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ATA N° 32, DE 12 DE AGOSTO DE 1998
(Sessão Ordinária do Plenário)

•

Presidência do Ministro Homero dos Santos
Repr. do Ministério Público: Dr. Walton Alencar Rodrigues
Secretário-Geral das Sessões: Dr. Eugênio Lisboa Vilar de Melo
Com a presença dos Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares da Silva,
Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e Valmir Campeio,
dos Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler, bem como do ProcuradorGeral, Dr. Walton Alencar Rodrigues, o Presidente, Ministro Homero dos Santos, declarou aberta a
Sessão Ordinária do Plenário, às quatorze horas e trinta minutos, havendo registrado as ausências do
Ministro Iram Saraiva e do Ministro-Substituto José Antonio Barreto de Macedo, por motivo de férias
(Regimento Interno artigos 28 a 31, 35, 66, incisos I a V, e 94, incisos I e V, e 112, inciso I, alínea b).
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATAS
O Tribunal Pleno aprovou as Atas n's 29 e 31, das Sessões Extraordinária e Ordinária
realizadas, respectivamente, em 27 de julho último e 05 de agosto corrente, cujas cópias autenticadas
haviam sido previamente distribuídas aos Ministros e ao Representante do Ministério Público (Regimento
Interno, artigos 31, inciso I, 37, 38 e 66).
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
O Presidente, Ministro Homero dos Santos, fez as seguintes comunicações em Plenário:
P) HOMOLOGAÇÃO DA DECISÃO NORMATIVA N° 21/98

•

"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Comunico aos Eminentes Pares que, em decorrência de alterações havidas nos valores
anteriormente informados a esta Casa pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, no tocante às exportações brasileiras, assinei ad referendum do Plenário, com
base no art. 1°, inciso II, da Resolução n° 07/93, a Decisão Normativa n°21, de 10 de agosto de 1998, que
'Aprova os coeficientes individuais de participação dos Estados e do Distrito Federal nos recursos
previstos no art. 159, inciso II, da Constituição Federal, para aplicação no exercício de 1999', e revoga a
Decisão Normativa n° 20, de 27 de julho de 1998.
Dessa forma, e ante o disposto no artigo 95 do Regimento Interno, submeto à homologação
do Plenário o texto da mencionada Decisão Normativa n° 21, de 10 de agosto de 1998.
Não havendo manifestação em contrário, declaro homologada a referida Decisão
Normativa."
2') PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DESTE TRIBUNAL PARA O EXERCÍCIO DE 1999
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Com referência à Proposta Orçamentária deste Tribunal para o exercício de 1999, aprovada
pelo Plenário em Sessão do dia 5 de agosto em curso, comunico a V.Exas. que, adicionalmente ao
acréscimo de R$ 9.700.000,00 obtido como resultado de negociações que estabeleci com as autoridades
do Ministério do Planejamento e Orçamento, fui comunicado ontem pelo Sr. Secretário de Orçamento
Federal que esta Corte foi contemplada com mais R$ 2.100.000,00, cuja alocação deverá ocorrer,
necessariamente, na rubrica de investimentos de acordo com diretrizes da LDO.
Deste modo, a Proposta Orçamentária do TCU, anteriormente fixada em R$
354.962.159,00, passa a ser de R$ 357.062.159,00"
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3') SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS JUÍZES DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1'
REGIÃO
"Senhores Ministros,
Senhores Procurador-Geral,
Informo a Vossas Excelências que, por delegação desta Presidência, o Exm° Sr. Ministro
Adhemar Paladini Ghisi esteve, no dia 07 de agosto último, na solenidade de posse dos novos Juízes do
Tribunal Regional Federal da 1' Região, Dr. ítalo Fioravanti Sabo Mendes e Dr. Carlos Eduardo Maul
Moreira Alves. A cerimônia teve lugar na Sala das Sessões Plenárias daquele Tribunal.
A Presidência agradece ao Ministro Adhemar Ghisi sua participação no evento, na
condição de representante desta Corte."
4') HOMENAGEM PÓSTUMA AO DR. MAURO TAVARES DE SOUZA
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Comunico a Vossas Excelências, com pesar, o falecimento, no último Sábado, dia 08, do
Dr. Mauro Tavares de Souza, Conselheiro-Presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de
Janeiro. Advogado, formado pela Faculdade Nacional de Direito da Guanabara, o Dr. Mauro Tavares
iniciou sua carreira profissional como supervisor das Comissões Permanentes de Inquérito Administrativo
da Secretaria de Estado de Administração do Rio de Janeiro. Servidor de carreira, exerceu relevantes
funções na estrutura da administração pública fluminense, até sua nomeação para o TCM-RJ, onde
ocupava a presidência desde 1991.
Homem de inegável visão e senso de oportunidade, o Dr. Mauro Tavares de Souza sempre
foi um importante aliado na luta pela integração efetiva dos órgãos de controle. Assim foi que se
empenhou, com entusiasmo, em favor da consolidação do Acordo de Cooperação entre aquela Corte de
Contas Municipal e o TCU, convencido que estava dos beneficios desse Acordo para as ações de controle
externo e, em sentido mais amplo, para a boa gestão dos recursos públicos.
Recentemente, por ocasião da conclusão das obras de reforma e modernização da SECEXRJ, estive, acompanhado do Ministro Luciano Brandão Alves de Souza e do Dr. José Augusto Porto Neto,
nosso Secretário no Rio de Janeiro, no Hospital onde o Dr. Mauro estava internado. Infelizmente, já
naquela oportunidade, a gravidade de seu estado de saúde não permitia o recebimento de visitas.

•

Esta Presidência consigna, pois, sua consternação pela morte do Dr. Mauro Tavares de
Souza e empresta sua solidariedade, em nome dos membros e servidores desta Corte, à família enlutada, a
quem será encaminhada cópia desta comunicação".
11 DE AGOSTO, DIA DEDICADO À FUNDAÇÃO DOS CURSOS JURÍDICOS
- Comunicação do Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha
"Senhor Presidente,
Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral
O calendário oficial registra o dia 11 de agosto como o dia dedicado à fundação dos cursos
jurídicos e por extensão dia de celebração do Direito e dos Tribunais que são o seu artífice, ex vi do art.
62 da Lei n° 5010 que organiza a justiça federal no Brasil.
O Tribunal de Contas da União não pode deixar passar in albis esta data ficando alheio a
essa comemoração que faz parte de nossa cultura.
Nesta Corte, pratica-se um tipo especial de justiça que é a jurisdição das contas, perante a
qual todos os administradores são chamados a prestar contas de sua gestão. Redde rationem villicationis
tuae: dá contas de tua administração!
As sagradas escrituras, repositório da experiência existencial judaica, mais de uma vez se
referem a esse dever precípuo do administrador que é o de prestar contas.
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E o interessante dessas passagens do livro sagrado é que o povo judeu já tinha a intuição da
prestação de contas através da auditoria operacional ou de resultados, técnica esta que, só com o advento
da Constituição de 1988, é que se incorporou definitivamente ao nosso sistema constitucional.
Saiu o semeador a semear a sua semente.
A primeira foi lançada na beira da estrada. Vieram as aves do céu e a comeram. A segunda
foi lançada em terreno pedregoso. Como não havia raízes, não frutificou. A terceira foi lançada entre
espinhos e estes a sufocaram. Somente a Quarta foi lançada em terra boa e os grãos frutificaram na
proporção de 100 por 1, 60 e 30.
Em outra passagem, vemos a parábola do homem rico que precisou fazer uma viagem.
Chamou seus três administradores e lhes entregou 10 dracmas de prata. E lhes determinou que exercecem
seu poder discricionário administrando aquele dinheiro.
Quando voltou, o primeiro administrador lhe apresentou contas e havia multiplicado por 10
patrimônio; o segundo administrador, por 5; e o terceiro havia enterrado as moedas e nada havia
produzido.
O patrão o repreendeu e o dispensou por sua incompetência.
Os livros sagrados ainda falam do administrador infiel que se valeu do cargo para fazer
amigos para o futuro, prejudicando o seu patrão, diminuindo o seu crédito seu haver em mãos dos
devedores.
Fala também dos administradores do templo que permitiram o desvio de finalidade no uso
do templo, tornando-se seus vendilhões e dando o destino errado.
Uma segunda abordagem também necessária nos propicia a data de hoje a uma viagem
virtual a Roma, berço da civilização jurídica.
É aí que vamos encontrar os criadores da ciência jurídica cujos princípios cardeais foram
resumidos na tríade: suum cuique tribuere, alterum non laedere e honeste vivere.
Vamos reviver as disputas das duas escolas jurídicas: a dos Sabinianos e dos Proculianos.
Vamos reviver os primeiros juristas e advogados como: Gaius, Ponponius, Papinianus,
Paulo, Ulpianus, Celsus, Cassius Longinus, Labeo, Modastino e grande causídico Cícero.
Vamos ver o Corpus Juris Civilis do imperador Justiniano.
É aí que vamos nos defrontar com as definições tais como "jus est ars boni et aequi", em
que se anteciparam os valores jusnaturalistas do Direito e ao mesmo tempo se mostrava o seu papel de
artífice da sociedade.
A jurisprudência é encarada ora sob o seu aspecto de ciência (jurisprudentia est
divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti scienti) ora sob seu aspecto de
autoridade das decisões (auctoritas rerum perpetuo et similiter judicatarum). Não se pode deixar de
ver, com satisfação, o papel importante do jus honorarium, o direito pretoriano que goza de tanto
prestígio nesta corte.
Como corolário e último enfoque, temos de retroagir aos dias de nossa juventude em que
alisamos os bancos das nossas faculdades, sejam elas onde forem, espalhadas pelo vasto território de
nosso país.
E aí nos lembraremos de nossa Vetusta Casa de Afonso Pena, a Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas Gerais, por onde passaram tantas gerações de homens públicos e
importantes, como também advogados simples, obscuros e honrados como meu saudoso e querido pai.
Necessariamente vêm a nossa memória os nomes e rostos veneráveis de meus mestres,
cujos nomes não cito para não cometer a injustiça da omissão que machuca o nosso ego.
Vêem-me à memória os 140 bacharéis da Turma Presença de 1960 que já deu dois dos
atuais Ministros do Supremo Tribunal Federal e proveu todos os Tribunais Superiores da República e os
Tribunais de Justiça e Ministério Público da União e dos Estados, os parlamentos da Federação e
especialmente os auditórios e fóruns desse país.
Por isso não posso deixar de fazer uma referência ao Supremo Tribunal Federal, como
cúpula de todos os tribunais, onde vão desaguar todas as teses e lições emanadas das escolas de direito,
solicitando que a sua presidência, na pessoa do Ministro Celso de Melo, seja dada ciência desta
homenagem.
Idêntica comunicação deverá ser feita ao Diretor da Faculdade de Direito da U.F.M.G."
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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:
èJz

SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO Processo: TC-010.549/87-0
Interessado: Centrais Elétricas de Roraima S.A. - CER
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-019.012/92-6
Interessado: Paulo Roberto Gonçalves Carcão
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO

a
Processo: TC-009.872/94-9
Interessado: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária -INFRAERO
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-425.052/98-2
Interessado: Moacir Mendes Sousa - Procurador Regional da República em Mato Grosso
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-275.038/96-3
Interessado: Raimundo Francisco Freitas Jaguaribe
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-018.854/83-4
Interessado: Helmut Hamacher
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-500.046/91-3
Interessado: Elbêsse Aureliano da Silva
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA

•

SORTEIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AOS MINISTROS
INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-001.379/98-4
Interessado: Vera Lúcia Alves da Silva Carvalho
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo Art. 94, inciso XXX, R.I.
Assunto: Outros assuntos

e
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Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-005.679/98-2
Interessado: Secretaria de Informática - SEINF
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo - Art. 13 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-005.972/98-1
Interessado: Tribunal de Contas da União
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo - Art. 13 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
SORTEIO DE RELATOR DE PROCESSOS - AUDITORES

•,

Processo: TC-012.254/96-7
Interessado: José Maria de Souza Nunes
Motivo do Sorteio: Processo urgente de Auditor - Art. 20 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-012.877/97-2
Interessado: Conselho Federal de Contabilidade
Motivo do Sorteio: Processo urgente de Auditor - Art. 20 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-250.036/96-7
Interessado: Prefeitura Municipal de Alagoinhas - BA
Motivo do Sorteio: Processo urgente de Auditor - Art. 20 da Res. 64/96
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-013.631/97-7
Interessado: Identidade preservada (Lei n° 8443/92, art. 55, § 1° c/c art. 35, Res. 77/96)
Motivo do Sorteio: Processo urgente de Auditor - Art. 20 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-001.612/98-0
Interessado: Associação Brasileira de Enfermagem
Motivo do Sorteio: Processo urgente de Auditor - Art. 20 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-001.909/98-3
Interessado: Maria Lúcia Martins Tavares
Motivo do Sorteio: Processo urgente de Auditor - Art. 20 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-005.458/98-6
Interessado: Conselho Federal de Enfermagem
Motivo do Sorteio: Processo urgente de Auditor - Art. 20 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos

(cl4—
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Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA i a CÂMARA
Processo: TC-275.291/96-0
Interessado: Prefeitura Municipal de Ibiapina -CE
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Tomada de Contas Especial
Relator Sorteado: Auditor JOSE ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-625.229/96-7
Interessado: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 2a CÂMARA
Processo: TC-279.227/93-0
Interessado: Prefeitura Municipal de Aracatu - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-324.031/94-7
Interessado: Delegacia de Administração do Ministério da Fazenda - ES
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexarne
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-600.126/97-8
Interessado: Prefeitura Municipal de São Vicente - RN
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA

•

Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 30, organizada
em 06 de agosto corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de nos 517 a 541, e
aprovado os Acórdãos n's 111 a 115, que se inserem no Anexo I desta Ata, acompanhados dos
correspondentes Relatórios e Votos, bem como de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento
Interno, artigos 19, 20, 31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7° e 9°, 80, incisos V e VI,
84 a 87 e 89):
Procs. n's 599.058/92-7 (com apensos n° 011.809/94-4, e 576.024/90-2), 016.939/93-0,
016.320/94-8, 003.901/97-1 e 775.061/98-0, relatados pelo Ministro Adhemar Paladini Ghisi;
Procs. nos 224.034/94-4, 016.344/96-0, 001.785/98-2 e 575.132/98-1, relatados pelo
Ministro Carlos Átila Álvares da Silva;
Procs. nos 400.071/94-0 e 575.564/95-4, relatados pelo Ministro Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça;
Procs. nos 775.006/96-6, 450.113/97-3, 450.114/97-0 e 600.176/98-3, relatados pelo
Ministro Humberto Guimarães Souto;
Procs. nos 200.046/97-7, 550.025/97-9, 625.285/97-2, 625.286/97-9 e 750.111/97-6,
relatados pelo Ministro Bento José Bugarin;
O Proc. n° 775.189/96-0, relatado pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha; e
g) Proc. n° 350.176/95-7, relatado pelo Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
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A requerimento dos respectivos Relatores, deferidos pela Presidência, ad referendum do
Plenário, foram incluídos na supracitada Pauta, nos termos do § 9 0 do artigo 77, do Regimento Interno, e
relatados nesta data, os seguintes processos:
n° 009.880/97-6 (Ministro Adhemar Paladini Ghisi);
n° 000.852/98-8 (Ministro Carlos Átila Álvares da Silva);
n's 425.050/92-0 e 009.259/97-0 (Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça);
n's 003.902/97-8 e 014.266/97-0 (Ministro Valmir Campelo); e
n°005.180/98-8 (Ministro-Substituto Benjamin Zymler).
VOTO DE DESEMPATE DO PRESIDENTE

4),

Quando do exame do processo n° 625.071/97-2, que trata de solicitação formulada pelo
Ministério Público Federal, no sentido de que o Tribunal ceda temporariamente servidor "para examinar o
processo de licitação do Terminal de Containers do Porto de Rio Grande a fim de verificar eventual
ocorrência de irregularidade", o Presidente, Ministro Homero dos Santos — tendo verificado a ocorrência
de empate entre a proposta de Decisão submetida à apreciação do Plenário pelo Relator, Ministro Bento
José Bugarin, de acordo com a qual votaram os Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Valmir Campelo e o
Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, e a submetida pelo Ministro Humberto Guimarães
Souto, a que aderiram os Ministros Carlos Átila Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça e o
Ministro-Substituto Benjamin Zymler — deixou para proferir o seu voto de desempate na próxima Sessão,
a teor do disposto no parágrafo único do artigo 58 do Regimento Interno.
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Faz parte desta Ata, em seu Anexo II, ante o disposto no parágrafo único do artigo 66 do
Regimento Interno, as Decisões n's 545 a 548, acompanhadas dos correspondentes Relatórios e Votos em
que se fundamentaram, adotadas nos processos IN 012.519/97-9, 006.070/97-3, 010.113/95-9 e
003.031/97-7, respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta
data.
ENCERRAMENTO

•

O Presidente, Ministro Homero dos Santos -- ao convocar Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado para ser realizada a seguir -- deu por encerrada às dezesseis horas e vinte minutos, a
Sessão Ordinária, e, para constar eu, Elenir Teodoro Gonçalves dos Santos, Secretária do Plenário, lavrei
e subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do Tribunal.

C;Pew: 6- 5-0 cto7
GONÇA))ÉVErDOS SANTOS
ELENIR TEODO
Secretária do Plenário
Aprovada em 19 de agosto de 1.998

HOMERO SANTOS
Presidente\
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ANEXO I DA ATA N° 32, DE 12-08-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 517 a
541, proferidas pelo Tribunal Pleno em 12 de agosto de 1998, e Acórdãos n's 111 a 115, 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 0 e 9°, 80, incisos V e VI, 84 a 86).

•

•

- 09 Tribunal de Contas da União

gjertir
Secretária do

("g•

Plenátle

GRUPO 1- CLASSE 1- PLENÁRIO

TC-224.034/94-4
NATUREZA: Recurso de Revisão (Tomada de Contas Especial)
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de União dos Palmares/AL
INTERESSADO: Rosiber Oliveira de Melo
EMENTA: Recurso de Revisão interposto contra o Acórdão n° 465/96TCU - 2 Câmara, que julgou irregulares as presentes contas e em débito
o responsável. Tempestividade. Conhecimento. Indevida responsabilização
do interessado. Provimento. Insubsistência do Acórdão recorrido.
Encaminhamento do processo ao Ministério da Administração Federal e
Reforma do Estado - Mare.

•

Trata-se de Recurso de Revisão interposto em 28/11/1996, pelo Sr. Rosibier Oliveira de Melo,
ex-Prefeito Municipal de União dos Palmares/AL, contra o Acórdão n° 465/96-TCU - 2' Câmara, de
20/06/1996 (fl. 68), que julgou irregulares as presentes contas e em débito o responsável pela importância de
Cz$ 5.980.150,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta mil, cento e cinqüenta cruzados), repassados ao
referido Município em 29/12/1988, pelo extinto Ministério da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente.
O interessado fundamenta o Recurso de Revisão nas seguintes premissas (fl. 83):
os recursos foram transferidos ao Município de União dos Palmares/AL no dia 29/12/1988;
em 31/12/1988 terminou seu mandato, tendo tomado posse o seu sucessor, em 01/01/1989,
Sr. José Iran de Menezes;
c) a importância recebida foi integralmente repassada ao seu sucessor, conforme comprovam
extratos bancários anexos (fl. 85); e
d) como os recursos foram utilizados pelo Sr. José Iran de Menezes, é dele a responsabilidade
pela prestação de contas.
A 10' Secex, ao analisar os argumentos apresentados (fls. 90/93), entende que o presente
recurso de revisão pode ser conhecido por ser tempestivo, por ter sido formulado pelo responsável e estar
adequado ao disposto no inciso III do art. 35 da Lei n° 8.443/92. No mérito, acolhe os esclarecimentos
apresentados e conclui ter havido responsabilização indevida do Sr. Rosiber Oliveira de Melo.
A Unidade Técnica ainda chama a atenção para a diferença que existe entre o valor constante
do Acórdão (Cz$ 5.980.150,00) e o consignado no Aviso de Lançamento expedido pelo Banco do Brasil S.A.
(Cz$ 5.978.050,00 - fl. 84).
Por isso, em pareceres uniformes, propõe:
"a) tornar insubsistente o Acórdão n° 465/96-TCU -2° Câmara, visto que o responsável pela
gestão dos recursos transferidos à Prefeitura Municipal de União dos Palmares é o Sr. José Iran de
Menezes;
restituir os autos à Ciset/MPO para que promova a exclusão de responsabilidade do Sr.
Rosiber Oliveira de Melo, com a respectiva baixa contábil, providenciando a responsabilização do Sr. José
Iran de Menezes, corrigindo o valor do débito e emitindo novos pronunciamentos (Ciset e autoridade
ministerial competente)•
determinar à Ciset/MPO que inclua nos autos da TCE cópia do instrumento de convênio
correto, firmado com a Prefeitura de União dos Palmares/AL; e
em caso de acolhimento de nossa proposta, comunicar à AGU/AL a Decisão que vier a ser
adotada."
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Seuv3t 1

O Ministério Público se manifesta de acordo com os pareceres uniformes da 10a Secex (fl. 94).
É o Relatório.
VOTO

Inicialmente, assinalo que o recurso ora em exame preenche os requisitos legais e regimentais
para o seu conhecimento.
No mérito, foi comprovado que a aplicação dos recursos tratados nesta tomada de contas
especial ocorreu na gestão do Sr. José Iran de Menezes, sendo dele a responsabilidade pela comprovação da
boa e regular aplicação dos mesmos.
O encaminhamento do processo e a determinação propostas ao Ministério do Planejamento e
Orçamento deverão, nos termos do Decreto n° 1.822, de 29/02/1996, ser endereçados ao Ministério da
Administração Federal e Reforma do Estado, ao qual foi atribuída a responsabilidade pela análise das
prestações de contas dos convénios celebrados pelos Ministérios do Bem-Estar Social e da Integração
Regional.
Nos termos do oficio de fl. 97, o Exm° Sr. Sebastião José Vasques de Moraes, Juiz Federal da
4' Vara da Seção Judiciária de Alagoas, solicita cópia do presente processo, por necessitar de elementos para
decidir sobre os Embargos de Devedor opostos pelo Sr. Rosiber Oliveira de Melo, contra a Ação de Execução
Fiscal que lhe está sendo movida pela União Federal, visando a cobrança executiva do débito a que se refere
o Acórdão recorrido nestes autos. O Atendimento dessa medida, embora autorizada pelo Presidente deste
Tribunal em 28 de julho último, ainda não foi providenciado por encontrar-se o processo em meu Gabinete.
Dessa forma, VOTO por que o Tribunal aprove o Acórdão que ora submeto à apreciação deste
Plenário.
Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1998.

Carlos Átila Álvares da Silva
Ministro Relator

•
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ACÓRDÃO N°

i 11 /98-TCU - PLENÁRIO

Processo n° TC-224.034194-4
Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão.
Interessado: Rosiber Oliveira de Melo, ex-Prefeito.
Entidade: Prefeitura Municipal de União dos Palmares/AL.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: Dr. Paulo Soares Bugarin, Subprocurador-Geral.
Unidade Técnica: 10a Secex.
Acórdão:

•

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de responsabilidade
de Rosiber Oliveira de Melo, ex-Prefeito do Município de União dos Palmares/AL.
Considerando que, na Sessão de 20/06/1996, o Tribunal julgou as presentes contas irregulares
e em débito o responsável (Acórdão n° 465/96-TCU - 2 Câmara, in Ata n° 21/96);
Considerando que o ex-Prefeito interpôs recurso de revisão contra a mencionada decisão;
Considerando que restou comprovado que a aplicação dos recursos ocorreu na gestão do Sr.
José Iran de Menezes, sendo dele a responsabilidade pela comprovação da boa e regular aplicação dos
mesmos; e
Considerando o que dispõe o Decreto n° 1.822, de 29/02/1996,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 19, inciso III; e 35 da Lei n° 8.443/92, em:
8.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, dando-lhe provimento, tornar insubsistente o Acórdão
n° 465/96-TCU - 2 Câmara;
8.2. remeter o presente processo à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Administração Federal
e Reforma do Estado para que aquela Secretaria promova a exclusão de responsabilidade do Sr. Rosiber
Oliveira de Melo, com a respectiva baixa contábil, providencie a responsabilização do Sr. José Iran de
Menezes, com o respectivo Relatório e Certificado de Auditoria, pronunciamento da autoridade ministerial
competente e insira nos autos cópia do convênio n° 1.008/87, celebrado entre o extinto Ministério da
Habitação, Urbanismo e Meio Ambiente e a Prefeitura Municipal de União dos Palmares/AL, adequando o
valor da tomada de contas especial ao que efetivamente foi transferido àquela Prefeitura; e
8.3. remeter cópia deste processo ao Exm° Sr. Sebastião José Vasques de Moraes, Juiz Federal da 4' Vara
da Seção Judiciária de Alagoas, conforme requerido.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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
Bugarin, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que alegou impedimento: Benjamin Zymler.

CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator

HOMERO SANTOS
Presidente
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Fui presente:

ALTON ALENCAR RIGUES
Procurador- eral
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•

TC-000.852/98-8 (com dois volumes)
ANEXO: TC-001.920/98-7
NATUREZA: Embargos de Declaração (processo de consulta)
INTERESSADOS: Deputados Federais integrantes da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos
Deputados
EMENTA: Embargos de declaração opostos a decisão do Tribunal
adotada em processo de consulta. Ilegitimidade dos embargantes para
atuar como partes no processo. Desconhecimento. Comunicações.
Pedido de reexame interposto pela entidade interessada.
Encaminhamento do processo à Presidência para sorteio de Relator do
recurso.

