encaminhamento de cópia desta Decisão, acompanhada do Voto e do Relatório que a fundamentam, que
esta Corte vê-se impossibilitada de dar cumprimento à r. Decisão proferida por aquele juízo, comunicada
por meio do Of n° 58/98-SD04, de 1° de julho de 1998, visto que os atos praticados pelo Tribunal de
Contas da União no exercício do controle externo estão sujeitos ao controle jurisdicional cautelar
unicamente do Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no art. 102, inciso I, alínea "d", da
Constituição Federal e na Lei n° 9.494/97;
8.2 determinar o arquivamento dos presentes autos.
Ata n° 31/98-Plenário.
Data da Sessão: 05/08/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José
Bugarin e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11. 2 Ministros com voto vencido: Humberto Guimarães Souto e Benj ami • Zymler.

•
HOMERO SANTOS
Presidente

•

ADFIEMftR PALADINI Gni SI
Minis ro-Relator
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Gabinete do Ministro Marcos Vinicios Vilaça

GRUPO 1— CLASSE VII— PLENÁRIO
TC-003.006/97-2
Ementa: Representação sobre possíveis irregularidades na Tomada de Preços n°
110.1061.96-6/GOTS, formulada pela empresa Assis & Melo Prestação de Serviços
Ltda. Conhecer da Representação para considerá-la procedente. Dar ciência à
interessada. Determinações. Juntada do presente processo às respectivas contas da
Petrobrás. Aplicação de multa aos Srs. Richard Olm, Ricardo Pompeu do Amaral,
Deonélia Pinheiro dos Santos Homem, Geovanete Santa Rita Santana, Edemilson de
A. Lopes, Gilson Luiz S. Santos e Oswaldo Dias dos Santos Filho. Acolher as
razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Joel Mendes Rennó.
RELATÓRIO
1 - Natureza: Representação
2 - Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. — Petrobrás
3 - Interessado: Assis & Melo Prestação de Serviços Ltda.
4 - Relatório: Representação formulada pela Assis & Melo Prestação de Serviços Ltda., nos termos da Lei
n° 8.666/93, contra possíveis irregularidades cometidas pela Petrobrás — Petróleo Brasileiro S.A, no
processo de licitação - Tomada de Preços n° 110.1061.96-6/GOTS, para contratação de serviços de
limpeza e conservação de áreas internas e externas.
5 — Pareceres:
5.1 — Da Unidade Técnica:
5.1.1 — Da Instrução:
"Em atendimento aos oficios n.'s 350/97 a 357/97 - 9' Secex, de 22.07.97, somaram-se ao processo
os documentos de fls. 66 a 79, nos quais os responsáveis chamados aos autos apresentam as contra-razões
a seguir.
Preliminarmente, o Presidente Joel Mendes Rennó submete a esta Corte duas questões que
considera importantes. A primeira delas prende-se ao fato de a matéria em discussão estar sendo
apreciada, paralelamente, pelo Poder Judiciário, sem uma decisão, até o momento, capaz de pôr fim ao
assunto naquela instância.
A segunda questão diz respeito ao fato de a decisão sob questionamento não ter sido apreciada pela
Presidência ou pela Diretoria Executiva, uma vez que se encontrava dentro do limite de competência dos
Gerentes Regionais, no que se refere a decisões em processos de licitação e contrato.
Quanto ao mérito, a Comissão de Licitação e os Gerentes envolvidos no processo trazem,
sinteticamente as seguintes alegações:
todos os argumentos apresentados pela Assis & Melo, em seu recurso, foram analisados e
julgados improcedentes pela Comissão, uma vez que diziam respeito à finalidade do serviço realizado e
validade do contrato a que se referia o atestado, e autenticidade da CTPS, sem, no entanto, em momento
algum, fazer menção à CAT do CREA/BA, inclusive sobre o seu cancelamento;
a Comissão, ao tomar conhecimento de que o Processo Administrativo n.° 3276/96 fora
reaberto, entendeu por bem não tomar qualquer atitude, e sim manter um acompanhamento do processo
junto ao CREA/BA;
o oficio SUREC n.° 1610/96, de 16.12.96, somente foi recebido após a fase de habilitação e já
com as propostas comerciais abertas;
a Comissão não procedeu à inabilitação da ARPIN por fato superveniente, conforme prevê o §
0
5 , do art. 43, do Estatuto das Licitações, porque preferiu lançar mão da faculdade prevista no § 3°, do
mesmo artigo, que diz respeito à realização de diligências para esclarecer dúvidas no processo e concluiu
que os argumentos do CREA/BA para o cancelamento da CAT eram improcedentes;
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e) a liminar concedida no Mandado de Segurança foi suspensa por decisão do Tribunal de Justiça
da Bahia, no agravo do instrumento interposto pela ARPIN.
Finalizam, afirmando:
A ARPIN atendeu a todos os dispositivos constantes do Edital, inclusive os itens 3.1.1 e 3.1.1.1;
"após o diligenciamento efetuado pela Comissão ficou comprovada a idoneidade dos
documentos apresentados pela ARPIN, na fase de habilitação, ao contrário dos indícios de irregularidade
citados pelos técnicos do TCU";
a assinatura do contrato atendeu ao principio da economicidade, uma vez que evitou um
desembolso maior da Petrobrás da ordem de R$ 15.000,00, diferença entre a la e a r colocadas;
o Setor Jurídico da Petrobrás na Bahia emitiu parecer favorável à contratação;
a empresa ARPIN é cadastrada na Petrobrás desde julho/1987, sendo detentora de 04 contratos
na Bahia, nos quais foram emitidos 12 Boletins de Avaliação de Desempenho, 10 com conceito BOM e 02
REGULAR;
não existia qualquer restrição junto ao CADIN com relação à ARPIN; e
quanto à preliminar suscitada pelo Sr. Joel Mendes Rennó, com relação à existência,
concomitante, de ação no âmbito do Poder Judiciário envolvendo a matéria objeto de questionamento
nestes autos, não vejo impedimento de o Tribunal examinar a questão.
A atribuição conferida aos Tribunais de Contas competentes, no caso de recursos Federais o
Tribunal de Contas da União, para examinar a existência de irregularidades na aplicação da Lei n.°
8.666/93, está claramente definida no artigo 113, da referida Lei, tornando-se inequívoca a atuação desta
Corte na lide. Na hipótese de ser verificada alguma irregularidade, o Tribunal deverá adotar o
procedimento descrito no artigo 71, IX, da CF, e outros, dentro de sua jurisdição, que entender
convenientes para responsabilização dos agentes envolvidos.
Ademais, o Tribunal tem, reiteradamente, reafirmado o princípio da independência das instâncias
administrativa, civil e penal para efeito de condutas antijuridicas perpetradas por agentes públicos.
Com relação à segunda parte da preliminar, considero aceitável a justificativa do Presidente da
Empresa para eximir-se de responsabilidade na questão, tendo em vista a sua não participação ou
influência no procedimento contestado, que encontrava-se dentro do limite de competência dos Gerentes
Regionais.
Já no que se refere ao mérito das impropriedades analisadas, considero descabidas as alegações
apresentadas pela Comissão de Licitação e pelos Gerentes envolvidos no processo, primeiramente, porque
ao contrário do afirmam às fls.70 a Assis & Melo Ltda. apresentou, em 18.11.96, recurso contra a
habilitação da licitante ARPIN, na qual levantava suspeita quanto à validade do CAT/CREA apresentado,
sendo este documento encaminhado ao TCU pela própria Petrobrás (vide fls. 191 a 192, do Volume I),
sendo, portanto, falsa a afirmação de que a representante não mencionou o referido Certificado.
Quanto ao fato de o oficio SUREC n.° 1610/96, de 16.12.96, somente ter sido recebido após a fase
0
de habilitação em nada impedia que a Comissão procedesse à inabilitação da ARPIN com base no § 5 , do
art. 43, da Lei n.° 8.666/93.
Igualmente não merece acolhida a justificativa apresentada pela Comissão de que preferiu realizar
diligência para esclarecer dúvidas no processo e ao final decidiu que o CREA/BA havia cancelado
0
injustificadamente a CAT da concorrente ARPIN, afinal, a faculdade prevista no § 3 , do artigo 43, da
citada Lei permite que se esclareça dúvidas ou complemente a instrução do processo, mas, em momento
algum, confere à Comissão a possibilidade de decidir matérias da competência de outros órgãos ou
esferas.
Assim, competia à Comissão, única e exclusivamente, acatar a decisão do CREA e não,
ilegitimamente, opinar acerca do acerto ou não das medidas adotadas por aquele Órgão.
Também não há como se dizer que a licitante atendeu a todos os dispositivos constantes do
Instrumento Convocatório, como alegam os defendentes às fls. 73, visto que o item 3.1.1 do Edital exigia
a apresentação do atestado registrado no CREA para fins de habilitação e este foi cancelado.
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Quanto à existência de indícios de irregularidades na documentação citada na instrução de fls. 40 e
contestada pelos recorrentes, ressalto que esta afirmação não foi infundada ou levianamente formulada,
mas sim, baseada na observação das peças processuais (vide fls. 219 e 221 - Vol. 1).
Nem mesmo a economicidade alegada pelos defendentes e consubstanciada na diferença entre a ia
colocada
(R$ 15.000,00) é capaz de tornar regular a ilegalidade perpetrada nos autos. Tampouco o
e 2a
fato de o parecer do Setor Jurídico ter sido favorável pode amenizar a irregularidade, porquanto, de nada
adiantaria ser ele contrário, uma vez que já havia sido adjudicado o resultado do certame.
Da mesma forma, nem o conceito que a Petrobrás tinha da ARPIN nem o fato de inexistirem
restrições com relação à Empresa junto ao seu Cadastro tem o condão de justificar o descumprimento do
Edital.
Por último, no que tange à suspensão da liminar, ressalto que esta questão já foi enfrentada nos
itens 7 e 8 desta instrução, quando tratei da preliminar levantada pelo Dirigente da Empresa.
Por todo o exposto, proponho:
a) acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Joel Mendes Rennó, uma vez que o
procedimento sob questionamento não foi apreciado pela Presidência ou pela Diretoria Executiva, por
encontrar-se dentro do limite de competência dos Gerentes Regionais;
b) rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Richard 01m, Ricardo Pompeu do
Amaral, Deonélia Pinheiro dos Santos Homem, Geovanete Santa Rita Santana, Edemilson de A. Lopes,
Gilson Luiz S. Santos e Osvaldo Dias dos Santos Filho, aplicando-se-lhes a multa prevista no art. 58, 11,
da Lei n.° 8.443/92, pelo descumprimento dos itens 3.1.1 c/c 6.1 do Edital de Tomada de Preços n.°
110.1061.96-6/GOTS e artigo 41 c/c o § 5° do art. 43, da Lei n.° 8.666/93;
c) determinar ao Presidente da Petróleo Brasileiro S/A que, com fundamento no art. 71, inciso IX,
da Constituição Federal e com o que dispõe o art. 45 da Lei n.° 8.443/92, c/c o art. 195 do RUTCU:
adote as medidas cabíveis, com vistas ao exato cumprimento do disposto no art. 37, inciso
XXI, da Carta Magna, promovendo, com base no art. 49, da Lei n.° 8.666/93, a anulação do processo
licitatório, consubstanciado na tomada de preços n.° 110.1061.96-6/GOTS, considerando que se encontra
em desacordo com os itens 3.1.1 e 6.1 do Instrumento Convocatório e com o artigo 41 e § 5°, do art. 43, da
Lei n.° 8.666/93;
envie a esta Corte, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicação,
cópia das providências cabíveis; e
observe, em futuras licitações, a Lei n.° 8.666/93 e suas alterações, em sua totalidade;
d) juntar o presente processo às contas do exercício de 1997, da Petróleo Brasileiro S/A Petrobrás, para exame em conjunto e em confronto."
5.1.2 - Da Diretora
"Cuidam os autos de Representação formulada pela empresa Assis & Melo Prestação de Serviços
Ltda., contra o Edital de Tomada de Preços n° 110.1061-96-6, publicado pela Petróleo Brasileiro S.A. Petrobrás, Exploração e Produção da Bahia - E & P-BA, para contratação de serviços de limpeza e
conservação de áreas internas e externas.
Após o chamamento ao processo dos membros da Comissão de Licitação, dos Gerentes de
Logística e Geral, e do Presidente da Petrobrás, de acordo com as audiências de fls. 46 a 53, os primeiros
apresentaram suas justificativas aos fatos em defesa conjunta, conforme doc. de fls. 70 a 73, e o Presidente
a Companhia, às fls. 66 a 69.
Todos os argumentos apresentados pelos responsáveis perante este E. Tribunal, por força do
disposto no art. 5°, inciso!, da Lei n° 8.443/92, foram contestados pela Analista responsável pela instrução
do presente processo.
Com relação ao argumento do Presidente da Petrobrás, Sr. Joel Mendes Rennó, de que o assunto
não foi submetido à sua apreciação nem da Diretoria Executiva, por estar o mesmo dentro do limite de
competência dos Gerentes Regionais, no que tange a Licitações e Contratos, temos como satisfatória a sua
defesa, de acordo com a instrução (item 9, fl. 81).
A questão central da Representação formulada pela Assis & Melo Ltda., diz respeito à aceitação,
5.
por parte da Comissão de Licitação da E & P-BA, e homologada pelos Gerentes de Logística e Geral, de
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documento apresentado pela empresa vencedora do certame, inidôneo, situação da qual tiveram
conhecimento em 16.12.96, antes mesmo da assinatura do contrato, que se deu em 31.01.97 (vide fl. 255
do Volume I).
Assim, a comunicação do órgão competente, CREA/BA, de que a CAT — Certidão de Acervo
Técnico, emitida em nome do engenheiro José Virgílio de Oliveira Gomes, fora cancelada, deveria ter sido
considerada pelos responsáveis pela condução do processo licitatório da E & P-BA, uma vez que é
documento importante sim, na medida em que o Edital previa, em seu item 3.1.1.. Comprovação, pela
empresa, que possui em seu quadro permanente, na data da licitação, Engenheiro Agrônomo ou Técnico
Agrícola, devidamente registrado nesse mesmo órgão, demonstrando que o profissional foi o responsável
técnico pela execução de serviços de conservação de áreas verdes e ajardinadas."
Data vênia, extrapolou e exorbitou de suas competências e atribuições a Comissão de Licitação e
os Gerentes da E & P-BA, ao não darem ao assunto a importância e relevância necessária, inabilitando a
ARPIN, por apresentar documento em desacordo com o item 6.1 do Edital.
Ademais, o valor do contrato, no montante de R$ 325.810,00 (vide fl. 251 do volume 1), é bastante
expressivo para que os membros da Comissão de Licitação desconsiderassem um atestado que
demonstrasse a competência e experiência profissional do responsável técnico pela execução do serviço a
ser contratado. É para isso que serve o Edital: para prever e antever situações prejudiciais ao interesse
público.
Isto posto, no mérito, manifestamo-nos de acordo com todas as propostas contidas na conclusão
dos autos, ante os fundamentos legais citados, acrescentando, apenas, sugestão no sentido de que seja dado
conhecimento ao Representante da decisão que vier a ser adotada no presente processo."
5.1.3 — Do Secretário
"Aos argumentos apresentados na instrução de fls. 80 a 83, acrescento que as alegações de defesa
trazidas aos autos não foram capazes de caracterizar o atendimento da exigência contida no item 3.1.1 do
Edital. Ficou comprovado, ao contrário, que a empresa Arpin não possuía em seus quadros, na data da
licitação, profissional detentor de atestado registrado no CREA que comprovasse sua condição de
responsável pela execução de serviços de conservação de áreas verdes e ajardinadas, configurando-se o
descumprimento do Edital e, conseqüentemente, a ilegalidade do procedimento licitatório conduzido pela
Petrobrás.
Tem prevalecido no Tribunal o entendimento de considerar responsáveis os membros de Comissão
de Licitação, aplicando-lhes, quando cabível, multas e outras penalidades. Exemplo desse posicionamento
é o recente Acórdão n° 228/97-TCU-Plenário, de 29/09/97, bem como o Acórdão n° 90/95-TCU-Plenário,
de 30/11/95.
Dessa forma, manifesto-me, no essencial, de acordo com as proposições de fls. 82 e 83, nos
seguintes termos:
acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Joel Mendes Rennó, Presidente da
Petrobrás, uma vez que o procedimento sob questionamento não foi apreciado pela Presidência nem pela
Diretoria Executiva, por encontrar-se dentro do limite de competência dos Gerentes Regionais;
rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Richard 01m, Ricardo Pompeu do
Amaral, Deonélia Pinheiro dos Santos Homem, Geovanete Santa Rita Santana, Edemilson de A. Lopes,
Gilson Luiz S. Santos e Osvaldo Dias dos Santos Filho, aplicando-lhes a multa prevista no art. 58, II, da
Lei n° 8.443/92, pelo descumprimento dos itens 3.1.1 e 6.1 do Edital de Tomada de Preços n°
110.1061.96-6/GOTS e do art. 41 c/c o § 5 0 do art. 43 da Lei n° 8.666/93;
determinar à Petróleo Brasileiro S.A.:
c.1) com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal c/c o art. 45 da Lei n° 8.443/92
e com o art. 195 do Regimento Interno do TCU que, no prazo de 15 (quinze) dias, ante o que dispõe o art.
49 da Lei n° 8.666/93, promova a anulação da Tomada de Preços n° 110.1061.96-6/GOTS e,
conseqüentemente, do contrato n° 110.2.008.97-2/GOTS, celebrado com a empresa Arpin - Projetos e
Construções Ltda., por infringência aos itens 3.1.1 e 6.1 do respectivo Edital, contrariando o art. 41 e o §
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50 do art. 43 da Lei n° 8.666/93, admitindo-se sua vigência, em caráter excepcional, pelo tempo necessário
à realização de novo certame licitatório;
que envie a esta Corte, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, cópia das
providências adotadas para o cumprimento da medida acima;
que observe com rigor, nas futuras licitações, a Lei n° 8.666/93 e suas alterações;
encaminhar cópia da decisão que vier a ser proferida à empresa Assis & Melo Ltda., autora da
representação;
determinar a juntada do presente processo às contas da Petróleo Brasileiro S.A., exercício de
1997, para exame em conjunto e em confronto.
Encaminhem-se os autos ao Gabinete do Exmo. Sr. Ministro Relator, Marcos Vinicios Vilaça."
5.2 — Do Ministério Público:
"Trata-se de Representação formulada com fulcro no artigo 113, § 1°, da Lei n° 8.666/93, pela
empresa Assis & Melo Prestação de Serviços Ltda. contra a Petróleo Brasileiro S/A — Petrobrás, em razão
de possíveis irregularidades ocorridas no processo licitatório, que propiciou a contratação da Arpin
Projetos e Construções Ltda.
Somos distinguidos com a solicitação de audiência do eminente Ministro-Relator Marcos Vinicios
Vilaça, mediante o V. Despacho exarado às fls. 89.
Após a análise das justificativas apresentadas pelo Presidente da Petrobrás, pelos Gerentes
Regionais da Exploração e Produção da Bahia — E & P/BA e pelos membros da Comissão de Licitação,
com relação à adjudicação do objeto da licitação e posterior contratação da empresa Arpin Projetos e
Construções Ltda., sem a observância do subitem 3.1.1 do Instrumento Convocatório e em desacordo com
o artigo 41 c/c o artigo 43 da Lei n° 8.666/93, a 9' SECEX propõe, em síntese:
acatar as razões de justificava apresentadas pelo Sr. Joel Mendes Renno;
rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Gerentes Regionais e membros da Comissão
de Licitação, aplicando-se-lhes a multa prevista no artigo 58, inciso II, da Lei n° 8.443/92;
determinar, com fundamento no artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal c/c o artigo 45 da
Lei n° 8.443/92 e o artigo 195 do Regimento Interno deste Tribunal, que o Presidente da Petróleo
Brasileiro S/A promova a anulação da Tomada de Preços n° 110.1061.96-6/GOTS e, conseqüentemente,
do contrato n° 110.2.008.97-2/GOTS, celebrado com a empresa Arpin Projetos e Construções Ltda., em
desacordo com os itens 3.1.1 e 6.1 do respectivo Edital, contrariando o artigo 41 e o § 5° do artigo 43 da
Lei n° 8.666/93, admitindo-se sua vigência, em caráter excepcional, pelos tempo necessário à realização
de novo certame licitatório;
enviar, a esta Corte, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, comprovação das
providências adotadas para o cumprimento dessa medida;
a observância com rigor, por parte da Petrobrás, nas futuras licitações, da Lei n° 8.666/93 e suas
alterações;
O encaminhar cópia da decisão que vier a ser proferida à empresa Assis & Melo Ltda., autora da
representação; e
g) determinar a juntada do presente processo às contas da Petróleo Brasileiro S/A, exercício de
1997, para exame em conjunto e em confronto (fls. 82 a 87).
Conforme evidenciado nos minudentes pareceres da 9' SECEX, pesam contra os membros da
Comissão de Licitação e Gerentes Regionais da Exploração e Produção da Bahia o não-atendimento da
exigência prevista no subitem 3.1.1 do ato convocatório e a inobservância dos artigos 41 e 43, § 5 0 , ambos
da Lei n° 8.666/93, além do subitem 6.1 do edital.
Conquanto não se possa falar na existência de prejuízo ao Erário, tal ocorrência pode ser tipificada
como ato praticado com grave infração à norma legal, tornando seus autores passíveis da penalidade
prevista no artigo 58, inciso II, da Lei n° 8.443/96.
Dessarte, posicionamo-nos de acordo com as propostas de mérito e determinações sugeridas nos
pareceres da Unidade Técnica, com destaque para a fixação de prazo para declaração de nulidade da
Tomada de Preços n° 110.1061.96-6/GOTS e do Contrato n° 110.2.008.97-2/GOTS.
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Vislumbramos, contudo, certa desarmonia entre a propostas de se tornarem nulos a Tomada de
Preços e o respectivo Contrato e a sugestão de se admitir a vigência deste pelo tempo necessário à
realização de novo certame licitatório.
Tal posicionamento encontra amparo na lição contida na obra do emérito administrativista Hely
Lopes Meirelles (Direito administrativo brasileiro. 20a ed. P. 217), segundo a qual "o contrato
administrativo nulo não gera direitos e obrigações entre as partes, porque a nulidade original impede a
formação de qualquer vínculo eficaz entre os contratantes".
Assim, não há como se reconhecer a permanência da vigência de um contrato declarado nulo. O
que se pode admitir, em prol da continuidade do serviço público e de modo a evitar prejuízos para a
Petrobrás, é somente a manutenção da prestação dos serviços até o término do período estritamente
necessário para se efetuar o processo licitatório visando à celebração de novo contrato. Nesse caso, o
pagamento pelos trabalhos realizados é efetivado "não com fundamento em obrigação contratual, ausente
na espécie, mas, sim, no dever moral e legal (Lei n° 8.666/93, art. 59, parágrafo único) de indenizar o
beneficio auferido pelo Estado" (Meirelles, Hely Lopes, Ob. Cit. P. 217).
Ante o exposto, com as vênias de estilo, sugerimos a seguinte redação para a proposta constante da
letra "c" supra:
"c) determinar, com fundamento no artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal c/c o artigo 45 da
Lei n° 8.443/92 e o artigo 195 do Regimento Interno deste Tribunal, que o Presidente da Petróleo
Brasileiro S/A promova a declaração da nulidade da Tomada de Preços n° 110.1061.96-6/GOTS e,
conseqüentemente, do Contrato n° 110.2.008.97-2/GOTS, celebrado com a empresa Arpin Projetos e
Construções Ltda., em desacordo com os subitens 3.1.1 e 6.1 do respectivo Edital e em contrariedade ao
artigo 41 e ao § 5 0 do artigo 43 da Lei n° 8.666/93, admitindo-se, em caráter excepcional, a continuidade
da prestação dos serviços pelo tempo estritamente necessário à realização de novo certame licitatório".
Por fim, considerando os fortes indícios de ocorrência da conduta tipificada no artigo 90 da Lei n°
8.666/93, propomos, nos termos do artigo 102 da referida lei, a remessa das peças e documentos
pertinentes ao Ministério Público do Estado da Bahia (Súmula n° 42 do Superior Tribunal de Justiça) para
adoção das providências cabíveis."
É o relatório.
VOTO

•

Examina-se representação formulada pela empresa Assis & Melo Prestação de Serviços Ltda.,
contra a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, em razão de irregularidades ocorridas no processo licitatório
(Tomada de Preços n° 110.1061.96-6/GOTS), relacionadas à adjudicação do objeto da licitação e posterior
contratação da empresa Arpin Projetos e Construções Ltda., sem a observância do subitem 3.1.1 do
Instrumento Convocatório e em desacordo com o artigo 41 c/c o artigo 43 da Lei n° 8.666/93.
Foi apurado que houve aceitação, por parte da Comissão de Licitação e homologada pelos
Gerentes de Logística e Geral, de documento apresentado pela empresa vencedora do certame, inidõneo,
situação da qual tiveram conhecimento antes da assinatura do contrato.
Dessa forma, acolho os pareceres e Voto por que este Tribunal adote o Acórdão que ora submeto
ao Plenário.
TCU-Sala das Sessões, em 05 de agosto de 1_98
-QC)-Marcos Vinicio Vilaça
Ministro-Re ator
(

Min-mv_120\c:\votos\003006972.doc\ajf

6

-134 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

•

1.■

c onta

oco

$eCte tácIa

d Plena°
g

ACÓRDÃO N° 109 /98-TCU — PLENÁRIO
Processo n° TC-003.006/97-2
Classe de Assunto: (VII) — Representação
Interessado: Assis & Melo Prestação de Serviços Ltda.
Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
Unidade Técnica: 9a SECEX
Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada, com fundamento no
artigo 111 § 1°, da Lei n° 8.666/93, pela empresa Assis & Melo Prestação de Serviços Ltda., contra a
Petróleo Brasileiro S/A — Petrobrás, em razão de possíveis irregularidades ocorridas no processo
licitatório, que propiciou a contratação da Arpin Projetos e Construções Ltda.
Considerando que as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Richard 01m, Ricardo
Pompeu do Amaral, Deonélia Pinheiro dos Santos Homem, Geovanete Santa Rita Santana, Edemilson de
A. Lopes, Gilson Luiz S. Santos e Oswaldo Dias dos Santos Filho não foram suficientes para elidir as
irregularidades apontadas, ou seja, pelo descumprimento dos itens 3.1.1 e 6.1 do Edital de Tomada de
Preços n° 110.1061.96-6/GOTS e do artigo 41 c/c o § 5° do art. 43 da Lei n° 8.666/93;
Considerando que o procedimento sob questionamento não foi apreciado pela Presidência
ou pela Diretoria Executiva da Petrobrás, por encontrar-se dentro do limite de competência dos Gerentes
Regionais;
Considerando que os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público, quanto ao
mérito da questão, são unânimes em rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Gerentes
Regionais e pelos membros da Comissão de Licitação; e
Considerando que a inobservância de norma legal ou regulamentar sujeita o responsável à
multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei n° 8.443/92.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
em:
8.1) conhecer da presente Representação, nos termos do art. 37, inciso III e § 1°, da Resolução TCUn° 77/96, para, no mérito, considerá-la procedente;
8.2) acolher as razões de justificava apresentadas pelo Sr. Joel Mendes Rennó;
8.3) rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Richard Olm, Ricardo Pompeu do
Amaral, Deonélia Pinheiro dos Santos Homem, Geovanete Santa Rita Santana. Edemilson de A. Lopes,
Gilson Luiz S. Santos e Oswaldo Dias dos Santos Filho, e aplicar-lhes individualmente a multa prevista
no art. 58, inciso II, c/c o art. 43, parágrafo único, da Lei n° 8.443/92, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que efetuem e comprovem
perante o Tribunal (art. 165, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos
cofres do Tesouro Nacional;
8.4) autorizar, - desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n° 8.443/92, a cobrança judicial das
dívidas, caso não atendidas as notificações;
8.5) determinar ao Presidente da Petróleo Brasileiro S.A. — PETROBRÁS que:
8.5.1) com fundamento no artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal c/c o artigo 45 da Lei n°
8.443/92 e o artigo 195 do Regimento Interno deste Tribunal, que o Presidente da Petróleo Brasileiro S/A
promova a declaração da nulidade da Tomada de Preços n° 110.1061.96-6/GOTS e, conseqüentemente,
do Contrato n° 110.2.008.97-2/GOTS, celebrado com a empresa Arpin Projetos e Construções Ltda., em
desacordo com os subitens 3.1.1 e 6.1 do respectivo Edital e em contrariedade ao artigo 41 e ao § 5° do
artigo 43 da Lei n° 8.666/93, admitindo-se, em caráter excepcional, a continuidade da prestação dos
serviços pelo tempo estritamente necessário à realização de novo certame licitatório;
8.5.2) envie, a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, comprovação das
providências adotadas para o cumprimento da medida contido no item anterior;
8.5.3) observe com rigor, nas futuras licitações, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações;
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8.6) encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam à empresa
Assis & Melo Prestação de Serviço Ltda., autora da representação, bem como ao Ministério Público do
Estado da Bahia (Súmula n°42 do Superior Tribunal de Justiça) para adoção das providências cabíveis; e
8.7) determinar a juntada do presente processo às contas da Petróleo Brasileiro S/A, exercício de
1997, para exame em conjunto e em confronto.
Ata n° 31/98-Plenário.
Data da Sessão: 05/08/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

ADHEMAR PUADINI
na Presidência

Fui presente:

•

a

MARCOS VINICI S VILAÇA
Ministro- elator

HISI

'L a, go

ALTON ALENCAR RO GUES
Procurador-Geral
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GRUPO 1— CLASSE VII— Plenário
TC-001.439/98-7
Natureza: Representação
Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte
Responsável: José Antônio Muniz Lopes — Diretor-Presidente
Interessado: Célio Batista de Araújo
Ementa: Representação de pessoa fisica, com fulcro no artigo 113, §
1°, da Lei n° 8.666/93. Supostas irregularidades relacionadas a
contrato administrativo. Diligência. Justificativas e documentos
apresentados demonstraram a existência de meras falhas formais.
Conhecimento. Procedência parcial. Determinações à entidade
fiscalizada e à CISET/MME. Remessa de cópia da Decisão, Relatório
e Voto ao representante, para ciência, à Eletronorte e à CISET/MME,
para ciência e adoção das providências determinadas. Juntada às contas
respectivas.
RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre representação de autoria de Célio Batista de Araújo, táxista, (fls.
1/13), contra supostas irregularidades na prorrogação de contrato administrativo celebrado entre a
Eletronorte e a empresa Rádio Táxi Cidade Ltda.
O ato supostamente irregular consistiria na prorrogação do prazo de vigência do contrato n°
SUP1.5.3.0018-0, cujo objeto era a prestação de serviços de transporte de empregados da empresa estatal,
que teria ocorrido sem a observância das exigências constitucionais e legais (art. 195, § 3 0 , da C.F., e art.
29 da Lei n° 8.666/93) de apresentação de documentos válidos relativos à regularidade fiscal e
previdenciária da contratada.
Solicitou o representante, diante do exposto, que o TCU exija que as empresas contratante e
contratada regularizem o referido contrato, apresentando os documentos necessários para a demonstração
da regularidade fiscal da segunda ou, em caso de descumprimento, anule o contrato, bem como que
informe ao interessado quais as decisões e providências adotadas por esta Corte.
Em instrução preliminar de fls. 14/6, o Assessor da 9a SECEX, após resumir os fatos, registrou seu
entendimento de que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade e propôs,
preliminarmente, com a anuência do Titular da Unidade Técnica, a realização de diligência à Eletronorte,
solicitando o encaminhamento, ao TCU, dos seguintes elementos:
justificativa para a contratação, ao invés da aquisição de veículos próprios, ante o
aparentemente elevado valor do contrato;
esclarecimentos acerca dos critérios para a utilização dos serviços contratados;
justificativas para o valor do contrato, acompanhada de planilhas das estimativas de custos;
documentação relativa à regularidade fiscal da contratada; e
informação sobre a quantidade de vezes que o referido contrato foi prorrogado, com a
justificativa para essas prorrogações.
Procedidas as diligências (fls. 17/8), o responsável apresentou os elementos de fls. 19/35, que
recebeu da Unidade Técnica a análise de fls. 36/9, em que o informante considerou não suficientemente
atendida a diligência, propondo a realização de nova solicitação de informações, que foi autorizada pelo
Secretário de Controle Externo (fl. 39v).
Atendendo à nova diligência, materializada no expediente de fls. 40/1, o responsável apresentou os
elementos adicionais de fls. 42/105.
Parecer da Unidade Técnica
7.