•

Os Deputados Federais indicados à fl. 01 (Vol. I), integrantes da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, opõem embargos de declaração à Decisão n° 123/98-TCU - Plenário,
de 25/03/1998 (fl. 78), adotada pelo Tribunal ao decidir sobre consulta que lhe foi formulada pelo
Presidente da referida Comissão.
Alegam os embargantes que a decisão supracitada apresentaria omissões e contradições a
serem saneadas sob os seguintes aspectos, em síntese: quanto à legitimidade do Presidente da Comissão
para formular consulta ao Tribunal, independente de aprovação da Comissão; a decisão seria omissa
quanto a parcelas a liberar, de créditos já concedidos; não teria sido examinada a possibilidade de
ingerência do TCU sobre contratos de créditos de instituições financeiras de economia mista; não teriam
sido apreciados normativos acerca da matéria; não teria sido examinada a constitucionalidade das
Resoluções do Senado Federal em que se fundou a decisão; haveria contradição na decisão embargada em
relação a outras deliberações do Tribunal em processos de acompanhamento das privatizações; o
Supremo Tribunal Federal teria excluído operações internas de crédito de aprovação legislativa; e
contradição existente nas referidas Resoluções do Senado.
A decisão embargada foi lavrada nos seguintes termos:
(C

8. Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no
art. 1°, inciso XVII, da Lei n°8.443/92 e art. 216, inciso I, do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. conhecer da presente consulta, por preencher os requisitos regimentais;
8.2. responder ao Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público da Câmara dos Deputados, encaminhando-lhe cópia desta Decisão, bem como do Relatório
e Voto que a fundamentam, que:
8.2.1. os Estados estão autorizados a celebrar contratos de operações de crédito previstas
nos 'Programas de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados', conforme dispõe o art. 1°
da Resolução n° 70/95, do Senado Federal, sempre que os mesmos contratos tenham sido objeto de
pedido de autorização, apreciado pela Comissão de Assuntos Econômicos e pelo Plenário daquela
0
Casa do Congresso Nacional, nos termos dos parágrafos 2' e 3 do mesmo art. I° da Resolução n°
70/95, acrescentados pela Resolução n° 12/97, também do Senado Federal;
8.2.2. quando as referidas operações de crédito se fizerem à conta de antecipação de
receitas provenientes do processo de privatização de empresas estaduais, requer-se, adicionalmente,
que a instituição financeira parte do contrato solicite previamente o pronunciamento do Banco
Central do Brasil sobre a operação em causa, nos termos dos parágrafos I° e 2° do art. 14 da
Resolução n° 69/95;
1
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8.3. determinar ao BNDES que se abstenha de conceder créditos aos Estados, a título de
• adiantamento de receitas provenientes de processos de desestatização de empresas estaduais, no
âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados, sem antes solicitar
em cada caso especifico o pronunciamento do Banco Central, nos termos dos parágrafos 1° e 2° do
art. 14 da Resolução n° 69/95, do Senado Federal, e sem que a Unidade da Federação interessada
tenha submetido o respectivo pedido de autorização àquela Casa do Congresso Nacional, nos
exatos termos das Resoluções d's 70/95 e 12/97, também do Senado Federal;
8.4. encaminhar cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a
fundamentam, ao Presidente do Senado Federal, ao Conselho Monetário Nacional e aos Tribunais
de Contas dos Estados de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pará e
Pernambuco, para conhecimento."
Autuados os presentes embargos, antes de trazer o processo à apreciação deste Colegiado,
solicitei, nos termos do art. 29, § 2°, da Resolução TCU n° 77/96, o exame da 10' Secex acerca do
recurso.
Transcrevo, a seguir, a análise e as conclusões da Unidade Técnica:

a
"ADMISSIBILIDADE
Os embargos deram entrada neste Tribunal em 31.03.98 (11. 01, deste), sendo, portanto,
tempestivos.
As questões relativas à legitimidade das partes e ao interesse de agir, entretanto,
merecem análise mais detalhada. Considerando que a resposta a uma consulta constitui
prejulgamento da tese, mas não do fato concreto' (§ 3°, art. 216, do RI/TCU), e que, portanto, não
afeta diretamente a esfera jurídica de qualquer terceiro, entendemos que apenas a autoridade
consulente - única inicialmente interessada no conteúdo de eventual resposta - é parte legítima para
embargá-la. A consulta sob enfoque é de autoria de Presidente de Comissão Técnica da Câmara dos
Deputados - que, nos termos do art. 216, I, do RI/TCU, e em nome da Comissão que preside, é
competente para tanto -, pelo que caberia apenas a essa Autoridade subscrever os embargos, se
considerados necessários. Entendemos, assim, que outros integrantes da mesma Comissão não
detém legitimidade para, sem concurso da autoridade competente, embargar eventual resposta.
Considerando que a resposta à consulta sob enfoque contém peculiaridade, que a
diferencia de outras de mesmo gênero, qual seja a de conter determinação especifica (item 8.3), é de
se admitir tenha atingido esfera jurídica de terceiros, e, com isso, criado interesse para esses últimos
em melhor esclarecer seus termos. Sob esse enfoque, e no caso especifico, entendemos que além do
Consulente estariam legitimados para apresentar embargos de declaração o Presidente da Mesa do
Senado Federal (por ter-se discutido resoluções daquela Casa), o Presidente do BNDES (por dirigirse a esse Órgão a determinação), o Presidente da República e o Ministro de Estado da Fazenda (por
ter-se discutido programa proposto e conduzido pelo Governo), e os Estados Membros
eventualmente atingidos pela determinação (porque contrária a seus interesses). Os autores dos
embargos sob análise, entretanto, não integram esse grupo, pelo que, também sob esse prisma, não
teriam legitimidade para embargar a resposta à consulta.
Em assim sendo é de se propor não sejam conhecidos os embargos, por ausência de
legitimidade ou interesse de agir dos Embargantes.
MÉRITO
Entretanto, para a eventualidade de essa Corte vir a entender de forma diferente,
procederemos à análise de mérito.
Os Embargantes alegam, inicialmente, que o Presidente da Comissão não teria
legitimidade para efetuar a consulta, pois advinda de solicitação de apenas um Deputado, e,
portanto, realizada sem decisão do Órgão. Entendemos tratar-se de questão interna eorporis da
Comissão, que escapa à apreciação deste Tribunal. Os presidentes de comissões técnicas das Casas
2
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do Congresso detém legitimidade para subscrever consultas, a teor do art. 216, I, do RI-TCU, não
cabendo a esta Corte analisar se os procedimentos internos às comissões, anteriores ao
encaminhamento da consulta, foram ou não seguidos.
Alegam, também, ter sido omissa a decisão, por não se manifestar sobre parcelas
ainda a serem liberadas de créditos da espécie já concedidos a outros Estados. Entendemos não ter
ocorrido omissão. A resposta apresentada por esta Corte, por ser necessariamente genérica,
esclareceu não ser legal a concessão dos créditos sob enfoque sem autorização do Senado Federal,
podendo-se extrair daí que aquelas parcelas ainda a liberar, porque relativas a créditos ilegalmente
concedidos, devem ser sustadas. Entretanto, considerando que a determinação contida no item 8.3
da decisão refere-se apenas à 'concessão de créditos', e em vista da dúvida suscitada, é de se sugerir
seja tornada mais explícita, passando a conter referência, também, à 'liberação de parcelas de
créditos já concedidos'.
Quanto a ter ocorrido ingerência indevida desta Corte em área de competência do
Conselho Monetário Nacional, razão não assiste aos Embargantes. Ao exercer sua competência dentre as quais situa-se a que lhe foi conferida pelo inciso XVII, do art. 1°, da Lei 8443/92, qual seja
a de 'decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade competente, a respeito de dúvida
suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua
competência, na forma estabelecida no Regimento Interno' - o TCU é obrigado a apreciar a
0
'legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão (.)', conforme § 1° do citado art. 1 da
Lei 8.443/92. Ora, a concessão de créditos ou a liberação de parcelas, pelo BNDES a Estados e
Municípios, a título de antecipação de receitas provenientes de processos de privatização, é
indubitavelmente ato de gestão de recursos públicos praticado por administrador público. Portanto,
a apreciação em tese de sua licitude, em sede de consulta - para o que foi necessário confrontar
aspectos dos atos praticados com votos do CMN, resoluções do Senado Federal e leis - não só
insere-se perfeitamente na competência desta Casa, como de forma alguma confunde-se com a
competência eminentemente normativa, regulamentadora, do CMN.
Também não se pode concordar com a alegação de que algumas normas que incidem
sobre a matéria - Voto CMN 162/95, e Leis 8.727/93 e 9.496/97 - não foram levadas em conta
quando da análise procedida. O citado Voto, cuja cópia encontra-se nos autos (fls. 16 a 24, Vol.
Principal), foi referenciado na instrução inicial da consulta (itens 5.1 e 5.1. 1,11 56, Vol. Principal),
e nos pareceres da Diretora e do Secretário da8 a SECEX (fls. 63, item 3, 64, item 2, Vol. Principal).
De mesma forma, a Lei 9.496/97, cuja cópia também encontra-se nos autos (fls. 52 a 54, Vol.
Principal), foi referenciada na instrução inicial da consulta(fl. 56, item 5.3). Apenas a Lei 8.727/93,
cuja cópia ora incluímos nos autos (fls. 14 a 19, deste) não foi objeto de referência. Entretanto, e
pela análise de seu texto, entendemos ter sido intencional a omissão, pois não contém dispositivos
que interfiram na matéria ora tratada e que pudessem, portanto, ter alterado o entendimento
exarado.
O fato de o TCU já ter acompanhado diversos processos de privatização e nunca haver
vetado a prática de antecipações é argumento falacioso, pois dá a entender que esta Corte já se
deparou com a questão e que, com seu silêncio, emitiu juízo pela legalidade do procedimento. O
raciocínio é inaceitável. Primeiro porque os processos de privatização que se encontram sob
acompanhamento são apenas os da esfera federal, nos quais inexistem antecipações a Estados e
Municípios. Segundo porque o direito brasileiro não permite se conclua pela existência de
julgamento tácito', exigindo que todas as questões trazidas perante um juiz sejam objeto de decisão,
a qual deverá ser devidamente fundamentada, sob pena de, por ausência de prestação jurisdicional
ou por simples omissão, serem as questões retornadas a seu julgamento - que é o que deveria ter
ocorrido se a hipótese suscitada fosse verdadeira. E terceiro porque, mesmo que o Tribunal já
tivesse se manifestado sobre a questão, opinando pela legalidade, ainda assim lhe seria facultado
modificar seu entendimento, o que em nada invalidaria a nova decisão.
Os Embargantes alegam, ainda, que jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem
excluindo a apreciação de operações de crédito da competência do Senado. Analisados os termos
dos acórdãos citados, relativos às ADIN 's 165, 177, 342 e 676 (e que fizemos anexar às folhas 09 a
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SeQota`13, deste), constata-se que se referem a interferências do Legislativo Estadual em ações do
Executivo Estadual, as quais foram consideradas indevidas em virtude do princípio da
independência e harmonia entre os poderes.
O caso sob enfoque apenas aparentemente trata de mesma questão, por estar-se
questionando a concessão de créditos pelo Executivo Federal, a Estado, frente a resolução expedida
pelo Senado Federal. Mesmo se assim fosse, a situação nos autos seria diferente daquela tratada nos
citados acórdãos, pois estar-se-ia tratando de interferência prevista na Constituição, e, portanto,
longe de ser indevida, seria apenas um dos elementos do sistema de freios e contrapesos do modelo
brasileiro de tripartição do Poder.
Entretanto, e em verdade, os autos não tratam de independência e harmonia entre
poderes, mas sim de modelo federativo. Não se analisa uma interferência do Senado Federal em
ação do Executivo Federal - ainda que a determinação contida na decisão tenha se dirigido ao
BNDES -, mas sim de uma limitação à autonomia estadual. A Constituição Federal, em seu art. 18,
estabeleceu a autonomia das diversas esferas político-administrativas - União, Estados, Distrito
Federal e Municzpios -, tendo, entretanto, em diversos outros dispositivos, limitado a autonomia dos
Estados e Distrito Federal, frente a União, e dos Municípios, frente aos Estados. Algumas dessas
limitações são exatamente as contidas nos incisos VI, VII e IX do art. 52, da CF, que conferem ao
Senado Federal o poder de limitar e controlar o endividamento, in casu, dos Estados Membros. Foi
por não estar sendo cumprida norma relativa a esse controle e limite que a decisão embargada
considerou ilegal o procedimento adotado na concessão dos adiantamentos, e não porque o
Executivo Federal não possa realizar a operação. Satisfeitas as condições e os limites estabelecidos
os créditos poderão ser concedidos. Inaplicável a jurisprudência invocada, é de se negar razão ao
argumento.
A alegada contradição contida no Voto que conduziu à decisão embargada, pela qual
mesmo reconhecendo a existência de uma autorização genérica do Senado Federal esta Corte
estaria exigindo uma autorização especifica, foi levantada no próprio Voto 01 72, Vol. Principal), e
nele integralmente resolvida (fl. 72, in fine, Vol. Principal), ou seja, já se decidiu, naquele primeiro
momento, ser a contradição apenas aparente.
Por último, alegam os Embargardes que as resoluções do Senado Federal nas quais a
decisão atacada se apoiou são inconstitucionais. A eventual inconstitucionalidade das resoluções
não chegou a ser apreciada na decisão embargada, e não poderia ter sido. Na análise de casos
concretos esta Corte detém competência para decidir sobre inconstitucionalidade de leis e atos do
Poder Público, conforme já estabeleceu o Enunciado 347 da Súmula de Jurisprudência
Predominante do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, como a resposta a uma consulta constitui
prejulgamento da tese, a apreciação, em seu âmbito, de eventual incompatibilidade entre qualquer
norma e a Constituição Federal representaria uma apreciação de inconstitucionalidade também em
tese, juízo esse que é de competência exclusiva do STF, a teor dos arts. 102, L 'a' e 103, ,sç 3°, da CF88. Por essa mesma razão deixamos de proceder, agora, a análise de constitucionalidade das
resoluções.
Assim, caso esta Corte decida pelo conhecimento dos embargos, não obstante a
ilegitimidade de seus autores discutida nos itens 6 e 7, acima, é de se propor seja concedido
provimento parcial aos embargos, mas apenas para efetuar o reparo sugerido no item 11, supra, vez
que os outros argumentos apresentados não demonstraram necessidade de modificação no texto da
decisão embargada.
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CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES
Em 24.04.98, quando estes autos já se encontravam nesta SECEX, o BNDES
apresentou pedido de reexame (Vol. II, anexo), o qual, conforme entendemos, só poderá ser instruído
e apreciado após julgamento dos embargos, motivo pelo qual deixamos de analisá-lo. Vez que ainda
não foi objeto de sorteio para definição de seu Relator, sugerimos seja a medida adotada logo após
julgamento, antes do retorno dos autos a esta Secretaria.
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No dia anterior ingressou nesta Corte telex do Presidente do Supremo Tribunal
Federal, Ministro Celso de Melo, comunicando ter sido concedida liminar, pelo Ministro Maurício
Correa, suspendendo a eficácia da decisão ora embargada. Vez que a decisão 123/98-TCU-Plenário
estaria, de qualquer forma, com seus efeitos suspensos em decorrência da apresentação de embargos
de declaração e de pedido de reexame, entendemos que nada impede sejam os mesmos apreciados
enquanto se aguarda decisão definitiva do STF, o que anteciparia não só afinal eficácia plena da
decisão deste Tribunal, mas também o deslinde da questão, pela perda de objeto da ação em trâmite
na Suprema Corte, em caso de sucesso dos Recorrentes.
CONCLUSÃO
Em vista do exposto, elevamos os autos à consideração superior, propondo:
não sejam conhecidos os embargos de declaração, por ilegitimidade de seus autores;
caso se decida pelo conhecimento dos mesmos, que lhes seja concedido provimento
parcial, e esclarecido que as parcelas ainda não liberadas de créditos já concedidos também devem
ser sustadas;
sejam os Embargantes e o BNDES comunicados da decisão que sobrevier;
após julgamento, sejam os autos encaminhados para sorteio de novo Relator, em vista
da apresentação de pedido de reexame pelo BNDES (Vol. II, anexo)."
É o Relatório.
VOTO
Contra deliberações deste Tribunal cabem embargos de declaração para corrigir-lhes
obscuridade, omissão ou contradição. Nos termos do art. 235, § 1°, do Regimento Interno do TCU, os
embargos de declaração podem ser opostos por escrito pelo responsável ou interessado, ou pelo
Ministério Público junto ao Tribunal.
A Resolução TCU n° 36/95, que "estabelece procedimentos sobre o exercício da ampla
defesa no âmbito do Tribunal de Contas da União", prevê, nos parágrafos do art. 2°, que:

•

"§ I°. Responsável é aquele que figure no processo em razão da utilização, arrecadação,
guarda, gerenciamento ou administração de dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a
União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária, ou por ter dado
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário.
§ 2°. Interessado é aquele que, em qualquer etapa do processo, tenha reconhecida, pelo
Relator ou pelo Tribunal, razão legítima para intervir no processo ou na possibilidade de lesão a
direito subjetivo próprio.
§ 3°. Considera-se interessado o denunciante, nos termos do art. 74, § 2°, da Constituição
Federal."
Diante disso, e considerando tratar-se, no presente caso, de processo de consulta, e em que
pese o respeito e a consideração de que são merecedores, como Parlamentares, os Deputados Federais que
subscrevem os embargos de declaração em exame, estou de acordo com as conclusões a que chegou a
Unidade Técnica em sua análise, quanto à admissibilidade, no sentido de que os embargantes não se
inserem entre aqueles que teriam legitimidade ou interesse de agir nos autos. Além do mais, considero
não existir, na decisão embargada, nenhuma obscuridade, omissão ou contradição a ser corrigida.
Sobre esse aspecto, a instrução da 10' Secex, ao analisar o mérito da questão, embora tenha
entendido que não ocorreu omissão quanto à determinação que foi endereçada ao BNDES, contida no
subitem 8.3 da mencionada decisão, sugeriu, em vista da dúvida suscitada, caso o Tribunal conhecesse
dos embargos, que fosse explicitado que essa determinação se referia também às parcelas de créditos já
concedidos e ainda não liberadas.
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Acerca disso, entretanto, julgo conveniente esclarecer que, constituindo "prejulgamento da
tese, mas não do fato ou caso concreto" (art. 1°, § 2°, da Lei n° 8.443/92 e art. 216, § 3°, do RI/TCU), a
resposta à consulta formulada ao Tribunal tem caráter normativo e, portanto, é dada, como no caso, de
forma genérica. E, dessa mesma forma, e não poderia ser diferente, naquela oportunidade foi feita a
determinação ao BNDES.
De fato, o Presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da
Câmara dos Deputados, ao formular a consulta a este Tribunal, ressaltou que o Governo Federal,
objetivando promover a privatização de empresas sob controle acionário dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios estaria concedendo às unidades federadas, por intermédio de instituições financeiras
oficiais federais, especialmente do BNDES, antecipações de receitas provenientes do processo de
desestatização dessas empresas. E a 8' Secex, ao instruir a consulta, confirmou essa ocorrência, em razão
de ter obtido informações do BNDES a respeito do assunto, também em análise naquela Unidade Técnica
em outros processos.
Por isso, e em face do entendimento firmado na ocasião, propus, e este Plenário acolheu,
fosse desde logo encaminhada determinação ao BNDES com vistas a prevenir ocorrências da espécie.
Essa determinação, portanto, foi feita de forma genérica, a meu ver correta, em razão da natureza do
processo em que se originou.
Ressalto, ainda, que os casos concretos, relacionados com as referidas operações de
crédito e que vierem a conflitar com o entendimento firmado na decisão embargada, serão examinados
por esta Corte nos processos próprios para esse fim: relatórios de auditorias realizadas pelo Tribunal e
prestações de contas apresentadas pela entidade.
De qualquer forma, a mencionada Decisão n° 123/98-TCU — Plenário encontra-se com sua
eficácia suspensa, não só em razão dos embargos de declaração ora analisados e do pedido de reexame
(Vol. II) impetrado pelo próprio BNDES mas, também, por força de medida liminar deferida pelo Relator,
no Supremo Tribunal Federal, do Mandado de Segurança n° 23.100-1.
Todavia, a falta de julgamento final da referida ação pelo STF não impede, a meu ver, que
esta Corte de Contas decida sobre os presentes embargos de declaração.
Com essas considerações, acolho em parte as conclusões da Unidade Técnica e VOTO por
que o Tribunal de Contas da União adote a DECISÃO que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Tribunal de Contas da União

Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1998.

Carlos Átila Álvares da Silva
inistro Relator

•
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Processo n°000.852/98-8 (com 02 volumes), Anexo: TC-001.920/98-7
Classe de Assunto: 1— Embargos de Declaração contra deliberação do Tribunal adotada em processo de
consulta.
Interessados: Deputados Federais integrantes da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público da Câmara dos Deputados.
Órgão: Câmara dos Deputados.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 10a Secex.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 235 do
Regimento Interno, c/c o disposto no art. 2° da Resolução TCU n° 36/95, DECIDE:
8.1. não conhecer dos presentes embargos de declaração, por ilegitimidade dos embargantes para
atuar como partes no processo;
8.2. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, aos
interessados e ao BNDES para conhecimento; e
8.3. encaminhar o processo à Presidência para sorteio de Relator do pedido de reexame impetrado
pelo BNDES.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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HOMERO SANTOS
Presidente
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CARLOS ÁTILA ÁLVAkES DA SILVA
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GRUPO I - CLASSE I - Plenário
TC-425.050/92-0
Apensos: TC-425.034/93-3 e TC-425.283/91-7
Natureza: Recurso de Reconsideração em Prestação de
Contas de recursos do Fundo Especial (Lei n° 7.525/86),
referentes ao exercício de 1991
Unidade: Governo do Estado de Rondônia/Secretaria da
Fazenda
Recorrentes: Dilza Aguiar Caculakis (ex-Coordenadora
Geral de Finanças) e Liduíno Cunha (ex-Diretor do
Departamento do Contabilidade)

•

Ementa: Recursos de Reconsideração interpostos contra o
Acórdão n° 134/97 - TCU -Plenário, mediante o qual
foram julgadas irregulares as presentes contas e aplicada
multa aos responsáveis. Conhecimento. Negado
Provimento. Ciência aos recorrentes.

•

RELATÓRIO

•

Em exame dois recursos de reconsideração, interpostos, respectivamente, por Dilza Aguiar
Calculakis, em 14.8.1997 (fls. 1/7), e por Liduíno Cunha, em 19.8.1997 (fls. 8/13), objetivando a reforma
do Acórdão n° 134/97 - TCU - Plenário, pelo qual foram julgadas irregulares as presentes contas e
aplicada, individualmente, multa aos recorrentes no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em
razão do envio de informações inverídicas a este Tribunal com relação à aplicação dos valores recebidos
pelo Estado de Rondônia, durante o exercício de 1991, relativos ao Fundo Especial de que trata a Lei n°
7.525/86.
Parecer da Unidade Técnica
2. Ao analisar as razões apresentadas pelos recorrentes, manifestou-se a Analista
responsável pela instrução do presente feito, com a concordância do Titular da unidade técnica, no
seguinte sentido (fls. 17/20):
"DA ADMISSIBILIDADE
Os recursos contra o Acórdão/Plenário n° 134/97 foram interpostos tempestivamente,
tanto pelo Sr. Liduíno Cunha como pela Sra. Dilza Aguiar Caculakis, na pessoa de seu representante
legal, com fulcro no art. 48 da Lei n° 8.443/92, o qual trata de Pedido de Reexame, cabível das decisões
proferidas em processo concernentes a atos sujeitos a registro e fiscalização de contratos.
Entretanto, considerando o princípio da fungibilidade recursal e o preenchimento dos
demais requisitos de admissibilidade insculpidos nos arts. 32 e 33 da Lei n° 8.443/92, entende-se que
ambas peças impugnatórias podem ser conhecidas como Recurso de Reconsideração pelo Tribunal,
posto que adequadas à espécie.
DO MÉRITO
Recurso apresentado por Dilza Aguiar Caculakis
6.1 A Recorrente assevera que na prestação de contas foi apresentada como despesa
alguns processos pagos com recursos do próprio Estado de Rondônia, no que se refere à energia e
abastecimento de água, conquanto não havia, no orçamento estadual, um programa específico para
aplicação dos aludidos recursos. Dessa forma, a falha ocorreu por omissão ou negligência da Secretaria
de Planejamento do Estado, que não fez constar do orçamento programas específicos para aplicação dos
fundos.
Min-mv_121 C: \Votos \42505092.doc
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6.2 Consta da peça recursal que, em agosto/91, foi realizada Auditoria no Estado, a qual
detectou, na prestação de contas já enviada ao Tribunal, que o empenho e pagamento das despesas não
foram processados em programa especifico, razão pela qual foi elaborada nova prestação de contas,
desta feita, consignando, apenas, a `receita', uma vez que os recursos encontravam-se disponíveis em
conta corrente no Banco do Brasil S.A.
6.3 A Recorrente alega, ainda, que ao se aplicar a multa igual a todos, não se considerou
o grau de responsabilidade de cada um dos gestores nominados no processo, e que não foi definido o
dano causado ao Erário, resultante das pré-faladas informações inverídicas prestadas ao TCU, bem
como não restou configurado o desvio de verbas públicas ou aplicações outras que acarretassem
prejuízo ao Tesouro Nacional.
6.4 Inicialmente, deve-se observar que as razões de defesa apresentadas consistem,
essencialmente, em justificar a inexistência de programas específicos para aplicação dos recursos
recebidos.
6.5 Ocorre que a aplicação da multa fundamentou-se no envio de informações falsas ao
Tribunal, já que a prestação de contas (fls. 03/12 - vol. principal) atestou a aplicação da totalidade dos
recursos transferidos pela PETROBRAS a título de royalties, no exercício de 1991, enquanto que o
Relatório de Levantamento de Auditoria (/7s. 148 - TC n° 425.283/91-7) consignou que os mencionados
recursos, desde a primeira concessão (1986), não foram utilizados, `permanecendo na conta corrente
específica ...., até apresente data', ou seja, até 13/09/91.
6.6 Relativamente à argumentação de que não foi considerado o grau de responsabilidade
dos gestores, uma vez que a multa foi fixada no mesmo valor para todos (subitem 6.4), deve-se registrar
que, no presente caso, como todos foram igualmente responsáveis pela elaboração da prestação de
contas e ratificaram as informações constantes da mesma, ao assinarem os respectivos relatório e
demonstrativo (f7s. 03/04 - vol. principal), não há que se falar em aplicação de sanção proporcional à
responsabilidade de cada gestor.
6.7 Como bem observou o Ministro-Relator, o envio de informações inverídicas,
especialmente em processos de prestações de contas, compromete o próprio funcionamento do Controle
Externo no tocante à sua eficiência e eficácia. Cabe destacar que o Tribunal já decidiu em diversas
assentadas que o ato de enviar documentos falsos ao Tribunal, por si só, enseja a aplicação de multa aos
responsáveis, independentemente de qualquer dano que vier a ocorrer em decorrência de tal prática
(Acórdão/ la Câmara n° 247/95, in Ata n° 36/95 e Acórdã o/1 a Câmara n° 76/96, in Ata n° 09/96). Assim,
não assiste razão aos Recorrentes quando invocam que como não houve dano resultante das
informações inverídicas, não cabe a multa.
7. Recurso apresentado por Liduúto Cunha
7.1 O Recorrente, na peça apresentada, requer o reexame da decisão, no sentido de se ver
desobrigado da multa, já que não causou dano de natureza econômica ao Erário e que não concorreu
com culpa ou má-fé quando da elaboração da prestação de contas, alegando, em síntese, que (fls. 08/10
- vol. 1):
a Contabilidade Geral do Estado de Rondônia tem como função consolidar os fatos
contábeis originados nas diversas Secretarias de Estado e não investigar as transações
efetuadas pelos Ordenadores de Despesa;
a movimentação financeira dos recursos ingressados no Tesouro Estadual cabe à
Secretaria de Fazenda, por intermédio da Coordenadoria Geral de Finanças;
a Contabilidade Geral do Estado não tem mecanismos capazes de segregar os
pagamentos efetuados em relação às fontes de recursos;
quando do preenchimento do Relatório de Prestação de Contas da Aplicação de
Recursos Recebidos da PETROBRAS, a contabilidade limitou-se a verificar que o ingresso
do dinheiro fora registrado e que a aplicação do recurso também fora efetuada,
implicitamente, na forma registrada mediante o montante dos registros de pagamento feito
na rubrica 'Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica';
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e) foi orientado à Secretaria de Fazenda, pelos Auditores do TM, para que se procedesse
à substituição dos Relatórios de Prestação de Contas relativos ao período de 1988/ 1991,
já que os recursos permaneciam intactos no Banco do Brasil; e
1) a responsabilidade pela elaboração do Relatório era do Setor Financeiro da SEFAZ,
apesar de constar sua assinatura, já que não havia à época a figura do Técnico
Responsável pela Secretaria.
7.2 Por fim, requer o Recorrente que as contas sejam julgadas regulares com ressalva,
ante a evidência de falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário.
7.3 Os argumentos apresentados pelo Recorrente referem-se, basicamente, à
responsabilidade da Contabilidade Geral e da Coordenadoria de Finanças do Estado, não versando, da
mesma forma que no recurso encaminhado pela Sra. Dilza Aguiar Caculakis, sobre o fundamento da
aplicação da multa, ou seja, o envio de informações inverídicas ao Tribunal.
7.4 Ao afirmar que quando do preenchimento do relatório da presente prestação de
contas, a contabilidade limitou-se a verificar se o ingresso dos recursos fora registrado e se fora
efetuada aplicação dos mesmos, implicitamente, mediante os registros de pagamento feitos na rubrica
adequada, o Responsável pelo Setor Contábil evidencia que não agiu com o rigor e cautela necessários,
obrigação de todo Administrador Público, porquanto, ainda que a Contabilidade não tivesse meios de
identificar qual a fonte de recursos utilizada para determinado pagamento, conforme foi alegado,
certamente tinha condições de verificar os documentos comprobatórios de qualquer despesa realizada.
Assim, se o exame da aplicação dos recursos foi realizado apenas por meio do registro contábil, não
exime o Recorrente da responsabilidade da qualidade das informações prestadas a este TribunaL
7.5 Consta do recurso cópia da prestação de contas inicialmente apresentada ao Tribunal
e daquela que a substituiu Uh. 04/06 - vol. 1), entretanto, tal documentação já constava do vol. principal
às fls. 03/04 e 14. Com relação às duas prestações de contas encaminhadas (substituída e substituta),
cabe destacar que as mesmas não apontam o mesmo valor dos recursos recebidos, revelando, dessa
forma, mais uma contradição nas presentes contas.
7.6 Considerando que o Recorrente, de acordo com as informações constantes das fls.
478/489 do TC n° 425.283/91-7, que trata do citado Relatório de Levantamento de Auditoria (subitem 6.5
retro), ocupou o cargo de Diretor do Departamento de Contabilidade no período de maio/88 a junho/94,
e que assinou a já referida prestação de contas em março/92 Vis. 486 - TC n° 425.283/91-7), na
condição de Responsável pelo Setor Contábil, não tem procedência a alegação de que a responsabilidade
pela elaboração da mencionada prestação de contas era do Setor Financeiro. Ademais, as prestações de
contas dos recursos de royalties devem ser assinadas pelos Responsáveis pelos Setores Contábil e
Financeiro e pelo Ordenador de Despesa.
8. Assim, as razões apresentadas nos recursos acima analisados, bem como os documentos
aduzidos, são insuficientes para modificar a Decisão ora recorrida."
Ao final, propôs a Analista o conhecimento dos recursos interpostos pelos Sr. Liduíno
Cunha e pela Sra. Dilza Aguiar Caculakis, para, no mérito, negar-lhes provimento, notificando-se os
recorrentes da decisão a ser proferida.
Parecer do Ministério Público
Oficiando nos autos, o Senhor Representante do Ministério Público, SubprocuradorGeral Jatir Batista da Cunha, manifestou anuência à proposta da 10a SECEX (fls. 22/23).
É o Relatório.
.

or

VOTO
Quanto à admissibilidade, nada obstante os recorrentes terem fundamentado a sua
pretensão no art. 48 da Lei n° 8.443/92, que cuida de pedido de reexame (cabível em processos de
fiscalização), entendo que, como bem ressaltou a Unidade Técnica, com espeque no princípio da
fungibilidade dos recursos, os apelos interpostos podem ser conhecidos como recursos de reconsideração,
em face do preenchimento dos requisitos legais (arts. 32 e 33 da Lei n° 8.443/92).

Min-mv_121\C:\Votos\42505092.doc

3

—2—

cg. c5aystão
Tribunal de Contas da União

.elerdr'
secretatla

d Planátte

2. No tocante ao mérito, em consonância com o entendimento manifestado nos pareceres
coincidentes da Unidade Técnica e do Ministério Público, considero que os elementos apresentados pelos
recorrentes não lograram elidir o principal motivo levado em consideração pelo Plenário desta Corte para
o julgamento pela irregularidade das contas e a aplicação de multa aos recorrentes, qual seja o envio de
informações inverídicas ao TCU.
3. Acrescento, ainda, que ao assinarem a prestação de contas da aplicação dos recursos
recebidos da Petrobrás, durante o exercício de 1991 (fl. 4), os recorrentes atestaram a vericidade daquelas
informações. E portanto, ao se verificar, posteriormente, a não-aplicação dos recursos, força concluir que
os responsáveis agiram, no mínimo, de forma negligente, o que autoriza a aplicação da sanção pecuniária.
Ante o exposto, acolhendo os pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público,
VOTO no sentido de que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1998.

Marcos Vinicio ilaça
Ministro-Ri ator

•
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Proc. TC-425.050/92-0
Prestação de Contas
Parecer

•

Cuidam os autos de Prestação de Contas do Governo do Estado de Rondônia relativa aos
recursos do Fundo Especial de que trata a Lei n.° 7.525/86, exercício de 1991.
Examinam-se, agora, os Recursos de Reconsideração (fls. 01/03 do volume I) interpostos pela
Sra. Dilza Aguiar Caculakis, ex-Coordenadora Geral de Finanças da Secretaria Estadual da Fazenda do
Estado de Rondônia (fls. 03/07 do volume I) e pelo Sr. Liduino Cunha, ex-Diretor do Departamento de
Contabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda de Rondônia (fls. 08/10 do volume I), contra o
Acórdão n.° 134/97 - TCU - Plenário (fls. 44 do volume principal), por meio do qual o Tribunal, com
fundamento nos artigos 16, inciso III, alínea "b", e 19, parágrafo único, da Lei n.° 8.443/92 decidiu julgar
irregulares as suas contas e de outros responsáveis, aplicando a cada um deles a multa prevista no artigo
58, inciso I, da mencionada lei, no valor de R$ 1.200,00.
Observa-se que as peças recursais atendem aos requisitos de admissibilidade da espécie,
podendo, portanto, ser conhecidas.
Quanto ao mérito, temos a registrar que o principal motivo da condenação foi o envio de
informações inverídicas ao TCU, conforme se depreende do seguinte excerto do Voto do MinistroRelator JOSÉ ANTONIO BARRETO DE MACEDO (fls. 42 do volume principal), acolhido por
unanimidade pelo Plenário desta Corte:
"O envio de informações inverídicas a este Tribunal, especialmente em processos de
prestações de contas, compromete o próprio funcionamento do Controle Externo, no tocante à sua
eficiência e eficácia. Por constituir-se, ademais, em flagrante afronta aos princípios da legalidade e da
moralidade, aos quais todo gestor público acha-se vinculado, por força do art. 37 da Constituição
Federal, tal prática deve ser coibida.
Como restou demonstrado nos autos, as contas relativas à aplicação dos recursos do Fundo
Especial (Lei n. 7.525/86) referentes aos exercícios de 1986 a 1991 estão maculadas por conterem dados
inverídicos, sendo de ressaltar que, em alguns casos, informa-se que tais recursos teriam sido aplicados,
quando efetivamente não o foram (TC 's 425.179/90-7, 425.134/89-0, 425.089/91-6 e 425.050/92-0), e,
em outro caso, apresentam saldo que não inclui as parcelas transferidas no exercício anterior e não
utilizadas (TC 425.084/88-4).
Assim, tais contas estão maculadas por grave infração à norma legal, devendo, portanto, ser
julgadas irregulares, nos termos do arts. 16, inciso III, alíneab, da Lei n.° 8.443/92".
As razões apresentadas pela Sra. Dilza Aguiar Caculakis consistem, essencialmente, em
justificar a inexistência de programas específicos para aplicação dos recursos recebidos, atribuindo a falha
à omissão ou negligência da Secretaria de Planejamento do Estado.
A defesa do Sr. Liduino Cunha apoia-se na assertiva de que não caberia à contabilidade a
responsabilidade pelos atos dos ordenadores de despesas, uma vez que apenas registra as ocorrências por
meio de comprovantes idôneos.
Ocorre que a prestação de contas impugnada está assinada pelos recorrentes (fls. 04 do volume
principal). Ora, ao assinar a prestação de contas, atestando, sem as cautelas necessárias, a aplicação dos
recursos, assumiram os responsáveis o risco de estarem corretas ou irregulares as informações ali
om • •eissão ou negligência e que não lhes cabe,
contidas. Logo, as alegações de que não agira
procedentes
portanto, qualquer responsabilidade revelam-se
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Dessarte, as argumentações apresentadas não afastam a questão fundamental que deu suporte ao
julgamento pela irregularidade das contas, qual seja o envio de informações inveridicas ao Tribunal,
ficando claro que os responsáveis não agiram com o cuidado que lhes era exigido, induzindo ao erro este
Tribunal.
Ademais, conforme ressaltado pelo eminente Ministro-Relator, em seu mencionado Voto
(volume principal, fls. 42), a remessa posterior de novos demonstrativos, em substituição aos
originalmente enviados, não tem, por si só, o condão de elidir a irregularidade consistente na apresentação
de dados enganosos.
Por fim, no que concerne à alegação da Sra. Dilza Aguiar Caculakis de que não foi considerado
o grau de responsabilidade de cada um dos envolvidos, entendemos, a exemplo da 10a SECEX (fls. 18 do
volume 1, subitem 6.6) que todos foram igualmente responsáveis pela elaboração da prestação de contas e
pela ratificação do seu conteúdo, tendo a sanção sido, em conseqüência, idêntica para todos.
Ante o exposto, manifestamo-nos de acordo com a proposta da Unidade Técnica, no sentido de
que, 'com fundamento nos artigos 32 e 33 da Lei n.° 8.443/92, se conheça dos Recursos de
Reconsideração interpostos pela Sra. Dilza Aguiar Caculakis e pelo Sr. Liduino Cunha, para, no mérito,
negar-lhes provimento, mantendo-se, em seus exatos termos, o Acórdão n.° 134/97 — TCU — Plenário.
radoria, em 27 de julho de 1998.

átista da Cu ha
Subprocurador-G ral
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ACÓRDÃO N°

112/98- TCU - Plenário.

Processo n° TC 425.050/92-0 (Apensos: TC-425.034/93-3 e TC-425.283/91-7)
Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração
Recorrentes: Dilza Aguiar Caculakis (ex-Coordenadora Geral de Finanças) e Liduíno Cunha (exDiretor do Departamento do Contabilidade)
Unidade: Governo do Estado de Rondônia/Secretaria da Fazenda
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Jatir Batista da Cunha
Unidade Técnica: 10a SECEX
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de recursos do Fundo
Especial (Lei n° 7.525/86), referentes ao exercício de 1991, em que se examinam Recursos de
Reconsideração interpostos contra o Acórdão n° 134/97-TCU-Plenário;
Considerando que, na Sessão de 25.06.1997, mediante o referido Acórdão, as presentes
contas foram julgadas irregulares e aplicada, individualmente, aos recorrentes multa no valor de R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais);
Considerando que foram observados os requisitos de admissibilidade do recurso de
reconsideração;
Considerando que a argumentação expendida pelos recorrentes não logrou elidir o
principal motivo levado em consideração pelo Ministro-Relator para o julgamento pela irregularidade das
contas e aplicação de multa aos recorrentes, qual seja o envio de informações inverídicas ao TCU; e
Considerando que os recorrentes agiram, no mínimo, de forma negligente ao atestarem a
aplicação dos recursos transferidos, o que autoriza a aplicação da sanção pecuniária; e
Considerando a uniformidade dos pareceres pelo conhecimento e não-provimento dos
recursos de reconsideração ora sob exame;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei n° 8.443/92, c/c
os arts. 229, inciso I, e 233 do Regimento Interno - TCU, em:
8.1. conhecer das peças recursais apresentadas pelo Sr. Liduíno Cunha e pela Sra. Dilza Aguiar
Calculakis como Recursos de Reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento;
8.2. manter em seus exatos termos o Acórdão n° 134/97-TCU-Plenário;
8.3. dar ciência aos recorrentes desta deliberação.
9. Ata n° 32/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 12/08/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José
Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

MARCOS VINI OS VILAÇA
Ministro- • lator

HOMERO SANTOS
Presidente

•

Fui presente:
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GRUPO II- CLASSE 1- Plenário
TC — 400.071/94-0
Natureza: Pedido de Reexame.
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 24 Região
(TRT/MS).
Recorrentes: Juiz Márcio Eurico Vitral Amaro (exPresidente) e Juiz Abdalla Jallad (Presidente).

•

Ementa: Pedido de Reexame da Decisão n° 612/96-TCUPlenário (item 8.1) e do Acórdão n° 157/96-TCU-Plenário
(item 8.1). Conhecimento. Provimento parcial.
Comunicação às autoridades recorrentes.

RELATÓRIO

s.