O mesmo Assessor da

9a

SECEX, Hélio Castanho Portella, analisou os novos elementos trazidos

Min-mv_ 118 \\1Min-mv_118 votos98 \001439-98-7.doc

-1-

—137—
Tribunal de Contas da União

456(‘)jc - (547".

cretà; do PlenatIo
-leSiteir

aos autos, em conjunto com os primeiros, produzindo a instrução de fls. 106/9, de seguinte teor:
A ELETRONORTE, em resposta (a diligência), presta os esclarecimentos de fls. 42/100:
'Item a; cópia da autorização dada pela autoridade competente para a contratação do
serviço de transporte de empregado pela RÁDIO TÁXI CIDADE Lida'.
'Item b; cópia da justificativa e da solicitação apresentada à autoridade superior para
contratação do serviço de transporte de passageiros realizado por táxi (ou documento pelo qual
se solicitou a licitação do serviço). '
Resposta da ELETRONORTE: encaminhou cópia da Solicitação de Aquisição n° 0087/94
(lis. 44), na qual o Departamento de Serviços Administrativos - ADA solicitou a contratação de
serviços de transporte individual de passageiros, pelo sistema Rádio Táxi, por um período de 12
meses, para a realização estimada de 40 viagens/dia, em média. O documento registra a
liberação dos serviços, em 13/09/94, autorizada pelo Sr. Ronaldo Rapello do Nascimento.
Adicionalmente, apresenta cópia do Relatório de Julgamento da Tomada de Preço n° 20.608/94,
solicitando a sua homologação à autoridade superior.
'Item c; justificar a quantidade de serviços prestados, mediante a apresentação de
documento que contenha o planejamento das viagens e a previsão do número de viagens,
compatível com as realmente realizadas':
Resposta da ELETRONORTE: apresentou cópia do Relatório Mensal GSDE - Setor de
Passagens (l7.s. 48/64) que justifica a quantidade de serviços prestados com o planejamento e a
previsão do número de viagens. Pela quantidade de solicitações apresentadas durante o mês de
abril, pode inferir-se que é grande a utilização do serviço de transporte de pessoal via táxi.
'Item d; apresentar cópia da Certidão Negativa de Débito junto ao INSS/MPAS e
Certificado de Regularidade de situação junto ao FGTS, com validade na data de 01/02/98, uma
vez que os documentos encaminhados não atenderam a este requisito'.
Resposta da ELE1RONORTE: exibiu cópias do Certificado do FGTS/ Certidão Negativa de
Débito do MPAS, com data de emissão de 30/03/98. Registre-se que as certidões já foram
anteriormente apresentadas.
A questão pendente, a nosso ver, refere-se ao descumprimento de aspectos formais quando
da renovação do contrato (art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93). Esta falha deve ser creditada à
ELETRONORTE que não exigiu a comprovação da regularidade fiscal para efetuar a renovação
do contrato. Percebe-se, também, que a empresa ao ser instada a apresentar as certidões, exibiu
os documentos solicitados, embora em data posterior ao aditamento do contrato.
Cabe, portanto, recomendar à ELETRONORTE que exija, quando da renovação de seus
contratos, a comprovação das condições estabelecidas quando da habilitação, principalmente,
quanto à regularidade fiscal.
'Item e; apresentar cópia das justificativas apresentadas por escrito às autoridades
competentes para as prorrogações de contrato, com a devida aprovação das mesmas'.
Resposta da ELETRONORTE: encaminhou cópias das Comunicações Internas - CI 's, pelas
quais foram solicitadas as prorrogações do contrato (lis. 66/72). A principal justificativa é a
natureza dos serviços - considerados de extrema necessidade (..), e a alegação de que se aplica
ao contrato o estabelecido no inciso II do art. 57, da Lei 8666/93 - prestação de serviços a serem
executados de forma contínua. Destacando-se, também, a renovação com vantagem econômica
(descontos obtidos).
O transporte de empregados a serviço, via táxi, não pode ser considerado como prestação
de serviço a ser executado de forma contínua. Para Carlos Pinto Coelho Mota':
'Serviços contínuos são, em tese, aqueles que não possam ser interrompidos; fazem-se
'sucessivamente, sem solução de continuidade, até seu exaurimento ou conclusão do objetivo'. A

•

in Eficácia nas Licitações e Contratos (Comentários à Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.987 de 13 de fevereiro de 1995)
5° Edição-2Viragem, Editora Livraria DEL REY, Belo Horizonte — 1996.
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exemplo, teríamos: limpeza, conservação, manutenção, vigilância, segurança, transporte de
valores, cargas...'
Segundo Jessé Torres Pereira Júnior2:
`b) prestação de serviços de execução contínua, devendo-se por esta entender-se aquela
cuja falta paralisa ou retarda o serviço de sorte a comprometer a correspondente função estatal
ou paraestatal'.
Estes ensinamentos revelam que não se confunde o serviço de táxi, com a prestação de
serviços a serem executados de forma contínua. Desse modo, não pode ser invocado o inciso II,
do artigo acima mencionado, para respaldar as sucessivas prorrogações.
A interpretação errônea da natureza dos serviços prestados tem propiciado estas seguidas
prorrogações do contrato (3 aditamentos). Esta falha não tem acarretado prejuízo à empresa,
pelo contrário, os seguidos descontos obtidos (35%) proporcionam uma grande economia de
recurso à empresa.
Sugerir punição aos administradores, parece-nos, neste caso, não ser a medida apropriada.
Deixar que esta prática se perpetue não é salutar. Portanto, resta-nos sugerir que se recomende à
ELETRONORTE, que não mais prorrogue este contrato, por falta de amparo legal. Alertando-a,
também, quanto à classificação, indevida, dada para o serviço de transporte de empregados prestação de serviços a serem executados de forma contínua.
'Item f; encaminhar cópia do Contrato SUP 1.5.3.0018-0 e de seus aditivos 1, 2, 3, e 4'.
Resposta da ELETRONORTE: juntou as cópias solicitadas (fis. 73/09).
'Item g: informar a modalidade de licitação utilizada para a contratação dos serviços de
transporte de empregado - RÁDIO TÁXI CIDADE Ltda. e o número de firmas participantes'.
Resposta da ELETRONORTE: exibiu cópia da Ata de Abertura onde consta a relação dos
participantes e esclareceu que a modalidade de licitação foi Tomada de Preços.
Em 15 de maio último, o autor da Representação, Sr. Célio Batista de Araújo, juntou a
resposta da ELETRONORTE à sua denúncia «is. 100/105). Para ele, não foi comprovada a
regularidade fiscal da RÁDIO TÁXI CIDADE Ltda., pois os documentos apresentados foram
emitidos em 30/03/98.
O interessado alerta, também, para o fato de nos comprovantes apresentados constar como
endereço da RÁDIO TÁXI CIDADE Ltda - a QNM 18, Conjunto B, lote 01, sala 103, Ceilândia DF, enquanto que é sabido e constou do Contrato e seus aditivos o endereço: O 7, BL A, sala
1227, Edifício Executive Tower, Setor Comercial Sul. Para o autor, tal fato permitiu que a
Certidão Negativa de Débito - CND fosse emitida pela repartição do INSS de Taguatinga - DF e
não do Plano Piloto.
O FGTS e o INSS têm jurisdição federal, portanto, a emissão de Certidão, em qualquer
órgão ou Cidade do Distrito Federal é válida. Quanto ao fato de constar da Certidão endereço
diferente, daquele presente nos contratos, não invalida o documento, pois o reconhecimento da
empresa se dá pelo CGC, e n° de Inscrição no Órgão. A ELETRONORTE deve ser alertada para
manter os endereços das firmas contratadas atualizados, para evitar questionamentos estéreis.
A nosso ver, restou suficientemente demonstrado, nos autos, a inexistência de
irregularidade grave, ou intenção de beneficiar a empresa contratada. A cada renovação do
contrato, a ELETRONORTE buscou ampliar o desconto obtido, de modo a alcançar preços e
condições mais vantajosas à administração, procurando arrimo no art. 57, inciso II da Lei
8666/93. Também, ficou nítido que a base legal para as prorrogações decorreu da má
interpretação da natureza do serviço de transporte de passageiros - considerados como prestação
de serviços a serem executados de forma contínua.
Ainda, ficou patente que a comprovação da regularidade fiscal só foi cobrada da Rádio
Táxi Cidade Ltda., depois de prorrogado o contrato. Assim que foi exigida, a empresa apresentou
a documentação pertinente, embora com data diferente daquela do aditamento do contrato.
Pereira Junior, José Torres. Comentário à Lei das licitações e contratações da administração pública, p. 349. Rio de Janeiro:
Renovar — 1994.
2
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As impropriedades verificadas resumem-se: nas sucessivas prorrogações do contrato, sem
respaldo legal; na falta de cobrança das condições de habilitação previstasno edital de licitação,
principalmente, a regularidade fiscal (art. 29 da Lei 8666/93), quando da prorrogação do
contrato conforme prevê o inciso XIII, do art. 57, da Lei de Licitações.
Essas falhas podem ser, perfeitamente, consideradas e aceitas como de caráter formal, pois
não trouxeram prejuízo à contratante, nem visaram beneficiar o contratado, cabendo, portanto,
recomendar à ELETRONORTE a exata observância dos dispositivos legais acima mencionados.
O acompanhamento do cumprimento dessas recomendações pode ser cobrado da CISET,
conforme estabelece o art. 17, inciso III, alínea "1", da IN n° 12/96.
Ante todo exposto, submetemos os autos à consideração do Ministro-Relator, Marcos
Vinicios Vilaça (art. 38 da Res. TCU n° 77/96), sugerindo que o Tribunal:
conheça da presente representação, formulada pelo Sr. Célio Batista de Araújo, por
atender os requisitos do art. 213, caput, do Regimento Interno do TCU, para no mérito
considerá-la parcialmente procedente, ante a natureza formal das irregularidades constatadas;
determine ao Presidente da ELETRONORTE, com base no art. 43, inciso 1, da Lei
8443/92, que:
observe rigorosamente as condições legais para as prorrogações de contratos que
promover, em especial o art. 57 da Lei 8.666/93, principalmente; não mais prorrogando o
contrato SUP 1.5.3.0018-0, por falta de amparo legal (classificação indevida da natureza dos
serviços prestados);
atente, à época da renovação dos contratos, para as exigências da lei quanto à
manutenção, durante a execução do contrato, de todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação (art. 55, inciso XIII, da Lei de Licitações).
3 - determine à CISET/MME que nas contas do exercício de 1998, da ELETRONORTE, se
manifeste sobre a implementação das recomendações acima mencionadas, conforme estabelece o
art. 17, inciso III, alínea "1", da IN TCU n° 12/96;
4 - encaminhe cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentarem ao interessado, para ciência; e
5 - promova o arquivamento do presente processo.
O Titular da Unidade Técnica manifestou-se de acordo com a proposta de encaminhamento da
8.
instrução (fl. 109v).
É o Relatório.
VOTO
Restou suficientemente demonstrada nos autos a inexistência de irregularidade grave nos
procedimentos adotados pela Eletronorte no caso sob análise, que resultassem em dano ao erário ou que
pudessem ensejar a imputação de penalidade aos responsáveis.
Detectou-se, sim, a ocorrência de falhas formais consistentes na inexigência, ao tempo devido, da
2
documentação comprobatória da regularidade fiscal da empresa contratada, bem assim na incorreta
classificação do objeto do contrato - prestação de serviços de transporte de passageiros em táxi - como de
natureza continuada, o que resultou em indevidas prorrogações da vigência do contrato, além do exercício
financeiro de sua assinatura, em afronta ao limite legalmente estabelecido
Conforme se constata nos autos, a primeira falha já foi inteiramente suprida, não cabendo ao
3
Tribunal nenhuma outra providência senão a emissão de determinação à empresa estatal no sentido de que
a mesma impropriedade não se repita.
Com relação à prorrogação indevida do contrato, erroneamente classificado como prestação de
4.
serviços de natureza continuada, embora concordando com o posicionamento da unidade técnica quanto à
inexistência de má-fé por parte de contratante e contratada, entendo que deva o Tribunal determinar a
imediata regularização da situação, mediante a instauração de procedimento licitatório, permitindo,
excepcionalmente, a continuidade da vigência do contrato prorrogado somente durante o período
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necessário à conclusão da nova licitação.
No mesmo sentido, entendo deva o Tribunal determinar à CISET/MME que dê notícia da adoção
da providência supra quando da emissão de parecer sobre as contas da entidade referentes ao presente
exercício financeiro, devendo este processo ser juntado àquelas contas, para exame em conjunto e em
confronto.
Ante todo o exposto, acolho parcialmente o parecer da Unidade Técnica e Voto por que o Tribunal
adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 05 de agosto de 1998.

Marcost Vinicios Viláça
Ministro-Relato

•
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1. Processo n° TC-001.439/98-7
2. Classe de Assunto: VII — Representação
3. Interessado: Célio Batista de Araújo
4. Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte
5. Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: 9a SECEX
8. DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente representação, formulada pelo Senhor Célio Batista de Araújo, com base
no art. 113, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93, por atender os requisitos do art. 213, caput, do Regimento Interno do
TCU, c/c art. 38 da Resolução TCU n° 77/96, para no mérito considerá-la parcialmente procedente, ante a
natureza formal das irregularidades constatadas;
8.2. determinar ao Diretor-Presidente da Eletronorte, com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92,
que:
a) instaure, imediatamente, procedimento licitatório para a contratação dos serviços objeto do
contrato SUP 1.5.3.0018-0, prorrogado sem amparo legal, conforme demonstrado nos autos, mantendo
vigente o referido contrato somente durante o prazo estritamente necessário para a finalização da licitação,
após o que deverá aquele ajuste ser rescindido;
b) atente, à época da renovação dos contratos, para as exigências da lei quanto à manutenção, durante
a execução do contrato, de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (art. 55,
inciso XIII, da Lei n° 8.666/93);
8.3. determinar à CISET/MME que, no parecer sobre as contas da Eletronorte referentes ao exercício
financeiro de 1998, manifeste-se sobre a implementação das determinações acima, conforme estabelece o
art. 17, inciso III, alínea "1", da IN TCU n° 12/96;
8.4. encaminhar cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam:
ao representante, para ciência;
à Eletronorte e à CISET/MME, para ciência e adoção das providências determinadas; e
8.5. determinar a juntada deste processo, oportunamente, às contas da Eletronorte referentes ao
exercício de 1998, para exame em conjunto e em confronto.
9. Ata n° 31/98-Plenário.
10. Data da Sessão: 05/08/1998-Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO I - CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-019.385/92-7 (com 02 volumes)
Apensos: TC-005.012/93-7 e TC-005.536/93-6
NATUREZA: Solicitação.
ÓRGÃO: Governo do Estado do Amapá (extinto Território Federal
do Amapá).
INTERESSADO: Marcus Vinícius Reis Bastos, Juiz Federal
Substituto da Seção Judiciária do Amapá.
Solicitação formulada por Juiz Federal Substituto, no sentido de
que o Tribunal realize auditoria nas contas do FGTS. Remessa do
processo ao atual Ministério do Trabalho. Remessa do relatório de
auditoria à autoridade solicitante. Impossibilidade de se reabrirem as
contas do extinto Território Federal do Amapá, no período de 1986
a 1988, em face do transcurso de mais de cinco anos da data do
julgamento, conforme assinalado pelo Ministério Público.
Arquivamento dos autos.

41,

•

Trata-se de Solicitação formulada pelo Juiz Federal Substituto da Seção Judiciária do
Amapá acima nominado, no sentido de que o Tribunal realize auditoria nas contas do FGTS, visando a
subsidiar inquérito policial que apura irregularidades no recolhimento do FGTS de funcionários
contratados no âmbito de convênios firmados entre o Governo do extinto Território Federal do Amapá e a
Prefeitura Municipal de Macapá.
Em cumprimento ao Despacho da Exma. Sra. Ministra Élvia Lordello Castello Branco, à
época Vice-Presidente, exarado em 07/12/92, no exercício da Presidência desta Corte, os autos foram
encaminhados ao então Ministério do Trabalho e da Administração, para verificação e definição das
responsabilidades, nos termos do disposto no art. 23, § 1 0 , inciso I, da Lei n° 8.036/90 (fls. 343/344).
Adoto, a seguir, trechos do parecer da Diretora da 8 SECEX, cujas conclusões foram
acatadas pelo Secretário (fls. 357/359):
"Passados cerca de dois anos e nove meses do envio do processo ao Ministério do
Trabalho, e após solicitações por parte da Presidência desta Casa no sentido de sua devolução, somente
em 29.08.95, conforme Oficio n° 021/SPO/MTb (fl. 348), o Subsecretário de Planejamento e Orçamento
enviou à Presidência desta Corte cópia do original dos autos. Assim, foi procedida a sua reconstituição
para que pudesse ser dado prosseguimento ao trabalho.
Do pedido inicial - auditoria com vistas à apuração de possível malversação do dinheiro
público - restou como conclusão parcial aquela consignada no PARECER COUAD/CISET/MTb n° 09/94
(fls. 158/163 do Vol. II), evidenciando que:
os trabalhos de auditoria foram parcialmente atendidos;
a equipe de fiscais do MTb transferiu, incorretamente, para a CEF a responsabilidade da
individualização dos totais apurados e notificados relativos aos depósitos do FGTS nas contas vinculadas
que deixaram de ser feitos;
a ausência de individualização traz prejuízos incontestáveis e irrecuperáveis aos
trabalhadores.
Dessa forma, entende a CISET/MTb que, para que o trabalho solicitado pelo TCU seja
satisfatoriamente atendido, seria necessário:
os valores apurados de forma totalizada, inclusive aqueles
a) individualizar
correspondentes aos Termos de Confissão de Dívida já assinados;
min_bjb_160p processos do BJB \ 1998 \dl
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anexar aos autos a confirmação dos acréscimos, pela CEF, dos parcelamentos já
existentes junto às Prefeituras; e
responsabilizar os administradores da época pela falta de recolhimento das parcelas do
FGTS devidas aos empregados contratados por meio dos diversos convênios firmados pelo então
Território Federal do Amapá, já que as verbas foram repassadas para tal fim.
Na etapa seguinte, foram os autos encaminhados, no âmbito do MTb, à Secretaria
Executiva daquele Ministério para prosseguimento. Ressalte-se que isto ocorreu em 03.05.94, tendo sido
recebidos naquela Secretaria em 04.05.94, conforme registro constante da capa interna do volume II.
Temos, portanto, da verificação das datas anteriormente mencionadas, aliada ao atraso na
devolução do processo a esta Corte, que decorreram três anos entre a solicitação do MM. Juiz Federal
Substituto Marcus Vinícius Reis Bastos e a apresentação, pelo MTb, dos resultados até então alcançados
em atendimento ao Aviso n° 1.065/92, de 29.12.92. Adicionalmente, destacamos que referidos resultados
não foram satisfatórios para os objetivos do Inquérito Policial em andamento.
Por outro lado, importante enfatizar que as notificações emitidas pelo órgão de
fiscalização do MTb não são suficientes para que se possa concluir acerca da malversação de recursos
públicos, uma vez que a ausência do recolhimento do FGTS devido por si só não é capaz de provar que
houve qualquer conduta irregular por parte dos responsáveis pelos recursos dos convênios.
Outro ponto de significativa relevância merece ser ressaltado. Tais recursos são federais,
pois se trata de Territórios Federais que passaram à condição de Estado após a promulgação da
Constituição de 1998.
Com efeito, a prestação de contas dos recursos em comento era feita à Secretaria de
Finanças do Governo. Por outro lado, as contas do Governo eram prestadas ao TCU de forma consolidada
...ou seja, todas já foram julgadas, após exame pela unidade técnica competente - ia SECEX, então 1a
IGCE.
No tocante aos procedimentos utilizados pelas equipes do MTb que realizaram a auditoria,
cabe registrar que estas encontraram dificuldades para consultar a documentação dos convênios. Conforme
registrado à fl. 73 do volume II, a desordem era grande, não permitindo reunir os documentos relativos a
cada convênio.
Tem-se, pois, um quadro bastante adverso para que se possa efetivamente atender ao
pedido inicialmente feito - auditoria com vistas à apuração de possível malversação de recursos públicos -,
conforme a seguir exposto.
Em primeiro lugar, já são passados dez anos dos acontecimentos, haja vista que os
convênios cobriram os anos de 1986 a 1988, até 03.10.88.
Em segundo lugar, conforme verificado pelas equipes de fiscalização do Ministério do
Trabalho, a documentação que deu suporte às prestações de contas apresentadas não está em condições
de ser auditada, tamanha a sua desorganização.
Em terceiro lugar, as contas do extinto Território Federal do Amapá foram julgadas por
esta Corte em Sessões de 29.03.89, 21.06.89 e 11.09.91, conforme explicitado no item 16 da instrução de
fls. 349/356.
Em quarto lugar, eventual auditoria que pudesse ser realizada pelo Tribunal certamente
levaria a resultados tão infrutíferos quanto os já apresentados nos autos.
Por fim, fundamental é que os trabalhadores que não tiveram os depósitos do FGTS nas
suas contas vinculadas feitos na forma regular tenham garantia de que não serão lesados. Para tanto,
imprescindível que seja feita a individualização dos depósitos objeto das NDFG (Notificação para
Depósito do FGTS) n's 91.352 e 91/353 - Prefeitura Municipal de Amapá, n° 99.165 - Prefeitura
Municipal de Mazagão, n° 102.026 - Prefeitura Municipal de Tartarugalzinho, n° 99.166 - Prefeitura
Municipal de Oiapoque e n° 99.167 - Prefeitura Municipal de Calçoene, todas de novembro de 1993.
min _bjb_160Mprocessos do BJB \ 1998 \dl
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Ante o exposto, e concordando com a proposta da instrução, submetemos os autos à
consideração superior, acrescentando, apenas, sugestão no sentido de seja determinado à Secretaria de
Fiscalização do Ministério do Trabalho que proceda à individualização dos depósitos, conforme
mencionado no item precedente, e ao arquivamento dos autos após as competentes comunicações."
MINISTÉRIO PÚBLICO
Considera que as informações constantes dos autos demonstram a desorganização
administrativa do extinto Território Federal do Amapá, sendo causa bastante para justificar a reabertura
das contas dos responsáveis, no período de 1986 a 1988, no qual ocorreram as irregularidades.
Entretanto, essa providência já não é possível em face do transcurso de mais de cinco anos
da data do julgamento dessas contas (29.3.89, 21.6.89 e 11.9.91, respectivamente), impedindo a
interposição de Recurso de Revisão, conforme já decidido por este Tribunal (Acórdão n° 159/96 - Ata n°
39/96 e Decisão n° 351/96 - Ata n° 23/96, ambas do Plenário).
Ressalta que no âmbito desta Corte não cabem mais quaisquer providências, razão pela
qual se manifesta de acordo com a proposta consignada pela Unidade Técnica.
É o Relatório.
VOTO
A CISET/MTb, ao realizar a auditoria determinada pelo Tribunal, concluiu, consoante
PARECER COAUD/CISET/MTb n° 09/94, que os trabalhos foram parcialmente atendidos, pois a equipe
de fiscais do MTb transferiu, incorretamente, para a Caixa Econômica Federal a responsabilidade da
individualização dos totais apurados e notificados relativos aos depósitos do FGTS nas contas vinculadas
que deixaram de ser feitos e não efetuou a responsabilização dos administradores da época pela falta de
recolhimento das parcelas de FGTS.
Por outro lado, as contas do Governo do extinto Território do Amapá relativas aos
exercícios financeiros de 1986/1988 (período em que ocorreu o repasse dos recursos às Prefeituras) já
foram apreciadas por este Tribunal nas Sessões de 29/03/89 (TC-008.080/87-9), 21/06/89 (TC007.249/89-0) e 11/09/91 (TC-007.002/89-0), tendo os dois primeiros processos sido arquivados, com
baixa na responsabilidade dos administradores. As contas do exercício de 1988 foram julgadas regulares
com ressalva.
Observa-se, assim, longo tempo transcorrido desde a ocorrência dos fatos, ou seja, mais
de dez anos. Com isso, fica inviabilizada, conforme assinala o Ministério Público junto ao Tribunal, a
interposição de Recurso de Revisão, nos termos do disposto no art. 35 da Lei n° 8.443/92.
Destaco que os resultados do levantamento realizado pelos fiscais do Ministério do
Trabalho, principalmente no que diz respeito à individualização dos depósitos do FGTS, já foram
comunicados à Secretaria de Fiscalização daquele órgão, razão pela qual considero despiciendo efetuar
determinação a respeito (fls. 163 do vol. II).
Finalmente, devo ressaltar que a atuação do presente processo, em dezembro de 1992,
deu-se de acordo com o Despacho de fls. 343/344.
Diante do exposto, 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, 05 de agosto de 1998.