•

Adoto como parte deste Relatório a instrução da Analista Maria Amélia Gomes Alves de
Almeida, cujas conclusões, na essência, foram acompanhadas pelo Senhor Diretor da 1a Divisão Técnica
e pelo Senhor Secretário de Controle Externo da 10a SECEX. Transcrevo, portanto, o parecer da Unidade
Técnica.
Parecer da Unidade Técnica
"Trata-se de pedido de reexame ao Acórdão n° 157/96-TCU-Plenário, formulado pelo Juiz
Márcio Vitral Amaro, condenado pelo Tribunal ao recolhimento de multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), em virtude da criação ilegal de 327 funções gratificadas de Representação de Gabinete,
quando exercia a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho das 24° 'Região, e pedido de reexame
interposto pelo TRT da 24a Região contra a Decisão n° 612/96-TCU-Plenário, que determinou ao atual
Juiz Presidente daquele órgão a adoção de providências para a regularização das falhas detectadas pelo
Relatório de Inspeção.
Ambos os recursos foram apresentados ao Tribunal tempestivamente, atendendo às
formalidades estatuídas nos arts. 33 e 48 da Lei n° 8.443/92, e arts. 230 e 233 do Regimento Interno do
TCU, pelo que podem ser conhecidos regularmente pelo Tribunal.
DO MÉRITO DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO N° 157/96-TCUPLENÁRIO.
03.1 O recorrente, em preliminar, alega ilegitimidade passiva, sustentando que o Ato GP
n° 31/93, por ele expedido, que criou 327 funções gratificadas de Representação de Gabinete, esteou-se
em determinação expressa do Egrégio Pleno do TRT da 24° Região, externada por meio da Resolução
Administrativa n° 04/93, e que, pelo art. 16 do Regimento Interno daquele TRL compete ao seu Pleno a
criação e fixação de remuneração das funções gratificadas necessárias a seus serviços, na forma da lei.
03.1.1 O Regimento Interno do Eg. TRT da Vigésima Quarta Região, publicado em
02.02.1993, em seu art. 16, item XVII, estabelece a competência do Tribunal Pleno para "criar as
funções gratificadas necessárias a seus serviços, na forma da lei, fixando-lhes o nível, assim como o
valor das verbas de representação" (grifo nosso). Encontra-se o referido dispositivo em consonância
com a Constituição Federal, pois, o art. 96, II, b, da Lei Maior estabelece que a criação de cargos e
fixação de vencimentos de juízes e serviços auxiliares do Poder Judiciário depende de apresentação de
projeto de lei ao Legislativo.
03.1.2 Quanto à alegação de que a responsabilidade pelo ato reputado ilegal é de quem
era competente para expedi-lo, no caso o T Pleno, cabe esclarecer que o Eg. TR7' de Mato Grosso do Sul
é um Tribunal que exerce suas funções apenas em sua composição plena, conforme o art. 3 0 de seu
Regimento. Dentre as atribuições do Presidente do Tribunal, encontra-se a de "dirigir os trabalhos do
Tribunal, observando e fazendo cumprir seu Regimento" (art. 18, item II). Portanto, na qualidade de
dirigente, cabia ao recorrente zelar para que a criação de funções gratificadas observasse a disposição
legal, pelo que se afasta a preliminar de ilegitimidade passiva.
1
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03.2 O recorrente inicia sua defesa "de mérito" atacando a Decisão n° 612/96-TCUPlenário, proferida na mesma Sessão que o Acórdão recorrido, alegando que os artigos 48, inciso X, e
96, inciso II, alínea "h" da Constituição Federal, não são os únicos fundamentos legais que regem a
criação de cargos e funções gratificadas, como invocado no item 8.1.1 da supracitada Decisão. Sustenta
que as funções de confiança são "espécie do gênero funções públicas (art. 37, V, da CF/88), entregues ao
tratamento particularíssimo que lhes confere a alínea "b", do § 1°, do art. 30 da Lei n° 7.596/87", não
devendo ser disciplinadas em plano de classificação ou plano de carreira (f1. 14, volume I).
03.2.1 O recorrente buscou amparo na Lei n° 7.596/87, que altera dispositivos do DecretoLei n° 200, de 1967, prevendo a criação de Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e
Empregos para o pessoal docente e para os servidores técnicos e administrativos das universidades e
demais instituições federais de ensino superior, estruturadas sob a forma de autarquia ou de fundação
pública. Não se vislumbra pertinência entre esse disciplinamento dado pelo legislador a parte da
Administração Indireta, anterior à Constituição de 1988, com as regras que regem toda a Administração
Federal. Ademais, a simples leitura do parágrafo primeiro do artigo 3° da norma citada traduz que os
cargos efetivos, empregos permanentes e funções de confiança devem integrar o referido Plano Único de
Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos.
03.3 Ainda sob a tese de que "o universo normativo respeitante à matéria não se esgota
nos dispositivos constitucionais invocados pela r. decisão recorrida", defende o recorrente a
possibilidade de criação de funções gratificadas pelo Judiciário, ao argumento de que a Constituição da
República 'fixa a competência aos órgãos máximos do Três Poderes para a criação e extinção de
cargos, empregos e funções públicas" (fl. 15, volume I). Entende o recorrente que, no caso do
Legislativo, a competência é outorgada pelos arts. 51, inc. IV, e 52, inc. 'VII, da Constituição da
República. No âmbito do Executivo, a iniciativa exclusiva do Presidente da República (art. 61, § 1°, II,
"a") passaria pela disposição do Congresso Nacional, conforme art. 48, inciso X da Carta Magna. Já
no caso do Judiciário, argumenta que a iniciativa exclusiva dos Tribunais de proposição ao Legislativo,
conforme art. 96, inciso II, alínea "h" da Constituição Federal, refere-se somente à criação de cargos
públicos. A criação de funções públicas, por força dos artigos 2°, 99 e 96, inc. I, alínea "b" da Lei
Máxima, estaria ao alvedrio dos Tribunais, na forma preconizada pela Lei Complementar n°10, de 06 de
maio de 1971.
03.3.1 Embora se admita que a redação dada ao art. 96, inciso II, alínea "h" da
Constituição permita a interpretação literal de que apenas a criação de cargos no Judiciário estaria
sujeita ao processo legislativo, o referido dispositivo há que ser interpretado em conjunto com o art. 48,
inciso X, da mesma norma. Neste dispositivo não há restrição, como quis fazer crer o recorrente, de que
se aplicaria só às funções cuja iniciativa de criação cabe ao Executivo. Tampouco a independência entre
os Poderes, a autonomia administrativa e financeira conferida pela norma constitucional ao Judiciário
ou a competência dos Tribunais para organizar as suas secretarias e serviços auxiliares teriam o condão
de afastar a competência atribuída pelo legislador ao Congresso para dispor sobre a criação,
transformação e extinção de funções públicas. Nesse sentido, entende-se não recepcionado pela
Constituição de 1988 o art. 5° da Lei Complementar n° 10/71.
03.4 Recorrendo à Lei n° 8.431, de 09 de junho de 1992, que criou o TRT da 24° Região, o
apelante entende que o fato de o legislador não fazer constar no art. 12 daquela norma a criação de
funções de chefia, somente fixando seus valores pela determinação de equiparação da Tabela de
Gratificação de Representação de Gabinete a ser criada com a vigente no 7ST (§ 2° do citado
dispositivo), corroboraria a sua tese de que o Tribunal poderia criar novas funções, independentemente
de autorização legal. Cita a Lei n° 8.432/92, que criou diversas Juntas de Conciliação e Julgamento por
todo o país, ressaltando que pelo mesmo motivo ela não criou nenhuma função gratificada ou de
confiança.
03.4.1 Sobre a linha de raciocínio adotada afigura-se claro equívoco. A Lei n° 8.431/92,
por força de seu art. 10, transferiu os servidores e cargos das JCJ's sediadas no Estado do Mato Grosso
do Sul para o TRT da 24° Região, "sem prejuízo e respeitadas as situações pessoais" dos servidores.
Esses serventuários, caso percebessem Gratificação de Representação de Gabinete e não optassem em
permanecer no quadro do TRT 10a Região, fariam jus à percepção da GRG, nos valores da tabela a ser
2
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criada no TRT 24° Região. Não criou a Lei funções gratificadas de gabinete, apenas cargos em comissão
e cargos efetivos, não porque não precisasse fazê-lo, talvez por um cochilo do legislador. Corrobora esse
entendimento a Lei n° 7.819, de 15/09/89, que unicamente cria Funções de Representação de Gabinete
para o Eg. TRT da 16° Região.
03.5 Com relação ao provimento das funções de Representação de Gabinete por
servidores requisitados, o recorrente lembra que estas são funções gratificadas, e como tal, de confiança,
por força de interpretação do art. 1° da Lei n° 8.168/91, que alterou a Lei n° 7.596/87, sendo assim
contempladas pelo art. 93, inciso I da Lei n° 8.112/90. Conseqüentemente, seriam exercidas
preferencialmente, e não exclusivamente, como determinado pelo Tribunal, por servidores ocupantes de
cargo de carreira técnica daquele TRT, bem como seriam de livre nomeação e exoneração.
03.5.1 Sobre a argumentação do requerente cabe consignar que o fato de ter a Lei n°
8.168/91 transformado as funções de confiança, integrantes do Plano Único de Classificação e
Retribuição de Empregos das instituições federais de ensino superior, em Cargos de Direção (CD) e
Funções Gratificadas (FG), não quer dizer que estas sejam funções de confiança, no termos do art. 93, I,
da Lei n°8.112/90 ou art. 37, V, da Constituição da República.
03.5.2 Para o correto entendimento da distinção entre as terminologias, buscamos o
auxílio doutrinário do professor Adilson de Abreu Dallari, in "Regime Constitucional dos Servidores
Públicos", Editora Revista dos Tribunais, 2° edição, 1992, p. 39:
"a função somente pode compreender dois significados: a)conjunto de atribuições
inerentes a um determinado cargo ou emprego; b)conjunto de atribuições especiais, extraordinárias,
cujo volume não justifica a criação de cargo ou emprego e que, por isso mesmo, pode ser conferido a
quem seja funcionário ou empregado, mediante uma retribuição adicional. Isto é o que se denomina
função gratificada".
No mesmo sentido os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, na sua obra de Direito
Administrativo 18 ° edição, página 360/361, "verbis":
"Todo cargo tem função, mas pode haver função sem cargo. As funções do cargo são
definitivas; as funções autônomas são, por índole, provisórias, dada a transitoriedade do serviço que
visam atender. Daí por que as funções permanentes da Administração devem ser desempenhadas pelos
titulares de cargos, e as transitórias, por servidores designados, admitidos ou contratados
precariamente."
E ainda, Márcio Cammarosano ("in" BASTOS, Celso Ribeiro - Comentários à
Constituição do Brasil, volume 3, Tomo III, São Paulo, Saraiva, 1988, pg. 73):
"Não é, portanto, qualquer plexo unitário de competências que reclama seja confiado o
seu exercício a esta ou aquela pessoa, a dedo escolhida, merecedora da absoluta confiança da
• autoridade superior, mas apenas aquelas que, dada a natureza das atribuições a serem exercidas pelo
seus titulares, justificam exigir-se deles não apenas o dever elementar de lealdade às instituições
constitucionais e administrativas a que servirem, comum a todos os funcionários, como também um
comprometimento político, uma fidelidade às diretrizes estabelecidas pelos agentes políticos, uma
lealdade pessoal à autoridade superior.".
03.5.3 As Funções de Representação de Gabinete do TRT da Décima Região foram
criadas por ato administrativo de seu juiz presidente (Ato n° 03/82, de 15/02/82). Não têm caráter de
função de confiança, tendo em vista a redação de alguns artigos daquele instrumento:
"Art. 2° As gratificações de Representação de Gabinete, criadas pelo artigo anterior, se
destinam a indenizar as despesa de representação social resultantes do exercício de servidores lotados
nos órgãos de cúpula do Tribunal Regional do Trabalho da 10' Região.
Art. 3° A Assistência Administrativa compreende os seguintes encargos: a) assistência de
natureza administrativa, jurídico-econômica e financeira; b) exame dos processos afetos a sua área de
atuação, para fins de sugestões e quando solicitado, providenciar o relatório e a minuta dos respectivos
despachos.
Art. 4° Compreende-se como encargos de Secretário Especializado dos Gabinetes a
elaboração e a revisão dos trabalhos datilográficos *tos às atividades do órgão.
3
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Art. 5° As funções de Agente Especializado, privativas de Agente de Segurança,
compreendem atividades de condução, zelo e abastecimento das viaturas oficiais, bem como a segurança
da autoridade.
Art. 6° São atribuições do Auxiliar Especializado as atividades de atendimento ao Plenário
e aos Gabinetes da Presidência, dos Juízes e do Diretor Geral."
03.5.4 Não deve prosperar, portanto, a argumentação do recorrente de que as funções de
Representação de Gabinete de Tribunais Trabalhistas possam ser preenchidas por servidores
requisitados. O entendimento esposado por diversas vezes pelo Tribunal é o de que essas funções não são
de confiança porque não expressamente declarado na lei e, sendo assim, apenas os servidores
pertencentes ao quadro de pessoal do próprio órgão é que poderiam ocupá-las (Decisão n° 531/94, 85 e
241/95-Plenário, Atas n° 39/94, 09 e 23/95, respectivamente, TC-350.040/93-1; Decisão n° 190/96-1°
Câmara, Ata n° 26/96, W-350.115/93-1 ; Decisão n° 641/95-Plenário, Ata n° 56/95, TC-500.170/92-4;
Decisão Sigilosa n° 106/97-Plenário, Ata n°09/97, TC-200.142/96-8).
03.6 Sustenta o recorrente que o Eg. TRT da 24a Região foi criado com deficiência em seu
quadro de pessoal: teriam sido transferidos da Décima Região apenas 68 servidores para atender às 13
Juntas de Conciliação e Julgamento e demais setores do Tribunal, enquanto a lotação normal de cada
.ICI é de 13 servidores, a exemplo do que dispõe a Lei n° 8.432/92, em seus artigos 43 e 45. Alega que os
demais encargos correspondentes às Juntas criadas teriam ficado com o IRT da 10° Região, funcionando
as JCJ's transferidas para a 24a Região com o apoio de funcionários cedidos das administrações
municipais, representando estes, em muitas delas, a maioria do quantitativo, razão porque ainda julga
imprescindível esse tipo de colaboração. Informa que o Projeto de Lei n° 4.804/94, que propunha a
criação de novos cargos naquele Tribunal, foi vetado pela Presidência da República.
03.6.1 A Lei n°8.431, de 09 de junho de 1992, em seu art. 10, assim dispõe:
"Art. 10 As Juntas de Conciliação e Julgamento sediadas no Estado do Mato Grosso do
Sul ficam transferidos, com os respectivos servidores e acervo material, para o Tribunal Regional do
Trabalho da 24a Região, sem prejuízo dos direitos adquiridos e respeitadas as situações pessoais de
Juízes de Carreira, Juízes Classistas e servidores.
§ I° Os cargos existentes na lotação do Tribunal Regional do Trabalho da 10° Região, a
que se refere este artigo, ficam transferidos para o Tribunal Regional do Trabalho da 24° Região."
03.6.2 Não nos parece que a Lei tenha transferido apenas os cargos ocupados nas Juntas
sediadas no Mato grosso do Sul. O Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, em resposta a
pedido de informações efetuado por esta Secretaria, esclarece que, além dos 68 cargos ocupados, 47
cargos vagos foram transferidos ao TRT 24' Região. Considerando-se que neste total se incluíam os
cargos referentes às três JCJ's criadas pela Lei n°8.432/92, a uma média de 13 servidores em cada uma
delas, conclui-se que oito cargos vagos referiam-se às Juntas em funcionamento.
03.6.3. Além disso, não existe uma lotação fixa para todas as Juntas de Conciliação, como
quer fazer crer o recorrente. A Lei n° 7.729/89, que criou dez das treze JCJ's transferidos, criou uma
média de apenas sete cargos efetivos por Junta, sem precisar o quantitativo de cada uma delas. Outras
leis, como a Lei n° 7.471/86, também criaram diversas Juntas em várias localidades do país, com um
quantitativo médio variando de cinco a oito servidores efetivos. Considerando-se que o número de
reclamações por Junta não é o mesmo, é razoável admitir que as de menor complexidade requeiram
menor número de serventuários.
03.6.4 Após o advento da redação contida na Lei n°8.112/90, em seu art. 93, os Tribunais
ficaram legalmente impedidos de se utilizarem da cessão de servidores efetivos, haja vista não se
vislumbrar casos previstos em leis especificas que atenda à hipótese contemplada no item II daquele
dispositivo. Assim, leis mais recentes procuraram já dotar os órgãos criados de quadro de pessoal
adequado as suas necessidades. A Lei n°8.432/92, que criou diversas Juntas em todo o país, sendo 22 na
Décima Região, cria cargos de apoio e de nível médio (anexo X da Lei), a uma média de treze cargos
efetivos por Junta.
03.7 Por último, o recorrente faz referência à criação de funções gratificadas no âmbito
da administração interna de outros tribunais, como o Ato Regulamentar n° 26/92 do Supremo Tribunal
Federal, Ato n° 148/89 do Superior Tribunal de Justiça, Resolução Administrativa n° 42/91 do Tribunal
4
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Superior do Trabalho e Resolução Administrativa n° 96/89 do TCU Insiste que estes atos demonstram
que a organização das secretarias e serviços dos tribunais, prevista no art. 96, I, "b", da Constituição
respaldaria a criação de funções gratificadas.
03.7.1 Entende-se imprópria a verificação nos presentes autos da legalidade de atos
praticados por gestores de órgãos que não se caracterizam como parte neste processo. A Lei Orgânica
do TCU, em seu art. 53, coloca ao dispor de qualquer cidadão instrumento mais adequado ao
questionamento das legalidade ou regularidade de atos administrativos de qualquer um dos Poderes da
União.
4. ANÁLISE DO RECURSO IMPETRADO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DAS 24° REGIÃO
4.1 O Presidente do Eg. TRT da 24a Região impetrou recurso de conteúdo quase idêntico
àquele formulado por seu ex-Presidente, diferindo apenas pela introdução do terceiro parágrafo à fl. 58,
e do primeiro parágrafo da fl. 63 dos autos, pelo que nos deteremos apenas nesses pontos específicos.
4.1.1 O primeiro acréscimo em relação ao recurso já analisado esclarece que todos os
servidores requisitados, no exercício de funções gratificadas, pertenciam a quadro efetivo de pessoal em
seus órgãos de origem. Nesse aspecto, nada altera as considerações expendidas no item 03.5 e seus
subitens.
4.1.2 No segundo ponto, o recorrente indaga se o TCU, ao dispor sobre criação,
transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, se subsume ao disposto no art. 48 da
Constituição Federal.
4.1.2.1 Atendendo a um princípio maior, de que todo administrador deve prestar contas de
seus atos ao cidadão, cabem alguns esclarecimentos. O Tribunal de Contas da União, é órgão
constitucionalmente encarregado do controle externo das entidades da administração direta e indireta.
Tem como função, em síntese, apreciar os atos administrativos dos administradores e demais
responsáveis por bens e valores públicos, cabendo exercer sobre estes a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial. A Lei n° 8.443/92, em seu artigo 1°, inciso XE prevê que
compete ao Tribunal "propor ao Congresso Nacional a criação, transformação e extinção de cargos,
empregos e funções do Quadro de Pessoal de sua Secretaria, bem como a fixação da respectiva
remuneração". A mesma disposição encontra-se no Regimento Interno desta Casa, em seu art. 1°, item
XXI, em estrita consonância com o art. 48, inciso X, da Constituição Federal. Assim, seu dever de zelo
pela gestão pública manifesta-se também internamente, como não poderia deixar de ser.
4.1.2.2 Ressalte-se que a Lei n°8.968, de 28/12/94, que dispõe sobre a criação de cargos e
funções na Secretaria do Tribunal de Contas da União e dá outras providências, em seu art. 3° autoriza
ao Tribunal a transformar ou reclassificar funções gratificadas, de acordo com parâmetros previstos na
LDO, sem aumento de despesas.
5. CONCLUSÃO
À vista do exposto, propomos ao Tribunal que sejam conhecidos os recursos analisados,
que atendem aos pressupostos estatuídos nos arts. 33 e 48 da Lei n° 8.443/92 c/c arts. 230 e 233 do
Regimento Interno do TCU Quanto ao mérito, por não apresentar elementos capazes de alterar o
decisum contido no Acórdão n° 157/96-TCU-Plenário e Decisão no 612/96-TCU-Plenário, entende-se
que a eles deva ser negado provimento, mantendo em seus exatos termos as Decisões atacadas."
Parecer do Ministério Público
2. O Senhor Representante do Ministério Público, Procurador-Geral Walton Alencar
Rodrigues, em duas intervenções nesta fase processual (fls. 95/98 e 100/105), manifestou-se
conclusivamente no seguinte sentido:
" (...) Aludem os recorrentes, para sustentar a regularidade do procedimento adotado pela
entidade, que a necessidade de lei somente se impõe no caso da criação de cargos públicos, pois
unicamente a esses a Constituição Federal de 1988, em seu art. 96, inciso II, alínea b, teria prescrito a
prévia submissão ao crivo do Poder Legislativo.
Alegam que, quanto à criação de funções gratificadas, essa medida estaria compreendida
na faculdade conferida aos tribunais para organizar suas secretarias e serviços auxiliares (art. 96, I,b,
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da CF/88). Nesse sentido, o art. 51 da Lei Complementar n° 10/71 teria sido recepcionado pela Carta
Constitucional, facultando a criação de funções gratificadas por meio de regulamentos ou regimentos.
II
Com a máxima vênia dos argumentos expostos, discorda o Ministério Público da
totalidade das razões preconizadas pelo responsável e pela entidade fiscalizada, por desconformes com a
Constituição Federal.
A interpretação do art. 96, incisos I e II, alínea b, da Constituição Federal, que trata das
competências inerentes ao auto-governo da magistratura, mesmo efetuada amphativamente, não pode
chegar ao ponto de implicar a limitação ou a restrição da competência também constitucional, conferida
explicitamente ao Congresso Nacional para, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre a
"criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas", prevista no art. 48, inciso
X, da CF/88.
A propósito, é interessante notar que a Constituição Federal não previu nenhuma exceção
a essa competência privativa do Congresso Nacional, que é ampla, alcançando os cargos, empregos e
funções públicas dos três Poderes do Estado, sem deixar margem razoável a quaisquer questionamentos.
Do modo como se encontra a atual Constituição Federal, somente o legislador constituinte poderia
estabelecer exceção à regra geral de que a criação de cargos, funções e empregos só se pode realizar
por lei. Não pode, portanto, o intérprete arvorar-se em restringir a disposição, com o propósito explícito
de, privilegiando o postulado do auto-governo da magistratura, criar funções gratificadas, mediante ato
normativo interno de Tribunal.
Na verdade, subjacente ao artigo 48 da CF evidencia-se o princípio da reserva de lei para
tudo quanto diga respeito ao regime jurídico do funcionalismo. O constituinte relacionou as matérias
que, por sua importância, somente podem ser reguladas por intermédio de lei formal.
Aliás, sobre essa questão, é precisa a lição do constitucionalista português J. J. Gomes
Canotilho, que esclarece o conceito de reserva de lei, in verbis:
"Através do conceito de reserva de lei (vorbehalt des Gesetzes) pretende-se delimitar um
conjunto de matérias ou de âmbitos materiais que devem ser regulados por lei ("reservados à lei'). Esta
"reserva de matérias" significa, logicamente, que elas não devem ser reguladas por normas jurídicas
provenientes de outras fontes diferentes da lei (exemplo: regulamentos). Ainda por outras palavras:
existe reserva de lei quando a constituição prescreve que o regime jurídico de determinada matéria seja
regulado por lei e só por lei, com exclusão de outras fontes normativas." (in Direito Constitucional, 60
Edição, Livraria Almedina, Coimbra, 1993.)
Visto isso, considero que, como a Carta Constitucional de 1988, em seu art. 48, X estatuiu
uma ambiência especialmente reservada à disposição legal, para a criação de cargos, empregos e
funções públicas, o procedimento adotado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24° Região é
integralmente inconstitucional.
Pelo mesmo motivo, verifico que a Lei Complementar n° 10/71, ao contrário do que
argumenta o TRI: não foi recepcionada pela nova ordem jurídica, ante a expressa disposição em
contrário da Constituição.
Devo dizer, mesmo, que toda a sistemática normativa arquitetada pela Carta Magna tem
por objeto o controle dos gastos públicos, especialmente com pessoal, passível de entrar num crescendo
incontrolável que reverte em prejuízo de toda a sociedade.
A propósito, também, o artigo 169 da CF que proíbe qualquer incremento de despesa sem
prévia introdução na lei orçamentária, in verbis:
"Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a
criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer
título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:
1- se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa
de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
6
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II - se houver autorização especifica na lei de diretrizes orçamentárias,
empresas públicas e sociedades de economia mista."
Como se vê, nenhum desses requisitos constitucionais também se encontram preenchidos.
Da mesma forma, a conclusão encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência
dos tribunais superiores, valendo ser transcrita a ementa do julgamento proferido pela Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, na Sessão de 5.3.97, tendo como Relator o Ministro Demócrito Reinaldo,
no Mandado de Segurança n° 4.557-DF, publicado no Diário da Justiça de 22.4.97, Seção I, pág. 14.363,
in verbis:
"Administrativo. Constitucional. Integralização de vencimentos. Julga-se prejudicado o
mandado de segurança na parte em que a própria administração satisfez a pretensão,
integralizando os vencimentos e adequando-os ao padrão respectivo. A criação de
funções no quadro de pessoal do STJ depende de lei formalmente elaborada e de
iniciativa do órgão competente do Poder Judiciário. Ainda que exercendo atividade nos
gabinetes dos ministros, os servidores do ST.I só farão jus a gratificação respectiva
(Representação de Gabinete) se existirem as funções correlatas, criadas por lei.
Segurança prejudicada, parcialmente, e denegada na parte em que se postulou a
percepção de gratificação de Representação de Gabinete. Decisão unânime." (Grifado.)
Dessa forma, não merece prosperar a tese que pleiteia a possibilidade de criação de
funções por meio de atos administrativos, pois tal matéria somente pode ser regulada por lei, conforme
estabelecido no artigo 48, inciso X, da Constituição Federal de 1988.
III
No tocante à multa imposta ao então Presidente do TR1: autoridade considerada
responsável pela prática dos atos tidos por ilícitos, entende o Ministério Público que as argumentações
apresentadas não são suficientes para elidir sua responsabilidade.
Com efeito, não há negar que a criação das funções ocorreu mediante ato administrativo
complexo, iniciado com a Resolução Administrativa n° 4/93, do plenário do TRT da 240 Região, que
autorizou a implementação da Tabela de Gratificação de Representação de Gabinete, proposta por seu
Juiz-Presidente (/l. 58), e aperfeiçoado com a edição do ATO GP n° 31/93, de exclusiva iniciativa da
presidência daquela corte laborai, que efetivamente criou as funções gratificadas (fih. 69/70).
No entanto, esse fato de forma alguma exclui a responsabilidade do Juiz Márcio Eurico
Vitral Amaro. A uma, porque participava do colegiado, presidindo-o, a duas, porque tomou a iniciativa
de propor a tabela aprovada e a três, porque implementou-a, conferindo-lhe concretude.
Demonstra-se, assim, que a irregularidade praticada está indissociavelmente vinculada à
conduta do Juiz Márcio Eurico Vitral Amaro, agindo na qualidade de presidente do TRT da 24a Região.
Ademais, a prática do ato irregular não pode ser creditada à interpretação equivocada
dos diversos textos legais, pois a orientação a respeito da criação de funções gratificadas decorre
diretamente da Constituição e está em vigor, portanto, há quase dez anos.
Portanto, irretocável o decisum recorrido no que tange à apenação do recorrente, razão
pela qual o Ministério Público manifesta-se pela mantença da aplicação de multa ao responsável, nos
exatos termos do item 8.1 do Acórdão n° 157/96, do eg. Plenário desta Corte de Contas.
(.
Por fim, versando os autos sobre ato normativo em desacordo com a Constituição
Federal, opino por que sejam as cópias da Decisão e do Acórdão, acompanhadas deste parecer,
encaminhadas ao Procurador-Geral da República, para que afira da conveniência da propositura de
Ação Direta de Inconstitucionalidade"
3. Quanto à possibilidade de ocupação das funções gratificadas de Representação de
Gabinete, legalmente criadas, por servidores não pertencentes ao quadro de pessoal do próprio órgão, o
representante do Ministério Público junto ao TCU fez menção expressa à liminar concedida no Mandado
de Segurança n° 22.321-9/MA, impetrado junto ao Eg. Supremo Tribunal Federal - STF pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 16 Região, impugnando decisões desta Corte de Contas (Decisões n's 531/94,
85/95 e 241/95 — Plenário), por intermédio das quais o TCU considerou que tais funções gratificadas
deveriam ser ocupadas exclusivamente por servidores do próprio órgão.
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4. Considerando que, na Sessão de 26.2.98, o STF julgou o mérito do writ em questão,
declarando a nulidade das acima mencionadas decisões, solicitei novo pronunciamento do Parquet
especializado, que assim se manifestou (fls. 100/105):
"Primeiro, sem embargo de estabelecer importante orientação interpretativa, a decisão do
E. STF restringe-se a caso concreto, em que se discutiu o alcance do art. 4 0 da Lei n° 7.819/89.
Segundo, novos diplomas legais foram editados pelo Congresso Nacional. Assim, a
orientação do referido aresto não pode ser direta e imediatamente aplicada para dirimir todas as
situações constituídas à luz do novo e diverso ordenamento jurídico em vigor, consistente na Lei n°
9.421/96, que introduziu diversas modificações no plano de carreira dos servidores do Poder Judiciário.
Com efeito, o advento da Lei n°9.421/96 provocou alterações sensíveis no regime jurídico
dos servidores, modificando a caracterização e o regime legal das funções de representação de gabinete,
transformadas em funções comissionadas, conforme expressamente determinado pelos artigos 9° e 11 da
referida Lei.
Posteriormente, também foi editada a Lei n° 9.607/98, que impôs a diretriz observada no
pertinente à ocupação das funções comissionadas no âmbito do Poder Judiciário.
Assim, diante desses diplomas legais supervenientes, entende o Ministério Público que
deve ser revista a determinação anteriormente formulada, não para torná-la insubsistente, como
pretende o recorrente, mas para adequá-la ao quadro normativo hodierno.
Isto ocorre porque, como as determinações têm por objetivo nortear os atos futuros do
órgão ou entidade, cumpre orientá-lo sobre o correto modo de proceder à ocupação das funções
comissionadas, à luz dos novos ordenamentos legais.
A disciplina de ocupação das funções gratificadas sempre foi marcada pela sua destinação
exclusiva aos servidores ocupantes de cargo efetivo do quadro próprio do órgão ou entidade. É
exatamente isto que ocorre no âmbito do Poder Executivo, como se verifica do texto das leis
apresentadas a seguir:
"- Decreto n° 77242 de 26 de fevereiro de 1976.
Regulamenta a concessão de gratificação pela representação de gabinete.
Art. 2° - É vedada a designação de pessoal sem vínculo com o Serviço Público para o
desempenho das funções de que trata este Decreto.
- Lei n° 8.116 de 13 de dezembro de 1990.
Art. 10 - São transformadas em funções de confiança de Direção Intermediária - Código
DL sem aumento de despesa, 19.280 (dezenove mil, duzentas e oitenta) funções de confiança do GrupoDireção e Assistência Intermediária (DAI), mantido o valor unitário de Cr$ 10.675,95 (dez mil,
seiscentos e setenta e cinco cruzeiros e noventa e cinco centavos) mensais.
Art. 2° - A Direção Intermediária corresponde o exercício de atividade de chefia de seção,
setor, núcleo, agência, posto ou equipe, em unidades centrais ou descentralizadas.
Art 3 0 - A designação para o exercício de função de Direção Intermediária deverá
recair, exclusivamente, em servidor ocupante de cargo ou emprego efetivo do quadro ou tabela do
próprio órgão ou entidade, que guarde relação direta com as competências das respectivas unidades
organizacionais, cuja remuneração será acrescida do valor fixado no art 1°.
Lei n°8.216, de 13 de agosto de 1991.
Art. 26. São extintas as funções de Direção Intermediária (Dl), de que trata o art. I° da
Lei n° 8. 116, de 13 de dezembro de 1990, e criadas 19.280 Funções Gratificadas (FG) sendo:
1- 5.280 FG-I no valor unitário de Cr$36.583,34 (trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e
três cruzeiros e trinta e quatro centavos).
II - 6.000 FG-2 no valor unitário de Cr$28. 166,67 (vinte e oito mil, cento e sessenta e seis
cruzeiros e sessenta e sete centavos);
III - 8.000 FG-3 no valor unitário de Cr$22.666,67 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e
seis cruzeiros e sessenta e sete centavos).
1° - A designação para o exercício da Função Gratificada recairá exclusivamente em
servidor ocupante de cargo efetivo do quadro do próprio órgão ou entidade.
Lei n° 8.460, de 17 de setembro de 1992.
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Art 15. A designação para o exercício de Função Gratificada (FG) recairá em servidor
ocupante de cargo efetivo do quadro próprio do órgão ou entidade e, quando for o caso, em servidores
das carreiras de Orçamento e de Finanças e Controle.
Lei n° 8.911, de 11 de julho de 1994.
Art. 5° Para efeito desta lei, considera-se cargo em comissão, de livre nomeação e
exoneração:
I - os de Natureza Especial;
II - os dois níveis hierárquicos mais elevados da estrutura organizacional do órgão ou
entidade;
III - os de assessoramento no limite de até quarenta por cento do quantitativo constante no
órgão ou entidade.
Art. 6° As funções de direção e chefia são as de nível hierárquico imediatamente inferior
aos níveis previstos no inciso lido artigo anterior.
Parágrafo único. A designação para as funções de direção, chefia e assessoramento
recairá, exclusivamente, em servidor ocupante de cargo efetivo, da Administração Pública Federal,
Direta, Autárquica e Fundacional, exceto quando se tratar do limite estabelecido no inciso III do
artigo anterior." (Destacado.)
De igual modo, no âmbito do Poder Legislativo, as funções gratificadas sempre foram
privativas dos servidores do quadro. Mesmo após a transformação dessas funções gratificadas em
funções comissionadas, essa regra permanece incólume, conforme se observa das Resoluções transcritas
a seguir, que apesar de restritas ao Senado Federal, foram seguidas pela Câmara dos Deputados:
"- Resolução n° 58, de 1972
Dispõe sobre o Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Art. 1° É aprovado o seguinte Regulamento Administrativo do Senado Federal:
REGULAMENTO ADMINISTRATIVO DO SENADO FEDERAL
Art. 332. Função Gratificada é atividade correspondente a encargos de chefia, de
assessoramento, secretariado e outros regularmente criados.
sr 1° Ressalvado o disposto nos arts. 52, n°41, 55, c, 56, h, e 57,j, n's 1 e 2, do Regimento
Interno, as funções gratificadas serão providas como dispõe este Regulamento.
sç 2° As funções gratificadas são privativas dos servidores do Senado Federal, salvo as de
Secretário de Gabinete.
Resolução n°42, de 1993
Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores do Senado Federal, e dá outras
providências.
Art. 6° As funções comissionadas de direção, chefia, consultoria, assessoramento e
assistência, vinculam-se à estrutura organizacional e às carreiras, tendo níveis retributivos estabelecidos
no Anexo III desta Resolução, na forma do sç 1° do art. 62 da Lei n° 8. 112, de 1990.
1 0 As funções comissionadas serão preenchidas por servidores efetivos do Senado
Federal e dos Orgãos Supervisionados que possuam as qualcações necessárias ao seu exercício,
observadas a compatibilidade da categoria, área e especialidade e do posicionamento na carreira, com
as atribuições a serem exercidas.
omissis
Art. 7° Os cargos de provimento em comissão destinam-se ao atendimento das atividades
de assessoramento técnico e secretariado, vinculadas aos gabinetes parlamentares, sendo preenchidos,
segundo critérios de estrita confiança, observadas as condições legais e regulamentares." (Destacado.)
Portanto, conforme exposto, também no Poder Legislativo, todas as funções
comissionadas são ocupadas exclusivamente por servidores efetivos do respectivo quadro e órgãos
supervisionados, à exceção daquelas consideradas como cargo em comissão.
Ora, se no Poder Executivo as funções gratificadas são exclusivas dos servidores do
quadro, se no Poder Legislativo as funções comissionadas, não definidas como cargo em comissão,
também são privativas dos servidores do quadro, e se o Plano de Carreira dos servidores do Poder
Judiciário teve como paradigma o plano dos servidores do Poder Legislativo, logicamente é de esperar
9
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que semelhante tratamento seja dispensado também à ocupação das funções existentes no Poder
Judiciário.
No sentido deste entendimento, a Lei n° 9.421/96, que instituiu o plano de carreira dos
servidores do Poder Judiciário, já estabelece que não são todas as funções comissionadas que podem ser
preenchidas com pessoas estranhas ao serviço público. Somente enquadram-se nessa categoria as
funções comissionadas de níveis FC-06 a FC- 10, pois são consideradas como cargo em comissão. As
demais, ou seja, de FC-01 a FC-05, devem ser ocupadas exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo na Administração Pública. Isso é que se extrai da interpretação do comando inserto no
parágrafo único do art. 9°, in verbis:
"Art. 9° (..)
Parágrafo único. As FC-06 a FC-I0 serão consideradas como cargo em comissão, quando
seus ocupantes não tiverem vínculo efetivo com a Administração Pública."
Essa conclusão decorre da origem multifária das funções comissionadas, pois, conforme
dispõe o art. 11 da Lei n° 9.421/96, elas resultam da transformação dos cargos do Grupo - Direção e
Assessoramento Superior - DAS, das Gratificações de Representação de Gabinete, e das Funções
Comissionadas instituídas pela Lei n° 8.868/94, de acordo com a correlação estabelecida no Anexo IV da
referida Lei. Esse Anexo IV disciplina que as FC-01 a FC-05 correspondem às antigas GRG Ia GRG V e
que as FC-06 a FC-10 correspondem aos DAS-1 a DAS-6.
Restringindo ainda mais as hipóteses de concessão de FCs, o art. 2°„sçúnico, da Lei n°
9.607/98, determinou serem privativas de servidores que tenham vínculo efetivo com a Administração
Pública as funções até o nível FC-06, e que pelo menos dois terços seriam privativas de ocupantes de
cargo efetivo do quadro do Tribunal, in verbis:
"Art. 2° (..)
Parágrafo único. As FC-01 a FC-06 são privativas de servidores que tenham vínculo
efetivo com a Administração Pública e pelo menos dois terços do quantitativo dessas funções destina-se
aos ocupantes de cargo efetivo do Quadro de Pessoal do Tribunal."
Apesar de a Lei n° 9.607/98 dispor sobre o quadro de pessoal do Supremo Tribunal
Federal, entende o Ministério Público que a norma contida no parágrafo único do art. 9°, acima
transcrita, não se restringe ao STF, mas, sim, tem caráter geral e obrigatório para todo o Poder
Judiciário.
Este entendimento decorre do fato de que, com o advento da Lei n° 9.421/96, as várias
carreiras judiciárias foram unificadas e, por conseqüência, uniformizadas as normas que devem ser
seguidas pelos órgãos do Poder Judiciário, referentes à remuneração de pessoal, forma de investidura,
promoção, forma de enquadramento, valores das funções comissionadas, requisitos para ingresso nas
carreiras, vedações para nomeações ou designações para os cargos em comissão e para as funções
comissionadas, e demais questões de pessoal.
Dessa forma, estabelecida uma carreira única e idênticos critérios adotados na condução
da política de pessoal, é preciso reconhecer que também a forma de preenchimento das funções deve
seguir uma só regra. Somente assim o sistema instituído pela Lei n° 9.421/96 será preservado.
Portanto, apesar de inserida em Lei direcionada, a princípio, ao E. Supremo Tribunal
Federal, a norma contida no parágrafo único do art. 2° é de caráter geral e, portanto, de observância
necessária por todo o Poder Judiciário.
Ademais, verifica-se que a Lei n° 9.421/96, em seus arts. 17 e 19, II, visou proporcionar a
uniformidade de critérios e procedimentos na condução das questões de pessoal, pelos diversos órgãos
do Poder Judiciário, observando-se, para tanto, as instruções emanadas das Cortes Superioras, em
especial do Supremo Tribunal Federal.
Para maior clareza, apresenta-se a seguir o texto desses dois dispositivos:
"Art. 17. Serão aplicados aos servidores do Poder Judiciário da União e do Distrito
Federal e Territórios as revisões de vencimento e demais parcelas remuneratórias dos servidores
públicos federais, observado o que a respeito resolver o Supremo Tribunal Federal.
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Art. 19. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Conselho da
Justiça Federal e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de suas
competências:
I - (..)
- baixar os atos regulamentares previstos nesta Lei, bem como as instruções necessárias
à sua aplicação, buscando uniformidade de critérios e procedimentos." (Destacado.)
Portanto, em atenção à diretriz de manter a uniformidade de critérios e procedimentos
entre os diversos órgãos do Poder Judiciário, observando-se o que a respeito for adotado no Supremo
Tribunal Federal, a regra contida no parágrafo único do art. 2° da Lei n° 9.607/98 deve ser
integralmente aplicada por todos os Tribunais.
Por fim, essa medida é necessária para manter um tratamento, se não isonômico, ao
menos semelhante ao que é adotado nos Poderes Executivo e Legislativo, principalmente em relação a
esse último, visto que seu plano de carreira foi o referencial para o plano do Poder Judiciário.
Ante o exposto, o Ministério Público, retificando em parte seu anterior pronunciamento,
opina pelo conhecimento de ambos os Pedidos de Reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento
parcial, no sentido de ser mantida a multa aplicada ao Presidente do TRT, pelo Acórdão n° 157/96, e,
quanto ao item 8.1.2 da Decisão n° 612/96 - Plenário, modificar a determinação para adequá-la ao
ordenamento jurídico atual, dando-lhe a seguinte redação:
"8.1.2- promover, no prazo de 30 dias, a adequação das cessões e requisições de pessoal
aos estritos termos do art. 93, incisos I e II, da Lei n° 8.112/90, com a redação dada pela Lei n° 8.270/91,
do art. 9°, parágrafo único, da Lei n° 9.421/96, e do art. 2°, parágrafo único, da Lei n° 9.607/98,
destinando as FC-01 a FC-06 somente aos servidores que tenham vinculo efetivo com a Administração
Pública e pelo menos dois terços do quantitativo dessas funções aos ocupantes de cargo efetivo do
quadro de pessoal do próprio órgão".
A par disso, mantém-se inalterado a proposta de encaminhamento ao Procurador-Geral
da República, das cópias da Decisão e do Acórdão, acompanhadas do parecer anterior, para que afira
da conveniência da propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade."
É o Relatório.
VOTO