BENTO JOSE B
Ministro-Rel
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Gab. Subprocurador-Geral Wahon Alencar Rodrigues

Processo n° TC-019.385/92-7
Solicitação

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.

Trata-se de Solicitação efetuada pelo M.M. Juiz Federal Substituto da Seção Judiciárú
do Amapá, no sentido de ser realizada auditoria nas contas do FGTS, visando a subsidiar inquérit(
policial que apura irregularidades no recolhimento do FGTS de funcionários contratados no ârnbit(
de convênios firmados entre o Governo do extinto Território Federal do Amapá e a Prefeitun
Municipal de Macapá.
Em cumprimento à determinação deste Tribunal (fl. 343), os autos foram remetidos a(
Ministério do Trabalho para realização de auditoria, consubstanciada nos volumes I e II.
Consoante informa a instrução (fl. 351/2), nessa auditoria foi verificada a seguint(
situação:
"a) poucos foram os convênios que recolhiam o FGTS regularmente e nos valore:
devidos;
recolhimento do FGTS relativo a várias competências em um único mês, procediment(
esse que ocorria sempre que se pagava salários atrasados;
pagamento de pessoal de determinado convênio em outro convênio;
falta de prestação de contas de alguns convênios; e
inexistência da folha de pagamento de determinados meses, o que obrigou a equipe (
proceder à aferição indireta dos valores do FGTS com base nos valores dos salário
líquidos da relação de pessoal."
Essas informações demonstram o estado de desorganização administrativa do extintc
Território Federal do Amapá, sendo causa bastante para justificar a reabertura das contas do!
responsáveis, no período de 1986 a 1988, no qual ocorreram as irregularidades.
Entretanto, essa providência já não é possível em face do transcurso de mais de cinco ano:
da data do julgamento dessas contas (29.3.89, 21.6.89 e 11.9.91, respectivamente), impedindo
interposição de recurso de revisão, conforme já decidido por este Tribunal (vide TC-016.268/94-6
Ac. n° 159/96, Ata n°39/96 - Plenário e TC-020.021/94-1, Dec. n° 351/96, Ata n° 23/96 - Plenário)
Assim, no âmbito desta Corte, não cabem mais quaisquer providências.
Quanto ao atendimento da solicitação, as imperfeições havidas na condução da auditori
também permitem antever a sua pouca utilidade.
Com efeito, como observou a instrução (fls. 357/8), a própria Ciset/MTb reconheceu qu(
os trabalhos foram parcialmente atendidos, pois a equipe de fiscais do Mtb transferiu, incorretamente
para a CEF a responsabilidade da individualização dos totais apurados e notificados, relativos ao!
depósitos do FGTS nas contas vinculadas que deixaram de ser feitos, e não efetuou
responsabilização dos administradores da época pela falta de recolhimento das parcelas de FGTS.

1

—146—
gidsIsij-',(501910

ni
mesw
e

men átw

t

•

Tribunal de Contas da União

tig‘a

Gab. Subprocurador-Geral Walton Alencar Rodrigues

Não obstante, o Ministério Público alinha-se ao entendimento da 8 SECEX no sentido
de que o longo tempo transcorrido desde a ocorrência dos fatos, mais de dez anos, associado à
insuficiência de documentos, dificulta, se não impede, a obtenção de melhores resultados.
Desse modo, o Ministério Público perfilha a proposta da 8' SECEX, à fl. 359.

Brasília-DF, 10 de dezembro de 1997.
ic
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Processo n°019.385/92-7 (com 02 volumes). Apensos: TC- 005.012/93-7 e TC-005.536/93-6
Classe de Assunto: VII - Solicitação.
Interessado: Juiz Federal da Seção Judiciária do Amapá.
Órgão: Governo do Estado do Amapá (extinto Território Federal do Amapá).
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Walton Alencar Rodrigues.
Unidade Técnica: 8 SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. encaminhar, em complementação ao Aviso n° 555-GP/TCU, de 02/08/93, ao Exmo. Sr. Juiz
Federal da Seção Judiciária do Amapá cópia do PARECER COAUD/CISET/MTb n° 09/94, que trata do
resultado do levantamento efetuado pelos Fiscais do Ministério do Trabalho sobre a falta de recolhimento
de parcelas do FGTS pelas Prefeituras de Macapá, Tartanigalzinho, Mazagão, Oiapoque e Calçoene, todas
do Estado do Amapá, além de cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam;
8.2. determinar o arquivamento dos presentes autos.
Ata n° 31/98-Plenário.
Data da Sessão: 05/08/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator) e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO 1— CLASSE VII— Plenário
TC- 725.228/96-2
Natureza: Comunicação de Decisão
Entidade: Município de Porto Nacional — TO
Interessado: Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Responsável: Vicente Alves de Oliveira - ex-Prefeito Municipal
Ementa: Comunicação do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de
Contas do Estado do Tocantins a respeito de decisão daquela
Corte, que entendeu ser da competência do Tribunal de Contas
da União a apuração das irregularidades constantes nos autos.
Verbas repassadas pela União ao Estado de Tocantins, para fins
de investimentos na área da saúde. Transferência de parcela
destes recursos ao Município de Porto Nacional, mediante
Convênio firmado entre a referida Municipalidade e o Estado de
Tocantins. Ausência de prestação de contas. Jurisprudência já
cristalizada no sentido de reconhecer a competência do TCU
para fiscalizar a aplicação de verbas federais do SUS. Conversão
destes autos em Tomada de Contas Especial. Citação do
responsável.

Trata o presente processo de comunicação do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do
Estado do Tocantins, informando que aquela Corte decidiu remeter os presentes autos ao Tribunal de
Contas da União, por entender que a matéria ora tratada envolve recursos federais, não cabendo às
Cortes de Contas Estaduais a fiscalização e eventual julgamento das irregularidades levantadas na sua
aplicação.
Por meio do Convênio n° 1/91 (fls. 69/80), firmado entre o Estado de Tocantins e a União,
representada pelo Ministério da Saúde e pelo extinto Instituto Nacional de Assistência Médica e da
Previdência Social - INAMPS, foram repassados recursos federais àquele ente federado para a
realização de investimentos na rede de serviços de saúde, cobertura assistencial ambulatorial e
hospitalar e demais ações com vistas à promoção, proteção e recuperação da saúde no Estado.
Mediante o Termo de Convênio s/n°, de 11.9.91 (fls. 55/57), firmado entre o Estado de
Tocantins, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SES/TO, e o Município de Porto
Nacional, foram alocados à municipalidade Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), oriundos do
Sistema Único de Saúde - SUS, repassados pelo Governo Federal e recebidos em 23.10.91, conforme
recibo firmado pelo então Prefeito, Sr. Vicente Alves Ferreira (fl. 5). Tinha por objeto o referido ajuste
a aquisição de bens de consumo de laboratório e de odontologia para as unidades de saúde do
Município.
Ante a ausência da pertinente prestação de contas dos recursos acima, a SES/TO solicitou
orientação a respeito dos procedimentos a serem tomados junto à Procuradoria-Geral do Estado. Em
resposta, foi exarado o Parecer n° 125/95 (fls. 8/10), que concluiu, com a concordância do Sr.
Procurador-Geral do Estado (fl. 12), pela remessa dos autos ao Tribunal de Contas do Estado do
Tocantins - TCE/TO.
DTA/98
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Encaminhadas as peças ao TCE/TO, após' realizadas diligências junto à Prefeitura Municipal de
Porto Nacional, concluiu aquela Corte de Contas pela remessa do processo ao Tribunal de Contas da
União.
Presente o feito na SECEX/TO, foi devidamente instruído pelo Sr. Diretor da 1' Divisão
Técnica (fls. 61/65), que, após tecer considerações de natureza processual a respeito do conflito de
competência eventualmente instaurado no processo, concluiu que deve o Tribunal declarar-se
competente para apreciar a matéria. Sugere, outrossim, a devolução dos autos ao TCE/TO, para que
"declare, se conjuntamente com a declinação de competência, considerou também nulas suas decisões
de mérito, conforme determina o art. 113 §2° do (PC. Após o que, torne o processo a esta Corte para
que possa ser transformado em Tomada de Contas Especial, seguindo, ai sim, os trâmites legais de
praxe."
O Sr. Secretário de Controle Externo, preliminarmente à análise de mérito, diligenciou junto à
SES/TO, a fim de esclarecer a origem dos recursos repassados ao Município de Porto Nacional - TO.
Em resposta, foram acostados os documentos de fls. 69/92. Dessa forma, o titular da Unidade Técnica,
ao concluir que os recursos repassados são federais, portanto sujeitos à fiscalização do TCU, divergiu
do Sr. Diretor, no que concerne ao suposto conflito de competência. Entendeu que inexiste eventual
conflito, pois o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins já declinou de sua competência e remeteu o
processo ao TCU. Dessarte, e por entender que efetivamente a fiscalização dos recursos ora tratados
está dentro das atribuições desta Casa, reputou desnecessária a devolução dos autos à Corte de Contas
Estadual. Propôs, afinal, a conversão do feito em Tomada de Contas Especial, com a conseqüente
citação do responsável para apresentar alegações de defesa ou recolher a quantia repassada ao
Município, acrescida dos encargos legais, contados a partir de 23.10.91, e que seja dada ciência da
decisão ao TCE/TO.
Por meio do despacho de fl. 95, o então relator do processo, eminente Ministro Lincoln
Magalhães da Rocha, solicitou a oitiva do Ministério Público junto ao TCU.
Manifestou-se o Parquet especializado em concordância com a proposta do Sr. Secretário de
Controle Externo (fl. 96).
É o Relatório.

VOTO

De início, cumpre destacar que esta Corte já firmou o entendimento de que os recursos
repassados pelo Sistema Único de Saúde - SUS são federais e, portanto, sujeitos à fiscalização do
Tribunal de Contas da União (Decisão n° 137/93 — Plenário, Decisão n° 576/93 — Plenário, Decisão n°
132/98 — Plenário). A hipótese contemplada nestes autos apresenta, porém, uma peculiaridade: não
houve ajuste direto entre a União, repassadora dos recursos, e o Município de Porto Nacional,
destinatário final das verbas.
Entendimento estritamente formal poderia levar à conclusão de que a competência do TCU
02.
esgotar-se-ia no exame da regularidade da aplicação dos recursos pelo Estado, tendo em vista que foi
este ente federativo que firmou o ajuste com a União. Entretanto, reputo que, quando se trata de verbas
do Sistema Único de Saúde, não se pode limitar a competência do TCU. Ao contrário, urge estendê-la,
a fim de alcançar os efetivos usuários dos recursos federais. Raciocínio diverso levaria a situação de
ausência de controle, pois, como demonstrado neste processo, o Tribunal de Contas Estadual declarouse incompetente para atuar.
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Veja-se que a Constituição Federal instituiu um federalismo de cooperação. Nesse sentido,
criou, em relação aos entes federados, conjunto de competências comuns e concorrentes, além de
estabelecer expressamente, no parágrafo único do art. 23, que esta cooperação deve buscar o
"equilíbrio do desenvolvimento e do bem estar em âmbito nacional."
As ações coordenadas no âmbito do SUS estão inseridas nesse modelo específico de
federalismo, que, tacitamente, mitiga a autonomia dos entes federados em favor de uma atuação
integrada visando a objetivos comuns. O controle, nesse contexto, não pode mais buscar guarida em
princípios estritos, norteadores de outras formas de federalismo, de caráter dual, que acentuam a esfera
autônoma dos Estados-membros da Federação.
O controle das verbas públicas utilizadas em sistemas integrados pelas três esferas da
Federação deve, portanto, em harmonia com a concepção cooperativa que caracteriza nosso Estado
Federal, abranger de forma ampla todas as etapas da liberação e da aplicação dos recursos envolvidos.
Importa salientar, no entanto, que a fiscalização desta Corte, nestes casos, deverá pautar-se pela
verificação da efetiva consecução dos objetivos comuns dos entes federados. Enfim, o controle será
eminentemente finalístico. Não pode o Tribunal invadir o campo discricionário do agente político,
quando define esta ou aquela política de saúde. Exemplifico com o caso concreto: não importa ao TCU
se o Estado aplicou as verbas federais repassadas diretamente na saúde ou transferiu os recursos aos
Municípios ou terceiros estranhos à Administração Pública, para que estes realizem investimentos
nesta área. Cumpre ao Tribunal determinar se a aplicação foi correta e atingiu os fins para que se
destinou. Nesse sentido, a prestação de contas dos recursos federais é instrumento essencial para a
consecução do controle.
Cumpre destacar, ainda, que a Medida Provisória n° 1.677-55/98, de 29.7.98, que organiza e
disciplina o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, no § 2° do art. 26, estabelece que, no
caso de transferência de recursos de uma entidade governamental a outra, a verificação da legalidade,
economicidade e legitimidade da gestão dos recursos, bem como a eficiência e eficácia da aplicação
dos mesmos, é da competência dos órgãos de controle interno e externo dos entes federados a que se
vincule o ente governamental recebedor das verbas.
Causa espécie a tentativa de regulamentar o exercício do controle externo ou interno de verbas
públicas recebidas na esfera estadual ou municipal, por meio de Medida Provisória editada pelo Chefe
do Poder Executivo Federal. É certo que a Carta Política de 1988, ao estabelecer a forma federativa de
organização do Estado Brasileiro, definiu como Entes da Federação a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios. Reconheceu, portanto, a autonomia de cada um dos membros da Federação.
Dessa forma, é-lhes assegurada capacidade de auto-organização, autolegislação, autogoverno e autoadministração, nos termos dos arts. 18, 25 a 28 (Estados) e 29 (Municípios). Rápida e superficial
análise do referido Texto Normativo parece indicar a inconstitucionalidade do § 2° do art. 26, uma vez
que, não estando contido na lei complementar — de caráter nacional — prevista no art. 165, § 9°, II, da
Constituição Federal, invade competência legislativa e de autogoverno dos Estados e Municípios.
Não obstante as considerações acima, é de reconhecer que a norma supracitada não é aplicável
à atividade fiscalizadora desta Corte de Contas. Assim sendo, permanece inalterada a atribuição do
Tribunal de Contas da União de exercer a fiscalização dos recursos federais repassados a outros entes
federados, mesmo porque tal atribuição decorre diretamente do Texto Constitucional (art. 71, VI, CF).
Dessa forma, in casu, a competência do TCU deve contemplar todos os passos percorridos
pelas verbas do SUS que tenham origem federal. Logo, tanto o Estado de Tocantins quanto o
Município de Porto Nacional estão sujeitos à fiscalização desta Corte, dentro da esfera de atuação de
cada um.
Por conseguinte, concordo com o titular da SECEX/TO e com a representante do Ministério
Público, ao aduzirem que, no caso concreto, inexiste, ainda, conflito de competência. Este ocorre
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quando dois juízos declaram igualmente sua competência para apreciar o feito - conflito positivo de
competência - ou quando dois juízos declinam da competência para julgar a matéria - conflito negativo
de competência. Na hipótese presente, tem-se que o TCE/TO declarou-se incompetente para atuar.
Logo, o TCU, se reconhecer sua competência, irá afastar o pretendido conflito.
Superada a preliminar, verifico que a verba federal repassada ao Estado foi transferida,
mediante Termo de Convênio firmado pelo ex-Prefeito, Sr. Vicente Alves de Oliveira, ao Município
de Porto Nacional. Ademais, constato que a verba foi recebida pela Municipalidade em 23.10.91,
conforme recibo firmado pelo responsável (fl. 3). Entretanto, não houve a devida prestação de contas
dos recursos, por parte do nominado ex-Prefeito, configurando omissão no dever de prestar contas.
Entendo, ademais, que não há razão para imputar responsabilidade aos signatários do Convênio
firmado entre a União e o Estado, tendo em vista que a Secretaria de Estado da Saúde, assim que
percebeu a inadimplência do Município na prestação de contas, tomou todas as medidas que entendeu
pertinentes para o deslinde da questão. Remeteu o processo à Procuradoria-Geral do Estado, que, por
sua vez, concluiu pelo envio dos autos ao Tribunal de Contas do Estado.
Ante o exposto, acolho as conclusões do titular da Unidade Técnica e do Ministério Público e
VOTO por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste Egrégio Plenário
TCU, Sala das Sessões, em 5 de agosto de 1998
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Processo ng TC-725.228/96-2 DECISÃO N
leSfleCrtuttárt
Classe de Assunto: VII — Comunicação de decisão.
Responsável: Vicente Alves de Oliveira - ex-Prefeito Municipal.
Entidade: Município de Porto Nacional.
Interessado: Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: Dra. Maria Alzira Ferreira.
Unidade Técnica: SECEX/TO.
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. converter o presente processo em Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 47 da Lei n°
8.443/92;
8.2. determinar à SECEX/TO que proceda à citação do Sr. Vicente Alves Ferreira para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, apresente alegações de defesa ou recolha aos cofres do
Tesouro Nacional a quantia de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), atualizada monetariamente e
acrescida dos encargos legais a partir de 23.10.91, tendo em vista a omissão no dever de prestar contas
dos recursos federais repassados pelo Estado de Tocantins ao Município de Porto Nacional - TO,
mediante o Termo de Convênio s/n°, de 11.9.91, que tinha por objeto a aquisição de bens de consumo de
laboratório e de odontologia, para as unidades de saúde do Município;
8.3. dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao Tribunal de
Contas do Estado do Tocantins.
Ata n° 31/98-Plenário.
Data da Sessão: 05/08/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).
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GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário
TC-013.999/97-4
Natureza: Representação
Órgão: T Junta de Conciliação e Julgamento de Guarapuava-PR
Interessada: Dra. Manieta J.S. Arretche - MM. Juiza-Presidente da 2"
Junta de Conciliação e Julgamento de Guarapuava - PR

Ementa: Comunicação sobre eventual contratação irregular de mãode-obra temporária pelo 1° Batalhão Ferroviário do Exército.
Encaminhamento de cópia do Acórdão n° 020805/97, proferido pela
1' Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9' Região, que
declarou nulo contrato de trabalho. Questão já enfrentada pelo
Tribunal (Decisão n° 97/91 — Plenário). Ausência de irregularidade na
contratação. Encaminhamento de cópia da Decisão, bem como do
Relatório e Voto que a fundamentam, à interessada. Arquivamento
do processo.

•

Versa o presente feito sobre comunicação da Dra. Manieta J.S. Arretche - MM. Juiza-Presidente
da T Junta de Conciliação e Julgamento de Guarapuava — PR — 2 JCJ/PR, a respeito do Acórdão n°
020805/97, proferido pela I" Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região.
Tratou o referido Acórdão de Remessa de Oficio, face a decisão prolatada pela citada 2'
JCJ/PR, que julgou procedente pedido de reconhecimento de vinculo empregaticio do autor — Sr.
Waldomiro Santana da Silva — com a União, condenando-a "ao pagamento de aviso prévio e reflexos
sobre o FGTS, bem como de reflexos das horas extras sobre os repousos semanais remunerados e com
estes em férias, natalinas, aviso-prévio e FGTS, além de juros e correção monetária." (fl. 5).

•

Decidiu o retromencionado Tribunal Regional conhecer da remessa de oficio e, no mérito, "darlhe provimento para declarar a nulidade do contrato celebrado entre a União Federal e o reclamante,
rejeitando integralmente os pedidos da petição inicial". (fl. 9).
Devidamente protocolizados, foram os presentes autos enviados, inicialmente, à SECEX/PR e,
posteriormente, à 3' SECEX para instrução. O Sr. Assessor propôs (fl. 12), com a anuência da Sra.
Secretária de Controle Externo Substituta (fl. 12v), o arquivamento do processo, com a remessa de cópia
da Decisão à autoridade judicial acima mencionada, tendo em vista a existência de vários julgados desta
Corte a respeito da matéria e que não foram "visualizados elementos novos que motivem alterações do
entendimento até então adotado por este Tribunal".
É o relatório.

VOTO

•

Inicialmente, cumpre ressaltar que a matéria já foi apreciada pelo Tribunal em diversas
DT A/98
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oportunidades, sendo que em todas foi determinado o arquivamento dos respectivos processos e a
remessa de cópias das decisões às autoridades judiciais informantes, v.g. Decisão n° 129/96 - Plenário,
Decisão n° 698/96 - Plenário, Decisão n° 804/96 - Plenário, Decisão n° 21/97 - Plenário, Decisão
n° 226/97 - Plenário e Decisão n° 227/97 - Plenário.
Foram observadas, nas decisões acima, as orientações emanadas da Decisão n° 97/91 - Plenário,
por meio da qual o Tribunal acolheu consulta formulada pelo Sr. Secretário de Economia e Finanças do
Ministério do Exército. Resolveu o Tribunal, in verbis:
"1 - acolher a presente consulta para re.sponder ao subscritor que, no caso específico dos
convênios cujo objeto é construção, reparação e manutenção de estradas em 'lugares inóspitos e até
quase inacessíveis', trabalhos executados pelos Batalhões de Engenharia de Construção do Ministério,
poderá, quando absolutamente necessária, haver a contrafação de serviços de terceiros ou pessoas
jurídicas, para a execução de serviços imprescindíveis e diretamente ligados à execução do objeto (dos
convênios), sendo inteiramente vedado o desvio de função da pessoa contratada, sob pena de nulidade
do contrato e responsabilidade administrativa (art. 234 da Lei 8.112, de 11/12/90); "
Ao relatar o TC- 013.396/97-8 e anexos, que tratou de matéria semelhante, teci comentários a
respeito do assunto que podem ser adotados para o deslinde do presente feito, in verbis:
"A resposta a consultas formuladas não vincula o Tribunal em suas decisões posteriores, nem
mesmo se constitui em prejulgamento de caso concreto, nos termos do § 2 0 do art. 1' da Lei n°8.443/92.
Nada obsta, portanto, que o Tribunal possa, em homenagem às espec.:ificidades de cada processo,
modificar sua orientação e julgar de maneira diversa a matéria. Entretanto, o mesmo texto normativo
estabelece que a resposta à consulta reveste-se de caráter normativo.
Cumpre mencionar, ainda, que o Ministério do Exército, por meio de sua Secretaria de
Economia e Finanças, demonstrou preocupação com a situação de convênios firmados com outros
órgãos públicos para a construção de diversas obras de engenharia - inclusive ferrovias -, ante a
inexistência de pessoal em seus efetivos para atender a demanda requerida. Indagou, portanto, a respeito
da legalidade de contratação de terceiros para realização destes serviços, tendo o Tribunal respondido
de maneira afirmativa, conforme acima transcrito.
É de concluir, por conseguinte, que não houve conduta culposo dos dirigentes. Não há
reprimenda a ser feita quanto às contratações efetuadas pelo 10 Batalhão Ferroviário, para o
atingimento do objeto do Convênio firmado com a FERROESTE - construção de ferrovia -, eis que
efetuadas com espeque em orientação emanada desta Corte e, em última análise, sem ofensa ao
ordenamento jurídico.
Importa reconhecer, outrossim, que a solução jurídica da matéria, atualmente, apresenta
05.
nuances diversas em relação ao conteúdo da Decisão n° 97/91, tendo em vista a edição da Lei n°
8.745/93 que, regulamentando o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, dispõe sobre a
contrafação temporária de pessoal pela Administração Direta, autárquica e fundacional. Criou-se,
assim, uni novo regime de trabalho, que não se confunde com as regras comuns aplicáveis à relação de
emprego - Consolidação das Leis do Trabalho -, nem com o regranzento estatutário - civil (Lei n°
8.112/90,) ou militar (Lei n° 6.880/80). Está a falar-se de um tertium genus. Assim sendo, não há
confundir o pessoal contratado sob o regime da Lei n°8.745/93 com os chamados "celetistas", ou com
os ditos estatutários, civis ou militares.
Entendo, ademais, que a Lei n° 8.745/93 permite a contratação temporária de pessoal pelas
Forças Armadas para executarem serviços de obras de engenharia, dentre as quais, podem ser incluídos
os serviços de construção de ferrovias, conforme se depreende do art. 2°, VI, in verbis:
"Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
(..omissis...)
VI- atividades especiais nas organizações das Forças Armadas para atender à área industrial
DTA/98
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ou a encargos temporários de obras e serviços de engenharia."
04
Assim sendo, tendo em vista a similaridade dos processos, entendo que a Decisão prolatada
naquela assentada pode ser aplicada também para o feito em análise, concluindo-se, de igual forma, pela
inexistência de irregularidades nas respectivas contratações.
Ante o exposto, acolho os pareceres uniformes da Unidade Técnica e VOTO por que o Tribunal
adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 5 de agosto de 1998
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DECISÃO N° 509 /98 - TCU - Plenário
Processo n° 013.999/97-4
Classe de Assunto: VII - Representação.
Interessada: Dra. Maneta J.S. Arretche Paulo Ricardo Pozzolo - MM. Juiza-Presidente da 2 a Junta de
Conciliação e Julgamento de Guarapuava - PR.
Órgão: 2 Junta de Conciliação e Julgamento de Guarapuava - PR.
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 3' SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator DECIDE:
8.1. receber a peça vestibular como Representação;
8.2. comunicar à interessada indicada no item 3 supra que o Tribunal, reiteradamente, tem decidido
pela regularidade das contratações temporárias realizadas pelo 1° Batalhão Ferroviário do Ministério do
Exército, tendo em vista a orientação emanada da Decisão n° 97/91 - Plenário, proferida em Sessão de
14.8.91, publicada no Diário Oficial da União de 30.8.91;
8.3. determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 31/98-Plenário.
Data da Sessão: 05/08/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).
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Grupo I - Classe VII- Plenário
TC- 015.342//97-2
Natureza: Representação
Entidade: Município de Silveira Martins - RS
Interessado : Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
Ementa: Representação. Irregularidades verificadas pelo Tribunal de
Contas do Rio Grande do Sul em convênio firmado entre o município
de Silveira Martins - RS e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação — FNDE. Contas já apresentadas ao órgão repassador.
Conhecimento da representação. Determinação ao FNDE, por
intermédio da CISET/MEC, para que informe sobre o andamento
dessa prestação de contas.

Reproduzo, em seguida, instrução do Sr. Assessor da SECEX/RS, Carlos Fernando de Souza
Fagundes:
"Trata-se de comunicação da Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande
do Sul, a esta Corte de Contas, por meio do Of GP n 2 1657, de 05.11.97 ffl.01), informando que a Primeira
Câmara daquele Tribunal, em Sessão de 19.08.97, ao examinar o processo que tratava da Prestação de
Contas do Município de Silveira Martins, exercício de 1995, decidiu, conforme cópia anexa às fls. 02/03:
a) emitir Parecer favorável à aprovação das Contas; b) advertir aquela Administração Municipal no
sentido de sanar as falhas apontadas no Relatório do Senhor Conselheiro Marcelo Moreira Tostes ( fls.
12/20); c) destacar dos autos e remeter a este Tribunal, de acordo com convênio firmado em 21 de
setembro de 1995, os documentos constantes das falhas relatadas nos itens 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 descritas
e fundamentadas no Relatório e Voto do Senhor Conselheiro-Relator (fls.18/19)
e d) encaminhar, após o
trânsito em julgado, à Câmara Municipal de Vereadores de Silveira Martins, o Parecer de que trata a letra
"a" retro.
2.
Encaminhou, portanto, para cumprimento do item "c" destacado acima, cópia das folhas
132/139 e 194/202, constantes do processo supracitado, bem como das folhas 157, 158, 298/304, 311/347
e 350/353 do expediente n 2 7919-02.00/95-7, correspondentes às fls. 04/70 deste processo.
3.
A comunicação referida no preâmbulo deste parecer e seus anexos «is. 01/70) foram
encaminhados à Chefia do Gabinete do Ministro-Relator Iram de Almeida Saraiva, para os fins previstos
no §4 2 do artigo 92 da Resolução n 2 77/96, por intermédio do Memorando n 2 321/97-SECEX/RS-SA (ti. 71).
A comunicação em tela foi restituída a esta SECEX/RS, constituindo-se neste processo,
autuado sob n 2 TC 015342-97-2, com vistas às providências pertinentes, conforme Despacho do MinistroRelator, à fl.72.
Do exame dos autos que compõem o presente processo, verifica-se que as falhas relatadas
nos itens 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 (fls. 04/11 e 18/19) foram levantadas por ocasião do exame, pelo Tribunal
de Contas do Estado do RS, da Prestação de Contas da Prefeitura de Silveira Martins, referente ao exercício
de 1995, correspondentes à execução e à respectiva Prestação de Contas do Convênio n 2 678/94, firmado
em 13.06.94, entre a Prefeitura Municipal de Silveira Martins e o FNDE/MEC.
Observa-se, conforme consta do item 1 2, de fl. 05, que a Prestação de Contas, referente ao
Convênio, foi elaborada em 09.06.95, intempestivamente, em desconformidade com os termos da cláusula
3 4, item 5.1 daquele instrumento, abrangendo R$ 37.087,76, repassados pelo FNDE, R$ 5.450,00, de
rendimentos de aplicação financeira e R$ 6.269,74, de recursos daquele Município.
Da análise da documentação acostada a este processo, às fls. 23/70, relativa à defesa da
7.
Prefeitura Municipal de Silveira Martins, quanto às falhas apontadas pelo TCE/RS, no exame da Prestação
de Contas do exercício de 1995, depreende-se, conforme registrado em diversos itens às fls. 24/29, que
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aquela Prefeitura encaminhou ao FNDE, embora, intempestivamente, a Prestação
S
1delaContas
d°
referente ao
Convênio ne 678/94, firmado em 13.06.94, com aquele Fundo.
Ó Tribunal Pleno (Decisão n 9 193/97, Sessão de 16/04/97 - Ata n 2 12/97), ao julgar, - anos
instrução do feito pela SECEX/RN- , Representação (TC-009.295/96-8) formulada pela Câmara Municipal
de Lagoa Nova/RN, que guarda similitude com a que ora se examina, sobre possíveis irregularidades na
aplicação de recursos federais transferidos, por força de convênios, decidiu(subitem 8.1) conhecer da
Representação e, em conseqüência, determinar às Entidades/Órgãos repassadores, por intermédio das
respectivas. Secretarias de Controle Interno, que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência ,
informassem a este Tribunal acerca das respectivas prestações de contas.
Por outro lado, decidiu o Tribunal Pleno, nessa assentada, fosse encaminhado (subitem 8.2)
às Entidades/Órgãos repassadores, a título de subsídio, cópia daquela Decisão, bem como do Relatório e
Proposta de Decisão que a fundamentaram, acompanhada dos Relatórios elaborados pela SECEX/RN, fosse
remetido (subitem 8.3) o processo àquela SECEX/RN, para que acompanhasse o cumprimento da
determinação objeto do subitem 8.1 supra, adotando as demais providências a seu cargo e (subitem 8.4)
fosse dado ciência daquela Decisão, bem como do Relatório e Proposta de Decisão que a fundamentaram,
à Câmara Municipal de Lagoa Nova/RN
Do exame dos autos, crê-se dispensável, S.M.J., a tomada de qualquer providência ,nesta
fase processual, por parte deste Tribunal, junto à Prefeitura de Silveira Martins, considerando-se que as
falhas arroladas pelo TE/RS referem-se à Prestação de Contas do já citado Convênio n 2 678/94, já
encaminhada ao FNDE, encontrando-se detalhadas nos itens1.2/1.6 de fls. 04/11, tendo sido levantadas
através de Inspeção n2 7919-02.00/95-7 (lls. 04/11), conforme referido às fls. 18/19 (itens 1.2/1.6) , no
Relatório do Voto do Conselheiro-Relator Marcelo Moreira Tostes daquele TCE/RS (...).
É mister, portanto, que se obtenha sobre as situações irregulares enfocadas pelo Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande do Sul, relacionadas à Prestação de Contas do Convênio n2 678/94,
firmado em 13.06.94, entre o FNDE e a Prefeitura Municipal de Silveira Martins, o posicionamento do
Órgão concedente, a quem incumbe decidir sobre a regularidade ou não da aplicação dos recursos
transferidos, aprovando as contas ou instaurando a competente Tomada de Contas Especial, no prazo e
forma estabelecidos, conforme estabelecem os arts. 28, § 5 2, 29 e 31, § 4e-, da Instrução Normativa n 2 01/97
da Secretaria do Tesouro Nacional.
Nestes termos, portanto, sugere-se, com fundamento na Decisão n 2 193/97 - TCU - Plenário
(Ata n 2 12/97) , adotada em decorrência de Representação que abrigava situação semelhante à contida neste
processo, seja submetido o presente à consideração do Ministro-Relator Benjamin Zymler, de acordo com
o artigo 39 da Resolução TCU ne 77/96, com as seguintes proposições:
11.1 - conhecer do presente como Representação e, em conseqüência, determinar ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, por intermédio da respectiva Secretaria de Controle Interno, que,
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência, informe a este Tribunal acerca da prestação de contas dos
recursos repassados em decorrência do convênio n 2 678/94, firmado em 13.06.94 com a Prefeitura Municipal
de Silveira Martins/RS, atentando quanto ao estabelecido nos arts. 28, § 52, 29 e 31, § 4 2, da Instrução
Normativa 11 2 01/97;
11.2 - encaminhar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento - FNDE, a título de subsídio, cópia das
seguintes peças deste processo:
Of. GP/TCE/RS n 2 1657, de 05.11.97 (/l. 01);
Voto da 1 2 Câmara do TCE/RS (fls. 02/03);
Expediente de Inspeção n 2 7919-02.00/95-7 (fls. 04/11);
Relatório e Voto do Conselheiro-Relator «Is. 12/20);
Peças do contraditório apresentado pela Prefeitura Municipal (fls. 24/29);
Recibos da Carta-Convite n 2 012/95 (/1. 57);
Quadro comparativo de preços da carta-convite n2 039/95 (/1.58);
- Ata de Julgamento da Carta-Convite n 2 039/95 (/1.59);
Documentação referente à Carta-Convite n2034/95 «Is. 60/64);
Memorial descritivo e desenhos técnicos «Is. 65/70)."
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2.
O Sr. Secretário de Controle Externo manifestou-se de acordo com o encaminhamento
proposto pelo Sr. Assessor, materializado nos subitens 11.1 e 11.2 da instrução acima transcrita.
3.
É o Relatório.

VOTO
Manifesto minha anuência ao encaminhamento proposto pelo Sr. Assessor e corroborado pelo
Sr. Secretário de Controle Externo. Foi registrado que "aquela Prefeitura encaminhou ao FNDE, embora,
intempestivamente, a Prestação de Contas referente ao Convênio no 678/94, firmado em 13.06.94, com
aquele Fundo". O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, por sua vez, efetuou representação sobre
supostas falhas ocorridas na gestão de recursos do mencionado Convênio. Dessa forma e em harmonia com
a Decisão n° 193/97 — TCU — Plenário (Ata n° 1297), faz-se necessário colher o pronunciamento do Controle
Interno acerca dessas contas, para que este Tribunal se pronuncie sobre o mérito das ocorrências relatadas pela
Corte de Contas estadual.
Ante o exposto, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 5 de agosto de 1998

B JAMIN MLER
inistro-R tor
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DECISÃO N2 510 /98-TCU- Plenário

Processo n2 TC 015.342/97-2
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado : Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
Entidade: Município de Silveira Martins - RS
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
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 Representação;
8.2 - determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, por intermédio da
CISET/MEC, que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta Decisão, informe ao TCU acerca da
prestação de contas dos recursos repassados em decorrência do convênio n 2 678/94, firmado em 13.06.94 com
a Prefeitura Municipal de Silveira Martins - RS;
8.3 - encaminhar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento - FNDE, a título de subsídio, cópia das peças
a seguir relacionadas, contidas nos presentes autos:
Of. GP/TCE/RS n2 1657, de 05.11.97 (fl.01);
Voto da ia Câmara do TCE/RS (fls. 02/03);
- Expediente de Inspeção n 2 7919-02.00/95-7 (fls. 04/11);
- Relatório e Voto do Conselheiro-Relator (fls. 12/20);
Peças do contraditório apresentado pela Prefeitura Municipal (fls. 24/29);
Recibos da Carta-Convite n 2 012/95 (fl. 57);
- Quadro comparativo de preços da Carta-Convite n 2 039/95 (fl.58);
Ata de Julgamento da Carta-Convite n 2 039/95 (f1.59);
- Documentação referente à Carta-Convite n 2 034/95 (fls. 60/64);
- Memorial descritivo e desenhos técnicos (fls.65/70).
8.4 - remeter ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul cópia da presente Decisão e do
Relatório e Voto que a fundamentam; e
8.5 - Informar àquela Corte de Contas estadual que, tão logo este Tribunal se pronuncie sobre o mérito
das ocorrências objeto do presente feito, será ela cientificada da respectiva decisão.
Ata n° 31/98-Plenário.

•
Data da Sessão: 05/08/1998-Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).

ADHEMAR PALADIITI GHISI
na Presidência

BE JAMIN ZJMLER
Ministro-Relator
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ANEXO II DA ATA N° 31, DE 05-08-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)

Secretária do Plenário

PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARATER RESERVADO
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como o Acórdão n° 110 e as
Decisões de n°s 512 e 514 a 516, adotadas nos processos n°s 009.365/96-6, 005.690/98-6, 005.955/94-1,
015.133/97-4 e 001.917/98-6, respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter reservado
realizada nesta data ( Parágrafo Único do artigo 66 do Regimento Interno).

•

•
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GRUPO 1— CLASSE VII - PLENÁRIO
TC n° 005.690/98-6
NATUREZA: Administrativo
ÓRGÃO: Tribunal de Contas da União
INTERESSADO: Comitê Técnico de Auxílio ao Congresso Nacional
EMENTA: Representação elaborada pela SAUDI. Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 1999 (Lei n° 9.692/98).
Determinação para realização de levantamentos de auditorias em
obras selecionadas e de informações em processos já existentes no
Tribunal. Fixação de prazos para realização dos trabalhos. Publicação
do Relatório, Voto e Decisão na ata da Sessão Ordinária.
Trata-se de representação formulada pela Secretaria de Auditoria e Inspeções-SAUDI em
face da recente edição da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1999 (Lei n° 9.692, de
27.07.98), que atribui a este Tribunal a obrigatoriedade de prestar à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional informações sobre o andamento de obras
públicas.
Transcrevo, a seguir, o inteiro teor da mencionada representação:
"Cumpre a esta Secretaria, no encargo da Coordenadoria Geral do Comitê Técnico de
Auxílio ao Congresso Nacional criado pela Portaria n° 42, de 22.01.97, expor e representar ao
Supervisor Geral do citado Comitê, Exmo. Sr. Ministro Humberto Guimarães Souto, como segue:
A exemplo do ocorrido no exercício de 1997, também no presente ano o Congresso
Nacional decretou, na Lei de Diretrizes Orçamentárias — 1999 (Lei n° 9.692, de 27.07.98, in DOU de
28.07.98) a seguinte atribuição para o TCU:
'Art. 79. O Tribunal de Contas da União enviará à comissão mista prevista no art. 166 da
Constituição Federal, até trinta dias após o encaminhamento da proposta orçamentária
pelo Poder Executivo:

•

I — relação das obras em execução com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da
seguridade social, nas quais tenham sido identificados indícios de atos praticados com
grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial, incluídas ou não na proposta orçamentária,
indicando a classificação institucional e funcional-programática do subprojeto ou
subatividade correspondente, o órgão executor, a localização da obra, os indícios
verificados e outros dados julgados relevantes para sua apreciação, pela comissão;
II — informações gerenciais sobre a execução fisico 7financeira dos subprojetos mais
relevantes, constantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, selecionados,
especialmente, de acordo com critérios que levem em consideração o valor liquidado no
exercício de 1997 e o fixado em 1998, a regionalização do gasto, sem prejuízo das
solicitações do Congresso Nacional.'
A bem da verdade, vale registrar, tal atribuição já assume ares de rotina, fruto da
crescente demanda do Congresso Nacional por informações tempestivas sobre a execução orçamentária
e financeira - obras em especial e, de forma insurgente, convênios -, e vem sendo tratada desde o começo
do ano no âmbito do Comitê Técnico.
MIN-HGS-455WOCUMENTOS\DOCS-00569098
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Em comparação ao havido em 1997, cuidou-se agora de imprimir à desincumbência da
tarefa maior eficiência e objetividade no que se refere às ferramentas a serem utilizadas e aos objetivos a
serem alcançados, tendo se desenvolvido, com o auxílio técnico da SEINF, sistema informatizado
especifico, a ser disponibilizado na Rede do Tribunal, de modo a permitir a todas as Unidades Técnicas
envolvidas prestar as informações necessárias ao atendimento dos dois incisos legais retro transcritos de
forma mais ágil e mais precisa'. Dessa forma, ao invés da troca de disquetes por meio de malote ou
correio, tão necessária no ano passado mas pouco eficiente, poder-se-á dispor das informações em
tempo real à medida em que os Analistas forem incluindo os dados de seus levantamentos.
Especificamente quanto a esse sistema, caracteriza-se por ser um formulário eletrônico nos mesmos moldes da experiência passada, porém mais claro, objetivo e amigável para o usuário - por
meio do qual deverão as Secretarias informar:

•

para atendimento ao inciso I, se for o caso, o(s) processo(s) sob sua responsabilidade
nos quais estejam sendo tratadas obras inquinadas de irregulares'', indicando as unidades
orçamentárias e os programas de trabalho envolvidos, bem como as irregularidades detectadas;
- para atendimento ao Inciso II, após fiscalização in loco, os dados gerenciais levantados
sobre a execução física, financeira e contratual de cada uma das obras a serem indicadas por esta
SAUDI.
Quanto a esse último ponto, cumpre destacar, que também no presente ano adotou-se
método especifico para a seleção, dentro dos orçamentos fiscal e da seguridade correntes, das obras
passíveis - e principalmente possíveis - de fiscalização, o qual constou de:
- identificação, dentre todos os programas de trabalho existentes (13.468), daqueles
referentes a obras, chegando-se a um total de 3.768 Prs que juntos somam R$ 3.980.976.514,00;
redução do universo inicialmente determinado, pelo expurgo de projetos "guardachuva" ou inexpressivos, chegando-se a um novo conjunto contendo 687 Prs (18,23%), que somam R$
3.525.699.332,00 (88,56%);
qualificação dos Prs remanescentes em função: de restrições constantes no orçamento
de 1998; de terem sido fiscalizados ou não em 1997 e, em caso positivo, de terem sido ou não apontadas
restrições naquele exercício; do valor relativo individual (classificação ABC) e da capacidade
operacional das diversas unidades técnicas do Tribunal;
- determinação da amostra3 por meio da qual foram apontados 110 programas de
(2,92%
do número inicial), que somam R$ 1.979.401.119,00 (49,72% do total inicial).
trabalho4

'Cópias das telas do sistema em anexo
2

Para fins de padronização e redução de incertezas, deverão ser consideradas como
irregulares as obras cujos atos ou fatos administrativos, caso ainda não julgados, tenham ou estejam dando
margem a determinação, na forma regimental, de citação ou audiência e, caso julgados, aqueles assim
interpretados pelo Tribunal.
3

Nunca é demais relembrar que, como a cada PT são atribuídos códigos alfa-numéricos de
acordo com os critérios de seleção adotados, e que as decisões são tomadas em blocos formados por esses
códigos no âmbito de cada estado da federação, o método inibe qualquer viés de subjetividade na escolha
da amostra final.
4

Rol em anexo
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De se observar, por oportuno, que o aparente diminuto volume de obras a serem
fiscalizadas limita-se à exata capacidade operacional das Unidades Técnicas do Tribunal, que não
logrou oferecer melhores possibilidades nos últimos doze meses. Não obstante, ainda assim a presente
proposta de atuação, se comparada à empreitada havida em 1997, representa um incremento de 15% no
total, como demonstra o quadro comparativo a seguir.

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - COMPARAÇÃO, POR UF, DA QUANTIDADE DE Pr s
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AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
Sc
SE
SP
TO
TOTAL

Küli_

4_1 __à'
4
2
5
2
6
8
2
4
5
3
6
2
3
4
3
6
4
4
9
5
2
2
5
4
2
6
2
110

1
5
3
1
4
7
3
3
3
2
4
2
3
4
4
6
3
2
7
8
3
1
4
3
2
6
2
96

...9.
+3
-3
+2
+1
+2
+1
-1
+1
+2
+1
+2
O
O
O
-1
O
+1
+2
+2
-3
-1
+1
+1
+1
O
O
O
+14

4.00
0,40
1.67
2,00
1,50
1.14
0,67
1,33
1,67
1,50
1,50
1,00
1,00
1,00
0,75
1,00
1,33
2,00
1,29
0,63
0,67
2,00
1,25
1,33
1,00
1,00
1,00
1,15

Nota: Acerca do DF, em 1997 foram envolvidas a SAUDI, a 4° e a 6° SECEXs. Para 1998, por' sua vez,
deverão ser envolvidas a 1° e a 3° SECEXs.
Em termos operacionais, sobre a fiscalização da centena de obras, a experiência
adquirida recomenda que, para cada uma delas, seja aberto pelas SECEXs processo especifico, a ser ao
final encaminhado ao Relator da respectiva LUJ, independente dos achados, para fins de ciência e
outras determinações consideradas oportunas.
Ainda na linha operacional, como costumeiramente o projeto de lei do orçamento é
enviado pelo Poder Executivo pontualmente em 31 de agosto, coloca-se como data limite o dia 30 de
MIN-HGS-455\\DOCUMENTOS\ DOCS-00569098
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setembro para a consumação dos trabalhos. Por conta disso, necessário estabelecer-se ; ue:
- os trabalhos das SECEXs se desenvolvam entre 10 e 28 de agosto; e
- caiba à SAUDI consolidar os resultados, bem como produzir relatórios e anexos, entre
os dias 31 de agosto e 18 de setembro.
Sendo esses os fatos a considerar, submeto-os à sua apreciação sugerindo o
encaminhamento ao Supervisor Geral do Comitê Técnico de Auxílio ao Congresso Nacional, Ministro
Humberto Souto, no intuito de que, para atendimento à Lei de Diretrizes Orçamentárias:
seja determinada a inclusão no Plano de Auditoria para o segundo semestre de 1998 de
levantamentos de auditoria específicos nas obras públicas listadas em anexo, a serem realizados entre
os dias 10 e 28 de agosto vindouros pelas Secretarias de Controle Externo competentes e posteriormente
consolidados por esta SAUDI, até 18 de setembro subsequente;
seja determinado à SEGECEX, com o apoio da SAUDI, coordenar tais fiscalizações bem
como os trabalhos de levantamento de processos que tratem de irregularidades em obras;
seja estabelecida a abertura de processo específico para cada obra a ser fiscalizada
devendo o mesmo, ao final, ser encaminhado ao respectivo Relator independente de quaisquer achados".
É o Relatório.

VOTO
Submeto para apreciação deste Plenário proposição formulada pela Secretaria de Auditoria
e Inspeções-SAUDI, na qualidade de coordenadora geral no âmbito do Comitê Técnico de Auxílio ao
Congresso Nacional, objetivando o atendimento ao disposto no art. 79 da Lei n° 9.692, de 27 de julho
último, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 1999. O mencionado
dispositivo legal tem a seguinte redação:
"Art. 79. O Tribunal de Contas da União enviará à comissão mista permanente prevista
no art. 166 da Constituição Federal, até trinta dias após o encaminhamento da proposta orçamentária
pelo Poder Executivo:
I - relação das obras em execução com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da
seguridade social, nas quais tenham sido identificados indícios de atos praticados com grave infração a
norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial,
incluídas ou não na proposta orçamentária, indicando a classificação institucional e funcionalprogramática do subprojeto ou subatividade correspondente, o órgão executor, a localização da obra, os
indícios verificados e outros dados julgados relevantes para sua apreciação, pela comissão;
11 - informações gerenciais sobre a execução físico7financeira dos subprojetos mais
relevantes, constantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, selecionados, especialmente, de
acordo com critérios que levem em consideração o valor liquidado no exercício de 1997 e o fixado em
1998, a regionalização do gasto, sem prejuízo das solicitações do Congresso Nacional".
A rigor, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1999 repete encargo que foi
atribuído ao Tribunal no ano passado pela Lei n° 9.473/97 (LDO/98). Houve, no entanto, pequena
alteração na redação do inciso I, que na lei do exercício anterior previa o encaminhamento da relação das
obras "nas quais tenham sido identificados indícios de irregularidades em sua gestão, ainda que os
processos se encontrem em tramitação" e na lei deste ano está previsto que a relação deve conter as obras
MIN-HGS-455\\DOCUMENTOS\DOCS-00569098
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" nas quais tenham sido identificados indícios de atos praticados com grave infração a norma legal ou
regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial".
Embora as duas redações sejam muito semelhantes, a redação da LDO para o exercício de
1999 parece-me mais objetiva, devendo ser incluídas na relação de que trata o inciso I do art. 79 da Lei n°
9.692/98 as obras em cujos processos de fiscalização tenham sido feitas proposições de citação ou
audiência dos responsáveis, conforme sugerido pela SAUDI.
A respeito ainda das informações relativas ao inciso I, cabe observar a possibilidade de que
na relação a ser encaminhada ao Congresso Nacional sejam inseridas obras cujos processos já tenham sido
apreciados pelo Tribunal. Neste caso, apesar de não estar prevista, entendo que junto com as informações
a serem prestadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso
Nacional, para atendimento ao disposto no inciso I do art. 79 da Lei n° 9.692/98, devem ser remetidas
cópias dos relatórios, votos e decisões eventualmente já proferidos pelo Tribunal nos respectivos
processos.
Quanto aos levantamentos de auditoria para atender ao disposto no inciso II, a sistemática
sugerida pela SAUDI é idêntica a adotada pelo Tribunal no ano passado, com um acréscimo de 15% no
universo a ser fiscalizado, passando de 96 obras para 110.
Convém salientar que, na definição das obras a serem fiscalizadas, foram observados os
critérios indicados na Lei n° 9.692/98 e também a capacidade operacional das Unidades Técnicas do
Tribunal, especialmente em razão do curto prazo estipulado para remessa dos resultados alcançados ao
Congresso Nacional - trinta dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo,
que tem até o dia 31 de agosto para enviá-la (art. 35, § 2°, inciso III, do ADCT). Assim, é imprescindível a
estrita observância dos prazos para que o Tribunal possa remeter tempestivamente as informações ao
Congresso Nacional.
De acordo com cronograma proposto na representação da SAUDI, que considero
apropriado, os trabalhos a cargo das SECEX's (levantamentos de auditorias nas obras selecionadas e de
informações nos processos existentes no TCU) devem ser realizados no período de 10 a 28 de agosto. Já a
consolidação dos resultados e a produção dos relatórios a serem enviados ao Congresso Nacional, tarefas
a serem executadas pela SAUDI, devem ser feitas no período de 31.08 a 18.09, para que o Tribunal possa
apreciá-los e remetê-los dentro do prazo fixado na LDO/99.
Por fim, julgo oportuno consignar que no Plano de Auditorias para o 2° semestre/98,
recentemente aprovado por este Tribunal, foi estabelecida uma reserva técnica para realização dos
levantamentos de auditoria em obras públicas, sendo as SECEX's previamente instruídas a não
programarem trabalhos externos para o mês de agosto. Esclareço, ainda, que esses trabalhos não
coincidirão com as auditorias autorizadas pelo Plenário para realização do diagnóstico na área de saúde,
uma vez que essas últimas só terão início depois de concluída a fase preliminar de testes dos
procedimentos que está sendo realizada apenas no Distrito Federal e nos Estados do Rio de Janeiro e de
Sergipe.
Ante todo o exposto, 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 05 de agosto
de 1998

HUMBERTO GUIMARÃES SO TO •
Ministro-Relator
MIN-HGS-455\ \DOCUMENTOS \DOCS-00%9098
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DECISÃO N° 51 2 /98 - TCU - PLENÁRIO

•

1.Processo n°: TC 005.690/98-6
2.Classe de Assunto: VII - Administrativo
3. Interessado: Comitê Técnico de Auxílio ao Congresso Nacional
4.Órgão: Tribunal de Contas da União
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: SAUDI
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com vistas ao cumprimento do
disposto no art. 79 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1999 (Lei n° 9.692/98),
DECIDE:
8.1. determinar às Secretarias de Controle Externo que promovam levantamento de informações para
atendimento do disposto no inciso I do art. 79 da Lei n° 9.692/98;
8..2. determinar a inclusão no Plano de Auditorias para o 2° semestre de 1998 dos levantamentos de
auditoria nas obras selecionadas conforme relação anexa, objetivando o cumprimento do disposto no
inciso II da Lei n° 9.692/98, devendo os trabalhos serem realizados, preferencialmente, pelas SECEX' s em
cujos estados estejam localizadas as obras a serem fiscalizadas ou, no caso da Sede, pelas SECEX's que
tenham a unidade orçamentária responsável pela obra como clientela;
8.3. estabelecer o período de 10 a 28 de agosto de 1998 para a realização dos trabalhos a cargo das
SECEX's e o período de 31 de agosto a 18 de setembro de 1998 para que a SAUDI consolide os
resultados e produza os relatórios e anexos a serem remetidos à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional;
8.4. determinar à SEGECEX que, com o apoio da SAUDI, coordene a realização dos trabalhos
determinados nesta Decisão, velando pelo cumprimento dos prazos ora estabelecidos;
8.5. determinar a abertura de processo específico para cada obra fiscalizada, o qual deverá ser
oportunamente encaminhado aos respectivos Ministros-Relatores para adoção das medidas cabíveis;
8.6. determinar a coleta e posterior consolidação dos Relatórios, Votos e Decisões proferidos em
processos que venham a integrar a relação de que trata o inciso I, do art.79, da Lei n° 9.692/98;
8.7. autorizar a publicação desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentaram, na
ata da Sessão Ordinária realizada nesta data.
9. Ata n° 31/98-Plenário.
Data da Sessão: 05/08/1998- Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José
Bugarin e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

GUIMARÃES SOUTO

Ministro-Relator
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•

TC-009.365/96-6 (Sigiloso)
NATUREZA: Tomada de Contas Especial.
UNIDADE: Prefeitura Municipal de Maracanã/PA.
RESPONSÁVEL: Raimundo Queiroz de Miranda (ex-Prefeito).
EMENTA: Tomada de Contas Especial resultante de denúncia
apreciada na Sessão de 10/09/1997. Citação. Revelia. Contas irregulares
com débito. Autorização de cobrança judicial se não atendida a
notificação. Cancelamento da chancela de "sigiloso".

Na Sessão Plenária de 10/09/1997 (Decisão n° 583/97-TCU-Plenário), ao deliberar sobre
denúncia a respeito de irregularidades na gestão de recursos destinados ao Programa de Merenda Escolar,
este Tribunal resolveu converter os presentes autos em Tomada de Contas Especial do ex-Prefeito de
Maracanã/PA, Sr. Raimundo Queiroz de Miranda, determinando sua citação para apresentar alegações de
defesa ou recolher aos cofres públicos os valores objeto do Convênio n° 4.173/94, firmado com a
Fundação de Assistência ao Estudante-FAE, atualizados monetariamente a partir das respectivas datas,
conforme abaixo indicado:

•

e

ORDEM BANCÁRIA N°

DATA

VALOR EM R$

950B01233

01/03/95

62.977,00

950B05707

09/08/95

94.477,00

950B07095

25/09/95

120.849,00

960B03234

14/05/96

120.849,00

960B07156

09/08/96

120.849,00

960B10500

08/11/96

68.171,00

TOTAL

588.172,00

A Secex/PA expediu, via Correios, dois oficios citatórios (fls. 90/94). Não tendo sido
encontrado, o responsável foi novamente citado, dessa vez por meio de edital publicado no DOU de
10/11/1997 (fl. 95).
Ante o não recolhimento e o silêncio do responsável, a Unidade Técnica propõe, em
pareceres uniformes, sejam as presentes contas julgadas irregulares e o responsável em débito pelos
valores acima referidos, bem como a fixação do prazo de quinze dias para a comprovação, perante o
Tribunal, do pagamento da dívida, autorizando-se, desde logo, a cobrança judicial em caso de
desatendimento à notificação. Ademais, sugere "sejam solicitadas à Advocacia-Geral da União, por
intermédio do Douto Ministério Público, as providências necessárias ao ARRESTO de bens não litigiosos
de propriedade do responsável, consoante ao art. 61 da Lei 8.443/92, na hipótese de não se
comprovarem tempestivamente os recolhimentos indicados".
O Sr. Subprocurador-Geral, Dr. Paulo Soares Bugarin, anui à proposta de mérito oferecida
pela Secex/PA mas, pelas razões que consigna à fl. 103, deixa de acolher a que se refere ao arresto dos
bens do responsável.
É o Relatório.