•

Preliminarmente, entendo que os pedidos de reexame ora sob análise podem ser
conhecidos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade gerais e específicos, estes últimos
previstos no parágrafo único do art. 32 e no art. 33 c/c o parágrafo único do art. 48 da Lei n° 8.443/92.
Quanto ao mérito, julgo necessárias algumas observações.
Com efeito, foram objeto de impugnação, no recurso apresentado pelo ex-presidente do
TRT/MS, a sanção pecuniária a este infligida (item 8.1. do Acórdão 157/96 - TCU - Plenário) e as
determinações contidas no item 8.1. da Decisão n° 612/96 - TCU - Plenário, a seguir transcritas:
"8.1. fixar, com base no inciso IX do artigo 71 da Constituição Federal e artigo 45, caput,
da Lei n° 8.443/92 c/c o artigo 195 do Regimento Interno/TCU, o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
aplicação de multa prevista no inciso lido artigo 58 da Lei n°8.443/92, conforme estabelece o inciso III
do artigo 45 dessa lei, para o atual Presidente do TRT - 24' Região:
8.1.1. adotar as providências necessárias ao exato cumprimento do artigo 48, inciso X, c/c
artigo 96, inciso II, alínea f, da Constituição Federal, no tocante às 327 (trezentas e vinte e sete)
funções gratificadas de Representação de Gabinete criadas pelos Atos do Presidente do TRT - 24a
Região de n's 031/93, anexo I, 175/93, anexo I, 222/93 e 246/93 (J7s. 69-70-B, 72, 73 e 77), prejudicados
por nulidade absoluta, sendo desde já esclarecido que quanto ao ressarcimento das quantias recebidas
pelos servidores e à invalidade dos atos por eles praticados o efeito é ex nunc ou seja, não é necessária
a restituição dos valores percebidos antes dessas providências, em razão da contraprestação dos
serviços, sendo todos os atos administrativos por eles praticados nessa época pelos servidores ocupantes
das aludidas funções gratificadas considerados válidos;
11
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8.1.2. regularizar a situação dos servidores detentores das 185 (cento e oitenta e cinco)
funções gratificadas de Representação de Gabinete legalmente constituídas, uma vez que as mesmas
somente podem ser atribuídas aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do Quadro
Permanente da Secretaria do TRT — 24" Região."
Por seu turno, o Sr. Juiz Abdalla Jallad, atual Presidente do TRT/MS, irresignou-se, no
pedido de reexame por este apresentado, com as determinações contidas no itens 8.1.1. e 8.1.2. da
Decisão n° 612/96 — TCU — Plenário, acima transcritos.
Passarei a analisar, em seguida, os pontos impugnados pelos recorrentes.
Quanto à sanção pecuniária aplicada ao Sr. Márcio Eurico Vitral Amaro, em razão da
criação ilegal de 327 funções gratificadas de Representação de Gabinete, entendo que o recorrente não
logrou elidir a sua responsabilidade individual pela prática do ato administrativo em questão, que, nada
obstante ter sido apreciado pelo Plenário daquela Corte Trabalhista, teve participação decisiva do expresidente na proposição de criação e na implementação das funções gratificadas. A análise levada a
efeito tanto pela Unidade Técnica quanto pelo Ministério Público junto ao TCU demonstram de forma
inequívoca a correção da aplicação da multa ao ex-presidente do TRT/MS, razão pela qual adoto os seus
fundamentos integralmente.
No que se refere à criação de funções gratificadas por instrumentos normativos diversos
de lei em sentido formal, acolho integralmente os fundamentos apresentados pela Unidade Técnica e pelo
Ministério Público. Permito-me, no entanto, fazer alguns esclarecimentos adicionais.
A melhor doutrina defende que, no ato de se interpretar a constituição, devem ser
observados vários princípios. Menciona Inocêncio Mártires Coelho, dentre outros, o princípio da
Unidade da Constituição segundo o qual, "as normas constitucionais devem ser consideradas não como
normas isoladas, mas sim como preceitos integrados num sistema interno unitário de regras e
princípios" (in Interpretação Constitucional, p. 91, 1997).
Este também o ensinamento do J.J. Gomes Canotilho (in Direito Constitucional, p.
226), verbis:

•

r. g.

'
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"O principio da unidade da constituição ganha relevo autónomo como principio
interpretativo quando com ele se quer significar que a constituição dever ser interpretada de forma a
,
evitar contradições (antinomias, antagonismos) entre suas normas. Como <<ponto de orientação»,
, o principio da unidade obriga o
<<guia de discussão>> e <<factor hermenêutico de decisão»,
intérprete a considerar a constituição na sua globalidade e a procurar harmonizar os espaços de tensão
... existentes entre as normas constitucionais a concretizar ... . Daí que o intérprete deva sempre
considerar as normas constitucionais não como normas isoladas e dispersas, mas sim como preceitos
integrados num sistema interno unitário de normas e princípios."
Em razão do mencionado princípio hermenêutico, penso ser temerário inferir-se, como
defendido pelos recorrentes, que a necessidade de lei no sentido formal é exclusivo para a criação e
extinção de cargos, pois somente a estes se refere o art. 96, inciso II, alínea "b", da Constituição Federal
de 1988.
Assim, sustentam com razão a Unidade Técnica e o Ministério Público que este
preceito deve ser interpretado em conjunto com as disposições contidas nos arts. 48, inciso X, e 169,
parágrafo único, da Carta Política. Da interpretação sistemática de tais dispositivos constitucionais,
conclui-se que a criação de funções públicas (dentre as quais encontram-se as Gratificações de
Representação de Gabinete — GRG's, transformadas pela Lei n° 9.421/96 em Funções Comissionadas —
FC's) deve ser precedida de apreciação do Congresso Nacional e sanção do Presidente da República,
respeitando-se os limites impostos pelo Constituinte Originário, Pensar de forma diversa levaria ao
completo descontrole quanto aos gastos públicos, já que as funções comissionadas poderiam ser criadas
ao livre alvitre das Cortes de Justiça, sem controle, o que, salvo melhor juízo, não atende aos interesses
maiores da nação.
Sem fundamento, também, defender que tal obrigatoriedade estaria ferindo o princípio
da independência dos poderes, mesmo porque tal princípio não é absoluto. Em boa verdade, a exigência
de que as funções públicas devem ser criada por lei decorre simplesmente do necessário controle que
12
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devem exercer os Poderes uns sobre os outros, mecanismo conhecido tecnicamente como "check and
balances".
12. Neste ponto, oportuno transcrever a lição de José Afonso da Silva (in Curso de Direito
Constitucional Positivo, 9' ed., p.101):
"Há interferências, que visam ao estabelecimento de um sistema de freio e contrapesos, à
busca do equilíbrio necessário à realização do bem da coletividade e indispensável para evitar o arbítrio
e o desmando de um em detrimento do outro e especialmente dos governados.
Tudo isso demonstra que os trabalhos do Legislativo e do Executivo, especialmente, mas
também do Judiciário, só se desenvolverão a bom termo, se esses órgãos se subordinarem ao princípio
da harmonia, que não significa nem o domínio de um pelo outro nem a usurpação de atribuições, mas a
verificação de que, entre eles, há de haver consciente colaboração e controle recíproco (que, aliás,
integra o mecanismo), para evitar distorções e desmandos. A desarmonia, porém, se dá sempre que
acrescem as atribuições, faculdades e prerrogativas de um em detrimento de outro."
13. Portanto, a criação de funções públicas por ato interno do Tribunal, sem à apreciação
do Congresso Nacional e sanção presidencial, afronta à Constituição da República, sendo os atos
administrativos de criação de funções públicas no âmbito do Poder Judiciário, em que não são observadas
tais exigências, nulos de pleno direito.
14. Necessário notar que quando o Constituinte quis excluir da apreciação do Congresso
Nacional e sanção presidencial a criação de funções públicas o fez expressamente, como nos arts. 51,
inciso IV, e 52, inciso XIII, da Constituição Federal de 1988, in verbis:
"Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
(-)
IV dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou
extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
-

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
XIII dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou
extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;
(..)." (grifei)
14. A título informativo, impende observar que a recente "Reforma Administrativa",
implementada por meio da Emenda Constitucional n° 19/98 (DOU. de 5.6.98), introduziu modificações
nos seguintes dispositivos constitucionais acima mencionados: arts. 51, inciso IV; 52, inciso XIII; 96,
inciso II, alínea "b"; e 169. Nada obstante, não houve alteração quando à exigência de lei em sentido
formal para criação de funções públicas pelos órgãos componentes do Poder Judiciário. Pelo contrário,
ocorreu um incremento das limitações à sua criação, como se percebe pela nova redação do art. 169, in
litteris:
"Art. 169.
§ 1°A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de
pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:
se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de
I
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II - se houver autorização especifica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as
empresa públicas e as sociedades de economia mista.
(..)." (grifei)
15. Assim, percebe-se que, na nova sistemática constitucional, a criação de funções
públicas, além da necessidade de lei em sentido formal, deve estar expressamente autorizada na lei de
13
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diretrizes orçamentárias, com dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal
Relativamente à necessidade de destinação das antigas GRG's exclusivamente aos
servidores do quadro permanente de pessoal do órgão, posição defendida por mim em diversas
oportunidades neste Tribunal, penso que tal entendimento deve ser revisto, ante a manifestação do Eg.
Supremo Tribunal Federal, externada no Mandado de Segurança n° 22.321-9, apreciado na Sessão
Plenária de 26.2.98, cujo Acórdão foi publicado no DJ, Seção I, no dia 3.4.98.
Malgrado os limites subjetivos da coisa julgada no writ limitarem-se às partes
envolvidas na relação jurídica processual, indiscutível a força da decisão unânime prolatada pela Corte
Suprema, guardiã mor da Constituição Federal.
Com efeito, assim restou ementada a Decisão proferida no acima mencionado
Mandado de Segurança n° 22.321-9, que teve como Relator o E. Ministro Sydney Sanches:
"EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL.
FUNÇÃO DE CONFIANÇA. FUNÇÃO GRATIFICADA:GRATIFICAÇÃO DE
REPRESENTAÇÃO DE GABINETE NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16°
REGIÃO (ART. 4° DA LEI N° 7.819, DE 15.09.1989).
ART 37, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
I. É de se aplicar ao caso o disposto no inciso V do art. 37 da Constituição Federal,
segundo o qual 'os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos,
preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional,
nos casos e condições previstos em lei', sendo certo, porém, que tal Lei ainda não foi
aprovada pelo Congresso Nacional. Ou seja, uma lei especifica reguladora de tais casos e
condições.
O Mandado de Segurança, portanto, é de ser deferido, para anulação das Decisões n's
531/94, 085/95 e 241/95 do Tribunal de Contas da União, na parte em que determinam ao
Tribunal Regional do Trabalho da 16° Região, ora impetrante, 'que destine as funções
gratificadas, criadas pela Lei n° 7.819, de 15.09.89, tão-somente a servidores de cargos de
provimento efetivo de seu Quadro Permanente de Pessoal'.
O deferimento, porém, há de ser parcial, já que as demais deliberações contidas nas
referidas decisões, aqui impugnadas, não podem ser desconstituídas.
Ademais, nada impede que o Tribunal de Contas da União, uma vez cassadas as
referidas decisões, apenas no ponto referido, prossiga, eventualmente, na verificação de
outras eventuais irregularidades, completando, se assim lhe parecer, o exame da denúncia
que lhe foi apresentada pelo Sindicato do Trabalhadores do Poder Judiciário no Estado
do Maranhão - SINTRAJUFE.
Mandado de Segurança, deferido, em parte, nos termos do voto do Relator.
Plenário. Decisão unânime."
19. Permito-me transcrever, ainda, parte do voto apresentado pelo Ministro-Relator, por ser
bastante elucidativo quanto à natureza jurídica das antigas GRG's:
"7. A meu ver, a petição inicial está corretamente fundamentada e o parecer do Ministério
Público Federal bem evidenciou que é de se aplicar ao caso o disposto no inciso V do art. 37 da
Constituição Federal, segundo o qual "os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos,
preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e
condições previstos em lei", sendo certo, porém, que tal Lei ainda não foi aprovada pelo Congresso
Nacional. Ou seja, um Lei especifica reguladora de tais casos e condições.
8. Aliás, diga-se de passagem, a Lei n° 8. 112, de 11.12.1990, que dispôs sobre o regime
jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e da fundações públicas federais, ao
tratar de exercício de cargo em comissão e função de confiança, no art. 93, estabeleceu:
14
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'Art. 93— O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos
Poderes da União, do Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses:
I — para exercício de cargo em comissão ou função de confiança;
— em casos previstos em leis especificas.
§ I° - Na hipótese de inciso I, sendo a cessão para órgãos ou entidades do Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária,
mantido o ônus para o cedente nos demais casos.
§ 2° - Na hipótese de o servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia
mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo, a entidade
cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem.
§ 3°... A cessão far-se-á mediante portaria publicada no 'Diário Oficial' da União.
§ 4 0 - Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder
Executivo poderá ter exercício em outro órgão da Administração Federal direta que não tenha quadro
próprio de pessoal, para fim determinado e a prazo certo. (Redação dada pela Lei n° 8.270, de
17/12/91).'
8. Por todas essas razões, o Mandado de Segurança é de ser deferido, para anulação das
Decisões les 531/94, 085/95 e 241/95 do Tribunal de Contas da União, na parte em que determinaram ao
Tribunal Regional do Trabalho da 16° Região, ora impetrante, 'que destine as funções gratificadas,
criadas pela Lei n° 7.819, de 15.09.89, tão-somente a servidores de cargos de provimento efetivo de seu
Quadro Permanente de Pessoal' (f7s. 32/36, 25/28 e 66/76)." (grifos no original)
Infere-se do voto acima transcrito que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, as antigas GRG's equivalem a funções de confiança, aplicando-se àquelas o mesmo tratamento
legal destas últimas.
Neste aspecto, necessário asseverar que a recente reforma administrativa (Emenda
Constitucional n° 19) alterou a redação do inciso V, do art. 37 da Constituição Federal de 1988, que
passou a ter o seguinte conteúdo:
"Art. 37
V — as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos,
condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento."(grifei)
Destarte, na nova sistemática constitucional, entendo não ser mais necessária a
regulamentação, por lei específica, do exercício das funções de confiança, restringindo-se esta ao
exercício dos cargos em comissão. Em conclusão, o comando contido na primeira parte do inciso V do
art. 37 da Constituição da República é norma de eficácia plena e, portanto, as funções de confiança
(incluídas aí as antigas GRG's) só poderão ser exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo.
É bem verdade que a Lei n°9.421, de 24.13.96, que criou as carreiras dos servidores do
Poder Judiciário da União e do Distrito Federal e Territórios, já limitava o exercício das Funções
Comissionadas FC-1 a FC-5 (antigas GRG's) a servidores com vínculo com a Administração Pública,
conforme se depreende do disposto no seu art. 9°, in verbis:
0
"Art. 9°. Integram, ainda, os Quadros de Pessoal referidos no art. 1 as Funções
Comissionadas (FC), escalonadas de FC-1 a FC-10, que compreendem as atividades de Direção, Chefia,
Assessoramento e Assistência, a serem exercidas, preferencialmente, por servidor integrante das
carreiras jurídicas, conforme se dispuser em regulamento.
Parágrafo único. As FC-06 a FC-I0 serão consideradas como cargo em comissão,
quando seus ocupantes não tiverem vínculo efetivo com Administração Pública."
Pela redação do parágrafo único do dispositivo legal acima transcrito, verifica-se que
apenas as Funções Comissionadas FC-6 a FC-10 podem ser ocupadas por pessoas que não têm vínculo
efetivo com Administração Pública, pois apenas os cargos em comissão são passíveis desta ocupação. As
demais funções comissionadas (FC-1 a FC-5) devem ser obrigatoriamente ocupadas por servidores da
União, do Estados ou dos Municípios, observando-se em cada caso o que dispuser o respectivo regime
15
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jurídico único. Para os servidores civis da União, das autarquias e fundações públicas, deve ser aplicado o
disposto no art. 93, da Lei n° 8.112/90.
Tal conclusão parece-me inevitável, pois penso não ser possível, de ordinário, o
exercício de funções públicas relacionadas a atividades de direção, chefia e assessoramento por nãotitular de cargo público, quer seja este efetivo ou em comissão. Por outro lado, importante mencionar que
as funções públicas transitórias, assim entendidas por compreenderem a execução de atividades
específicas e limitadas no tempo, podem ser exercidas por não-titulares de cargo público. É bem verdade
que estas últimas caracterizam-se mais como múnus público. A título de exemplo dessa derradeira
situação, menciono a convocação de cidadãos para exercerem, durante o período eleitoral, as funções de
mesário e escrutinador, obviamente públicas.
Neste ponto, valho-me do ensinamento de Adilson de Abreu Dallari, apresentado na
instrução da Unidade Técnica, reproduzido no Relatório supra (in Regime Constitucional do Servidores
Públicos, r ed., 1992, p. 39):
"a função só pode compreender dois significados: a) conjunto de atribuições inerentes a
um determinado cargo ou emprego; b) conjunto de atribuições especiais, extraordinárias, cujo volume
não justifica a criação de cargo ou emprego e que, por isso mesttw, pode ser conferido a quem seja
funcionária ou empregado, mediante um retribuição adicional. Isto é o que se denomina função
gratificada". (grifei)
Força observar que a previsão contida no art. 9° da Lei n° 9.421/96, de que tais Funções
Comissionadas serão exercidas preferencialmente por servidores integrantes das carreiras jurídicas, não
possui ainda eficácia, vez que os seus efeitos estão condicionados à expedição de regulamento. Este é o
ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira, perfeitamente aplicável ao presente caso, in litteris:
"Quando a lei, ao ser votada, depende de regulamentação pelo Poder Executivo, sua
vigência se considera suspensa, até que o decreto executivo seja expedido, e isto porque a necessidade de
regulamentação opera com uma condição suspensiva à força obrigatória da lei. Mas é evidente que, se
não toda a lei, mas apenas um parte exige regulamentação, somente esta tem a sua eficácia suspensa até
a publicação do respectivo decreto, pois que, no mais, nenhum obstáculo existe a que de pronto adquira
força obrigatória" (in Instituições de Direito Civil, vol. I, 16a ed., p. 76, 1994).
Nada obstante o renomado civilista ter feito menção exclusivamente ao poder
regulamentar do Poder Executivo, é óbvio que a situação por ele prevista aplica-se também às hipóteses
em que a regulamentação de dispositivo legal for de responsabilidade do Poder Judiciário, como ocorre
na presente hipótese.
Entendo, ainda, necessário registrar que o nobre representante do Ministério Público,
com subsídio em vários diplomas normativos direcionados aos Poderes Executivo e Legislativo, que
limitam a ocupação de funções de confiança a pessoas com vínculo com o Serviço Público, a servidores
ocupantes de cargo efetivo da Administração Pública Federal ou a servidores do Quadro Permanente de
Pessoal do respectivo órgão, propugnou que tal restrição também deveria ser imposta aos órgãos do Poder
Judiciário, por um questão de isonomia.
Ressaltou, ademais, que, em razão do plano de carreira dos servidores do Poder
Legislativo, em que praticamente todas as funções comissionadas são ocupadas por servidores efetivos do
respectivo quadro e órgãos supervisionados,.ter servido de paradigma ao plano de carreira dos servidores
do Poder Judiciário, dever-se-ia esperar que semelhante tratamento fosse dispensado à ocupação das
funções existentes no Poder Judiciário.
Sem desmerecer o elogiável posicionamento do Ministério Público, parece-me também
perfeitamente válido o argumento no sentido de que, se o plano de carreira dos servidores do Poder
Legislativo, em que existe tal limitação, serviu de paradigma ao plano de carreira dos servidores do Poder
Judiciário; e se referido disciplinamento não foi reproduzido neste último (Lei n° 9.241/96), é porque
justamente não se quis que a limitação à ocupação das funções comissionadas ocorresse, pelo menos em
relação à totalidade das funções existentes, já que existe norma, como acima visto, que prevê a ocupação
das FC's preferencialmente por servidor integrante das carreiras jurídicas.
Quanto à aplicação, ao caso ora sob análise, da limitação imposta no parágrafo único
do art. 2° da Lei n° 9.607/96, posição também defendida pelo Ministério Público junto ao TCU, entendo
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que, sem embargo do efeito moralizador buscado com tal medida, tal conclues
plausível.
Transcrevo, a seguir, o mencionado dispositivo legal:
"Art 2 0. Ficam criadas, transformadas e extintas, no mencionado Quadro de Pessoal,
Funções Comissionadas — FC, na forma dos Anexos I e II desta Lei e no níveis e quantitativos neles
indicados.
Parágrafo único. As FC-01 a FC-06 são privativas de servidores que tenham vínculo
efetivo com a Administração Pública e pelo menos dois terços do quantitativo dessas funções destina-se
aos ocupantes de cargo efetivo do Quadro de Pessoal do Tribunal."
Verifica-se, portanto, que, do total das funções comissionadas compreendidas entre os
níveis FC-01 a FC-06, um terço pode ser ocupado por servidores públicos, quer sejam federais, estaduais
ou municipais, que não pertençam ao Quadro Permanente de Pessoal do Supremo Tribunal Federal. Tal
disciplinamento, se por um lado limita o exercício das FC's por servidores estranhos ao quadro do próprio
órgão, por outro, confirma a possibilidade de requisição de servidores estranhos ao quadro de pessoal do
STF, devendo ser observada, no entanto, a existência de vínculo com a Administração Pública.
Com efeito, importante observar que o referido diploma legal, conforme se observa em
sua ementa, "cria, transforma e extingue cargos e funções no Quadro de Pessoal da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal". Portanto, é norma específica com aplicação limitada à Corte Suprema, não
podendo ter a sua incidência ampliada, como defendido pelo Ministério Público, a ponto de ser
obrigatória para todo Poder Judiciário. Neste contexto, importante trazer a lição de Carlos Maximiliano
que apresenta o seguinte preceito diretor do intérprete (in Hermenêutica e Aplicação do Direito, 14 ed.,
1994, p. 134):
"Tome como ponto de partida o fato de não ser lícito aplicar uma norma jurídica senão à
ordem de coisas para a qual foi feita."
36. Acrescente-se, ademais, que, salvo melhor juízo, o órgão competente para baixar os
atos regulamentares visando à implementação dos dispositivos da Lei n° 9.421/97, no que concerne a toda
Justiça do Trabalho, é, sem dúvida, o Tribunal Superior do Trabalho - TST, conforme se conclui do
disposto no art. 19 do retro mencionado Diploma Legal, in verbis:
"Art. 19. Caberá ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Conselho
da Justiça Federal e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,no âmbito de suas
competências:

II — baixar os atos regulamentares previstos nesta Lei, bem como as instruções
necessárias à sua aplicação, buscando a uniformidade de critérios e procedimentos." (grifei)
37. Assim, acredito que, enquanto tal ato regulamentar de iniciativa exclusiva do Tribunal
Superior do Trabalho não for expedido, não se poderá exigir dos Tribunais Regionais do Trabalho
qualquer limitação, no que se refere à requisição de servidores com vínculo com a Administração Pública
para a ocupação de Funções Comissionadas compreendidas entre os níveis FC-1 a FC-06, junto àquelas
Cortes.
Nada obstante a Lei n° 9.607/96 não corresponder ao regulamento strictu sensu
previsto na Lei n° 9.421/96, a iniciativa do Projeto de Lei que resultou naquele Diploma Legal coube ao
Supremo Tribunal Federal, conforme o disposto no art. 96, inciso II, alínea "b", da Constituição Federal
de 1988, por envolver a criação de cargos e funções dos serviços auxiliares vinculados àquela Corte
Constitucional, que, por sua vez, optou por regulamentar a ocupação das FC's por lei em sentido formal.
Por derradeiro, manifesto-me de acordo com a proposta, efetuada pelo Ministério
Público, de encaminhamento de cópia de partes deste processo ao Procurador-Geral da República, para
que afira a conveniência de propor Ação Direta de Inconstitucionalidade contra os Atos GP n° 031, de
21.1.93, retificado pelo Ato GP n° 175, de 15.4.93, GP n° 222, de 17.5.93, e GP n° 246, 4.6.93, por
intermédio dos quais foram criadas 327 (trezentas e vinte e sete) gratificações de representação de
gabinete no âmbito do TRT/MS, em desacordo com a Constituição Federal/88.
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Ante todo o exposto, acolhendo, em parte, os pareceres da Unidade Técnica e do
Ministério Público, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação
deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1998

M os Vinicios 7ilaça
Mini stro-Rel tor

•

•

18
Min-mv_121\C:\Votos\40007194.doc

—44—

Tribunal de Contas da União

o tnit
DECISÃO N°

•

et •

Acuo*
(9.menao
•

518/98 - TCU - Plenário. - S3'236ta.çia 6°

Processo n° TC — 400.071/94-0
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame.
Recorrentes: Juiz Márcio Eurico Vitral Amaro (ex-Presidente) e Juiz Abdalla Jallad (Presidente)
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 24 Região (TRT/MS).
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça.
Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Walton Alencar Rodrigues
Unidade Técnica: 10' Secretaria de Controle Externo (10' SECEX)
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer dos presentes Pedidos de Reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial,
alterando o item 8.1.2. da Decisão n° 612/96-TCU-Plenário que passa a ter a seguinte redação:
"8.1.2. regularizar a situação dos servidores detentores das 185 (cento e oitenta e cinco) funções
comissionadas, legalmente constituídas, uma vez que as mesmas somente podem ser atribuídas aos
servidores ocupantes de cargo efetivo, consoante o disposto no inciso V do artigo 37 da Constituição
Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1996."
8.2. manter em seus exatos termos as demais determinações contidas na mencionada Decisão n°
612/96-TCU-Plenário e o Acórdão n° 157/96-TCU-Plenário;
8.3. enviar aos recorrentes cópias desta Decisão, acompanhadas do Relatório e Voto que a
fundamentam;
8.4. enviar à Procuradoria-Geral da República cópia desta Decisão, da Decisão n° 612/96-TCUPlenário, do Acórdão n° 157/96—TCU—Plenário e dos respectivos Relatórios e Votos, acompanhados do
Parecer do Representante do Ministério Público de fls. 95/98, para que afira a conveniência de propor
Ação Direta de Inconstitucionalidade contra os Atos GP n° 031, de 21.1.93, retificado pelo Ato GP n°
175, de 15.4.93, GP n° 222, de 17.5.93, e GP n° 246, 4.6.93, por intermédio dos quais foram criadas 327
(trezentas e vinte e sete) gratificações de representação de gabinete no âmbito do TRT/MS.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José
Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que alegou impedimento: Benjamin Zymler.
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GRUPO II- CLASSE 1- PLENÁRIO
TC n° 775.066/96-6
NATUREZA: Pedido de Reexame
ÓRGÃO: Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Governo do
Estado do Amapá
INTERESSADA: Arlete de Oliveira Ferreira
EMENTA: Relatório de Auditoria. Aplicação de multa em decorrência
de dispensa de licitação irregular. Pedido de Reexame do Acórdão n°
181/97 - Plenário. Conhecimento. Atribuições dos membros da
Comissão Permanente de Licitação dispostas no art. 51, da Lei n°
8.666/93. Responsabilidade descaracterizada. Insubsistência do
Acórdão recorrido. Ciência à interessada.

Em Sessão Plenária de 06.08.1997, este Tribunal, ao apreciar o Relatório de Auditoria
realizada na área de convênios da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Governo do Estado do
Amapá, resolveu aplicar multa à Sra. Arlete de Oliveira Ferreira, ex-Presidente da Comissão Permanente
de Licitação, em decorrência de promoção indevida de dispensa de licitação, inobservando estritamente os
termos do art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93.
Inconformada, aquela responsável interpõe "Pedido de Reconsideração" daquele Decisum
apresentando as seguintes alegações:
não era ordenadora de despesa, e sim, Presidente da Comissão Permanente de Licitação —
CPL;
- na condição de Presidente da CPL, cumpriu a determinação prevista no art. 26 da Lei n°
8.666/93, apresentando as justificativas à autoridade superior para ratificação;
a ratificação disposta na lei tem caráter homologatório; em consequência, a autoridade
superior, no caso, o Governador do Estado, seria responsável por todos os efeitos da adjudicação
decorrente;
em que pese a Unidade Técnica e o Ministério Público junto ao Tribunal terem se
manifestado pela co-responsabilidade do ex-Governador, o Acórdão assim não considerou,
descaracterizando a sua responsabilidade na questão;
- em nome do principio constitucional da isonomia, requer que lhe seja concedido o mesmo
tratamento: "não se pode, portanto, ofertar-se beneficio a um em detrimento de outro. Se o co-responsável
foi beneficiado, isentando-o da cominação da multa aplicada à outra, a ela deve ser assegurado o mesmo
direito" (sic), asseverou.
O analista instrutor do processo, no âmbito da 10' SECEX, inicialmente pondera que a peça
recursal deve ser acolhida como Pedido de Reexame, posto ser este o instrumento legal adequado para o
caso aqui apreciado.
Em seguida, após apresentar um histórico do processo, faz a seguinte análise, transcrita
parcialmente, das argumentações acostadas aos autos pela recorrente:
"14. Não merece guarida a tese sustentada pela recorrente. O Tribunal ao aplicar multa
aos jurisdicionados não se fundamenta na responsabilidade objetiva, mas, contrariamente, na
responsabilidade subjetiva dos agentes. Dai existirem decisões várias do Tribunal em que a autoridade
responsável pela homologação do processo licitatório ou pela ratificação da dispensa ou inexigibilidade
de licitação, em que pese a presença de vícios insanáveis nos respectivos certames, não são apenadas
com multa ou não têm suas contas julgadas como irregulares, levando-se em conta a peculiaridade de
cada situação e o nexo de causalidade.
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15. In casu, verifica-se que a Sra. Arlete de Oliveira Ferreira, na qualidade de Presidente
da Comissão de Licitação, a quem cabia a organização dos certames licitatórios, acompanhou a
proposição da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte, de efetivar, com base no inciso IV
do artigo 24 da Lei n° 8.666/93, a contratação de serviços de reprodução de material para curso de
atualização de professores, em circunstâncias que efetivamente não caracterizavam a situação de
emergência.
17. Conforme bem apontou a equipe responsável pela inspeção, houve, no caso sob
exame, flagrante ausência de planejamento proativo por parte da Administração, o que redundou, após a
aquiescência da Presidente da CPL, na aquisição de serviços sem o devido processo licitatório. Ademais,
contém o respectivo ato de dispensa ff 131 do volume principal) outros vícios insanáveis, tais como:
ausência da razão da escolha do fornecedor e da justificativa do preço (conforme estabelecem os incisos
II e III do parágrafo único do artigo 26 do supracitado diploma legal), além da ausência da própria
quantificação do serviço a ser executado. As disposições expressas em lei, bem como a própria
descaracterização da situação emergencial não poderiam deixar de ser observadas pela responsável pela
condução dos certames licitatórios.
Em conclusão, propõe, com a aquiescência da Secretária de Controle Externo, que se
conheça o pedido de reexame, para, no mérito, ser a ele negado provimento, mantendo-se os exatos
termos do Acórdão recorrido.
O Ministério Público apresentou parecer discordante do emitido pela Unidade Técnica nos
seguintes termos:
"A despeito da incorreta denominação da peça recursal, o Ministério Público manifestase pelo seu conhecimento, como Pedido de Reexame, em face do princípio da fungibilidade recursal e do
atendimento dos demais requisitos de admissibilidade.
Inicialmente é necessário observar que a recorrente desempenhava a função de Presidente
da Comissão Permanente de Licitação e o ato impugnado diz respeito à contratação sem licitação sob
alegação de situação emergencial (art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93), que, no entender deste Tribunal, não
restou caracterizada, tratando-se, na verdade, de ausência de planejamento.
Ora, como Presidente da Comissão de Licitação não cabia a ela a responsabilidade pelo
planejamento da execução das despesas, muito menos a incumbência de apresentar as justificativas para
a contratação com dispensa de licitação.
Nos termos do art. 51, caput, da Lei n° 8.666/93, a comissão permanente ou especial
ocupa-se exclusivamente do processamento e julgamento da habilitação preliminar, da inscrição em
registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, e das propostas dos licitantes.
Assim, apesar de a recorrente ter emitido pronunciamento favorável à compra, essa
manifestação, por não se inserir no rol de suas competências, não pode produzir conseqüências
jurídicas.
Se irregularidade houve na condução do processo de dispensa, deve ser atribuída à
Secretária de Estado da Educação, Cultura e Esporte, que solicitou a compra com dispensa de licitação
e apresentou justificativas da necessidade dessa providência, e ao Governador do Estado, que ratificou o
procedimento, como condição de eficácia dos atos, segundo estabelece o art. 26 da Lei n°8.666/93.
Desse modo, divergindo da unidade técnica, o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento do recurso e seu provimento, a fim de tornar insubsistente o Acórdão n° 181/97 Plenário."
É o Relatório.
VOTO
Registro, preliminarmente, que o recurso pode ser recebido como Pedido de Reexame por
preencher os requisitos de admissibilidade dispostos no art. 48 da Lei 8.443/92.
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De inicio, devo consignar minha concordância com o entendimento manifestado pelo
Ministério Público no que se refere à descaracterização da responsabilidade da Sra. Arlete de Oliveira
Ferreira, na qualidade de Presidente da Comissão Permanente de Licitação, ante o disposto no art. 51,
caput, da Lei n° 8.666/93.
Aquela responsável foi apenada com a multa prevista no inciso II, art.58, da Lei n°
8.443/92, em decorrência de contratação efetivada com dispensa indevida de licitação, usando como
fundamento inciso IV, art. 24 da Lei n° 8.666/93.
Consta dos autos que a Secretaria da Educação, Cultura e Esporte do Estado do Amapá, no
documento intitulado "Justificativa de Solicitação de Compras e Serviços n° 143/94", da Divisão de Apoio
Pedagógico, demonstrou a necessidade de se efetivar despesa no valor de R$ 32.550,00 em favor da firma
"Distribuidora Silva e Silva Ltda" como contrapartida pela impressão de documentos que seriam utilizados
em um curso de atualização de professores que teria início no dia 19.12.1994. Aquele setor, alegando não
haver tempo para a realização de qualquer procedimento licitatório, caracterizou com emergencial tal
aquisição com embasamento no art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93.
A ora recorrente, como Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL, manifestouse favoravelmente apondo "de acordo" no referido documento. Houve também, da mesma forma,
posteriormente, a ratificação do ato pelo Governador do Estado.
Ao analisar tais fatos, verifiquei que a justificativa foi apresentada à CPL somente em
30.11.94 (mesma data da sua assinatura pela Secretária de Educação). Considerando a hipótese, não
amparada legalmente, que a CPL teria a competência de autorizar ou não aquela solicitação, percebe-se
que não havia outra alternativa senão aprovar, sob pena de não efetivar-se o treinamento para os
professores, cuja inicio estava previsto para 19.12.94.
Cabe ressaltar que a Comissão Permanente de Licitação, presidida pela recorrente, era
responsável pelo processamento de todas as licitações da Administração Direta do Governo do Estado do
Amapá, tendo um escopo de trabalho bastante amplo, considerando as atribuições previstas na Lei n°
8.666/93. De fato, restou comprovado nos autos que não era da alçada daquela agente a previsão e o
planejamento tempestivos das necessidades de bens ou serviços de cada Secretaria do Estado, sendo esta
responsabilidade da competência dos respectivos titulares daquelas unidades.
Registro que a então Secretária de Estado da Educação, Cultura e Esporte não foi ouvida
nos autos em virtude de seu falecimento.
Assim, ante o exposto, Voto no sentido de que este Tribunal adote o Acórdão que submeto
à deliberação deste Plenário.

•
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 12 de agosto - de
1998.

HUMBERTI GUIMARÃES SOUT O..
nistro-Relator
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Pedido de Reexame
Excelentíssimo Senhor Ministro-Relator
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Trata-se de Pedido de Reexame interposto pela sra. Arlete de Oliveira Ferreira, visando
a reformar o Acórdão n° 181/97 — Plenário, que lhe aplicou a multa prevista no art. 58, II, da Lei
n° 8.443/92, no valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).
A despeito da incorreta denominação da peça recursal, o Ministério Público manifestase pelo seu conhecimento, como Pedido de Reexame, em face do princípio da fungibilidade
recursal e do atendimento dos demais requisitos de admissibilidade.
Inicialmente é necessário observar que a recorrente desempenhava a função de
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e o ato impugnado diz respeito à contratação
sem licitação sob alegação de situação emergencial (art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93), que, no
entender deste Tribunal, não restou caracterizada, tratando-se, na verdade, de ausência de
planejamento.
Ora, como Presidente da Comissão de Licitação não cabia a ela a responsabilidade pelo
planejamento da execução das despesas, muito menos a incumbência de apresentar as
justificativas para a contratação com dispensa de licitação.
Nos termos do art. 51, caput, da Lei n° 8.666/93, a comissão permanente ou especial
ocupa-se exclusivamente do processamento e julgamento da habilitação preliminar, da inscrição
em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, e das propostas dos licitantes.
Assim, apesar de a recorrente ter emitido pronunciamento favorável à compra, essa
manifestação, por não se inserir no rol de suas competências, não pode produzir conseqüências
jurídicas.
Se irregularidade houve na condução do processo de dispensa, deve ser atribuída à
Secretária de Estado da Educação, Cultura e Esporte, que solicitou a compra com dispensa de
licitação e apresentou justificativas da necessidade dessa providência, e ao Governador do Estado,
que ratificou o procedimento, como condição de eficácia dos atos, segundo estabelece o art. 26 da
Lei n° 8.666/93.
Desse modo, divergindo da unidade técnica, o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento do recurso e seu provimento, a fim de tornar insubsistente o Acórdão n° 181/97 —
Plenário.

Brasília-DF, 23 de Abril de 1998.
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Processo n°: 775.066/96-6
Classe de Assunto: 1— Pedido de Reexame
Interessado: Arlete de Oliveira Ferreira
Órgão: Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Governo do Estado do Amapá
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: Walton Alencar Rodrigues
Unidade Técnica: 10a Secretaria de Controle Externo
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria realizada na
Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte do Governo do Estado do Amapá,
Considerando que em Sessão Plenária de 06.08.1997, este Tribunal, ao apreciar o
Relatório de Auditoria realizada na área de convênios da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do
Governo do Estado do Amapá, resolveu, mediante Acórdão n°181/97, aplicar multa à Sra. Arlete de
Oliveira Ferreira, ex-Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em decorrência de promoção
indevida de dispensa de licitação, inobservando os exatos termos do art. 24, inciso IV, da Lei n° 8.666/93.
Considerando que, inconformada, aquela responsável interpõe pedido de reexame daquela
decisão;
Considerando que nos autos ficou descaracterizada a responsabilidade da recorrente;
Considerando a manifestação do Ministério Público no sentido de dar-se provimento ao
recurso.
Acordam os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária , em:
8.1. com fundamento no art. 48, Parágrafo único ,da Lei 8.443/92, conhecer do Pedido de Reexame
interposto pela Sra. Arlete de Oliveira Ferreira, ex-Presidente da Comissão Permanente de Licitação do
Governo do Estado do Amapá, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão n°
181/97-Plenário; e
8.2 dar ciência desta Decisão à interessada.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

RTO GUIMARÃES S UTO
Ministro-Relator

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

MIN-HGS-457/C:DOCUMENTOS/DOCS/77506696
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I - RELATÓRIO
GRUPO I - Classe II - Plenário
TC- 016.320/94-8
Natureza: Solicitação do Congresso Nacional
Entidade: Instituto de Resseguros do Brasil - IRB
Ementa: Auditoria Operacional realizada em atendimento à
solicitação do Congresso Nacional. Remessa dos resultados ao
órgão solicitante e ao IRB. Juntada às contas.

Cuidam os autos de relatório de auditoria operacional realizada em atendimento à
solicitação da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados no Instituto de Resseguros
do Brasil - IRB
Os trabalhos foram realizados em duas etapas: planejamento e execução da auditoria
operacional propriamente dita Cabe ressaltar que os trabalhos realizados foram além do requerido pelo
Congresso Nacional, sendo que as respostas aos quesitos específicos encaminhados pela Comissão
Fiscalizadora da Câmara dos Deputados fazem parte de anexo distinto, transcrito no final do presente
Relatório (item 12).
Para a consecução dos trabalhos foram visitados o Ministério da Fazenda, Congresso
Nacional, Universidade de São Paulo, Federação Nacional das Seguradoras Privadas e Fundação Getúlio
Vargas, nos termos previstos na fase de planejamento que antecedeu a auditoria (fls. 13/33)
As principais áreas escolhidas na fase de planejamento para serem auditadas foram a de
4
investimentos, subscrição de riscos, e regulação de sinistros e inspeção, por terem sido consideradas
fundamentais para o desempenho da entidade.

•

5
trabalhos

Passo a transcrever trechos do relatório da equipe, que melhor baliza as conclusões dos

"I-INTRODUÇÃO
1.1. CRIAÇÃO
Em 03.04.1939, através do Decreto-lei n° 1.186 foi criado o INSTITUTO DE
RESSEGUROS DO BRASIL - IRB, passando a operar efetivamente a partir de 03.04.40.
Dentro da política nacionalista do Estado Novo, o IRB foi criado com a finalidade de
estimular a atividade de seguros no Brasil, desenvolvendo e fortalecendo um mercado genuinamente
nacional, e de impedir a transferência de divisas para o exterior.
O Estado associou-se às seguradoras então existentes para formar o capital do IRB,
participando com 50% do mesmo em forma de ações. Os recursos governamentais originaram-se dos
antigos IAPs - Institutos de Aposentadoria e Pensão. Tais ações são chamadas tipo 'A', que hoje
pertencem ao INSS. Quanto às ações das seguradoras , as do tipo '13', foram as mesmas divididas
proporcionalmente ao capital próprio e ao volume de negócios efetuados por elas.
Por meio do Decreto-lei n° 73, de 21.11.66 (vol. I, fls. 01/11), foi regulamentado o Sistema
Nacional de Seguros Privados, que engloba, além do IRB, os seguintes órgãos: CNSP - Conselho
Nacional de Seguros Privados, SUSEP - Superintendência dos Seguros Privados, Seguradoras e
Corretores de Seguros, conforme figura a seguir:
1.2. ATUAÇÃO
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17. O Decreto-lei n° 73/66 definiu, também o objetivo do IRB, a saber:
Art. 42. O IRB tem afina/idade de regular o co-seguro, o resseguro e a retrocessão, bem como
promover o desenvolvimento das operações de seguro, segundo as diretrizes do (7NSP.
18. O citado Decreto-lei, no art. 44, estabelece, ainda, as competências do [RB na qualidade de
órgão regulador de co-seguro, resseguro e retrocessão, ipsis litteris:
a) elaborar e expedir normas reguladoras de co-seguro, resseguro e retrocessão;
h) aceitar o resseguro obrigatório e facultativo, do País e do exterior;
reter o resseguro aceito, na totalidade ou em parte;
promover a colocação, no exterior, de seguro, cuja aceitação não convenha aos interesses do
País ou que nele não encontre cobertura;
impor penalidade às Sociedades Seguradoras por infrações cometidas na qualidade de coseguradoras, resseguradoras ou retmcessionárias;
1) organizar e administrar consórcios, recebendo inclusive cessão integral de seguros;
procedei- à liquidação de sinistros, de conformidade com os critérios traçados pelas normas
de cada ramo de seguro;
distribuir pelas Sociedades a parte dos resseguros que não retiver e colocar no exterior as
responsabilidades excedentes da capacidade do mercado segurador interno, ou aquelas cuja
cobertura fora do País convenha aos interesses nacionais;
representar as retroces.sionária.s• nas liquidações de sinistros amigáveis ou judiciais;
1.3. FUNCIONAMENTO
19. O IRB funciona como um instrumento de fortalecimento dos negócios das seguradoras em
operação no país, em decorrência do seguinte mecanismo: cada seguradora tem um limite técnico, ou
seja, uma capacidade de aceitação de negócios ou subscrição de riscos, definida pelo seu capital, seu
patrimônio e suas reservas técnicas; os negócios que excedem à capacidade técnica das seguradoras são
passados para o IRB na forma de RESSEGURO. Destarte, o IRB entra no mercado absorvendo o que
exceder à capacidade técnica de aceitação de riscos de cada seguradora. Essa operação possibilita às
seguradoras aceitarem grandes negócios, ainda que seu limite técnico seja pequeno, o que propicia o
aumento da concorrência, pois as pequenas seguradoras podem entrar neste mercado tornando-o, pois,
competitivo. A atuação do IRB favorece, portanto, o surgimento e o crescimento de seguradoras.
20. Ao aceitar o resseguro o IRB poderá retê-lo integralmente ou não, pois da mesma forma que
as seguradoras, o IRB é limitado por sua capacidade técnica. Superada essa capacidade o IRB faria a
RETROCESSÃO, que significa a redistribuição entre as seguradoras do mercado nacional dos riscos
assumidos e, por conseguinte, dos respectivos prêmios. É nessa fase que percebemos a importância do
IRB para o mercado segurador nacional, pois ele pulveriza os riscos permitindo o crescimento de todas
as seguradoras, possibilitando, igualmente, a distribuição do valor dos respectivos prêmios.
21. O mercado nacional como um todo também possui sua capacidade técnica, que, se
extrapolada, o excedente de responsabilidade pelo risco será repassado ao exterior pelo IRB.
22. Outra opção de que poderia dispor o IRB ao exaurir seu limite técnico e o do mercado
interno seria o repasse do excedente ao Tesouro Nacional, ou seja, a subscrição de riscos com a
garantia do Governo Federal. Por razões estratégicas e/ou econômicas, a Empresa poderia repassar os
riscos e seus respectivos prêmios para o Governo, em vez de colocá-los no exterior. Desde 1992, por
decisão da Diretoria do IRB, foram suspensas as colocações de responsabilidades a cargo da Garantia
do Governo Federal - GGF.
23. Ressalte-se, ainda, que as seguradoras, além do resseguro, possuem outra opção de aceitar
negócios acima da sua capacidade técnica, o que se constitui no mecanismo do CO-SEGURO. Por este
processo, a seguradora associa-se a outras e divide com elas os riscos e prêmios. Todavia, esse
mecanismo, sob o aspecto econômico, pode ser desvantajoso, vez que a seguradora líder estaria
passando às suas concorrentes informações sobre sua clientela, principalmente em se tratando de
pequenas seguradoras. Nesse sentido, o co-seguro só seria vantajoso dentro de um mesmo grupo de
seguradoras (uma seguradora líder e várias afiliadas).
2
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25. Em suma, verifica-se que o [RB está para o mercado segurador nacional, assim como o Banco
Central está para o sistema bancário. Pode-se resumir sua atuação em três planos: a) FINACEIRO,
incrementando a liquidez do sistema; b) OPERACIONAL, promovendo o pleno aproveitamento da
capacidade de retenção do mercado de seguros nacional; c) SOCIAL, administrando os seguros
deficitários, mas de interesse social para o País.
1.4. SITUAÇÃO ATUAL
26. O IRB enfrenta um cenário de mudanças no mercado de seguro nacional, devido aos
seguintes fatores:
regime de livre negociação das tarifas entre as Sociedades Seguradoras e o IRB, conforme
estabelecido no art. 6° do Decreto n° 605, de 17.06.92 (vol. I, fl. 13);
iminente quebra do monopólio: por força do art. 192, inc. II da Constituição Federal, o IRB
seria o Órgão Oficial Ressegurador do País, detendo de direito o monopólio de resseguros; tal
monopólio seria quebrado em função da Emenda Constitucional n° 48 de 1995, já aprovada na Câmara
dos Deputados, que ao introduzir a palavra RESSEGURO no inc. II do art. 192 da Constituição
Federal, abriu a possibilidade de que empresas privadas possam também exercer a atividade de
resseguro; é mister esclarecer, todavia, que a forma como vai ser reestruturado o sistema de seguros
privados nacional deve ser objeto de lei complementar que regulará o Sistema Financeiro Nacional,
segundo os parâmetros do art. 192 da Carta Magna.
27. Em vista disso, a direção da Empresa vem adotando uma série de medidas visando prepará-la
para um cenário de competição de mercado, dentre as quais destacam-se:
a implantação de um Plano de Afastamento Voluntário, que contou com a adesão de 50,37%
do corpo funcional que deverá passar de 1.217 (outubro/95) para 604 funcionários em outubro/96,
quando todos os que aderiram estarão desligados do quadro de pessoal do IRB;
reordenamento da estrutura organizacional, procurando-se dar maior ênfase à área de
comercialização da Empresa, da qual destacam-se as seguintes medidas:
desativação das inspetorias regionais nos estados do Ceará, Pernambuco, Bahia e Paraná.
elevação do statu.s. da Superintendência Comercial do IRB em São Paulo, passando a ser
responsável pelo setor que responde por mais de 50% dos negócios do IRB, o Departamento de
Incêndio, Lucros Cessantes, Riscos de Engenharia e Operações Diversas - DEINC.
contratação da Fundação Getúlio Vargas - FGV para desenvolver e implantar um novo
modelo de organização interna do IRB, visando transformá-lo numa empresa capaz de operar
lucrativamente num ambiente de mercado competitivo;
28. A atual estrutura organizacional do IRB (vol. I, fls. 15/32 ) deverá, pois, ser modificada em
função do que vier a ser adotado após a conclusão dos trabalhos da FGV.
1.5. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
29. Durante seus 57 anos de existência o IRB apresentou prejuízo somente no exercício de 1994,
devido basicamente à conjugação dos seguintes fatores: a) aumento das despesas administrativas; b)
fraco desempenho operacional; c) fraco resultado financeiro, ocasionado pela desvalorização do
dólar frente à moeda nacional, pois 71% da carteira de investimentos do Órgão encontrava-se em
moeda estrangeira. No ano de 1995 a Empresa apresentou resultado superavitário novamente.
30. Os dois itens que mais interferem na performance do IRB são o Resultado Operacional e o
Resultado Financeiro. O Resultado Operacional obtém-se subtraindo-se dos prêmios ganhos as
despesas com sinistros e com comercialização. O Resultado Financeiro representa o lucro líquido
advindo das inversões financeiras.
31. No tabela abaixo dispomos os valores das citadas variáveis nos últimos quatro anos (19911995):