1
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VOTO
Devidamente citado, o responsável não recolheu o débito nem apresentou defesa. Assim,
nos termos do art. 12, § 3 0, da Lei n° 8.443/92, deve ser considerado revel pelo Tribunal, para todos os
efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, inclusive no tocante à cobrança judicial em caso de não
atendimento à notificação, porquanto a dívida importa em quantia superior ao valor mínimo fixado para
esse fim (1500 Ufirs).
Cabível, neste estágio processual, tendo em vista que restou comprovada a veracidade da
denúncia que originou esta Tomada de Contas Especial, o cancelamento da chancela de "sigiloso" que
recai sobre os autos (arts. 53, § 3°, e 55, § 1 0, da Lei n° 8.443/92).
Assim, VOTO por que o Tribunal aprove o Acórdão que ora submeto ao Plenário.
Sala das Sessões, em 05 de agosto de 1998.

Carlos Á ila Álvares da Silva
Ministro Relator

•

•
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Processo TC n° 009.365/96-6
Tomada de Contas Especial - sigiloso

Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator.
Trata-se de tomada de contas especial originária da conversão de processo de denúncia
formulada contra o Sr. Raimundo Queiroz de Miranda, ex-Prefeito do Município de Maracanã/PA, em
decorrência de irregularidades verificadas na aplicação de recursos federais, destinados à distribuição de
merenda escolar, transferidos por meio do Convênio n° 4.173/94, firmado entre aquela municipalidade e a
Fundação de Assistência ao Estudante - FAE.
Devidamente citado na forma regimental, nos termos dos expedientes de fls. 90/95, o
2.
responsável não apresentou alegações de defesa nem recolheu o débito que lhe foi imputado nos autos,
estando, pois, caracterizada a revelia prevista no § 3° da art. 12 da Lei n° 8.443/92.
A SECEX/PA conclui a sua análise propondo, no mérito, entre outras medidas, que o Tribunal
3.
solicite à Advocacia Geral da União, por intermédio do Ministério Público, o arresto dos bens não
litigiosos de prop.riedade do gestor, com base no art. 61 da Lei n° 8.443/92 (letra "e" da conclusão de fls.
101/102).
Não consta dos autos qualquer informação precisa a respeito do patrimônio do responsável,
4.
circunstância que dificulta sobremaneira o sucesso de um pedido dessa natureza.
O Código de Processo Civil, sobre o arresto de bens do devedor, dispõe, verbis:
5.
"A ri. 813. O arresto tem lugar:
I -quando o devedor sem domicílio certo intenta ausentar-se ou alienar os bens que possui, ou
deixa de pagar a obrigação no prazo estipulado;
- quando o devedor, que tem domicílio:
se ausenta ou lenta ausentar-se furtivamente;
caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou lenta contrair
dívidas extraordinárias; põe ou tenta pôr os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer
artifício fraudulento, afim de frustrar a execução ou lesar credores;
III - quando o devedor, que possui bens de raiz, intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em
anticrese, sem ficar com algum ou alguns, livres e desembargados, equivalentes às dívidas;
IV - nos demais casos expressos em lei."
Como visto, o pedido de arresto deve lastrear-se em sólidos elementos comprobatórios de que o
6.
devedor intenta a prática de nova fraude, no intuito de torná-lo insolvente.
Evidentemente, solicitação da espécie, formulada pelo próprio TCU, por intermédio do
7.
Ministério Público, nos termos do art. 61 da Lei n° 8.443/92, tem amplitude idêntica às hipóteses I a III da
lei processual em vigor.
Formulado em situações extremas, o pedido de arresto implica privar o devedor da
8.
administração de seus bens, excetuados apenas os impenhoráveis.
No caso presente, data venha, não há elementos no processo a justificar a adoção de atitude tão
9.
vigorosa, sobretudo porque não está demonstrada, nos autos, a conduta do responsável propensa a frustrar
o ressarcimento das quantias devidas ao erário, além de não haver a necessária discriminação do seu
patrimônio, o que dificulta sobejamente a execução de medida dessa índole.
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Continuação do TC n° 009.365/96-6
Diante do exposto, o Ministério Público anui à proposta de mérito oferecida pela Unidade
10.
Técnica, nos termos da conclusão de fls. 101/102, exceto a providência contida na letra "e", referente ao
arresto dos bens.
Ministério Público, em 10 de março de 1998

•

•

•

PAUL6SCIA S BUGARIN
Subproc ador-Geral
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ACÓRDÃO N° 110 /98 - TCU — PLENÁRIO

•
Processo n° TC-009.365/96-6 (Sigiloso).
Classe de Assunto: IV — Tomada de Contas Especial.
Responsável: Raimundo Queiroz de Miranda, ex-Prefeito.
Unidade: Prefeitura Municipal de Maracanã/PA.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin, Subprocurador-Geral.
Unidade Técnica: Secex/PA.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada para
apurar a responsabilidade do Sr. Raimundo Queiroz de Miranda, ex-Prefeito Municipal de Maracanã/PA,
em razão de desvio e falta de prestação de contas de recursos repassados pela Fundação de Assistência ao
Estudante-FAE mediante o Convênio n° 4.173/94, para atendimento ao programa nacional de alimentação
escolar.
Considerando que, no processo devidamente organizado, se apurou débito contra o referido
responsável no valor original total de R$588.172,00 (quinhentos e oitenta e oito mil e cento e setenta e
dois reais), cuja importância foi liberada pela FAE em seis parcelas;
Considerando que, citado regularmente para recolher o débito ou apresentar alegações de
defesa, o responsável permaneceu revel;
Considerando o teor dos pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao
Tribunal, todos no sentido de serem julgadas irregulares as presentes contas e em débito o responsável; e
Considerando, finalmente, que o valor do débito, atualizado monetariamente e acrescido
dos encargos legais pertinentes, é superior ao limite mínimo fixado pelo Tribunal (1500 Ufirs) para que
seja autorizada a cobrança judicial da dívida,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 12, § 3 0 , 16, inciso III,
alíneas a e b, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei n° 8.443/92, em:
julgar as presentes contas irregulares e condenar o responsável, Sr. Raimundo Queiroz de Miranda,
ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da
notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 165, inciso III, alínea a, do Regimento Interno), o
recolhimento da dívida, aos cofres do FNDE sucessor da FAE (Lei n° 9.649, de 27/05/1998), atualizada
monetariamente e acrescida dos encargos legais pertinentes calculados a partir das datas indicadas até a
data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor:
e

ORDEM BANCÁRIA N°

DATA

VALOR EM R$

950B01233

01/03/95

62.977,00

950B05707

09/08/95

94.477,00

950B07095

25/09/95

120.849,00

960B03234

14/05/96

120.849,00

960B07156

09/08/96

120.849,00

960B10500

08/11/96

68.171,00

TOTAL

588.172,00

autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n° 8.443/92, a cobrança judicial da
dívida, caso não atendida a notificação; e
c) cancelar a chancela de "sigiloso" que grava estes autos.
9. Ata n° 31/98-Plenário.
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10. Data da Sessão: 05/08/1998-Extraordinária de caráter reservado.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José
Bugarin e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

CARLOS A ILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:
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GRUPO I - Classe VII - Plenário
TC-005.955/94-7 (Sigiloso)
Natureza: Denúncia
Interessado: Deputado Jackson Pereira (falecido)
Ementa: Denúncia. Falta de prova. Improcedência dos fatos
narrados. Juntada dos autos às Contas do Banco Meridional S.A.
Cuidam os autos de denúncia noticiando possíveis irregularidades na concessão de créditos
pela agência Moinhos de Vento do Banco Meridional do Brasil S/A.

•

Diante dos fatos narrados pelo denunciante, a Unidade Técnica promoveu inspeção no
2.
Departamento de Créditos Especiais - DECRES da Entidade, tendo sido examinadas as operações de
créditos realizadas com os clientes, Rubens Ardenghi; Dolores Isabel Kessler Caldas; Sogil-Sociedade de
Ônibus Gigante Ltda; Ceres Elena Cauduro Mallman; Avipal S.A. Avicultura; e Agropecuária e Araucária
Agro Pastoril Industrial Ltda, em que foram detectadas as falhas/impropriedades abaixo descritas:
I - Rubens Ardenghi
inadimplência no pagamento de juros e na amortização dos créditos concedidos;
não adoção de providências com vistas à punição do mutuário, tido como depositário infiel;
descumprimento do item 05.05, alínea "b", do Manual de Sistemas - Créditos
Especiais/FIN_AME, que estabelece participação máxima da FINAME em 70% do valor dos bens
adquiridos;
descumprimento do item 05.06 do Manual de Sistemas - Créditos Especiais/FINAME, no que
se refere à necessidade de inclusão do formulário modelo 26.081/9, nas operações de crédito realizada
com a FINAME;
ausência de controle sobre as liquidações realizadas pelo Banco ao FINAME, em decorrência
do inadimplemento dos mutuários;
O garantias insuficientes e ineficazes para assegurar o retorno dos empréstimos concedidos.
II - Dolores Isabel Kesseler Caldas:
venda de safra sobre a qual recaía Empréstimo do Governo Federal-EGF, com a violação de
lacre dos silos onde estavam armazenados os produtos, sem a adoção de outras providências que não a
liquidação do empréstimo,
descumprimento das metas pactuadas na Cédula Rural Pignoratícia, o que resultou na
liberação de apenas 50% do financiamento contratado,
III- Sogil - Sociedade de Ônibus Gigante Ltda:
a) descumprimento do item 01.11 do Manual de Sistemas - Créditos Especiais-FINAME, o qual
dispõe que "toda garantia real vinculada a financiamento será obrigatoriamente segurada, observada a
legislação específica",
b) crédito concedido, não obstante a avaliação de que a empresa representava "grande risco"
\\MIN-AG_423\ TRABALHO\005955.DOCI
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IV- Ceres Elena Cauduro Mallman:
cultivo de área inferior à financiada, com recolhimento da parcela impugnada, sem a adoção de
qualquer outra penalidade à mutuária,
operação de crédito analisada pelo funcionário Jarbas Dorneles Severo, sobrinho da mutuária,
o que resultou em omissões e falhas nas informações e documentação apresentadas;
dispensa de garantias reais na percentagem de 130%, sem qualquer justificativa;
ausência de registros quando da concessão do financiamento da informação de que 25% da
safra financiada pertencia ao parceiro agrícola, Adroaldo Figueiró de Oliveira;
inexistência de estoque físico garantindo os financiamentos, uma vez que na posse da
depositária Arrozeira Tabaí Ltda, constava como proprietário da produção o nome do Sr. Adroaldo
Figueiró de Oliveira e não o da Sra. Ceres Elena Cauduro Mallman;

V - Avipal S.A. Avicultura e Agropecuária:
a) não foi realizada fiscalização prévia à contratação do crédito, "tendo o financiamento sido
autorizado via telefone pelo supervisor Romualdo Renner na data da emissão do título e liberação dos
recursos";
VI - Araucária Agro Pastoril Industrial Ltda:
financiamento de produção em área arrendada, sem a anuência do arrendatário;
"os bens dados em garantia adicional à operação são de valor inferior ao exigível de 100% do
valor financiado";
VII - Grupo Piratini:
a) amortizações vencidas;
VIII - Suprarroz S.A, Indústria e Comércio;
a) concessão de 14 operações de crédito não obstante a empresa apresentar ficha cadastral com
títulos protestados das coligadas e dos sócios pessoas fisicas; desvio de objetivo de recursos de
financiamentos anteriores, descumprimento de formalidades exigíveis em relações comerciais, elevado
nível de endividamento e comprometimento do patrimônio por gravames.
Diante de tais falhas, promoveu-se a audiência dos Srs. Ricardo Leônidas Ribas (exPresidente), Cláudio Ness Mauch - Diretor, Francisco Barbosa Queiroz - Diretor; João Emílio Gazzana Diretor, e Rudi Araújo Kother - Diretor, cujas razões de justificativas apresentadas, em conjunto,
mereceram exame da SECEX/RS
Em suas razões de justificativas, afirmam os responsáveis que a inadimplência não se
constitui urna irregularidade e esclarecem que após esgotadas as vias normais de cobrança, foram adotadas
as providências judiciais cabíveis, com vistas a reaver os créditos da Instituição.
Quanto ao desaparecimento de bens alienados, justificam que o Banco Meridional,
5
promoveu o ajuizamento das ações cabíveis e deu ciência ao Ministério Público.
Min-ag 423\trabalho\005955.doc
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A respeito do descumprimento das normas da FINAME, no que toca à participação
6.
máxima de 70% da Agência no financiamento, demonstram que a suposta irregularidade ocorreu em razão
de que somente é atualizada a parte financiada pela agência, correspondente ao período entre a data da
emissão da Proposta de Abertura de Crédito (PAC) e a data do efetivo recolhimento. Como os recursos
próprios "já foram pagos pelo mutuário quando da emissão da Nota Principal", não há que se falar em
correção
No que se refere à violação do item 05 06, do Manual de Sistemas - Créditos
Eveciais/FINAME, informam que "as operações contratadas com Sr Rubens Ardenghi, como todas as
demais da espécie, derivam de um projeto técnico, o qual prevê financiamentos de FINAME e de POC, no
caso foram previstas 11 (onze) operações FINAME, cabendo uma PAC/Cédula de Crédito Industrial para
cada fabricante".
Justificando que não houve descontrole das operações firmadas com o Sr. Rubens
_Ardenghi, juntam os responsáveis mapas demonstrativos dos financiamentos concedidos pelo Banco.
Esclarecendo os questionamentos sobre as garantias exigidas nas operações de FINAME,
dizem que "a garantia básica nas operações de FINAME é a Alienação Fiduciária do bem financiado. O
agente repassador, se for o caso, agregará outras garantias reais e/ou fidejussórias compatíveis com o valor
da operação. Assim sendo, as operações contratadas com o Sr. Rubens Ardenghi tem como garantia
142,85% de alienação fiduciária, porquanto somente foi financiado 70% do bem, mais a garantia
fidejussória do mutuário que é reconhecidamente pessoa de posses. Além de tudo, no caso específico,
foram agregadas garantias reais em graus subsequentes (garantias adicionais)".
Passando a discorrer sobre as irregularidades supostamente cometidas na concessão de
10
financiamento à Sra. Dolores Isabel Kesseler Caldas, iniciam a sua defesa afirmando que a operação já foi
integralmente liquidada, e na verdade "ocorreram apenas informações contraditórias entre o fiscal da
carteira rural e o fiel depositário"

Esclarecem, ainda, que o fiscal não deveria ter lacrado o silo n° 4, mas sim o de n° 1, pois
no primeiro existiam 2.000 kg que não pertenciam ao Banco, enquanto que no segundo tinham os exatos
12.000 kg pertencentes ao Meridional. Dizem, ainda, que a movimentação da mercadoria pela fiel
• depositária ocorreu pela existência de umidade no silo n° 4. "Isto posto, entendemos não ter ocorrido
irregularidades nesta operação, e sim falta de orientação adequada ao fiel depositário, uma vez que se
tratava do primeiro EGF/ESTOCAGEM do qual participava junto ao Banco. Cabe em nosso entender
relevar o ocorrido".
Sobre o descumprimento das metas, justificam que o Banco liberou somente 50% da
12
segunda parcela, haja vista as chuvas excessivas ocorridas de outubro a dezembro de 1993 que limitou as
necessidades da mutuárias
Esclarecendo as questões suscitadas quanto à concessão dos créditos à empresa Sogil 13.
Sociedade de 'ónibus Gigante Ltda, informam "que os créditos mencionados encontram-se rigorosamente
em dia Quanto a observação de que as operações estão descobertas do seguro obrigatório, embora
tivessem sido adotadas medidas preventivas como é de praxe no mercado, informamos que estamos
providenciando junto a Empresa sua regularização, conforme carta expedida à mesma".
Em relação às falhas apontadas nas operações de crédito realizadas com a Sra. Ceres Elena
14
Cauduro Mallman, afirmam, relativamente ao plantio de área inferior à financiada, que não foi possível
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comprovar se houve dolo ou erro na semeadura da área, uma vez que a colheit saecçátá'ia
motivo pelo qual se viu impossibilitada de aplicar outras sanções à mutuária
Prosseguindo, esclarecem que não existe parentesco da mutuária com o funcionário Jarbas
15
Dorneles Severo.
A respeito das garantias dos créditos concedidos, justificam que "Conforme Nota-MS.CRCap. 07.06.01, poderá haver substituição de garantias reais adicionais por aval de patrimônio compatível, a
critério do Banco".
No que concerne à ausência de registros quando da concessão do financiamento da
informação de que 25% da safra financiada pertencia ao parceiro agrícola, Adroaldo Figueiró de Oliveira,
e à inexistência de estoque fisico garantindo os financiamentos, esclarecem que, "segundo levantamento,
70% da área cultivada com Oriza Sativa L são na forma de arrendamento ou parceria"

•

Fazendo uma breve distinção entre a parceria rural e arrendamento, dizem os responsáveis
"que o percentual de 25% sobre a colheita concedida ao Sr. Adroaldo Figueiró de Oliveira corresponde,
s.m j, ao custo de seu trabalho e não ao pagamento pelo uso da terra, que é previsto mediante partilha de
risco".
Defendem, ainda,. "Independente de conhecimento por parte do Banco de compromissos
19
assumidos pelo Sr. Adroaldo, o mesmo, de forma alguma poderia dispor do produto apenhado ao Banco.
O penhor da safra de arroz, determinado no contrato vinculado ao Banco, CRP estava ao resguardo da Lei
e pertencia ao Meridional"
Quanto ao crédito concedido à empresa AVIPAL S.A AVICULTURA E
AGROPECUÁRIA, que:
"O valor objeto do financiamento foi liberado em consonância com a necessária oportunidade
A contratação da operação, efetivada em 19/01/93, estava respaldada/amparada na concessão de
LCR aprovado pelo Comitê Operacional de Crédito e submetida a instâncias superiores
A fiscalização prévia foi regulamentada no Manual de Sistemas-Crédito Rural em 30/11/93,
MS/CR-Cap. 11, item 12.04

•

Aqui, impõe-se assinalar que a modalidade Estocagem/DER, não tem amparo em normativos que
não aqueles exarados nas Circulares específicas, (2001-06.91/2003/2110/2161/2186/2214/2269/
2275/2317/2369-29.09.93), as quais não condicionam o crédito a prévia fiscalização. Mesmo os
normativos que regem a Estocagem no MOPM, e que mais se assemelham ao presente crédito, em
algumas situações, dispensam a Vistoria Prévia (Comunicado DERUR n° 387/19-10-81).
A liquidação da operação, efetivada imediatamente após a fiscalização, em 18.02.93, deveu-se as
incertezas dos preceitos que regem a matéria."
Afirmam em seguida que a Empresa, ao realizar o pagamento, agiu com toda a lisura, pois é
fato comprovado que possuía estoques - 24.638 toneladas distribuídas em quatro lugares - bastantes
superiores ao necessário Para garantir a operação de apenas 9.254 toneladas.
Não precisava, por isso mesmo, nem mesmo quitar o financiamento, bastava regularizar a
situação mediante a assinatura de um aditivo ao contrato.
99 .
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Justificando as falhas apontadas na concessão de crédito à ARAUCÁRIA AGRO
PASTORIL INDUSTRIAL LTDA, dizem que não foi concedido custeio agrícola para o POMAR de 53ha
de maçã, justamente por ser a área arrendada.
93 .

Em verdade, a Empresa tem contratado com o Banco um custeio de maçã, em área de sua
24.
propriedade, conforme atestam o Registro de Imóveis da Comarca de Capela Santa Rita.
95

•

Sobre as falhas na concessão de crédito ao Grupo Piratini, esclarecem os responsáveis que:
"A realização de operações de crédito com Empresas do Grupo Piratini teve caráter emergencial,
com o fim de regularizar e garantir a recuperação de crédito do Banco, conforme, alias, deixa claro o
contido na Ata de Reunião da Diretoria, de 15.04.94.
Ressaltamos, por elucidativo, o trecho da exposição que fundamentou a aprovação das
Trata-se de dívidas de curso anormal, originadas por procedimentos contrários às
operações:
instruções internas do banco, caracterizadas pelo acolhimento indevido de cheques acima dos limites
fixados e inobservância das alçadas deliberativas, ocorrências registradas na Agência Borges de
Medeiros. Sem prejuízo das medidas disciplinares a serem adotadas, a composição objetivou preservar
os interesses do Banco diante das circunstâncias excepcionais que se evidenciaram
Percebe-se então que, detectado o problema da concessão de créditos fora das alçadas e
instruções internas, foram adotadas todas as medidas para resguardar os interesses do Banco,
transformando tais créditos em operações regulares, perfeitamente formalizadas, contando, inclusive,
com a agregação de garantias reais.
Inobstante tais providências operacionais, no âmbito interno, após apuradas as devidas
responsabilidades, foram adotadas as medidas disciplinares cabíveis, culminando com demissão, por
justa causa, do Gerente Geral, do Gerente Administrativo e do Gerente de Negócios Sênior daquela
Agência, além de advertência por escrito aos demais membros do Comitê da Casa em referência.
Todas operações encontram-se ajuizadas."
'

Quanto às falhas apontadas na concessão de crédito à empresa SUPRARROZ 'S.A 26.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, transcrevo a seguir excerto das justificativas apresentadas:
"Cabe salientar que todas as operações de crédito deferidas e contatadas possuem um controle do
Banco, não havendo assim, operações com insuficiência de garantias, ou seja, no mínimo nos
percentuais exigidos pelo MS-CRÉDITOS ESPECIAL E MS- CRÉDITOS RURAIS.

•

Outrossim, quanto aos' 14 financiamentos de FINAME concedidos a SUPRARROZ S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, foram para investimento, aquisição de bens (máquinas e equipamentos)
sendo as garantias no mínimo de 1:1,30, conforme normativos do MS-CREDITOS ESPECIAIS.
Ressaltamos que os pagamentos estão rigorosamente em dia."
Após examinar as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis, sugeriu a
Unidade Técnica:

97 .

"Retorne esta SECEX ao Banco Meridional do Brasil SA para complementar a Inspeção
Ordinária realizada, (ante o surgimento de fatos novos) para colher dados elucidativos acerca das
situações consignadas nos itens supra, desta instrução como indicamos:
- histórico, quantificação e demais dados acerca do débito de Rubens Ardenghi originário da
conta 139.01 001.0577-5,
\\Min-ag_423\trabalho\005955.doc

5

—1 7 9—
e0P2Pru.'

tr.

'eleSnoirctotátla do

Plenál0

Tribunal de Contas da União

conteúdo integral da notícia crime encaminhada à Procuradoria da República no RS,
principalmente dos seus anexos referidos neste processo, trazendo cópia dos mesmos;
transações desvirtuadas feitas pelo Banco Meridional através de contrato POC com o cliente
Rubens Ardenghi, no período de jan/92 a mar/94 com movimentação dos recursos originários do
contrato de financiamento para investimentos sendo usado para outros fins das diversas contascorrentes de que o cliente dispunha nas agências Matriz, Centenária e Palmeira das Missões;
verificação do arrendamento das terras onde seria implantado o pomar de maçãs objeto do
financiamento formalizado na operação de Custeio Agrícola n° 025.93.0007.08 de 10/09/93 no valor de
CRS 7.452.341,75 com Araucária Agro Pastoril Industrial Ltda referente a 32ha localizados em Capela
Santa Rita, Lagoa Vermelha-RS. As referidas terras estariam arrendadas . por 20 anos para Pinvest
Pinheirais Gaúchos e Investimentos SA, a contar de 12/09/79. O Banco negou esse fato, contudo não
apresentou qualquer documento que comprovasse sua alegação."

•

Realizada nova inspeção, a Unidade Técnica apurou as falhas abaixo transcritas, sobre as
28.
quais se procedeu a audiência dos responsáveis:
"1. De acordo com as constatações realizadas por ocasião da Inspeção Ordinária no Banco
Meridional do Brasil S.A., pode-se concluir sobre a procedência dos fatos objeto da denúncia de que
trata o presente processo, referidos na instrução de fls. 336-342, conforme a seguir se demonstra:
1.a - excessiva concentração de recursos em diversas linhas de crédito para o cliente Rubens
Ardenghi, tendo sido constatada a falta de pagamento das parcelas de amortização, o descumprimento
dos projetos financiados e o desvio das finalidades na aplicação da maior parte dos recursos originados
do FINA_ME, POC/BNDES e Crédito Rural para Custeio de Safra, verificando-se, ainda, a falta de
capacidade financeira do cliente diante do aporte pouco significativo de recursos próprios, insuficientes
até mesmo para atender as despesas com encargos financeiros e seguros decorrentes das citadas
operações, assim como fraudes na comprovação documental de despesas da operação POC/BNDES e
comercialização da produção vinculada em garantia da operação de Crédito Rural para Custeio;
1 b - realização de uma operação de lease-back com cliente sem capacidade financeira para honrala, autorizada pela Diretoria da Meridional Leasing S.A., apesar do Parecer Técnico contrário emitido
pela SURED responsável, tendo resultado em inadimplência mesmo após duas repactuações, o que
culminou na alienação do bem arrendado,"
Esclarecem' inicialmente os responsáveis, no que se refere às operações de financiamento ao
29
Sr Rubens Ardenghi , que essas operações "por uma ou outra forma, relacionaram-se com um único
projeto agrícola aprovado pelo BNDES, dentro do Programa de Operações Conjuntas (POC), foram
autorizadas dentro dos limites técnicos e, as que ainda não foram liquidadas, estão sendo objeto de
execução judicial, para as quais restam garantias reais suficientes "
Demonstram, em seguida, que as operações de Contas Devedoras de Amortização e
30
abertura de cheque especial foram contratadas de acordo com as normas do Banco, inclusive no que se
referem às garantias necessárias ao resgate das dívidas, as quais foram integralmente liquidadas.
Prosseguindo, justificam que, afora as operações relacionadas com as contas especiais e as
31
devedoras de amortização, foram autorizadas treze operações para um único projeto agrícola, sendo onze
de FINAME, uma de POC e uma de Custeio, "todas destinadas a investimentos e custeio da lavoura, com
a finalidade de aumentar a capacidade produtiva da propriedade explorada pelo cliente", contratadas de
acordo com as normas do Banco e do FINAME, as quais exigem seja emitido uma PAC/Cédula para cada
"Min-ag_423 \trabalho \005955.doe
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fabricante de equipamentos ou máquinas, o que resultou na aparente contratação de 11 operações de
créditos distintas
Em resposta ao questionamento de que os financiamentos foram concedidos sem que fosse
32
observada a capacidade de pagamento do mutuário, afirmam que quando das concessões essa capacidade
era boa
Quanto ao saques a descoberto , esclarecem que "decorreram de lançamentos na conta de
33.
encargos de IOC, de encargos sobre excessos, de débitos de amortização de financiamentos e de
acolhimentos eventuais de cheques, no aguardo de créditos ou depósitos a se efetivarem".
34

A respeito do desvio de finalidade do crédito rural, defendem que:
"Não há que se entender como desvio das finalidades do crédito rural para a cobertura da conta
especial do produtor, bem como depósito na poupança, uma vez que os recursos oriundos da operação
de crédito destinada ao custeio são de inteira gerência do produtor, conforme se esclarece a seguir:
a) Cobertura do saldo devedor da conta especial.
Há que se considerar que as despesas com a implantação de lavoura de soja no Rio Grande do Sul
tem o seu início nos meados do mês de agosto, estendendo-se até meados de dezembro.
Isto posto, fica evidenciado que o produtor ao dar início aos trabalhos de formação de lavoura,
utilizou recursos próprios ou de outra fonte, como o cheque especial, uma vez que o crédito somente
foi contratado em 21.12.92. Tem-se que levar em conta que nesta fase as despesas chegam a montar,
aproximadamente, 80% do custo da lavoura, provenientes de combustível, semente, adubo, etc. Para
comprovar a assertiva, junta-se texto de normas e laudo comprovando a implantação da lavoura (anexo
X).
b) Depósito em conta poupança.
Após a utilização dos recursos atinentes aos itens antes mencionados, as despesas com a lavoura
não cessam, e suas necessidades são com capina, combate às pragas, etc.
Assim, como no ano de 92/93, vivia-se em período de inflação elevada, corroendo os valores
monetários, nada mais justo que o produtor procurasse defender o seus recursos para utilizá-los
oportunamente, pois concomitantemente lhe era imputada correção monetária, mais juros.
Reforçando o quanto foi antes comentado, transcrevemos parte da cláusula "FORMA DE
UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO", constante na cédula, que atende ao Manual de Crédito Rural - MCR
do BACEN, capítulo 2, seção 5:
"O crédito será utilizado do seguinte modo, mediante crédito à conta corrente do(s) emitente(s)
desta cédula, observando na data de cada liberação....
la parcela - Imediatamente, correspondendo a 80% do financiamento".

Dando seguimento às suas justificativas, reconhecem que o mutuário comercializou
produção vinculada a operação n° 139.92.0001-50, sem a anuência do Banco Meridional. Demonstram,
entretanto, que a Administração adotou as providências necessárias com vistas a reaver os créditos
concedidos, o que veio a ocorrer em 18.06.93, antes do vencimento da dívida que ocorreria em 22.06.93.
A respeito do desvio de finalidade dos recursos originários do POC/BNDES, defendem-se
os responsáveis esclarecendo que a concessão de tais créditos ocorreu de acordo com as normas que
regem a matéria. Outrossim, alegam que os recursos são creditados na conta corrente do mutuário, sendo
a movimentação desta de inteira responsabilidade do mutuário. Ao Banco cabe a responsabilidade de
comprovação da execução das obras, o que à época acreditava-se terem sido realizadas, conforme laudos
apresentados. A Administração posteriormente verificando que ocorreram irregularidades funcionais na
\'‘Min-ag_423 \trabalho\005955.doe
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emissão dos laudos, determinou a apuração das responsabilidades, o que culminou com a demissão por
justa causa dos servidores envolvidos e a apresentação de notícia crime ao Ministério Público

Com relação à operação de crédito denominada Lease Back firmado com a empresa Air
37.
Conesul Táxi Aéreo Ltda, defendem que a mesma teve respaldo em pareceres dos órgãos técnicos e foi
aprovada pelo Comitê Técnico de Negócios, e o valor financiado representava apenas 29,32% da
avaliação do bem oferecido em garantia Afirmam, ainda, que foram envidados todos os esforços no
sentido de reaver os créditos do Banco, e apesar das dificuldades, o financiamento foi integralmente
amortizado, e resultou em uma rentabilidade de 0,12441% a.m.
Esclarecem, outrossim, que o balancete contábil da empresa estava desatualizado o que
motivou a aparente falta de capacidade de pagamento da mesma.
38.

•

Após examinar as novas justificativas apresentadas pelos responsáveis, concluiu a Unidade
39.
Técnica de que foram confirmadas as seguintes falhas/irregularidades:
I - excessiva concentração de recursos para o cliente Rubens Ardenghi, mediante abertura
concomitante de diversas linhas de crédito, o que resultou nas seguintes ocorrências:
falta de capacidade financeira do cliente para honrar os compromissos assumidos junto ao
Banco,
favorecimento ao cliente pois permitiu saques a descoberto, com a permanência por longos
períodos de excessos sobre o limite em conta de cheque especial,
desvio de finalidade do Crédito Rural para Custeio Agrícola;
comercialização de safra dada como garantia, sem anuência do Banco,
desvio de finalidade na aplicação de grande parte dos recursos originados do POC/BNDES;
apresentação pelo mutuário de notas fiscais frias para comprovar a aquisição de bens
vinculados a operações de repasses do POC/BNDES;
II - venda de produto apenhado sem o conhecimento do Banco pela cliente Dolores Isabel Kessler
Caldas, sem a adoção de qualquer outra providência, além da liquidação do empréstimo;
III - concessão de crédito agrícola a Ceres Elena Cauduro Mallman, "com omissões e falhas nas
informações, da documentação exigível e na formalização da operação, em que foi constato o cultivo de
área menor do que o financiado",
IV - infringência às normas do FINAME, no que tange à necessidade de segurar as garantias
reais, objeto das operações de crédito com a empresa SOGIL-Sociedade de Ônibus Gigante Ltda,
classificada como de "grande risco";
V - realização de operação de "lease-back" com cliente portador de conta Devedora de
Amortização renovada por três vezes e comprovadamente sem condições de honrar os compromissos
assumidos, pois o Balancete de 30/06/90 apresentou Patrimônio Líquido Negativo.

1

40.

•

Diante de tais falhas, propõe a SECEX/RS:
"a) com base no art. 188, III, § 2° do Regimento Interno do TCU, cominação da multa prevista
no inciso III do art. 214 do mesmo Regimento, em razão de as situações apontadas nos itens 1 a 5
supra envolverem aspectos de legitimidade e economicidade de gestão;
b) sejam acompanhadas por este Tribunal, através de Inspeções e/ou Auditorias, as ações judiciais
impetradas pelo Banco Meridional do Brasil S/A em relação a cobrança de débitos do cliente Rubens
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Ardenghi, para que, no final das mesmas, seja imputado à responsabilidade dos administradores do
período a que disser respeito (1992-1993), o prejuízo que porventura delas resulte;
c) sejam os administradores alertados para os seguintes fatos:
c.1 - danos decorrentes de financiamentos concedidos sem o cumprimento de todas as normas
bancárias de garantia e a não execução das cláusulas contratuais para assegurar ao Banco o
ressarcimento integral dos empréstimos e acessórios serão suportados pelas pessoas fisicas dos seus
dirigentes, que operaram temerariamente;
c.2 a apuração dos fatos objeto do presente processo decorreu de investigação por amostragem,
circunstância que submete os demais casos semelhantes às providências cabíveis para seu saneamento;
c.3 a verificação de irregularidades da mesma natureza, posterior à notificação dos presentes fatos
será considerada "reincidência"para efeitos do previsto no § 10 do art. 16 e inciso VII do art. 58 da Lei
n° 8.443/92;
c.4 tais ocorrências foram objeto de registro cadastral nesta SECEX, devendo ser tomadas
providências imediatas para cessar e sanar as falhas apontadas;
d) tendo em vista que tratam de irregularidades da mesma natureza, seja este processo apreciado
em conjunto com os de n's 625.319/93-1 e 625.08994-4;
e) que seja dada ciência do inteiro teor da decisão final proferida no presente processo ao
Deputado Federal Jackson Pereira;
O apesar de serem decorrentes de atos praticados em 1992/1993, as operações de crédito em
exame mostram-se com irregularidades que têm reflexos em 1993-1994 (inadimplência). Sugerimos
sejam os processos mencionados na alínea anterior juntados, após decisão final do Ministro Relator, à
Prestação de Contas do Banco Meridional do Brasil SA do exercício de 1993, que se encontra nesta
SECEX para exame."

•

41.

,

O Ministério Público manifesta-se conclusivamente nos seguintes termos:

11. O Ministério Público concorda com a judiciosa análise efetuada pela SECEX/RS, bem como
com as conclusões firmadas nas letras "a" a "f' do Parecer (fls. 742/743), transcritas no item anterior,
ressalvando as letras c.3, no que se refere ao § 1° do art. 16 da Lei n° 8.443/92, por não se tratar o
presente processo de tomada ou prestação de contas, e "e", em virtude do falecimento do Deputado
Jackson Pereira em 18.07.95, e observando:
a) com relação a denúncia anônima de folhas 332/335 O art. 213 do RI/TCU dispõe sobre sua forma, verbis:
"Art. 213. A denúncia sobre matéria de competência do Tribunal deverá referir-se a administrador
ou responsável sujeito à sua jurisdição, ser redigida em linguagem clara e objetiva, conter o nome
legível do denunciante, sua qualificação e endereço, e estar acompanhada de indício concernente à
irregularidade ou ilegalidade denunciada."
que os fatos relacionados no subitem 1.6 (fls. 740/741), constituem crimes contra a fé pública,
requerendo a providência do disposto no art. 40 do CPP; e
com relação a operação de lease-back, item 5 (fl. 742) a despeito de, ao final da operação, ter havido um retorno de 1,50313% a.a., equivalente a
0,12441% a.m. (fls. 366 e 547), com a venda da aeronave à proponente Joseane Maria de Azevedo,
conforme recibos de folhas 526/527, após a devolução do bem pela Air Conesul Taxi Aéreo Ltda (fl.
518), houve descaracterização da operação de lease-back. A operação, segundo ensinamentos de Caio
Mário da Silva Pereira (in Instituiçóes de Direito Civil, vol. III, 9' edição, Editora Forense) realiza-se
da seguinte forma: "No "leasing beck"ou simplesmente "lease-back", o proprietário de equipamentos ou
bens duráveis transfere-os por venda ou dação em pagamento a um banco ou uma empresa autorizada a
operar no ramo, e esta, ao mesmo tempo em que se torna proprietária, arrenda-os ao alienante. É
indispensável simultaneidade das duas operações (venda e locação). Com o "lease-back"a empresa que
9
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necessita de numerário permanece equipada, sem a necessidade de descapitalizar-se. O arrendador, ao
adquirir o equipamento, cede sua posse ao arrendatário, assegurando-lhe, contudo, a operação de
compra pelo valor residual ou pelo valor de mercado, no momento de seu exercício (Mauro Brandão
Lopes, in Revista Forense, vol. 250, pág. 423)."

II- VOTO
Constitui-se princípio geral de direito, insculpido expressamente no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal, que as decisões judiciais devem ser necessariamente fundamentadas:

"Art. 93. Omissis
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas
as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença em
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes; "(grifo nosso)
Referido princípio está disciplinado, também, no art. 131 do CPC, que assim determina:
"Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe
formaram o convencimento." (grifo nosso)
Determina, ainda, o art. 458, inciso II, do CPC que são requisitos essenciais da sentença,
dentre outros, os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito

•

No âmbito desta Corte tal princípio não poderia deixar de ser contemplado, e encontra-se
disciplinado pelo art. 81, inciso II, do Regimento Interno, verbis:
"Art. 81. Será parte essencial das deliberações do Tribunal:
II - a fundamentação com que o Relator analisar as questões de fato e de direito;" (grifo nosso)
Fiz essa breve digressão sobre a necessidade de serem fundamentadas as decisões desta
Corte com o intuito de oferecer colaboração aos relevantes trabalhos desenvolvidos pelas unidades
técnicas, pois, no caso presente entendo que a SECEX/RS não conseguiu caracterizar as possíveis
irregularidades noticiadas nos autos, já que as mesmas foram apresentadas de forma genérica, sem a cabal
comprovação dos fatos, e a indicação clara dos eventuais dispositivos legais ou normativos internos do
Banco violados pelos responsáveis, nem como se deu o descumprimento de tais dispositivos, com a
conseqüente individualização das responsabilidades.
Verifico, ademais, que ao examinar as justificativas dos responsáveis a Unidade Técnica foi
genérica não apresentando fundamentação convincente para as suas afirmativas, que se limitaram, quase
sempre, a conclusões do tipo: "Argumentação não aceita". "Falha não ilidida". "Nada foi alegado que
pudesse descaracterizar as irregularidades", não obstante os responsáveis terem apresentado e justificado
urna a uma as falhas apontadas.
\\Min-ag_423 \trabalho\005955.doe
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dificil,
senão impossível, atribuir
Pelo acima exposto, insisto, constitui-se tarefa
8
responsabilidade a qualquer dos administradores arrolados nos presentes autos. Não obstante esse fato,
passo a discorrer sobre a análise feita pela Unidade Técnica.
II
Propôs a dedicada SECEX/RS a aplicação de multa aos responsáveis tendo em vista
irregularidades praticadas na concessão de créditos ao Sr. Rubens Ardenghi; à Sra Dolores Isabel Kessler
Caldas; à Sra. Ceres Elena Cauduro Mallman; à empresa SOGIL-Sociedade de 'ónibus Gigante Ltda; e à
empresa AIR CONESUL TÁXI AÉREO LTDA.
Com relação ao crédito concedido ao Sr. Rubens Ardenghi, segundo a Unidade Técnica os
responsáveis não conseguiram justificar as seguintes falhas: excessiva concentração crédito ao cliente;
falta de capacidade de pagamento; garantias insuficientes para resgatar a dívida contraída; "favorecimento
ao cliente pela admissão de saques a descoberto"; comercialização, pelo mutuário, da safra agrícola dada
em garantia; e desvio de finalidade dos créditos concedidos.
Ao contrário do que afirma a Unidade Técnica, os responsáveis lograram êxito em
comprovar que não houve excesso de concessão de crédito ao Sr. Rubens Ardenghi, pois não foram
realizadas 13 (treze) operações de crédito, mas apenas 3 (três), todas relacionadas a um único projeto
agrícola, sendo uma de custeio agrícola (POC/BNDES); uma de FINAM:E, para a aquisição de máquinas
e equipamentos, que resultou na emissão de 11 PAC/cédula, uma para cada fabricante, conforme
exigências das normas da Agência; e uma operação de crédito rural.
Quanto à falta de capacidade de pagamento e de garantias suficientes que assegurassem o
resgate da dívida, transcrevo de imediato conclusão de Parecer de unidade do Banco (DECRES/BNDES)
(fls. 426) :
"6. CONCLUSÃO:
Proponente é agropecuarista tradicional em suas explorações; possui patrimônio considerável
em relação ao crédito solicitado, somados a sua condição atual de não possuir obrigações financeiras
nas atividades que explora
Projeto apresentado encontra enquadramento por parte do BNDES e demonstra viabilidade
técnica, econômica e financeira, conforme relatório de análise
Isto posto, considerando-se os pareceres da Agência e Sured IX, aliadas às próprias
características do empreendimento, consubstanciadas em Projeto Técnico elaborado por AGROCELConsultoria em Agricultura, de Palmeira das Missões, opinamos pelo atendimento do crédito."
Diante desse parecer, e da ausência de outros documentos que me permita questioná-lo, não
vislumbro como responsabilizar os administradores por atos tidos como regulares pelas áreas técnicas da
Instituição.
Como apenar, ainda, os responsáveis pelos saques a descoberto realizados pelo Sr. Rubens
Ardenghi se tais atos foram praticado com a autorização da Gerência da Agência Moinho de Ventos e não
restou comprovada qualquer interferência dos administradores principais da Entidade?

•

É fato que o sistema jurídico brasileiro não acolhe o princípio da responsabilidade objetiva
15
dos agentes públicos, seja administrativa, penal ou civil. Em verdade, no que se refere ao direito
\\Min-ag_423\trabalho\005955.doc
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administrativo, somente é admissivel a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, conforme estipulado no art. 37, § 6°, da
Constituição Federal:
"Art. 37. Omissis
§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado
o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."
Portanto, no caso sob exame há de se perquirir se os administradores do Meridional agiram
com culpa ou dolo, por ato omissivo ou comissivo Como já afirmei, não existem nos autos qualquer
documento ou informação que comprove tenham os responsáveis concorrido para a prática de tais atos, ou
tenham sido omissos no exercício inerente às atribuições dos cargos que ocupavam à época, no que se
refere ao poder-dever de vigilância sobre os seus subordinados.

•

Ao contrário, restou comprovado dos autos que a administração, em razão das graves
irregularidades praticadas por empregados do Banco (emissão de laudos falsos) na condução dos
negócios com o Sr. Rubens Ardenghi, demitiu todos os envolvidos e encaminhou notícia crime ao
Ministério Público.
No caso sob exame, o único responsável pelos supostos saques a descoberto seria o
!9
Gerente da Agência. Considerando que todas as situações já foram regularizadas, e considerando, ainda, o
tempo decorrido, entendo desnecessária a adoção de qualquer providência com o objetivo de se punir o
verdadeiro responsável pelas supostas irregularidades.
No que se refere ao crédito concedido à Sra. Dolores Isabel Kessler, confesso não ter
9 0.
encontrado qualquer irregularidade praticada pelos Administradores. Em verdade, os fatos narrados
demonstram que houve descumprimento de cláusulas contratuais tanto pela mutuária quanto pelo fiel
depositário. Afinal foram eles que venderam a safra sem a autorização do Banco e não os responsáveis.
Entretanto, tais falhas foram prontamente solucionadas, uma vez que o empréstimo foi integralmente pago
ao Banco antes do dia aprazado.
Quanto ao fato de não terem sido aplicadas outras medidas punitivas em razão da
21.
infidelidade do depositário, não Vejo como responsabilizar os administradores, visto que nem mesmo se
definiu que outras medidas cabíveis seriam essas (prisão, descredenciamento do armazém, oferecimento de
notícia crime) muito menos foram apresentados os motivos pelos quais deveriam ser tais medidas
adotadas, e tampouco foi individualizada a responsabilidade pela não adoção dessas providências
No que se refere aos créditos concedidos à Sra. Ceres Elena Cauduro Mallman, a exemplo
do caso antecedente, não vislumbrei qualquer irregularidade cometida pelos responsáveis, exceto pela
possível dispensa de garantia, desnecessária conforme demonstraram, uma vez que outras garantias foram
oferecidas em substituição às dispensadas, conforme permitia a Nota-MS.CR-Cap. 07.06 01.
Se houve favorecimento à Sra. Ceres como afirma a Unidade Técnica, foi praticado pelo
empregado Jarbas Dorneles Severo, que examinou a solicitação do crédito e não apontou qualquer
irregularidade, supostamente parente da mutuária, e não pelos responsáveis.
A respeito da operação realizada com empresa AIR CONESUL TÁXI AÉREO LTDA,
24.
demonstram os defendentes que não tiveram responsabilidade pela aprovação do referido crédito.
Demonstram, ainda, que a operação foi realizada com base em pareceres favoráveis das áreas técnicas do
Min-ag_423 \trabalho\005955 doc
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Banco e que a empresa tinha condições de resgatar o compromisso assumido, pois o valor contratado
representava apenas 29,32% da avaliação da aeronave arrendada, avaliação essa realizada por empresa
especializada no ramo, além do que foram oferecidas outras garantias.
Em verdade, a situação da empresa complicou-se ao longo do tempo, o que obrigou a
Entidade a promover as ações judiciais cabíveis e, posteriormente, a fazer um acordo que implicasse em
menor prejuízo para o Banco, o que foi feito não pelos responsáveis isoladamente, mas pelo Comitê
Técnico de Negócios, vinculado ao Banco Múltiplo Meridional Tal acordo, importou ainda em uma
rentabilidade para a Instituição da ordem de 0,12441% a.m.

•

Por derradeiro, resta a questão da dispensa do seguro de bens adquiridos via FINAME pela
empresa SOGIL - SOCIEDADE DE ÔNIBUS GIGANTE LTDA. Segundo esclarecem os responsáveis a
empresa encontrava-se rigorosamente em dia com suas obrigações para com o Banco, além disso estavam
envidando esforços no sentido de regularizar a situação. Como não foi apurado qualquer prejuízo em
razão da liberalidade praticada pelos responsáveis, entendo que a questão poderia ser solucionada com
uma determinação ao Banco no sentido de que obrigasse a empresa a firmar o seguro e, em caso contrário,
rescindisse o contrato.
Acontece que o Banco Meridional foi privatizado e, dessa forma, deixo de sugerir
27
determinação neste sentido, bem como as demais determinações sugeridas pela Unidade Técnica.
Finalizando, cumpre esclarecer que consta dos autos notícia do falecimento do Sr Ricardo
Leônidas Ribas, Presidente do Banco à época dos fatos, um dos envolvidos nas supostas irregularidades.
Deixo de informar o denunciante sobre os resultados do presente trabalho tendo em vista,
também, o falecimento do mesmo, no caso, o Deputado Jackson Pereira.
Encerrando, rememoro que o cerne da denúncia formulada pelo referido parlamentar era de
que estavam acontecendo "FRAUDES NO CRÉDITO AGRÍCOLA DO BANCO MERIDIONAL". Tal
fato não se confirmou nos autos, tendo em vista a ausência de prova, motivo que me leva a concluir pela
improcedência da denúncia ou pela realização de novos levantamentos. Ademais, como já noticiei, o
Banco Meridional foi privatizado o que torna impossível a adoção da segunda medida.
30

•

Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto
ao Colegiado.
T.C. ti., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

05 de agbtfer •

de 1998.

HEAAR PAL INI GHISI
Miástr
elator
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Proc. TC - 005.955/94-7
Denúncia

PARECER

Trata-se de denúncia sobre irregularidades na área de crédito agrícola, Agência Moinho de
Vento, do Banco Meridional do Brasil S/A, firmada pelo médico João Carlos Biernat, em 01.02.94, ao
Deputado Federal Jackson Pereira (fls. 02/05).
O processo é encaminhado ao Ministério Público através do v. Despacho, de 27.03.95, do
2.
eminente Ministro-Relator ADHEMAR PALADINI GHISI (fl. 744).
À folha 09, o titular da SECEX/RS determina a realização de Inspeção Ordinária junto ao
3.
Banco Meridional do Brasil S/A, visando a apuração dos fatos relatados, tendo em vista o desconhecimento
dos mesmos por aquela Secretaria.
Na conclusão do Relatório de Inspeção Ordinária (fls. 10/24), as analistas responsáveis,
4.
considerando procedente a denúncia e, também, que as irregularidades encontradas envolvem valores
expressivos que caracterizam perdas financeiras para o Banco Meridional do Brasil S/A, sugerem,
preliminarmente, audiência prévia dos responsáveis pela entidade, para que os mesmos se manifestem em
relação às falhas arroladas nos itens 1 a 9, além daquelas incluídas na conclusão, à folha 24. Tais falhas
dizem respeito ao seguinte:
1. Cliente: RUBENS ARDENGHI
1.a - Operação n° 92/032 - FINAME
1.b - Operação n° 921050 - FINAME
1.c - Operação n° 92/051 - FINAME
1.d - Operação n° 92/052 - FINAME
1.e - Operação n° 92/053 - FINAME
1.f - Operação n° 92/054 - FINAME
1.g - Operação n° 92/055 - FINAME
1.h - Operação n° 92/056 - FINAME
1.i - Operação n° 92/057 - FINAME
1.j - Operação n° 92/058 - FINAME
1.1 - Operação n° 92/059 - FINAME
1.m - Operação n° 878.14.92.02 - POC
2. Cliente: DOLORES ISABEL KESSLER CALDAS
2.a - Operação n° 029.93.001.60 - Custeio Agricola/EGF-SOV
2.b - Operação n° 029.93.002.33 - Custeio Agrícola
2.c - Operação n° 93.267 - FINAME
2.d - Operação n° 93.268 - FINAME
2.e - Operação n° 93.074 - FINAME
2.f - Operação n° 93.075 - FINAME

•

3. Cliente: SOGIL - SOCIEDADE DE ÔNIBUS GIGANTE LTDA.
3.a - Operação n° 92/013
3.b - Operação n° 92/012
3.c - Operação n° 92/014
3.d - Operação n° 92/018
3.e - Operação n° 92/017
3.f - Operação n° 92/015
3.g - Operação n° 92/016
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Cliente: CERES ELENA CAUDURO MALLMAN
4.a - Operação n°025.92.0010.18
Cliente: AVIPAL S/A - AVICULTURA E AGROPECUÁRIA
5.a - Operação n°025.93.0001-80
Cliente: ARAUCÁRIA AGROPASTORIL INDUSTRIAL LTDA
6.a - Operação n° 025.93.0007.08
Operações de crédito com empresas que formam o Grupo Piratini
Cadastro dos clientes necessitando maior acompanhamento e exigências por parte do Banco.
Ausência de fiscalização das operações de crédito, por parte do BACEN.
Valores honrados pelo Banco Meridional frente à FINAME e BNDES por cliente, referentes a
obrigações vencidas e não pagas.
À folha 45-v, o titular da SECEX/RS solicita autorização de audiência prévia ao eminente

Ministro-Relator ADHEMAR PALADINI GHISI, tendo sido a mesma determinada através do Despacho de
20.04.94 (fl. 46).
Atendendo à determinação de audiência prévia, os responsáveis apresentaram as razões de
justificativas, berri como anexos (fls. 81/335).
Às folhas 336/342, uma das analistas, após a primeira instrução e análise das justificativas
apresentadas, constatando que a grande maioria das irregularidades não foram elididas nem sanadas (fl.
341), e ante o surgimento de fatos novos - denúncia anônima, folhas 332/335 - sugere a complementação
da Inspeção Ordinária para colheita de dados elucidativos relacionados com as situações consignadas na
análise realizada, sugestão acolhida pela Diretora da 2a Divisão Técnica, no despacho de folha 342.
Após a Inspeção Ordinária (complementação), tendo os analistas responsáveis constatado
a procedência da denúncia referida no item anterior, o Secretário de Controle Externo, à folha 353-v,
manifesta-se de acordo com a audiência prévia dos responsáveis, em face do Relatório de Inspeção
Ordinária, onde foram consignadas diversas falhas/irregularidades (fls. 343/353).
Às folhas 358/368, justificativas dos responsáveis Ricardo Leônidas Ribas e Francisco
Barbosa Queiroz, Presidente e Diretor do Banco Meridional do Brasil S/A, respectivamente, acompanhadas
dos anexos de folhas 369/734.
A analista Suzana Mansa Rodrigues Ribeiro, responsável pela apuração da presente
10.
denúncia, às folhas 735/743, na segunda instrução do processo, após exaustiva análise do pronunciamento
dos responsáveis, em audiência prévia, sobre as falhas/irregularidades constatadas na Inspeção Ordinária,
realizada no período de 08 a 21.09.94 (fls. 343/348), relacionadas com: a) Operações de crédito com o
cliente Rubens Ardenghi (onde conclui pela não descaracterização das falhas, pelo não acatamento dos
argumentos e pela não elisão das irregularidades) e, b) Cliente AIR CONESUL TAXI AEREO LTDA (quando
ressalta que não ficou descaracterizada a situação de falta de capacidade financeira do cliente na concessão
do crédito), bem como na retomada do conteúdo geral do processo, quando faz um resumo das diversas
operações com as respectivas irregularidades, conclui seu Parecer sugerindo o seguinte:
"a) com base no art. 188, III, par. 2° do Regimento Interno do TCU, cominação, aos
administradores ouvidos à fl. 79, da multa prevista no inciso III do art. 214 do mesmo Regimento, em
razão de as situações apontadas nos itens 1 a 5 supra envolverem aspectos de legitimidade e
economicidade de gestão;
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sejam acompanhadas por este Tribunal, através de Inspeções e/ou Auditorias, as ações
judiciais impetradas pelo Banco Meridional do Brasil SA em relação a cobrança de débitos do
cliente Rubens Ardenghi, para que, no final das mesmas, seja imputado à responsabilidade dos
administradores do período a que disser respeito (1992/1993) o prejuízo que porventura delas
resulte;
sejam os administradores alertados para os seguintes fatos:
c.1 - danos decorrentes de financiamentos concedidos sem o cumprimento de todas as
normas bancárias de garantia e a não execução das cláusulas contratuais para assegurar ao Banco
o ressarcimento integral dos empréstimos e acessórios serão suportados pelas pessoas físicas dos seus
dirigentes, que operaram temerariamente;
c.2 - a apuração dos fatos objeto do presente processo decorreu de investigação por
amostragem, circunstância que submete os demais casos semelhantes às providências cabíveis para
seu saneamento;
c.3 - a verificação de irregularidades da mesma natureza, posterior à notificação dos
presentes fatos será considerada "reincidência" para efeitos do previsto no par. 1° do art. 16 e inciso VII
do art. 58 da Lei n° 8.443/92;
c.4 - tais ocorrências foram objeto de registro cadastral nesta SECEX, devendo ser
tomadas providências imediatas para cessar e sanar as falhas apontadas;
d) tendo em vista que tratam de irregularidades da mesma natureza, seja este processo
apreciado em conjunto com os processos de n°s 625.319/93-1 e 625.089/94-4;
que seja dada ciência do inteiro teor da decisão final proferida no presente processo ao
Deputado Federal JACKSON PEREIRA;
apesar de serem decorrentes de atos praticados em 1992/1993, as operações de crédito
em exame mostram-se com irregularidades que têm reflexos em 1993-1994 (inadimplência). Sugerimos
sejam os processos mencionados na alínea anterior juntados, após decisão final do Ministro Relator,
à Prestação de Contas do Banco Meridional do Brasil SA do exercício de 1993, que se encontra nesta
SECEX para exame."