3
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IRB - RESULTADO OPERACIONAL E FINANCEIRO - 1991/95
ANO

OPERACIONAL

FINANCEIRO

1991

(11.750,00)

361.903,00

1992

295.629,00

(61.835,00)

1993

(288.959,00)

483.011,00

1994

130 560,00

(54.700,00)

1995

231.285,00

37.405,00

34)
Fonte: IRB/Diretoria Financeira (vol.
OBS: - valores em milhares de reais de 31.12.95; - valores entre parêntesis representam resultado negativo

1.6. PRINCIPAIS ÁREAS AUDITADAS
Conforme levantamento preliminar à execução desta auditoria (fls. 24/25), selecionamos as
áreas a serem auditadas levando em consideração sua relevância para o resultado da Empresa e a
vinculação com os diversos problemas identificados na fase de planejamento.
As áreas fundamentais são aquelas que envolvem o ingresso de recursos mediante a
subscrição de riscos (recebimento dos prêmios de resseguro) e as inversões financeiras e o desembolso
de recursos em função da ocorrência de sinistros e as aplicações oriundas das operações da Empresa.
Nesse sentido os trabalhos de execução concentraram-se nos setores do IRB ligados às citadas áreas,
que são:
1.6.1. Subscrição de Riscos
Essa atividade está concentrada no DEINC, departamento responsável por mais de 50% do
resultado operacional do IRB.
A subscrição de risco é operacionalizada nas divisões de Subscrição de Contratos (DICON) e
Subscrição de Facultativos (DIFAC).
O objeto dos contratos de resseguro é a responsabilidade da seguradora cedente em
contratos de seguro. Há, pois, duas formas de contratar resseguro (subscrever riscos): a) modo
facultativo ou avulso, em que o resseguro é negociado avulsamente, caso a caso, individualmente; em
geral, cada operação diz respeito a um risco individual, ou a um conjunto de riscos de um mesmo
segurado; b) modo (por contrato) automático e obrigatório, em que ressegurado e ressegurador
acordam termos e condições de resseguro para todo um conjunto de riscos que tiverem determinadas
características; isto é, o ressegurador não tem que ser, necessariamente, informado previamente de cada
risco a ser coberto; o ressegurador também se obriga a aceitar todos os riscos com as características
descritas que vierem a existir durante a vigência do acordo contratado.
1.6.2. - Regulação de Sinistros e Inspeção
Essas áreas são de competência do DERIS (Departamento de Riscos e Sinistros), que é
basicamente um departamento prestador de serviços aos demais departamentos operacionais. Na
ocorrência de sinistros, seu pagamento (liquidação) está condicionado à apuração da causa e do efetivo
prejuízo (regulação), em contraposição às condições estabelecidas no contrato de seguro/resseguro. A
inspeção de risco é atividade precedente à subscrição. As inspeções de sociedades visam averiguar,
basicamente, se as mesmas estão repassando corretamente os prêmios de resseguro ao IRB.
1.6.3. - Investimentos
4
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38. Os investimentos do IRB são processados pela Divisão de Investimentos (DINVE),
subordinada ao Departamento Financeiro (DEFIN) que, por sua vez, está ligado à Diretoria Financeira
(DIRFI).
A DINVE tem a função de administrar a carteira de investimentos da Empresa, fazendo
estudos e propostas a serem submetidos à Administração Superior, a quem de fato cabe a tomada de
decisão, segundo a política de investimentos por ela traçada.
Consignadas essas informações, impende acrescentar que diante das mudanças em curso na
Empresa, o Programa de Auditoria, tal qual fora traçado no Relatório de Planejamento (fls. 25/33) teve
que sofrer modificações para que a execução dos trabalhos corresse em sintonia com a situação de
peculiaridade por que passa a Empresa.
41 Em cada setor auditado a Equipe procurou identificar os problemas que estariam
prejudicando a eficiência e a eficácia, não só do mesmo, isoladamente, mas do IRB como um todo,
dentro de uma visão sistêmica da auditoria operacional, sem, entretanto, desconsiderar os casos
específicos.
42. Para evitar a perda de objetividade do relatório, a Equipe, embora tenha realizado um
extenso trabalho de campo , decidiu consignar apenas as situações consideradas mais relevantes ou
passíveis de ensejarem manifestação dessa Corte."

•

Antes de adentrar no mérito das áreas escolhidas, a equipe destaca algumas medidas
6.
adotadas pela entidade com reflexos negativos sobre sua atuação, quais sejam:
- adoção de Plano de Afastamento Voluntário, o qual não contou com planejamento de
forma a não permitir que as atividades das diversas áreas sofressem solução de continuidade, encontrandose o IRB atualmente diante de uma situação de completa carência de pessoal em determinadas áreas, como
a de auditoria interna, por exemplo;
- contratação da Fundação Getúlio Vargas para desenvolver e implantar um novo modelo
de organização interna objetivando transformá-lo numa empresa capaz de operar lucrativamente num
mercado competitivo;
ausência de um planejamento estratégico, tendo o IRB alegado que não o adotou em face
da expectativa de mudança no cenário de resseguro; e
problemas na área de informática relativos a equipamentos obsoletos e falta de política
estratégica decorrentes de descontinuidade de ação dos dirigentes.
7

11

Relativamente às áreas selecionadas, registra, em síntese, o que segue.

No concernente à área de investimentos do IRB, considerada estratégica pela equipe em
8.
função do peso que representa o resultado financeiro no desempenho global da entidade e do expressivo
volume de recursos administrados, o qual alcançava US$1.156 mil, foi ressaltado pela equipe como
entraves ao seu funcionamento:
o enfraquecimento do poder decisório da área responsável pela administração dos
investimentos, incluindo a importante tarefa de análise;
o reduzido número de técnicos desempenhando a estratégica tarefa de análise de
investimentos;
a política de investimentos da empresa não se constitui numa peça de gerenciamento das
carteiras - não há um acompanhamento da política com o cuidado de se justificar tecnicamente as suas
possíveis digressões, nem uma análise a posteriori objetivando avaliar o resultado das aplicações,
comparando-as com outras alternativas; e
os técnicos responsáveis pela análise de investimentos não dispõem de regular treinamento
condizente com a necessidade de se manterem atualizados e bem informados, demandada pelo mercado
financeiro, com casos de situação em que o Departamento responsável dispõe de um software avançado
5
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que permite a realização de análises financeiras em prospectiva, mas que está sendo subutilizado por falta
de treinamento do pessoal para operá-lo
9
Quanto à área de subscrição de risco, que se constitui na atividade-fim da empresa, e que
consiste na aceitação do negócio ou do risco, foi detectado:
carência de recursos humanos o que prejudica a formalização de negócios, em razão da
demora nas respostas a um pedido de mercado, principalmente após a implantação do PAV;
ausência de uma política de propaganda e marketing;
falta de programas de informática desenvolvidos especificamente para a comercialização,
ausência de uma estratégia clara de trabalho único para toda a instituição (diretrizes e
metas), e
não há sinergismo entre os diversos departamentos da empresa, fazendo com que um
projeto desenvolvido num departamento não seja de conhecimento de outro, permitindo a situação em que
uma área possa estar levando a efeito uma política de comercialização diferente de outras, o que
confundiria o próprio cliente
10.
Na área de Regulação e Inspeção, ressaltou-se que a atividade precede a aceitação do
negócio, e consiste: na análise da suscetibilidade de ocorrência de sinistro quanto ao objeto de resseguro
bem como a adequação da cobertura e taxas a serem oferecidas; na apuração das causas e prejuízos
fixando a indenização devida; e na realização de inspeção nas sociedades seguradoras para verificar se o
resseguro está sendo corretamente cedido ao IRB. Quanto a esses aspectos, observa a equipe que:
as atividades de regulação e inspeção estão praticamente sendo desativadas, já que a
atenção da Diretoria tem se voltado para a área de subscrição de risco (comercialização), regulando apenas
os casos em que a participação do resseguro no negócio é alta, quando há suspeita de fraudes ou verificase que a seguradora não tem cabedal para regular. Sublinharam, também, que num mercado de quebra de
monopólio, não faz sentido a inspeção do IRE nas sociedades seguradoras, já que existindo liberdade para
escolher o ressegurador, a seguradora não se sujeitará a tal fiscalização;
ponderam, porém, que a Diretoria deve cercar-se de cuidados na reestruturação que
pretende implementar, com intuito de evitar a desestruturação total de áreas como a de regulação de
sinistros e inspeção de riscos, "pois mesmo num ambiente competitivo, onde os esforços estão centrados
na comercialização, uma empresa resseguradora não pode operar eficientemente sem um setor de sinistro
forte', já que indiretamente essas atividades contribuem para o resultado operacional, sendo que um
mínimo de regulação e inspeção deve ser mantido para se evitar o prêmio pelo prêmio, já que o
fechamento de negócios sem a preocupação com a sua retaguarda pode levar a empresa a subscrever
riscos e incorrer em grandes prejuízos. Na análise empreendida nos processo do departamento
responsável, constatou-se que os serviços de regulação e inspeção são realizados diligentemente,
cumprindo-se a contento a tarefa básica de evitar pagamentos indevidos de sinistros.
11.

Em conclusão, registram que:
"159. Durante os seus 57 anos de existência o IRB provou, a exemplo de outras empresas do
setor público, como a Petrobrás, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, só para citar algumas, que a
participação do Governo na esfera de negócios privados foi benéfica para o país, bem como para o
próprio setor.
O IRB formou profissionais de gabarito incomensurável na área de resseguro. Foi, também,
a peça capital no desenvolvimento do maior e mais bem diversificado e organizado mercado de seguros
da América Latina, viabilizando sua estrutura nos moldes como se encontra hoje.
O mercado segurador nacional, no qual operam cerca de 130 seguradoras, é forte e deve
isso, em parte, ao Estado, que, por intermédio do IRB, fê-lo assim.
6
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Seja qual for o destino a ser dado ao IRB (privatização, extinção, liquidação ou manutenção
em condições competitivas), temos como louváveis as medidas de reestruturação em curso na
Empresa, as quais poderão evitar um impacto negativo, vez que as tendências para a desregulamentação
e abertura do mercado são iminentes.
Em que pese não depender o IRB de recursos da União, deve ele - mormente agora com o
advento da política de retirada do Estado da economia - repensar seu papel como Órgão Oficial
Ressegurador, procurando se modernizar ante a virtual existência de mercado de resseguro aberto e
competitivo.
Essa auditoria operacional logrou conhecer e reconhecer no IRB e no seu dedicado corpo
de funcionários, a importância para o país.
As falhas encontradas não devem ser atribuídas aos funcionários, tampouco aos gerentes de
segundo escalão. Elas estão relacionadas com a Administração Superior, por problemas de rotatividade,
centralismo, descontinuidade e, principalmente, ausência de planejamento e de critérios técnicos que
precedessem suas decisões. Tais óbices estão relatados nesta peça e, em parte, resumidos no quadro de
ocorrências abaixo:
QUADRO DE OCORRÊNCIAS/CAUSAS/EFEITOS/SOLUÇÕES

Ocorrência(s):
- desestruturação da Auditoria Interna
Causa(s):
- implantação do PAV sem critérios prévios que considerassem aspectos qualitativos
adesão do pessoal, bem como a possibilidade de descontinuidade dos serviços

na

Efeito(s):
- elaboração do Plano Anual da Auditoria Interna para 1996 restritivo e inconsistente
com o efetivo número de auditores,
- fragilidade do sistema de controle,
- impossibilidade de se exercer um efetivo controle interno sobre as atividades da
Empresa
Solução(ões):
- seleção imediata de técnicos com perfil de auditores.

Ocorrência(s):
setores trabalhando sem objetivos mensuráveis a serem perseguidos,
- gerentes sem uma visão corporativa/sinérgica capaz de conduzi-los à maximização
dos recursos na Empresa, a partir da performance do seu setor combinada com os
outros
Causa(s):
inexistência de objetivos e metas no âmbito da Diretoria Plena do IRB, que oriente as
ações gerenciais, desde o mais alto até o mais baixo nível hierárquico
centralismo das decisões no âmbito da Diretoria;
inexistência de canais formais de interação entre a Diretoria e os gerentes e entre os
mesmos
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Efeito(s):
- falta de entrosamento entre os setores administrativos e operacionais da Empresa,
- dificuldades de estabelecimento de parâmetros que possibilitem a medição da
performance de cada setor.
- funcionários desmotivados e sem o conhecimento da importância do seu trabalho
para o resultado da Empresa,
- adoção de procedimentos diferenciados em setores que prestam serviços da mesma
natureza, confundindo o cliente
Solução(ões):
- definição pela Diretoria do IRB de um planejamento estratégico para o mesmo,
onde se definam as metas que cada setor deverá perseguir.
- adoção em cada setor do IRB da técnica do `Gerenciamento por Diretrizes',
- criação de um Fórum Permanente de Dirigentes, envolvendo todos os gerentes em
nível de Departamento e afins, com a finalidade, entre outras, de discutir e implementar
as políticas da empresa, bem como a responsabilidade de cada setor na consecução dos
objetivos ali preestabelecidos

Ocorrência(s):
- sistemas de sqftwares e hardwares obsoletos,
- baixo grau de informatização,
- sistema de informática centrado nas demandas feitas pelos usuários e não nos
produtos
Causa(s):
- inexistência de um Plano Diretor de Informática;
- alta rotatividade dos dirigentes,
- descontinuidade das políticas para o setor de informática,
- centralismo da Diretoria das decisões afetas à área de informática
Efeito(s):
- inexistência de bancos de dados inteiramente informatizados,
- contratação direta de empresas prestadoras de serviços de informática,
- deficiência nos sistemas de controle e processamento do resseguro;
- lentidão no atendimento ao mercado
Solução(ões):
- informatização total do IRB,
.
- definição de um Plano Diretor de Informática,
- instituição de um programa de treinamento em informática para todo o corpo de
funcionários, priorizando-se a área operacional (comercialização/subscrição de riscos),

Ocorrência(s):
enfraquecimento do poder decisório da área responsável pela análise e administração
dos investimentos;
reduzido número de técnicos desempenhando a estratégica tarefa de análise de
investimentos;

8
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•

- a Política de Investimentos da Empresa não se constitui num instrumento de
gerenciamento das carteiras.
Causa(s):
- implantação do PAV sem critérios prévios que considerassem aspectos qualitativos
adesão do pessoal, bem como a possibilidade de descontinuidade dos serviços,
- centralização das decisões no âmbito da Diretoria,

na

Efeito(s):
- aplicações realizadas sem a garantia do tripé SEGURANÇA, LIQUIDEZ e
RENTABILIDADE

•

Solução(ões):
- criação de um mecanismo legal que faça "com que a Política de Investimentos seja
elaborada a partir de análises técnicas e que a mudança de rumo, caso ocorra, seja
pela
precedida de . justificativas igualmente técnicas, devendo o processo ser analisado
área que cuida da administração dos investimentos, cientificando-se tempestivamente os
órgãos superiores da Empresa, Diretoria Plena, Conselho Técnico e Conselho Fiscal.

Ocorrência(s):
- inexistência de uma política de propaganda e marketing
Causa(s):
- restrições orçamentárias governamentais para esse tipo de gasto;
- falta de iniciativa da Diretoria para a definição de tal política.
Efeito(s):
o IRB é uma Empresa Pública sempre relegada a segundo plano pelas autoridades que
realmente decidem o seu destino,
- o IRB só é conhecido no mercado de seguros e, mesmo assim, pouco se conhece acerca
das suas atividades, bem como da sua importância para o pais e para o desenvolvimento e
consolidação do mercado de seguros nacional;
- a sociedade, o Congresso Nacional e muitos setores do Governo desconhecem a
existência do IRB
-

•

Solução(ões):
o Ministério da Fazenda deve diminuir as restrições orçamentárias em relação a gastos
com propaganda e inarketing nas empresas públicas,
- a Diretoria do IRB deve implantar imediatamente um Plano de Propaganda e Marketing
-