O Ministério Público concorda com a judiciosa análise efetuada pela SECEX/RS, bem como
11.
com as conclusões firmadas nas letras a a f do Parecer (fls. 742/743), transcritas no item anterior,
ressalvando as letras c.3, no que se refere ao § 1° do art. 16 da Lei n° 8.443/92, por não tratar-se o presente
processo de tomada ou prestação de contas, e e, em virtude do falecimento do Deputado Jackson Pereira,
em 18.07.95, e observando:
a) com relação a denúncia anônima de folhas 332/335 O art. 213 do RI/TCU dispõe sobre sua forma, verbis:
"Art. 213. A denúncia sobre matéria de competência do Tribunal deverá referir-se a
administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, ser redigida em linguagem clara e objetiva,
conter o nome legível do denunciante, sua qualificação e endereço, e estar acompanhada de
indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada."

que os fatos relacionados no subitem 1.6 (fls. 740/741), constituem crimes contra a fé
pública, requerendo a providência do disposto no art. 40 do CPP; e
com relação a operação de lease-back, item 5 (fl. 742) a despeito de, ao final da operação, ter havido um retorno de 1,50313% a.a., equivalente
a 0,12441% a.m. (fls. 366 e 547), com a venda da aeronave à proponente Joseane Maria
de Azevedo, conforme recibos de folhas 526/527, após a devolução do bem pela Air
Conesul Taxi Aéreo Ltda (fl. 518), houve descaracterização da operação de lease-back.
A operação, segundo ensinamentos de Caio Mário da Silva Pereira (in Instituições de
Direito Civil, vol. III, 9a edição, Editora Forense) realiza-se da seguinte forma: "No "leasing

•

back" ou simplesmente "lease-back", o proprietário de equipamentos ou bens duráveis transfere-os
por venda ou dação em pagamento a um banco ou uma empresa autorizada a operar no ramo. e
esta, ao mesmo tempo em que se torna proprietária, arrenda-os ao alienante. E indispensável a
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simultaneidade das duas operações (venda e locação). Com o "lease-back" a empresa que
necessita de numerário permanece equipada, sem a necessidade de descapitalizar-se. O
arrendador, ao adquirir o equipamento, cede sua posse ao arrendatário, assegurando-lhe, contudo,
a opção de compra pelo valor residual ou pelo valor de mercado, no momento de seu exercício
(Mauro Brandão Lopes, in Revista Forense, vol. 250, pág. 423)."
Brasília, 29 de janeiro de 1996.

Maria Alzira Ferreira
Procuradora
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514 /98-TCU - Plenário

Processo TC n° 005.955/94-7
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: Deputado Jackson Pereira (falecido)
Entidade: Banco Meridional do Brasil S.A.
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dra. Maria Alzira Ferreira
Unidade Técnica: SECEX/RS
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 conhecer a presente denúncia para considerá-la improcedente por falta de provas.
8.2 suspender o sigilo dos presentes autos.
8.3 determinar a juntada destes autos às contas do Banco Meridional do Brasil S.A. relativas ao
exercício de 1993 para o exame em conjunto e confronto.
Ata n° 31/98-Plenário.
Data da Sessão: 05/08/1998-Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Carlos
Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José
Bugarin e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

A _HEMARLL,AdNI GHISI
MinistroeRelator
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GRUPO 1— CLASSE VII— PLENÁRIO
TC-015.133/97-4 (SIGILOSO)
Ementa: Denúncia acerca de possíveis irregularidades cometidas pela
ELETRONORTE na aquisição e venda de títulos de securitização.
Conhecimento para considerá-la improcedente. Encaminhamento de cópia
da Decisão ao denunciante. Arquivamento destes autos.
RELATÓRIO
1 — Natureza: Denúncia
2 — Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE
3 — Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 1 0 , da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da
Res. N° 77/96 — TCU).
4 — Ocorrência: Examina-se denúncia acerca de possíveis irregularidades em transação de compra e venda
de títulos realizada pela ELETRONORTE.
Em síntese, o denunciante coloca sob suspeição a compra e posterior revenda de títulos de
securitização na qual a estatal teria auferido um lucro de R$ 3.488.341,27 (três milhões, quatrocentos e
oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos). Além de não ser a realização
de operações em mercado de títulos com objetivo de lucro atividade típica da estatal, o denunciante alerta
para a "suspeita de haver ocorrido desvio de recursos com a participação da ELETRONORTE".
5 — Parecer
5.1 - Da Unidade Técnica: A 9' SECEX, emitiu parecer no sentido de que:
"... Apresentados os esclarecimentos e documentos solicitados por meio das diligências de fls. 5 e
51, pode-se reconstituir a operação realizada por aquela empresa estatal e apurar se estão presentes
indícios de irregularidades.
Por força dos contratos assinados em 24/6/96 com o Liberal Fundo de Privatização — Capital
Estrangeiro (fls. 22 a 26) e Telenergy Fundo de Privatização — Capital Estrangeiro (fls. 27 a 31), a
ELETRONORTE tinha a obrigação de comprar, em 23/12/96, 214.529 títulos ELET950716 no valor de
R$ 142.043.413,73 (cento e quarenta e dois milhões, quarenta e três mil, quatrocentos e treze reais e
setenta e três centavos).
Para obter os recursos necessários à aquisição dos mencionados títulos, a empresa realizou uma
operação de venda dos mesmos títulos, com obrigação de recompra futura, utilizando a corretora Merryl
Linch. Os recursos captados junto à corretora totalizaram R$ 145.531.754,00 (cento e quarenta e cinco
milhões, quinhentos e trinta e um mil, setecentos e cinqüenta e quatro reais). O saldo da operação, de R$
3.488.341,27 (três milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e
sete centavos), foi utilizado para complementar o pagamento de um conjunto de notas promissórias de
emissão da ELETRONORTE (fl. 20).
Cabe ressaltar que, dentre as instituições consultadas pela ELETRONORTE que apresentaram
propostas formais, a Merryl Linch foi a que ofereceu as taxas mais favoráveis à estatal (fls.55 a 63).
Posteriormente, por ocasião da operação de recompra dos títulos, realizada em 24/3/98, o valor
pago à Merryl Linch foi de R$ 158.754.013,10 (cento e cinqüenta e oito milhões, setecentos e cinqüenta
e quatro mil, treze reais e dez centavos).
Verifica-se, então, que o resultado auferido pela ELETRONORTE com a transação foi, na
realidade, um resultado temporário, proveniente da diferença entre o valor obtido junto à Merryl Linch e
o valor necessário para a compra dos títulos. Por ocasião da recompra dos títulos, a ELETRONORTE
desembolsou, além do principal, um total de R$ 13.222.259,10 (treze milhões, duzentos e vinte e dois
mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e dez centavos) a título de encargos financeiros e comissões. Não
há que se falar, portanto, em um operação realizada com o objetivo de obter lucro. O que ocorreu foi
Min-mv_120 \c: \votos \015133974. doc\ajf
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uma transação de compra e venda de títulos, intermediada pela Merryl Linch, cujo resultado final foi um
custo para a empresa de R$ 9.733.917,83 (nove milhões, setecentos e trinta e três mil, novecentos e
dezessete reais e oitenta e três centavos), decorrente dos encargos financeiros e comissões.
Com relação às suspeitas de desvio de recursos, o Banco Central, ouvido em diligência (fls. 64 e
65), ressalta que a investigação que levou a efeito não abrangeu a ELETRONORTE, mas somente uma
unidade do sistema financeiro a ele jurisdicionada. Além disso, não acrescenta nenhum elemento novo
capaz de corroborar a suspeita de desvio de recursos.
Diante do exposto proponho que se arquive o presente processo, dando-se ciência ao
denunciante da decisão que vier a ser proferida."
É o relatório.
VOTO
Ressalte-se, de início, que a Denúncia em pauta preenche os requisitos legais e regimentais
inerentes à espécie, podendo assim ser conhecida.
Como se verifica do Relatório supra, não foram apuradas irregularidades na operação de compra
e venda de títulos realizada pela ELETRONORTE, intermediada pela Merryl Linch.
Assim, diante do exposto, acolhendo o parecer, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que
submeto ao Plenário.
Sala das Sessões, em 5 de agosto de 199
Marcos inicios ilaça
Ministro-Rela r

e.
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1.Processo n° TC-015.133/97-4 (SIGILOSO)
2.Classe de Assunto: VII - Denúncia
3.Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da
Resolução n° 77/96-TCU).
4.Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE
5.Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
6.Representante do Ministério Público: Não atuou.
7.Unidade Técnica: 9' SECEX
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 53 e
55 § 1°, da Lei n° 8.443/92, Decide:
8.1. conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, uma vez que não
foram apuradas irregularidades na transação de compra e venda de títulos realizada pela
ELETRONORTE;
8.2. encaminhar cópia da presente Decisão e do Relatório e Voto que a fundamentam ao
denunciante, para conhecimento;
8.3. retirar a chancela de sigiloso aposta nestes autos; e
8.3. determinar o arquivamento destes autos..
Ata n° 31/98-Plenário.
Data da Sessão: 05/08/1998-Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José
Bugarin e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

MARCOS VINICIOS VILAÇA

Ministro-Relator
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GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC 001.917/98-6 - Sigiloso
NATUREZA: Denúncia
ENTIDADE: Fundação Nacional de Saúde/ Coordenadoria Regional do
Pará
INTERESSADO: Identidade preservada ( art. 55, § 10 , da Lei 8.443/92,
c/c o art. 35, §4°, inciso II, da Resolução n° 77/96- TCU)

EMENTA: Denúncia. Anúncio de irregularidades que estariam ocorrendo
no âmbito da Coordenadoria Regional da Fundação Nacional de Saúde
no Estado do Pará. Inspeção. Procedência. Transformação dos autos em
Tomada de Contas Especial. Citação dos responsáveis. Determinações à
Fundação Nacional de Saúde. Comunicação ao interessado. Retirada da
chancela de sigilo aposta aos autos.

•

•

Em exame Denúncia encaminhada a este Tribunal anunciando diversas irregularidades que
estariam ocorrendo na Coordenadoria Regional da Fundação Nacional de Saúde no Pará - CORPA/FNS, sob
a administração do Sr. Roberto Jorge Maia Jacob.
Por meio de despacho datado de 06.04.1998, em que pese a peça denunciatória não estar
acompanhada de todos os elementos necessários ao seu conhecimento, autorizei a realização de inspeção no
referido órgão,tendo em vista a exoneração daquele responsável mediante Portaria Ministerial n° 2.444,
daquela mesma data.
A equipe de auditores da SECEX/PA apresentou as seguintes considerações acerca de cada
ponto denunciado:
a) "A empresa Timbira Serviços Gerais de Vigilância foi contratada para prestar serviços
no período de 02 a 31.01.98, mas efetivamente deu início aos trabalhos em 23.01.98, conforme oficio
anexo. Contudo, recebeu seu pagamento pelo valor integral, como se houvesse prestado serviços durante
todo o mês de janeiro /98";
Os analistas responsáveis pela inspeção constataram nos processos de pagamento dos serviços
de vigilância, limpeza e conservação referentes ao mês de jan/98 que trata-se de duas empresas distintas:
Timbira Serviços de Vigilância Ltda ( vigilância) e Timbira Serviços Gerais Ltda ( limpeza e conservação).
Tais empresas foram contratadas em caráter emergencia1 em decorrência da anulação de
licitações anteriores realizadas em meados de 1997. Registrou a equipe que o Coordenador da FNS/PA só
autorizou a anulação das concorrências 04 (quatro) meses após a proposta do setor de auditoria daquele
órgão, datada de 04.09.97.
Naquele período, outras empresas também foram contratadas em caráter emergencial para a
prestação de serviços de vigilância e limpeza, questão tratada em outro tópico.
Foi constatado que as empresas citadas não iniciaram a prestação dos serviços em 01.01.98
em diversas unidades, tendo recebido pagamento referente a 30( trinta) dias trabalhados.
Com respaldo em documentos anexados aos autos e em informações prestadas pelo atual
Coordenador Regional, Sr. Luiz Aureliano de Carvalho Filho, e tomando como referência a planilha de preços
que foi utilizada para efetuar os pagamentos, a equipe de auditoria elaborou as seguintes tabelas, onde consta,
para cada empresa, os valores indevidamente percebidos pelos dias não trabalhados:
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Empresa: TIMBIRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA
Unidade

•

Inicio dos
serviços

Dias
trabalhados em
jan/98

Valor Pago (R$)

Pagamento
Indevido (R$)

DS Breves

30.01.98

2

4.386,24

4.103,26

DS Breves Fluvial

30.01.98

2

4.386,24

4.103,26

CS Capanema

Ininterrupto

31

4.386,24

0,00

DS Capanema

01.01.98

31

4.386,24

0,00

DS Capanema Gar.

01.01.98

31

4.386,24

0,00

UM Abaetetuba

02.02.98

0

13.158,72

13.158,72

05.02.98

O

13.158,72

13.158,72

UM Marabá

23.01.98

9

13.158,72

9.338,45

DS Marabá

23.01.98

9

13.158,72

9.338,45

23.01.98

9

8.772,48

6.225,63

02.02.98

O

8.772,48

8.772,48

UM
Dourado

Monte

Dep. Res.
Marabá

Eng.

UM Monte Alegre

68.198,97

98.111,04

Totais
Empresa: TIMBIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA
Início dos
serviços

Unidade

Dias trabalhados em
jan/98

Valor Pago (R$)

Pagament
o Indevido
(R$)

UM Altamira

02.02.98

O

10.660,30

10.660,30

DS Altamira

01.03.98

O

1.522,90

1.522,90

UM Marabá

23.01.98

9

30.453,15

21.611,91

UM Santarém

Ininterrupto

31

24.366,40

0,00

DS Santarém

Ininterrupto

31

3.045,80

0,00

9*
(Valor Pago deveria ser
9x4685,10/31)

3.812,10

2.451,91

31

12.944,65

0,00

23.01.98

DS Marabá

UM Rondon
Pará

do

Ininterrupto

86.805,30

Totais
MINHGS-4571C: DOCUMENTOS \ DOCS-00191798
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Foram apontados como responsáveis por estes pagamentos os Srs. Roberto Jorge Maia Jacob,
ex-Coordenador, que além de ter autorizado os referidos pagamentos, teria cometido crime de falsidade
ideológica ao assinar o contrato com data falsificada; Noélia Maria Maués Dias Nascimento, ex-chefe da
Equipe de Administração Contábil (EAC), que atestou a legalidade dos pagamentos pretendidos, em que pese
ter sido alertada da ausência do termo de contrato; Ademir Melo da Silva, ex-subchefe da Equipe de Serviços
Auxiliares (ESAU), que atestou a prestação dos serviços em cada nota fiscal apresentada e as empresas
Timbira Serviços de Vigilância LTDA e Timbira Serviços Gerais Ltda, na pessoa de seus representantes legais.

4b.

b)" Visando burlar a legislação que trata do empenho prévio das despesas, a
Coordenação adulterou números de empenhos, que foram emitidos sem qualquer assinatura e notas
fiscais sem o devido registro da data de expedição, cujas cópias estão anexas";
Foi consignado que as notas de empenho apresentadas na Denúncia foram emitidas, não pela
FNS/CORPA, como nelas discriminado, e sim pelo Serviço Autônomo de Águas e Esgoto ( SAAE) do
Município de São João de Pirabas/PA, autarquia municipal cujo relacionamento com a FNS se dá por meio
de convênio de cooperação e assistência.
As notas de empenho apresentam as seguintes irregularidades: emissor indevido, como já
comentado, número rasurado, data da emissão rasurada (apenas uma) e ausência de assinatura dos
responsáveis.
As notas fiscais apresentadas, por outro lado, foram emitidas para a CORPA, quando o
correto, segundo a análise efetuada, seria para a SAAE de São João de Pirabas , além de algumas não
incluirem data de emissão.
A equipe de auditoria argumentou que tais falhas, embora possam ser consideradas de natureza
formal, se inserem em um contexto mais amplo, de total descontrole, pelos SAAEs, dos recursos repassados
pela FNS/CORPA, questão que será tratada em tópico próprio.
"A Nota Fiscal de Serviços n° 285, cópia anexa, traz em seu rodapé uma observação
de que a ia via estaria em poder do Sr. Pedro Moura, funcionário da FNS, sendo que no processo
consta exatamente a r via, e não o original, como deveria".
Quanto a este tópico, foi registrado que não há qualquer impropriedade pois foi constatado que
a l a via da nota fiscal questionada integrava a documentação entregue pelo SAAE de São João de Pirabas à
Equipe de Administração Contábil da FNS/CORPA.
"A correspondência de lavra do Sr. Agostinho Aroldo Limeira Araújo, Chefe da
Equipe de Controle de Endemias, traz o reconhecimento pelo próprio, de que confirmou "in loco" as
denúncias de superfaturamento, cuja cópia anexamos".
A equipe de auditoria assim se manifestou acerca deste ponto:
"55. As denúncias às fls. 34/35 versam acerca de irregularidades ocorridas na execução de
obra de saneamento para eliminação de criadouros de mosquitos na Lagoa do Estádio, em Altamira/PA,
custeadas com recursos da FNS/CORPA.
Tal denúncia já foi objeto de processo no âmbito desta Corte de Contas (TC-450.174/972), tendo sido inclusive realizada inspeção na FNS/CORPA no período de 18 a 22.08.97.
O referido foi processo foi apreciado pela 10 Câmara, em Sessão de 23.09.97 (Ata n°
34/97 - Relação n°32/97 - Gab. do Ministro MARCOS VINíCIOS VILAÇA), que decidiu:
determinar à FNS, com vistas à apuração da responsabilidade administrativa quanto à
requisição, aprovação e licitação de serviços de terraplanagem para eliminação de criadouros vetoriais
urbanos para controle da malária na cidade de Altamira/PA, em logradouro público e privado, denominado
Lagoa do Estádio, em desacordo com os preceitos legais vigentes; e
juntar às contas da FUNASA do exercício de 1997."
e) "A Comissão Permanente de Licitação do Órgão foi dissolvida antes do prazo previsto
e uma nova foi composta, agora presidida pelo Sr. Délcio Ferreira de Souza, que já respondeu
sindicância por irregularidades administrativas no órgão."
M IN HGS-457C: DOCU M ENTOSMOCS-001 91 798
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Com respeito às ocorrências acima foi argüido pelos auditores que não há o que questionar
pois a designação de membros para a Comissão Permanente de Licitação, desde que por prazo não superior
a 01 ano ( art. 51, §4°, da Lei 8.666/93), é ato da competência do gestor, de caráter discricionário, em que
pese a nomeação de funcionário anteriormente advertido em decorrência de práticas irregulares em
procedimentos licitatórios não ser recomendável.
f) "Não obstante não possuirmos documentos probatórios, já que são de difícil acesso,
registramos também a ocorrência da distribuição, por interesses políticos, das verbas da Coordenação
Regional. Exemplificando: quando as verbas chegam, o setor técnico recomenda a aplicação das
mesmas em determinados municípios, sendo que tais recomendações nem sempre são acatadas pela
Coordenação Regional, que as desloca para municípios outros que nem sempre são os que mais dela
necessitam".
Os auditores argumentaram que, como a denúncia é genérica, não indicando situação concreta,
foi inviável a sua apuração
Com relação às questões descritas nas alíneas "b" e "c", por referirem-se a etapas de realização
de despesas por parte dos Serviços Autônomos de Água e Esgoto ( SAAEs), a equipe de auditoria resolveu
fazer uma análise mais aprofundada do assunto.
A seguir, transcreverei trechos do relatório produzido pelos auditores, no que se refere à
descrição daqueles órgãos e ao seu relacionamento com a FNS .

•

" 64. Os SAAE's são autarquias municipais, criadas por lei especifica, que têm a finalidade
de exercer as atividades técnicas e administrativas relacionadas com os serviços públicos de água e esgoto,
naqueles municípios que não são atendidos pela companhia estadual de saneamento (COSANPA, no caso
do Estado do Pará).
Os SAAE's mantêm-se com recursos oriundos da arrecadação de tarifas de água e
esgoto.
O relacionamento dos SAAE's com a FNS se realiza através de termos de convênios, nos
quais a FNS fica incumbida, em alguns casos, de prestar assistência técnica e administrativa aos SAAE's
e, em outros, de assumir o controle técnico e administrativo destes. Esta assistência da FNS ocorre mediante
a designação de um Engenheiro da FNS para ocupar a função de Diretor do SAEE, que possui as seguintes
atribuições:
* nomear e exonerar o administrador do SAAE;
* assinar documentos de prestação de contas, juntamente com o administrador do SAAE;
* admitir, demitir e remanejar funcionário do SAAE;
* elaborar projetos de saneamento; e
* supervisionar e fiscalizar obras.
68. Em geral, esses convênios foram celebrados há mais de 10 anos e, portanto, não estão de
acordo com a Lei n°8.666/93, com a IN/SM n° 01/97 e nem com os demais diplomas que dispõem sobre
normas de aplicação de recursos da FNS e prestação de contas de recursos federais."
Foram constatadas transferências de recursos pela FNS/CORPA aos SAAEs sem amparo legal:
dos 10 (dez) convênios firmados, apenas dois não receberam recursos, apesar da ausência de previsão nos
respectivos termos.
No exercício de 1996 foram repassados R$ 71.000,00, enquanto na gestão do Sr. Roberto
Jorge Maia Jacob, 1997/1998, foram transferidos cerca de R$ 3.700.000,00. No período houve uma mudança
na sistemática anteriormente adotada, quando as despesas com serviços de saneamento de água e esgoto eram
conduzidas pela unidade da FNS/CORPA mais próxima do Município a ser beneficiado, contrariando normas
internas da própria Coordenação.
Tendo em vista que documentos apresentados na denúncia referiam-se a despesas realizadas
pelo SAAE de São João de Pirabas com recursos oriundos da FNS/CORPA no período de nov/97 a fev/98,
foi efetivada análise dos procedimentos licitatórios e da execução dos contratos decorrentes, envolvendo o
valor total de R$ 401.162,29.
MINHGS-457\ C DOCUMENTOSMOCS-00191798
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Foram as seguintes as irregularidades registradas:
1) a análise da execução fisica dos projetos, confrontada com as despesas realizadas pelo
SAAE e com o objetivo final almejado, qual seja o fornecimento de água aos domicílios na Sede do município
e em três vilarejos, revelou que não foi realizada nenhuma obra de rede de abastecimento d'água em dois
daqueles logradouros e executada parcialmente nos demais, não tendo beneficiado nenhum morador em
qualquer dos casos.
Pelos pagamentos indevidos, a equipe de auditoria apresenta como responsáveis "
solidariamente o ex-Coordenador Roberto Jorge Maia Jacob e a ex-chefe da EAC, Noélia Maria Maués Dias
Nascimento (por terem autorizado repasse ilegal de recursos ao SAAE de S. João de Pirabas), o Administrador
do SAAE Pedro Fonseca Costa ( ordenador de despesas) e o ex- Diretor do SAAE Eng. Luiz Otávio da Motta
Souza ( por ter sido completamente omisso no exercício de suas atribuições, pois, ao assinar as prestações de
contas do SAAE relativas aos meses de nov e dez/97, atestou as irregularidades ocorridas neste período, fls.
157/161-A)". Foi consignado que também respondem solidariamente as empresas J. OLIVEIRA
CONSTRUÇÕES, SILCASTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e CASA ALFREDO, na pessoa de
seus representantes legais, pelos valores apurados nos autos.
2) não houve procedimento licitatório ou o devido processo de dispensa de licitação em
nenhuma das compras e contratações de obras/serviços realizados.
De acordo com a equipe há fortes indícios de que houve direcionamento na escolha das
empresas pois a maioria das dispensas foram indevidas e o elenco de fornecedores estava restrito a um
pequeno grupo de empresas. Como exemplo, foram citadas a Construtora Bela Vista, que teria elaborado
todos os projetos básicos, e a empresa Silcastro Ind. Com . Ltda, fornecedora quase exclusiva de
equipamentos hidráulicos e tubos.
3) houve pagamento indevido à Construtora Bella Vista Ltda pela elaboração de projetos
básicos.
Foi assinalado pelos analistas responsáveis pela inspeção, em relatório circunstanciado, que
todos os projetos, na realidade, foram elaborados pelo Contra-mestre servidor da FNS Mário Gama da Silva,
utilizando recursos da própria Fundação como, por exemplo, levantamentos topográficos, programa de
computador (SANE), recursos humanos de topógrafos, desenhistas e recursos materiais de computador.
Segundo os analistas, aquele servidor teria elaborado os projetos, incluindo os de Curuçá e
Primavera, para posteriormente cobrar dos SAAEs respectivos, utilizando-se da Construtora Bella Vista Ltda,
os valores a eles referentes.
Seriam responsáveis solidariamente pelos pagamentos indevidos à Construtora Bella Vista Ltda
os Srs. Roberto Jorge Maia Jacob, Noélia Maués Dias Nascimento, Pedro Fonseca Costa, pelos motivos já
elencados anteriormente, e Luiz Otávio da Motta Souza, por ter sido completamente omisso no exercício de
suas atribuições.
Com respeito ao servidor Mário Gama da Silva, entendem os analistas que sua conduta está
tipificada no art. 117, inc.XVI, da Lei n° 8.112/90 e no art. 90, inc. IV, da Lei n° 8.429/92, enquanto que a
do Sr. Luiz Otávio da Motta Souza estaria enquadrada no art. 117, inc. XV, da Lei n° 8.112/90 e no art. 50
da Lei n° 8.429/92.
as atribuições de fiscalização e recebimento das obras de saneamento foram desempenhadas
por funcionários sem a qualificação profissional necessária; tais tarefas, informou a equipe, de acordo com o
termo de convênio, são da alçada do Diretor da SAAE, na época o Eng. da FNS Luiz Otávio da Motta Souza,
verificando-se a mesma conduta tipificada no item anterior;
não há nenhum contrato referente às obras realizadas;
nas prestações de contas mensais apresentadas foram observadas as seguintes
falhas/irregularidades: documentos comprobatórios de despesas e cheques constantes dos extratos bancários
não apresentam qualquer correlação, notas fiscais com datas de emissão anteriores à própria transferência de
recursos da FNS/CORPA para o SAAE, notas de empenho adulteradas e sem assinatura e notas fiscais sem
data de emissão e constando como comprador a FNS/CORPA, e não o SAAE.
Com relação aos demais SAAEs, alegou a equipe de auditoria que não foi possível realizar uma
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verificação mais efetiva devido à falta de sistematização da elaboração e apresentação das prestações de
contas. Todavia, afirmou que são fortes os indícios de que as irregularidades constatadas em São João de
Pirabas também ocorrem nos demais serviços autônomos de água e energia, à exemplo da elaboração irregular
dos projetos básicos.
Foram, ainda, constatadas irregularidades nos pagamentos efetivados pela FNS/CORPA às
empresas SERVINORTE ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA E SERVINORTE
SERVIÇOS GERAIS LTDA ,contratadas com dispensa de licitação, com base no art. 24, inciso IV da Lei n°
8.666/93, para prestação de serviços em várias unidades no interior do Pará, quais sejam: ausência de
publicação no DOU do extrato de dispensa de licitação, como prevê o art. 26, caput, da Lei n° 8.666/93;
inexistência de contrato à época da execução dos serviços ( set/dez/97) ; ausência de publicação dos contratos
firmados posteriormente, conforme prescreve o art. 61, Parágrafo único, da referida Lei; pagamento indevido
previsto contratualmente e pagamento integral relativo ao mês de novembro quando não foram prestados
serviços em algumas unidades.
Da mesma forma, foram constatados pagamentos mensais à empresa LISTEL LISTAS
TELEFÔNICAS S.A. a partir de 1997 em decorrência de inserções publicitárias; todavia, ante a inexistência
de instrumento contratual, não foi possível precisar a sua vigência, o valor total, bem como a sua
adequabilidade.
A equipe de auditoria sintetizou da seguinte forma as irregularidades constatadas:
" 166. No decorrer da inspeção, foram apuradas as seguintes irregularidades:
pagamento à empresa TIMBIRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. sem cobertura
contratual, em desacordo com o art. 62 c/c art. 63, sÇ 2°, inc. 1, da Lei n° 4.320/64 e arts. 61, parágrafo
único, e 62 da Lei n°8.666/93, estando esta conduta tipificada no art. 10, inc. IX, da Lei n°8.429/92 (itens
19/33)
Responsáveis: o ex-Coordenador ROBERTO JORGE MAIA JÁ COR e a ex-Chefe da EAC
NOÉLIA MARIA MAUÉS DIAS NASCIMENTO;
falsidade ideológica por parte do ex-Coordenador ROBERTO JORGE MAIA JACOB,
conduta tipificada no art. 299 do Código Penal Brasileiro (itens 19/33);
pagamento indevido no valor de R$ 68.198,97 à empresa TIMBIRA SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA LTDA. por dias não trabalhados em jan/98, contrariando o art. 62 da Lei n° 4.320/64 (itens
34/36)
Responsáveis solidários: o ex-Coordenador ROBERTO JORGE MAIA JACOB, a ex-Chefe
da EAC NOÉLIA MARIA MAUÉS DIAS NASCIMENTO, o Subchefe da ESAU ADEMIR MELO DA SILVA
e a empresa TIMBIRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA., na pessoa de seus representantes legais
Valor do débito: R$ 68.198,97
Data do evento: 13.03.98 (data de emissão da Ordem Bancária 980B 1032);
pagamento à empresa TIMBIRA SERVIÇOS GERAIS LIDA, sem cobertura contratual, em
desacordo com o art. 62 c/c art. 63, ,¢ 2°, inc I, da Lei n°4.320/64 e arts. 61, parágrafo único, e 62 da Lei
n°8.666/93, estando esta conduta tipificada no art. 10, inc. IX, da Lei n°8.429/92 (itens 41/46)
Responsáveis: o ex-Coordenador ROBERTO JORGE MAIA JACOB e a ex-Chefe da EAC
NOÉLIA MARIA MAUES DIAS NASCIMENTO;
pagamento indevido no valor de R$ 36.247,02 à empresa TIMBIRA SERVIÇOS GERAIS
LTDA, por dias não trabalhados em jan/98, contrariando o art. 62 da Lei n°4.320/64 (itens 47/49)
Responsáveis solidários: o ex-Coordenador ROBERTO JORGE MAIA JACOB, a ex-Chefe
da EAC NOELIA MARIA MAUÉS DIAS NASCIMENTO, o Subchefe da ESAU ADEMIR MELO DA SILVA
e a empresa TIMBIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA, na pessoa de seus representantes legais.
Valor do débito: R$ 36.247,02
Data do evento: 13.03.98 (data de emissão da Ordem Bancária 980B1033);
f) transferências de recursos da FNS/CORPA aos Serviços Autônomos de Água e Esgoto
(SAAE's), de jan/97 a abr/98, no montante de R$ 3.780.600,93, sem amparo legal (itens 69/76)
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Responsáveis: o ex-Coordenador ROBERTO JORGE MAIA JACOB e a ex-Chefe da EAC
NOÉLIA MARIA MAUÉS DIAS NASCIMENTO;
pagamentos indevidos efetuados pelo SAAE de São João de Pirabas, com recursos
oriundos da FNS/CORPA, no montante de R$ 216.455,99, por serviços/bens não prestados/fornecidos,
contrariando o art. 62 da Lei n°4.320/64 (itens 84/100, 104/111 e 115/116)
Responsáveis solidários: ex-Coordenador ROBERTO JORGE MAIA JACOB, a ex-Chefe da
EAC NOÉLIA MAIRA MAUÉS DIAS NASCIMENTO, o Administrados do SAAE PEDRO FONSECA COSTA
e o ex-Diretor do SAAE Eng. LUIZ OTÁVIO DA MOTTA SOUZA. Também respondem solidariamente as
empresas J. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES, SILCASTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CASA
ALFREDO OLIVEIRA LTDA. e CONSTRUTORA BELLA LTDA. , na pessoa de seus representantes legais,
pelos valores de R$ 172.076,42, R$ 17.796,00 R$ 5.373,57 e R$ 21.210,00, respectivamente.
Data do evento: 27.02.98 (data em que "zerou" o saldo da conta-corrente, pois não é possível
precisar as datas em que os recursos foram gastos, devido à falta de documentação comprobatória; por
exemplo: as datas e valores de débito nos extratos bancários não conferem com as datas e valores das notas
fiscais apresentadas)
Valor do débito: R$ 216.455,99
inexistência de processos licitatórios e de dispensa de licitação na aquisição de
bens/serviços pelo SAAE de São João de Pirabas, com recursos oriundos da FNS/CORPA, em desacordo com
a Lei n° 8.666/93 (itens 101/103)
Responsáveis: o Administrador do SAAE PEDRO FONSECA COSTA e o ex-Diretor do SAAE
Eng. LUIZ OTÁVIO DA MOTTA SOUZA;
utilização, por parte do servidor MÁRIO GAMA DA SILVA, de pessoal e recursos materiais
da FNS/CORPA em serviços ou atividades particulares, conduta tipificada no art. 117, inc. XVI, da Lei n°
8.112/90 e no art. 9°, inc. IV, da Lei n°8.429/92 (itens 104/110);
omissão, por parte do Diretor dos SAAE's de São João de Pirabas, Curuça e Primavera
Eng. LUZ OTÁVIO DA MOITA SOUZA, no exercício de suas atribuições, transgredindo o art. 117, inc. XV,
da Lei n°8.112/90, estando sua ação tipificada no art. 5° da Lei n°8.429/92 (itens 104/111 e 113/116);
prestação de contas do SAAE de São João de Pirabas (itens 50/53 e 115/116):
kl) documentos comprobatórios de despesas não conferem com os cheques constantes dos
extratos bancários;
k2) cheques constantes dos extratos bancários sem os correspondentes documentos
comprobatórios de despesas;
k3) notas fiscais com datas de emissão anteriores à própria transferência de recursos da
FNS/CORPA para o SAAE;
notas de empenho rasuradas e sem assinaturas; e
notas fiscais sem data de emissão e constando como comprador a FNS/CORPA, e não o
SAAE.
Responsáveis: o Administrador do SAAE PEDRO FONSECA COSTA e o ex-Diretor do SAAE
Eng. LUIZ OTÁWO DA MOTTA SOUZA;
1) pagamento à empresa SERVINORTE ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA LTDA. sem cobertura contratual, em desacordo com o art. 62 c/c art. 63, ár 2°, inc, I, da Lei
n°4.320/64 e arts. 61, parágrafo único, e 62 da Lei n°8.666/93, estando esta conduta tipificada no art. 10,
inc. IX, da Lei n°8.429/92 (itens 126/140 e 143)
Responsáveis: o ex-Coordenador ROBERTO JORGE MAIA JACOB, a ex-Chefe da EAC
NOÉLIA MARIA MAUÉS DIAS NASCIMENTO e o ex-Chefe do SEADM EDINALDO JOSÉ FARIAS LIMA.
m) pagamento indevido no montante de R$ 52.707,72 à empresa SERVINORTE
ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. (itens 123/142), referente a:
ml) erro de cálculo no montante devido:
Responsáveis solidários: o ex-Coordenador ROBERTO JORGE MAIA JACOB e a ex-Chefe
da EAC NOÉLIA MARIA MAUÉS DIAS NASCIMENTO.
Valor do débito: R$ 43.923,10
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Data do Evento: 13.01.98 (data de emissão da última Ordem Bancária de pagamento 980B00096)
m2) à Nota fiscal n° 4641, pelo mês de nov/97 não trabalhado, contrariando o art. 62 da Lei
n° 4.320/64:

a

Responsáveis solidários: o ex-Coordenador ROBERTO JORGE MAIA JACOB, a ex-Chefe
da EAC NOÉLIA MARIA MAUÉS DIAS NASCIMENTO e a ex-Chefe da ESAU BETÂNIA SIQUEIRA
LOBATO DE SOUSA
Valor do Débito:R$ 8.784,62
Data do Evento: 12.12.97 (data de emissão da Ordem Bancária 970B05986 referente ao
pagamento da Nota Fiscal n°4641);
n) pagamento à empresa SER VINORTE SERVIÇOS GERAIS LTDA. sem cobertura
contratual, em desacordo com o art. 62 c/c art. 63, § 2°, inc. I, da Lei n° 4.320/64 e arts. 61, parágrafo
único, e 62 da Lei n°8.666/93, estando esta conduta tipificada no art. 10, inc. IX, da Lei n°8.429/92 (itens
148/158 e 161)
Responsáveis: o ex-Coordenador ROBERTO JORGE MAIA JACOB, a ex-Chefe da EAC
NOÉLIA MARIA MAUÉS DIAS NASCIMENTO e o ex-Chefe do SEADM EDINALDO JOSÉ FARIAS LIMA;
o) pagamento indevido no valor de R$ 24.309,58 à empresa SERVINORTE SERVIÇOS
GERAIS LTDA. (itens 145/160), referente a:
ol) erro de cálculo no montante devido:
Responsáveis solidários: o ex-Coordenador ROBERTO JORGE MAIA JACOB e a ex-Chefe
da EAC NOÉLIA MARIA MAUÉS DIAS NASCIMENTO.
Valor do Débito: R$ 5.687,26
Data do Evento: 09.01.98 (data de emissão da última Ordem Bancária de pagamento 980B00041)
o2) à Nota fiscal n°0370, pelo mês de nov/97 não trabalhado, contrariando o art. 62 da Lei
n°4.320/64:
Responsáveis solidários: o ex-Coordenador ROBERTO JORGE MAIA JACOB, a ex-Chefe
da EAC NOÉLIA MAIRA MAUÉS DIAS NASCIMENTO e a ex-Chefe da ESAU BETÂNIA SIQUEIRA
LOBATO DE SOUSA
Valor do Débito: R$ 18.622,32
Data do Evento: 12.12.97 (data de emissão da Ordem Bancária 970B05987 referente ao
pagamento da Nota Fiscal n°0370)
e
p) pagamento à empresa LIS 1EL LISTAS TELEFÔNICAS S.A. sem cobertura contratual, em
desacordo com o art. 62 c/c art. 63, § 2°, inc. I, da Lei n°4.320/64 e arts. 61, parágrafo único, e 62 da Lei
n°8.666/93, estando esta conduta tipificada no art. 10, inc. IX, da Lei n°8.429/92 (itens 162/165)
Responsável: ex-Coordenador ROBERTO JORGE MAIA JACOB"
Em conclusão, foi proposto, em pareceres uniformes no âmbito da Secretaria de Controle
Externo no Estado do Pará, a conversão deste processo em Tomada de Contas Especial, nos termos do art.
31, inc. IV, da IN/TCU n° 09/95, com a citação dos responsáveis pelas irregularidades relacionadas nos itens
"c", "e", "g", "m" e "o" e audiência com relação às dispostas nos itens "a", "d", "f', "h", "k","1", "n" e "p".
Foi proposto, ainda, a efetivação de diversas determinações à Fundação Nacional de Saúde e
encaminhamento de cópias dos autos, em momento oportuno, ao Ministério Público Federal, para adoção das
providências cabíveis em relação ao disposto no item "b", e à 4' SECEX, para que seja apurado se as
transferências de recursos sem amparo legal aos Serviços Autônomos de Água e Esgoto no Estado do Pará
ocorrem em outras Coordenadorias da FNS
É o relatório.
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Inicialmente, consigno que os elementos trazidos aos autos devem ser recebidos como
denúncia, nos termos do art. 213 do Regimento Interno desta Casa.
O denunciante anuncia diversas irregularidades que estariam sendo praticadas pelo Sr. Roberto
Jorge Maia Jacob, ex-Coordenador Regional da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Pará, anexando
à peça acusatória recortes de jornais que noticiam protesto dos servidores daquela regional contra as péssimas
condições de trabalho ali existentes, contra as irregularidades administrativas que estariam sendo praticadas,
bem como contra a influência política no órgão, cópias de documentos relativos à ocorrência de atos ilícitos
no Município de Altamira e cópias de notas fiscais e de empenho.
Foi também anexado aos autos abaixo-assinado de cerca de 98% dos servidores da
Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde exigindo o afastamento dos dirigentes e intervenção
no órgão para apuração de todos os atos praticados pela administração.
Ante os indícios da ocorrência de atos ilícitos, por meio de despacho exarado em 06.04.1998
determinei a realização de inspeção no referido órgão. Vale destacar que o Coordenador cujos atos estão
sendo questionados foi exonerado mediante Portaria Ministerial daquela mesma data, publicada no DOU de
07 04.98.
A equipe de auditores da SECEX/PA confirmou a ocorrência de diversas irregularidades no
âmbito da Fundação Nacional de Saúde , no Estado do Pará, tais como transferências de recursos para
entidades conveniadas sem previsão legal, ausência de procedimentos licitatórios, pagamentos efetivados sem
amparo contratual ou, até mesmo, sem a contraprestação dos serviços, dentre outras
Ante os documentos e informações que constam dos autos, considero inteiramente pertinente
a proposta da Unidade Técnica
Com respeito à proposta de apuração, pela 4' SECEX, de prováveis transferências de recursos
sem amparo legal, pelas Coordenadorias Regionais da FUNASA (nova sigla da Fundação Nacional de Saúde)
aos Serviços Autônomos de Água e Esgoto, devo informar que nos trabalhos a serem realizados naquelas
entidades, a nível nacional, conforme Decisão n° 476/98-Plenário, deverá ser analisada tal questão.
Assim, Voto no sentido de que este Tribunal adote a decisão que submeto à deliberação deste
plenário.

I

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves d/: )uza, em 05 de agosto de

•

1998

HUMBE O GUIMARÃES SOU O
Ministro-Relator

MINHGS-457\C DOCUMENTOMOCS-00191798

9

-

204

-

Y•áts":cr( 5

anu.
Ato eC . ao ?‘" ho
tátui
v 5006

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

DECISÃO N°

516 /98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n°: 001.917/98-6 - 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: Fundação Nacional de Saúde/ Coordenadoria Regional do Pará
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/PA
Decisão: O Tribunal Pleno , diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - transformar os presentes autos em Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 47 da Lei n°
8.443/92;
8.1.1 - determinar a citação solidária dos Srs. Roberto Jorge Maia Jacob, ex-Coordenador; Noélia Maria
Maués Dias Nascimento, ex-chefe da Equipe de Administração Contábil; Ademir Melo da Silva, subchefe
da Equipe de Serviços Auxiliares e da empresa Timbira Serviços de Vigilância Ltda, na pessoa de seus
representantes legais, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem alegações de defesa ou recolherem aos
cofres da Fundação Nacional de Saúde o montante de R$ 68.198,97, atualizado monetariamente e acrescido
dos encargos legais a partir de 13.03.98 em decorrência do pagamento indevido à referida empresa por dias
não trabalhados em jan/98, contrariando o art. 62 da Lei n° 4.320/64;
8.1.2 - determinar a citação solidária dos Srs. Roberto Jorge Maia Jacob, ex-coordenador; Noélia Maria
Maués Dias Nascimento, ex-chefe da Equipe de Administração Contábil; Ademir Melo da Silva, subchefe
da Equipe de Serviços Auxiliares e da empresa Timbira Serviços Gerais Ltda, na pessoa de seus
representantes legais, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem alegações de defesa ou recolherem aos
cofres da Fundação Nacional de Saúde o montante de R$ 36.247,02, atualizado monetariamente e acrescido
dos encargos legais a partir de 13.03.98 em decorrência do pagamento indevido à referida empresa por dias
não trabalhados em jan/98, contrariando o art. 62 da Lei n° 4.320/64;
8.1.3 - determinar a citação solidária dos Srs. Roberto Jorge Maia Jacob, ex-Coordenador; Noélia Maria
Maués Dias Nascimento, ex-Chefe da Equipe de Administração Contábil; Pedro Fonseca Costa, administrador
do SAAE de São João de Pirabas; Luiz Otávio da Motta Souza, ex-Diretor, e da empresa J. OLIVEIRA
CONSTRUÇÕES, na pessoa de seus representantes legais, para apresentarem alegações de defesa ou
recolherem aos cofres da Fundação Nacional de Saúde o montante de R$ 172.076,42, atualizado
monetariamente e acrescido dos encargos legais a partir de 27.02.98 em decorrência de pagamentos indevidos
efetuados pelo SAAE de São João de Pirabas com recursos da FNS/CORPA àquela empresa por serviços/bens
não prestados/fornecidos, contrariando o art. 62 da Lei n° 4.320/64;
8.1.4 - determinar a citação solidária dos Srs. Roberto Jorge Maia Jacob, ex-Coordenador; Noélia Maria
Maués Dias Nascimento, ex-Chefe da Equipe de Administração Contábil; Pedro Fonseca Costa, administrador
do SAAE de São João de Pirabas; Luiz Otávio da Motta Souza, ex-Diretor, e da empresa SILCASTRO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, na pessoa de seus representantes legais, para apresentarem alegações
de defesa ou recolherem aos cofres da Fundação Nacional de Saúde o montante de R$ 17.796,00, atualizado
monetariamente e acrescido dos encargos legais a partir de 27.02.98 em decorrência de pagamentos indevidos
efetuados pelo SAAE de São João de Pirabas com recursos da FNS/CORPA àquela empresa por serviços/bens
não prestados/fornecidos, contrariando o art. 62 da Lei n° 4.320/64;
8.1.5 - determinar a citação solidária dos Srs. Roberto Jorge Maia Jacob, ex-Coordenador; Noélia Maria
Maués Dias Nascimento, ex-Chefe da Equipe de Administração Contábil; Pedro Fonseca Costa, administrador
do SAAE de São João de Pirabas; Luiz Otávio da Motta Souza, ex-Diretor, e da empresa CASA ALFREDO
OLIVEIRA LTDA, na pessoa de seus representantes legais, para apresentarem alegações de defesa ou
recolherem aos cofres da Fundação Nacional de Saúde o montante de R$ 5.373,57, atualizado monetariamente
e acrescido dos encargos legais a partir de 27.02.98 em decorrência de pagamentos indevidos efetuados pelo
SAAE de São João de Pirabas com recursos da FNS/CORPA àquela empresa por serviços/bens não
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prestados/fornecidos, contrariando o art. 62 da Lei n° 4.320/64;
8.1.6 - determinar a citação solidária dos Srs. Roberto Jorge Maia Jacob, ex-Coordenador; Noélia Maria
Maués Dias Nascimento, ex-Chefe da Equipe de Administração Contábil; Pedro Fonseca Costa, administrador
do SAAE de São João de Pirabas; Luiz Otávio da Motta Souza, ex-Diretor, e da empresa CONSTRUTORA
BELLA LTDA, na pessoa de seus representantes legais, para apresentarem alegações de defesa ou recolherem
aos cofres da Fundação Nacional de Saúde o montante de R$ 21.210,00, atualizado monetariamente e
acrescido dos encargos legais a partir de 27.02.98 em decorrência de pagamentos indevidos efetuados pelo
SAAE de São João de Pirabas com recursos da FNS/CORPA àquela empresa por serviços/bens não
prestados/fornecidos, contrariando o art. 62 da Lei n° 4.320/64;
8.1.7 - determinar a citação solidária do Sr. Roberto Jorge Maia Jacob, ex-Coordenador, e da Sra. Noélia
Maria Maués Dias Nascimento, ex-Chefe da Equipe de Administração Contábil e a empresa Servinorte
Administradora de Serviços de Vigilância Ltda, na pessoa de seus representantes legais, para apresentarem
alegações de defesa ou recolherem aos cofres da Fundação Nacional de Saúde o montante de R$ 43.523,10,
atualizado monetariamente e acrescido dos encargos legais a partir de 13.01.1998, em decorrência de
pagamento a maior à referida empresa;
8.1.8 - determinar a citação solidária do Sr. Roberto Jorge Maia Jacob, ex-Coordenador, e das Sras.
Noélia Maria Maués Dias Nascimento, ex-Chefe da Equipe de Administração Contábil e Betânia Siqueira
Lobato de Sousa, ex-Chefe da Equipe de Serviços Auxiliares, e da empresa Servinorte Administradora de
Serviços de Vigilância Ltda, na pessoa de seus representantes legais, para apresentarem alegações de defesa
ou recolherem aos cofres da Fundação Nacional de Saúde o montante de R$ 8.784,62, atualizado
monetariamente e acrescido dos encargos legais calculados a partir de 12.12.1997, em decorrência de
pagamento indevido à referida empresa pelo mês de novembro/97 não trabalhado, contrariando o art. 62 da
Lei n° 4.320/64;
8.1.9 - determinar a citação solidária do Sr. Roberto Jorge Maia Jacob, ex-Coordenador, e da Sra. Noélia
Maria Maués Dias Nascimento, ex-Chefe da Equipe de Administração Contábil e a empresa Servinorte
Serviços Gerais Ltda, na pessoa de seus representantes legais, para apresentarem alegações de defesa ou
recolherem aos cofres da Fundação Nacional de Saúde o montante de R$ 5.687,26, atualizado monetariamente
e acrescido dos encargos legais a partir de 09.01.1998, em decorrência de pagamento a maior à referida
empresa;
8.1.10 - determinar a citação solidária do Sr. Roberto Jorge Maia Jacob, ex-Coordenador, e da Sra. Noélia
Maria Maués Dias Nascimento, ex-Chefe da Equipe de Administração Contábil e a empresa Servinorte
Serviços Gerais Ltda, na pessoa de seus representantes legais, para apresentarem alegações de defesa ou
recolherem aos cofres da Fundação Nacional de Saúde o montante de R$ 18.622,32, atualizado
monetariamente e acrescido dos encargos legais a partir de 12.12.1997, em decorrência de pagamento
indevido à referida empresa pelo mês de novembro/97 não trabalhado, contrariando o art. 62 da Lei n°
4.320/64;
8.2 - determinar, com fulcro no art. 43, da Lei 8.443/92, a audiência dos responsáveis indicados para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de justificativas quanto à ocorrência das seguintes
irregularidades:
8.2.1 - pagamento à empresa TIMBIRA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. sem cobertura contratual,
em desacordo com o art. 62 c/c art. 63, § 2°, inc, I, da Lei n°4.320/64 e arts. 61, parágrafo único, e 62 da Lei
n° 8.666/93, estando esta conduta tipificada no art. 10, inc. IX, da Lei n° 8.429/92
Responsáveis: o ex-Coordenador ROBERTO JORGE MAIA JACOB e a ex-Chefe da EAC NOÉLIA
MARIA MAUÉS DIAS NASCIMENTO;
8.2.2 - pagamento à empresa TIMBIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA. sem cobertura contratual, em
desacordo com o art. 62 c/c art. 63, § 2°, inc I, da Lei n°4.320/64 e arts. 61, parágrafo único, e 62 da Lei n°
8.666/93, estando esta conduta tipificada no art. 10, inc. IX, da Lei n° 8.429/92
Responsáveis: o ex-Coordenador ROBERTO JORGE MAIA JACOB e a ex-Chefe da EAC NOÉLIA
MARIA MAUES DIAS NASCIMENTO;
8.2.3 - transferências de recursos da FNS/CORPA aos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAE's),
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de jan/97 a abr/98, no montante de R$ 3.780.600,93, sem amparo legal
Responsáveis: o ex-Coordenador ROBERTO JORGE MAIA JACOB e a ex-Chefe da EAC NOÉLIA
MARIA MAUÉS DIAS NASCIMENTO;
8.2.4 - inexistência de processos licitatórios e de dispensa de licitação na aquisição de bens/serviços pelo
SAAE de São João de Pirabas, com recursos oriundos da FNS/CORPA, em desacordo com a Lei n° 8.666/93
(itens 101/103)
Responsáveis: o Administrador do SAAE PEDRO FONSECA COSTA e o ex-Diretor do SAAE Eng.
LUIZ OTÁVIO DA MOTTA SOUZA;
8.2.5 - prestação de contas do SAAE de São João de Pirabas (itens 50/53 e 115/116):
8.2.5.1 - documentos comprobatórios de despesas não conferem com os cheques constantes dos extratos
bancários;
8.2.5.2 - cheques constantes dos extratos bancários sem os correspondentes documentos comprobatórios
de despesas;
8.2.5.3 - notas fiscais com datas de emissão anteriores à própria transferência de recursos da
FNS/CORPA para o SAAE;
8.2.5.4 - notas de empenho rasuradas e sem assinaturas; e
8.2.5.5 - notas fiscais sem data de emissão e constando como comprador a FNS/CORPA, e não o SAAE.
Responsáveis: o Administrador do SAAE PEDRO FONSECA COSTA e o ex-Diretor do SAAE Eng.
LUIZ OTÁVIO DA MOTTA SOUZA;
8.2.6 - pagamento à empresa SERVINORTE ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
LTDA. sem cobertura contratual, em desacordo com o art. 62 c/c art. 63, § 2°, inc, I, da Lei n° 4.320/64 e arts.
61, parágrafo único, e 62 da Lei n° 8.666/93, estando esta conduta tipificada no art. 10, inc. IX, da Lei n°
8.429/92 (itens 126/140 e 143)
Responsáveis: o ex-Coordenador ROBERTO JORGE MAIA JACOB, a ex-Chefe da EAC NOÉLIA
MARIA MAUÉS DIAS NASCIMENTO e o ex-Chefe do SEADM EDINALDO JOSÉ FARIAS LIMA.
8.2.7 - pagamento à empresa SERVINORTE SERVIÇOS GERAIS LTDA. sem cobertura contratual, em
desacordo com o art. 62 c/c art. 63, § 2°, inc, I, da Lei n°4.320/64 e arts. 61, parágrafo único, e 62 da Lei n°
8.666/93, estando esta conduta tipificada no art. 10, inc. IX, da Lei n° 8.429/92 (itens 148/158 e 161)
Responsáveis: o ex-Coordenador ROBERTO JORGE MAIA JACOB, a ex-Chefe da EAC NOÉLIA
MARIA MAUÉS DIAS NASCIMENTO e o ex-Chefe do SEADM EDINALDO JOSÉ FARIAS LIMA; e
8.2.8 - pagamento à empresa LISTEL LISTAS TELEFÔNICAS S.A. sem cobertura contratual, em
desacordo com o art. 62 c/c art. 63, § 2°, inc. I, da Lei n° 4.320/64 e arts. 61, parágrafo único, e 62 da Lei n°
8.666/93, estando esta conduta tipificada no art. 10, inc. IX, da Lei n° 8.429/92 (itens 162/165)
Responsável: ex-Coordenador ROBERTO JORGE MAIA JACOB"
8.3 - determinar à Fundação Nacional de Saúde que:
8.3.1 - instaure, nos termos do art. 143 da Lei n° 8.112/90, processo a fim de apurar as responsabilidades
dos servidores MÁRIO GAMA DA SILVA e LUIZ OTÁVIO DA MOTTA SOUZA, quanto às seguintes
ocorrências:
8.3.1.1- utilização, por parte do servidor MÁRIO GAMA DA SILVA, de pessoal e recursos materiais
da FNS/CORPA em serviços ou atividades particulares, conduta tipificada no art. 117, inc. XVI, da Lei n°
8.112/90 e no art. 9°, inc. IV, da Lei n° 8.429/92 (itens 104/110);
8.3.1.2 - omissão, por parte do Diretor dos SAAE's de São João de Pirabas, Curuça e Primavera Eng.
LUZ OTÁVIO DA MOITA SOUZA, no exercício de suas atribuições, transgredindo o art. 117, inc. XV, da
Lei n° 8.112/90, estando sua ação tipificada no art. 5° da Lei n° 8.429/92 (itens 104/111 e 113/116);
8.3.2 - apure as prestações de contas dos recursos federais repassados nos exercícios de 1997 e 1998 pela
Coordenação Regional do Pará aos Serviços Autônomos de Água e Esgoto (Curuçá, Igarapé-Açú, Primavera,
Santa Izabel do Pará, São Miguel do Guamá e Tomé-Açu), em especial no que diz respeito à execução física,
e instaure, caso seja necessário, as devidas Tomadas de Contas Especiais, nos termos da IN/TCU n° 13/96;
8.3.3 - apure se as irregularidades relatadas no item V.III.H.II, quanto ao pagamento à CONSTRUTORA
BELLA LDTA, pela elaboração de projetos básicos de redes de saneamento de água, foram também
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observadas em outros Serviços Autônomos de Água e Esgoto ou em outras obras realizadas pelas diversas
unidades da FNS/CORPA (itens 118/119), instaurando, caso seja necessário, as devidas Tomadas de Contas
Especiais, nos termos da IN/TCU n° 13/96;
8.3.4 - somente realize transferência de recursos aos Serviços Autônomos de Água e Esgoto se houver
amparo em convênio celebrado nos termos da IN/STN n° 01/97;
8.3.5 - observe estritamente o disposto na Lei n° 8.666/93 quanto à realização de processos licitatórios
e de dispensa de licitação, à celebração de contratos e a todas as publicações previstas no referido diploma
legal;
8.3.6 - informe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, o resultado das providências adotadas;
8.4 - encaminhar cópia desta Decisão ao interessado para conhecimento;
8.5 - encaminhar cópia desta Decisão à 4' SECEX, Unidade cuja clientela a Fundação Nacional de Saúde
— FUNASA integra, para conhecimento; e
8.6 - retirar a chancela de sigilo aposta aos autos;
Ata n° 31/98-Plenário.

•

Data da Sessão: 05/08/1998-Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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HOMERO SANTOS
Presidente
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HUMBERTO GUIMARÃES SOUTO
/Ministro-Relator
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