166. Destarte, sugere esta Equipe de Auditoria que o Egrégio Tribunal de Contas da União
determine:
I) ao Instituto de Resseguros do Brasil - IRB a adoção de providências no sentido de:
elaborar diagnóstico com vistas á identificação das carências de pessoal no âmbito das esferas
administrativa e operacional da Empresa, promovendo os remanejamentos pertinentes, no sentido de
dotar as respectivas unidades de contingente mínimo necessário, atentando-se para as especializações
técnico-profissionais exigidas;
elaborar um Plano de Metas a ser cumprido pela Empresa, com vistas ao estabelecimento de
diretrizes, programas e objetivos, sintonizados com sua missão institucional;
9
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observar, quanto à política de investimentos, as sugestões constantes das análises e
justificativas consignadas nos relatórios e pareceres elaborados pelas respectivas áreas técnicas,
objetivando a maximização de resultados no que se refere à conjugação dos fatores referentes à
rentabilidade, segurança e liquidez;
adotar como parâmetro, para efeito de período máximo de concessão de retroatividade nas
operações de resseguro, o prazo previsto para sua manifestação quanto à aceitação ou recusa da
proposta de subscrição, conforme definido nas respectivas Normas Específicas de cada ramo,
realizar estudos visando o estabelecimento de uma política de publicidade, propaganda e
markeimg, como forma de, além de outros aspectos, difundir sua imagem e suas atividades
operacionais,
O implantar um programa objetivando o inter-relacionamento gerencial, com vistas a propiciar a
discussão dos assuntos em andamento na Empresa, a implementação de suas políticas e a integração
dos setores técnicos e afins e a Administração Superior do Instituto, subsidiando-a quando da tomada
de decisões,
g) oferecer programas de treinamento a seus servidores, dotando-lhes de capacitação técnicoprofissional condizente com a necessidade demandada pelo mercado atual, e
h) implantar um Plano Diretor de Informática que oriente as ações de curto, médio e longo
prazos do setor, visando minimizar/superar as deficiências vivenciadas por seus diversos órgãos
operacionais e dar celeridade no tocante às medidas ora em curso, relativamente à área de informática,
II) o encaminhamento de cópia do Relatório, Voto e Decisão que vierem a ser adotados no
presente processo.
à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, responsável pela solicitação
dos trabalhos,
aos Excelentíssimos Senhores Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados,
para o encaminhamento que entenderem oportuno, no âmbito de suas respectivas competências, no
sentido de subsidiar aquelas Casas quanto às propostas de alteração do inciso II do art.192 da
Constituição Federal, atualmente em discussão;
ao Excelentíssimo Sr Ministro da Fazenda para conhecimento e adoção das providências
cabíveis; e
à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda, solicitando-lhe que, por ocasião
do exame das contas do IRB relativas ao exercício de 1996, consigne no respectivo Relatório
informações acerca das medidas implementadas pela Empresa em cumprimento às determinações que
vierem a ser aprovadas neste processo, verificando ainda:
as modificações porventura introduzidas, bem como suas conseqüências, em função das
propostas de reestruturação do Instituto, tal como sugeridas pela Fundação Getúlio Vargas; e
de forma crítica, o processo de terceirização global da informática, a condução de sua
política e a eficácia/eficiência quanto ao uso dos novos equipamentos de processamentos de dados.
III) a juntada do presente processo às contas do Instituto de Resseguros do Brasil relativas ao
exercício de 1996, para subsidiar a análise das mesmas "
No que toca aos quesitos enviados pelo Congresso Nacional, transcrevo abaixo as
12
informações colhidas pela equipe.
"ANEXO AO RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE AUDITORIA OPERACIONAL
NO INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL
Ao solicitar Auditoria Operacional no IRB (conforme Oficio. n° P 062/94), o presidente da
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, requereu prioridade para investigar
em profundidade as condições em que vem operando o IRB, se assumindo sozinho todos os riscos
do resseguro no Brasil, uma vez que não detém mais tal monopólio há quase três anos e, em caso
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de prejuízo, o Tesouro Nacional arcaria com as conseqüências (...) ,pedindo ênfase para os
seguintes pontos:
à fiscalização do IRB pelo Conselho Nacional de Seguros Privados-CNSP e pela
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP;
ao relacionamento do IRB com o Fundo de Pensão de seus funcionários;
à verificação da participação do IRB na operação de financiamento das obras
executadas pela Mendes Júnior, por intermédio de sua subsidiária MJICO, no Iraque, em
especial diante das apurações realizadas pela CPI do Orçamento envolvendo a ação deletéria de
grandes empreiteiras do País. (fl. 02 - TC 016.320-94-8).
Relatando o citado TC, o ilustre Min. Bento José Bugarin , endossa os aludidos pontos,
ressaltados no pedido de auditoria da CFT/CD, acrescentando àquele rol de prioridades a análise da
atuação daquela entidade, da alocação dos recursos por ela recebidos do Tesouro Nacional das
condições de assunção dos riscos de resseguros (fl. 07).
Em atenção às questões acima levantadas, esta Equipe nos trabalhos de Levantamento Preliminar
à Auditoria Operacional deu ênfase às mesmas e, desde logo, tem a informar o seguinte:
1. QUANTO AO MONOPÓLIO EXERCIDO PELO IRB
Por força do art. 192, inc. II da Constituição Federal, o IRB seria o Órgão Oficial Ressegurador
do Pais, detendo de direito o monopólio de resseguros, vez que não há autorização legal para outras
empresas resseguradoras operarem no País. Assim sendo, as seguradoras que desejam fazer o resseguro
só dispõem do IRB como opção. Entretanto, do ponto de vista econômico, esse monopólio não se
configuraria, visto que o IRB retém menos que 10% do total de seguros do País, em decorrência: do
aumento da capacidade própria de retenção das seguradoras, do aumento da concorrência entre elas;
do incremento do co-seguro, e da liberdade de negociação entre as seguradoras e o ressegurador
(conforme estabelece o Dec. 605/92).
RISCOS ASSUMIDOS EM NOME DO TESOURO NACIONAL
O IRB não está, atualmente, assumindo riscos em nome do Tesouro Nacional, pois o mecanismo
que possibilitava essa operação, o EURE (Excedente Único de Riscos Extraordinários), está
desativado.
A aceitação de riscos pelo IRB se dá com base em sua capacidade técnica própria somada à das
seguradoras nacionais (via retrocessão) e dos resseguradores externos (mediante a colocação de riscos
no mercado externo)
RECURSOS EVENTUALMENTE RECEBIDOS DO TESOURO
A Empresa não recebe recursos do Tesouro Nacional, conforme informado pelo Diretor
Financeiro da Entidade e corroborado pela análise do Plano de Dispêndios Globais para os exercícios
de 1994/1995.
CONDIÇÕES DE ASSUNÇÃO DOS RISCOS DE RESSEGUROS
A assunção dos riscos de resseguros é feita em conformidade com as chamadas Normas Gerais de
Resseguro e Retrocessão (NGRRs) e Normas Específicas de Resseguro e Retrocessão (NERRs).
Além das normas definidas pela própria Empresa, faz-se também a análise da sinistralidade do
risco que, por sua vez, pode ser verificada por meio da regulação de sinistros e da inspeção de riscos .
Ressalte-se, outrossim, que no plano de execução desta Auditoria, está contemplada a questão
das condições de assunção dos riscos de resseguros, bem como a regulação de sinistros e inspeções
(vide Programa de Auditoria, item IV).
FISCALIZAÇÃO DO IRB PELA SUSEP E PELO CNSP
A SUSEP é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo DL n° 73/66, a quem
compete: a fiscalização das sociedades seguradoras; a expedição de instruções relativas à
regulamentação das operações de seguro; o processamento de autorização de funcionamento das
seguradoras, encaminhando-a ao CNSP.
Depreende-se, pois, que à essa Autarquia não cabe a fisfialização do 111B.
11
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Quanto ao CNSP, trata-se de um órgão superior colegiado, igualmente criado pelo aludido Dec.
Lei, presidido pelo Ministro da Fazenda e composto, ainda, pelos titulares das seguintes entidades:
SUSEP, IRB, BACEN, CEF , Conselho Nacional de Defesa do Consumidor (CNDC/MJ). Participam,
também, 4 representantes da iniciativa privada, nomeados pelo Presidente da República. Cumpre a esse
Colegiado fixar as características gerais dos contratos de seguros, delimitar o capital do IRB,
estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro e decidir sobre a assunção de riscos
catastróficos e excepcionais pelo Governo Federal, por intermédio do [RB. Conclui-se, pois, que ao
CNSP não cabe a fiscalização do IRB
Tais informações foram corroboradas em entrevista desta Equipe com o Superintendente da
SUSEP.
Informe-se, outrossim, que, conforme Programa de Auditoria, esta Equipe deverá visitar o
Ministério da Fazenda para obter maiores informações sobre o acompanhamento das atividades
operacionais do IRB por aquela Pasta.
6. PARTICIPAÇÃO DO IRB NO FINANCIAMENTO DE OBRAS EXECUTADAS PELA
EMPRESA MJICO, SUBSIDIÁRIA DA EMPREITEIRA MENDES JÚNIOR
A operação iniciou-se com a concessão de crédito à exportação pelo BANCO DO BRASIL SA
(BB) à construtora MENDES JÚNIOR SA (MJ) e sua subsidiária a MENDES JÚNIOR
para financiamento de capital de giro destinado à exportação
INTERNATIONAL COMPAIVY -( MIICO)
de serviços ao IRAQUE.
IRB entrou na operação concedendo, em nome do Governo Federal, uma cobertura à MJICO
, na forma de seguro de crédito à exportação , no valor de US$ 80 milhões, conforme consta do
Processo DECEG 1.254 de 03.09.79.
seguro foi uma condição imposta pelo BB (via a extinta CACEX - Carteira de Comércio
Exterior) para a liberação do financiamento.
O contrato de seguro foi firmado em 10.04.80, através do Certificado n° 172 (seguro de crédito
à exportação) .
Posteriormente em 06.06.86, o BB transformou aquela operação em um contrato de SALE AND
LEASE BACK, ou seja, as máquinas e equipamentos da MJ foram vendidos ao BB, sendo em seguida
arrendados à MJ, que os manteve no IRAQUE durante a execução das suas obras. Essa operação
também ficou segurada pelo IRB por meio do Aditivo 10/84-05 ao aludido Certificado.
Com o deflagramento da Guerra do Golfo (conflito envolvendo o IRAQUE, o KWAIT e os
EUA), o Governo Iraquiano confiscou as citadas máquinas e equipamentos.
A MJ dirigiu-se, então, ao BB, alegando que não estava obrigada a pagar a dívida original, em
função das conseqüências da Guerra, pois o Contrato com o IRB garantiria tais riscos políticos.
O IRB, por sua vez, alega que nas condições do Contrato não haveria razão para a reclamação do
sinistro, visto que o garantido (MJ) estava inadimplente para com o BB desde 29.04.87, data anterior,
portanto, ao início da Guerra.
Em suma, entende o IRB que as razões enunciadas pela MJ para deixar de honrar os
compromissos do financiamento junto ao BB não configuraria, per se, o sinistro, ou seja, o objeto da
cobertura era o inadimplemento da Construtora para com o Banco, que vinha ocorrendo independente
da Guerra.
De acordo com o oficio PRESI 92-883, o BB em esclarecimentos à Procuradoria Geral da
República (PGR), informou que: a) formulou protesto judicial na 26 Vara Cível do RJ, visando à
interrupção do prazo prescricional de 2 anos contra o 'RB; b) propôs ao então Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento (MEFP) a formação de um grupo de trabalho composto por representantes do
MEFP, Ministério das Relações Exteriores, BACEN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
e do próprio BB para analisar a questão, mormente o risco que deveria ser assumido pelo IRB.
Conforme se conclui do oficio PRESI 202 de 05.10.94 do IRB à PGR, existiria um Relatório
final sobre a questão, na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda.
12
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A análise dos recentes despachos exarados no Processo DECEG 1.254/79 leva-nos à conclusão
de que, até o momento, não houve desembolso de recursos pelo IRB na operação descrita.
7. RELACIONAMENTO DO IRB COM O FUNDO DE PENSÃO DOS SEUS
FUNCIONÁRIOS (PREVIRB)
A Fundação de Previdência dos Servidores do [RB (PREVIRB) é uma entidade fechada de
previdência privada (EFPP), restrita aos servidores do órgão patrocinador (IRB). Essa Fundação foi
constituída em 14.11.77 com o objetivo de melhorar e/ou complementar a aposentadoria dos servidores
do IRB, além de assegurar, em caso de morte, o pagamento de pecúlio e de melhoria de pensão
concedidos a seus beneficiários.
Em 31.12.94 a PREVIRB contava com 2.050 segurados contribuintes, sendo 1.254 ativos e 796
inativos. Do total de contribuintes, os admitidos no IRB até 31.12.68 , que somam 677, fazem jus
apenas ao beneficio de complementação de aposentadoria, enquanto os demais têm direito aos
beneficios de complementação e melhoria de complementação de aposentadoria.
Para atendimento do seu objetivo básico a Fundação recebe recursos principalmente das seguintes
fontes:
a) participantes.
salariais,
faixas
ativos: contribuições mensais, cujos montantes variam de acordo com as
oscilando entre 3% e 10%, em função do valor do teto de beneficios do INSS;
assistidos: contribuições mensais de 0,59% a 0,98% do salário real de contribuição.
b) patrocinador:
contribuições mensais correspondentes à diferença entre a contribuição dos participantes e o
custeio global dos beneficios a cargo da PREVIRB.
As atividades da PREVIRB estão sujeitas à orientação e fiscalização da Secretaria de Previdência
Complementar (SPC/MPS), bem como do patrocinador.
Suas demonstrações financeiras recebem Parecer de Auditoria Independente, de Auditoria
Atuarial Externa e do seu Conselho Fiscal, sendo apreciadas pelo Conselho de Administração para
serem submetidas ao IRB e à SPC.
Anualmente a Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda (CISET/MF), ao analisar
a Prestação de Contas do IRB , com vistas ao encaminhamento a esta Corte, verifica também a
regularidade das contribuições do Patrocinador e a compatibilidade entre a sua realidade econômicofinanceira e o ônus financeiro por ela assumido no custeio do plano de beneficios, examinando, ainda, o
IRB cumprimento de disposições legais e regulamentares aplicadas ao RELACIONAMENTO
PREVIRB.
As aplicações financeiras da PREVIRB são normatizadas pelo BACEN e acompanhadas pela
Diretoria Financeira do IRB.
A PREVIRB apresentou déficit técnico em 1994 de R$ 3.627.536,88, em função dos seguintes
problemas que enfrenta:
ausência de entrada de novos funcionários no Patrocinador;
antecipação da aposentadoria das mulheres para 25 anos de serviço;
não homologação pelo IRB do aumento da taxa de custeio, tendo em vista que a Empresa
não recebeu ainda autorização do Comitê de Controle das Estatais para tanto.
O cenário para a PREVIRB não é dos mais favoráveis, pois se vislumbra:
quebra do monopólio do resseguro, que levará o Patrocinador se tornar uma Empresa com
menos funcionários;
reforma da Previdência Social que deverá provocar uma reestruturação das EFPP de forma a
exigir das mesmas maior competitividade; as entidades deverão se tornar abertas ao público, o que
demandará um maior dinamismo por parte das mesmas para aumentar o número de contribuintes e
manter a segurança e a liquidez das suas operações, garantindo assim o cumprimento das suas
responsabilidades;
13
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c) existiria um projeto de redução da participação das empresas estatais no plano de previdência
de seus funcionários, atualmente a relação entre a contribuição IRB/FUNCIONÁRIOS é de 1,9/1,0,
com o novo projeto pretende-se passar essa relação para 1/1.
Após a análise dos seguintes expedientes: exames realizados pela CISET/MF sobre o plano de
custeio da PREVIRB, apresentado pela Diretoria Financeira do IRB (DIRFI) em 1994; relatório de
prestação de contas da PREVIRB de 1994; e do Oficio DIRFI 007/94 referente ao acompanhamento
dos investimentos da PREVIRB, verificamos que não há irregularidades na relação IRB/PREVIRB "
13
A Sra. Secretária, em substituição, registrou sua concordância com as sugestões efetuadas
acrescentando propostas no sentido de serem encaminhadas, também, cópias das informações contidas no
Anexo acima transcrito e do Relatório e Voto exarados no TC-006.158/94-3 que contém informações
complementares concernentes à operação da Mendes Júnior, já analisada por esta Corte, e objeto de
questionamentos por parte daquela Casa.
É o Relatório
II- VOTO
Como bem ressaltado pela Unidade Técnica, a auditoria operacional ora em exame foi
realizada numa época de mudanças de cenário interno do mercado de resseguros e de posicionamento da
entidade frente a essas mudanças.
Desde a realização dos trabalhos novas medidas foram adotadas, com profunda alteração da
estrutura da entidade. Em junho de 1997, foi editada a Medida Provisória n° 1578 (hoje, Lei n° 9 482/97)
que: transferiu para a União a propriedade das ações Classe A pertencentes ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, representativas de cinquenta por cento do capital social do IRB; transformou as
ações Classe A e Classe B em ações ordinárias e ações preferenciais, já visando a privatização da entidade;
além de mudanças nos órgãos de administração do IRB, com previsão de participação tanto no Conselho
de Administração como no Conselho Fiscal de membros dos acionistas detentores de ações preferenciais,
que estão pulverizadas no mercado de seguradoras.

•

Desde então, foi adotado Plano de Saneamento para a entidade que busca melhorar sua
performance e torná-la mais atrativa para o mercado.
4
Em seqüência, foi publicado o Decreto n° 2323, de 16.12.97, o qual incluiu o IRB no
Programa Nacional de Privatização - PND, estando hoje o processo de privatização no estágio de
contratação dos consultores responsáveis pelos serviços de avaliação da entidade.
5
Esses acontecimentos têm um impacto razoável nas propostas consignadas pela equipe de
auditoria visto que as medidas estruturais que visavam uma melhora na administração da entidade
perderam o objeto, em contraponto às medidas de curto prazo hoje vislumbradas pelo Governo em
preparo à venda da entidade, não sendo mais oportuno propor sugestões de adoção de planos estratégicos
para empresa que será assumida por particulares Contudo, penso que as informações colhidas, e
sintetizadas no Relatório que precede este Voto, poderão servir de subsidio para a atual administração
6
Cabe apenas ressaltar a importância do papel desempenhado pelo órgão em seus 59 anos de
existência, que permitiu o desenvolvimento do maior e mais bem diversificado e organizado mercado de
seguros da América Latina, como bem ressaltado pela auditoria
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7
O grande desafio com que nos deparamos hoje está na definição do modelo e do processo
de privatização a ser adotado para o IRB e para a flexibilização do mercado segurador, para que se
preserve o mercado já consolidado e que se atente para as questões de remessa de divisas ao exterior,
preocupações essas que estão em discussão hoje no mercado. Essa matéria poderá ser acompanhada por
este Tribunal no processo de privatização da entidade.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto
ao Colegiado.
T.0 U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

12 de agosto

de 1998.

•

ADHEMM 7(
1 ALADINI GHI S I
inistro-Relator
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DECISÃO N°

5 1 9/98-TCU - Plenário

Processo TC n°016. 320/94-8
Classe de Assunto: II - Solicitação do Congresso Nacional
Interessado: Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados
Entidade: Instituto de Resseguros do Brasil - IRB
Vinculação: Ministério da Fazenda
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 8 Secex
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, inciso IV,
da Constituição Federal e art. 1° , inciso II, da Lei n° 8.443/92, DECIDE:
8.1. considerar atendida a Solicitação da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos
Deputados para, no mérito, encaminhar-lhe cópia do Relatório, do Voto e da Decisão ora proferida;
8.2. remeter cópia da presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam
ao Instituto de Resseguros do Brasil - IRB, para conhecimento e providências que entender cabíveis; e
8.3. juntar o presente processo às contas do IRB, relativas ao exercício de 1996, para exame em
conjunto e confronto.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

•

•

HOMERO SANTOS
Presidente

ADHEMAR PALADINI GHISI
Ministro Relator
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1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe II - Plenário
TC- 009.880/97-6
Natureza: Solicitação de Informação
Interessado: Comissão de Fiscalização e Controle do Senado
Federal
Ementa: Requerimento formulado por Comissão Parlamentar.
Informações sobre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA. Remessa da documentação e informações
colhidas ao solicitante. Arquivamento dos autos.

Cuidam os autos de processo oriundo do TC- 009.490/97-3 (Solicitação de informações
formulada pela Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal concernente a levantamentos de
valores de indenizações pagas, disponibilidades de recursos e investimentos ou débitos assumidos em
diversos órgãos e entidades federais) constituído para atender especificamente os itens 14 e 15 da referida
Solicitação, que versam sobre a área de Recursos Fundiários do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, quais sejam:
"14. Indenizações pagas pelo INCRA, ano a ano, por Unidade da Federação, incluindo-se o
Distrito Federal, de 1990 a maio de 1997, destacando-se preço unitário de hectare de cada propriedade
desapropriada ou comprada;
15) Ainda com referência ao INCRA, no período mencionado nó item supra:
Processos a título de desapropriações e indenizações que tramitaram na Justiça, à revelia
do INCRA;
Ações judiciais pendentes, por Unidade da Federação, e valores a pagar,
Indenizações a serem pagas, já transitadas em julgado, por Unidade Federativa e Distrito
Federal,
Processos em fase de autorização para emissão de TDA e pagamentos à vista de
benfeitorias, por Unidade da Federação e Distrito Federal,
Informações complementares sobre as atividades do INCRA que envolvam
demonstrativo de receita e despesa daquele órgão com procedimentos e processos de desapropriação de
terras."
Destaco, inicialmente, que a 4' Secex estimou um prazo de 90 (noventa ) dias para o
atendimento do pleito. Para tanto, a Unidade Técnica diligenciou a entidade para que no prazo de 60
(sessenta) dias remetesse ao Tribunal as informações relativas às aludidas indagações levantadas pela
Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal.
Em atendimento à referida diligência, o INCRA encaminhou os oficios n's. 137/97
(08.12.97) e 1.205/97 (18.12.97), acompanhados de alguns documentos entranhados no presente processo
e daqueles consubstanciados no Volume I, anexo aos autos. Na mesma ocasião, o presidente da entidade
solicitou a dilação de prazo por mais 60 (sessenta) dias para atendimento das questões ainda pendentes, o
que foi autorizado por mim, tendo a Secex alertado acerca das pendências detectadas na documentação já
remetida.
Transcorrido o prazo concedido, a entidade remeteu nova documentação, a qual foi
4.
novamente examinada, tendo concluído que havia demanda, ainda, de uma série de dados, o que implicava
no não atendimento pleno da Solicitação encaminhada a este Tribunal Assim, considerando que já havia
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decorrido cerca de 6 (seis) meses desde a data da ciência, pelo INCRA do primeiro oficio de diligência, a
40 Secex propôs a realização de uma inspeção nesse órgão, com fito de obter os informes necessários ao
completo saneamento dos autos, o que foi autorizado por mim, em despacho singular.
Efetuada a inspeção, a Unidade Técnica coletou as informações possíveis, tendo descrito os
documentos, indicando a localização de cada informação produzida. Ganha relevo, na instrução produzida
pela Unidade Técnica, o esclarecimento acerca do critério utilizados pelo INCRA para a conversão dos
valores em dólares americanos, e a impossibilidade do atendimento pleno da alínea "h" do item 15 da
Solicitação a que versam os autos, concernente às ações judiciais pendentes por Unidade de Federação e
valores pagos, no período de 1990 a maio de 1997. Justificou a entidade empecilhos de caráter
operacional devido a ausência de informatização do setor responsável por tais dados, o que foi aceito pela
40 Secex em face de terem sido constatadas por ocasião da realização de auditoria operacional na entidade,
as dificuldades vivenciadas pelo órgão na sua área de informática
Em conclusão propõe a remessa de cópia dos documentos pertinentes à Comissão
solicitante e o arquivamento dos autos
É o Relatório
II- VOTO
Este Tribunal,, ao conhecer da Solicitação de Informação formulada pela Comissão de
Fiscalização e Controle do Senado Federal concernente a levantamentos de valores de indenizações pagas,
disponibilidades de recursos e investimentos ou débitos assumidos em diversos órgãos e entidades federais,
decidiu determinar a constituição de processos apartados, informando ao órgão solicitante que
oportunamente seriam remetidas cópias das Decisões adotadas em cada processo (Decisão n° 592/97 Plenário, in Ata n° 36/97).
Na presente assentada trago à apreciação dos nobres pares o processo apartado que trata
2
das informações colhidas relativamente aos itens 14 e 15 da referida solicitação, que se referem
especificamente à área de recursos fundiários do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA
Destaco as dificuldades enfrentadas para a coleta dos dados, o que explica o tempo
3
despendido para o atendimento da solicitação. Restaram incompletas as informações acerca das ações
judiciais pendentes por Unidade da Federação e valores a pagar, no período de 1990 a maio de 1997, em
razão de o setor responsáVei .no.INCRA ainda não estar informatizado, o que implicaria na constituição de
grupo de trabalho para fazer o levantamento de tais processos, vara por vara, em todos os Estados da
Federação, inclusive o Distrito Federal, o que por certo demandaria um tempo considerável e retardaria
ainda mais o envio das informações já colhidas à Comissão solicitante.
Deste modo, entendendo que foram coletadas as informações possíveis junto à entidade
federal, acolho os pareceres exarados nos autos e VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação
que ora submeto ao E. Colegiado
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alve e Souza, em

12 de agosto

de 1998.

MAR PALADINI GHISI
Ministro-Relator
2
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DECISÃO N°
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5 2 0/98-TCU - Plenário

1. Processo TC n°009.880/97-6 (apartado do TC-009.490/97-3)
2. Classe de Assunto: II - Solicitação de Informações
3. Interessado: Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal
4. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: 4a Secex
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. encaminhar à Presidência da Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal cópias da
instrução da Secretaria Técnica (fls. 91/97), do Relatório, do Voto e da Decisão ora proferida, bem como
dos seguintes documentos:
a) fls. 01/91- volume V (item 14 da Solicitação);
b) fls. 29/34- volume principal e fls. 92/3-volume V (item 15-"a");
fls. 35/42-volume principal e fls.92/3-volume V (item 15-"b");
fls. 43/66-volume principal e fls. 94/97-volume V (item 15-"c");
fls. 86/7-volume principal, fls. 01-volume I e fls. 98/100-volume V (item 15-"d"); e
fls. 77/79-volume principal e volume III (item 15-"e").
8.2. arquivar o presente processo.
9. Ata n° 32/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 12/08/1998 - 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, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

•

•

HOMERO SANTOS
Presidente

ADHEMAkPCíINI GHISI
Ministro Relator
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe IV - Plenário
TC-599.058/92-7 (c/ 01 Volume Anexo)
Apensos:
TC-011.809/94-4
TC-576.024/90-2
Natureza: Prestação de Contas
Responsáveis: Francisco José de Paiva Chiara e Walter José Barros
Graneiro (ex-Presidentes)
Entidade: Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro - Lloydbras
Ementa: Prestação de Contas relativa ao exercício de 1991. Razões
de justificativa demonstraram que as impropriedades apontadas
decorrem da desorganização histórica da entidade, não podendo ser
imputadas aos gestores que figuram nas presentes contas.
Regularidade com ressalvas.
Cuidam os autos de Prestação de Contas da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro Lloydbras relativa ao exercício de 1991. As contas foram certificadas como irregulares pelo Controle
Interno em virtude de diversas falhas/irregularidades detectadas naquele âmbito. Nesta Corte, a análise
ficou a cargo da zelosa SECEX-RJ, que em sua instrução inicial propôs a realização de audiência prévia
dos ex-Presidentes da entidade, Srs. Francisco José de Paiva Chiara e Walter José Barros Graneiro,
endossada pela então Relatora do processo, Ministra Élvia Lordello Castello Branco, acerca dos seguintes
pontos:
"a) pagamentos efetuados a maior e em duplicidade pela empresa e medidas visando ao seu
ressarcimento;
contratação de sete funcionários da área administrativa para ocupar cargos não
comissionados;
documentos referentes a licitações na modalidade de compra direta que não se encontram
arquivados em processos formais;
não realização de processo licitatório para prestação de serviço de auditoria independente;
prorrogação automática de contratos e aditivos e falta de assinatura das testemunhas;
não cumprimento integral do contrato por parte dos auditores independente Bianchessi e Cia;
19 faturas liquidadas ou canceladas não baixadas do Contas a Receber;
demora acentuada nas baixas das contas consideradas incobráveis; e
atraso no recolhimento do INSS e PASEP."
Em cumprimento, os responsáveis remeteram volumosa documentação, alegando, em
síntese, além de explicações pontuais para cada um dos fatos apontados, que se tais impropriedades
ocorreram em seus períodos de gestão, o foram como decorrência da situação caótica em que se
encontrava o Lloyds já à época em que assumiram sua titularidade.
O exame das razões de justificativa, levado a efeito pela SECEX-RJ, destacou, em resumo:
os valores pagos indevidamente foram, em sua maioria, reembolsados, restando apenas duas
pendências (os fatos ocorreram exclusivamente na gestão do Sr. Graneiro);
a admissão dos sete empregados para a área administrativa não foi justificada (os fatos ocorreram
exclusivamente na gestão do Sr. Graneiro);
não são aceitáveis as justificativas para a desordem dos documentos relativos às compras diretas;
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d) o responsável descreveu a situação crítica reinante na entidade, mas não expôs o embasamento legal
para a contratação da firma de auditoria independente Bianchessi e Cia, sem licitação (os fatos ocorreram
exclusivamente na gestão do Sr. Graneiro);
os fatos ocorreram exclusivamente na gestão do Sr. Graneiro;
apenas parte dos serviços contratados dos auditores independentes foi comprovadamente realizada (os
fatos ocorreram exclusivamente na gestão do Sr. Graneiro);
as faturas liquidadas e não baixadas do Contas a Receber constitui simples falha formal;
a demora acentuada nas baixas das contas consideradas incobráveis foram acatadas pela CISET, sendo
oportuno que se evitem iguais situações no futuro; e
os recolhimentos efetuados com atraso são de responsabilidade de ambos os ex-Presidentes, Srs. Chiara
e Graneiro.
4.
Conclusivamente, a SECEX-RJ entendeu que o Sr. Francisco José de Paiva Chiara não
apresentou razões de justificativa satisfatórias quanto às ocorrências listadas nas alíneas "c", "g", "h" e
"i" (listadas no item 2 supra), e o Sr. Walter José Barros Graneiro não logrou elidir nenhuma das
impropriedades listadas no mesmo item. Assim, propôs o julgamento pela irregularidade das contas e a
aplicação de multa a ambos os responsáveis, com fulcro no art. 58, II, da Lei n° 8.443/92.
5.
O Ministério Público, em cota singela, manifestou-se de acordo com as conclusões da
Unidade Técnica.
É o Relatório.
II- VOTO
A Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro - Lloydbrás foi criada no ano de 1890 e,
posteriormente, constituída nos moldes de Sociedade de Economia Mista, nos termos do Decreto-lei n°
67/66, tendo por objeto a exploração do transporte marítimo, de carga e de passageiros, e no curso de sua
história teve significativa importância por difundir o hasteamento da bandeira brasileira por portos os
mais longínquos. Contudo, as amarras estatais findaram por transformar o Lloyd em uma espécie de
concorrente de segunda categoria, que, apesar dos pesares, ainda tinha assegurada sua sobrevivência a
partir das benesses do Estado, incluindo-se aí o monopólio de 50% de nossas cargas.

•

Não obstante, a partir de 1986 as demonstrações financeiras do Lloyd começaram a
revelar a ocorrência de prejuízos. Esses, todavia, não refletiam a exata situação da empresa, pois eram
compensados pela venda de ativos produtivos - navios. Essa redução de ativos, por sua vez, contribuía
para a redução de suas receitas operacionais e para a geração de novos prejuízos, recomeçando o mesmo
ciclo, em um processo contínuo de "empobrecimento".
Objetivamente, pode-se afirmar que a ausência de receitas operacionais teve, de forma
mais imediata, duas grandes conseqüências: a inadimplência no pagamento de dívidas contraídas no país
e no exterior e a ausência de renovação e manutenção da frota. Dessa segunda conseqüência, veio a
"canibalização" de alguns navios como única forma de possibilitar que outros continuassem em
operação.
Da inadimplência, entretanto, vieram punições mais severas: a perda de confiança, por
parte do competitivo mercado internacional, e o arresto de diversos navios. Assim é que no início do ano
de 1991 o Lloyd contava com vinte e um navios, dos quais quinze eram considerados como "operáveis",
ainda que em caráter precaríssimo. No entanto, desses quinze, apenas quatro se encontravam em
2

—71—

e

•

ienit

c9. &ao.

Secretária do Miúdo

Tribunal de Contas da União

operação, posto que onze haviam sido arrestados em portos no exterior pelo não pagamento de dívidas
acumuladas de anos anteriores. Tais arrestos praticamente eliminaram as já então parcas receitas que
sustentavam a empresa.
Ainda nessa esteira, destaco que o Lloyd sofria, também, as agruras da descontinuidade
administrativa: em dois anos foram oito os Presidentes.
Fiz essa breve introdução porque não creio que o julgamento dessas contas possa estar
divorciado do cenário vivenciado pela Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro - Lloydbrás naquele
exercício de 1991, agora sob o foco deste Tribunal.
De fato, as justificativas apresentadas pelos ex-Presidentes demonstram, de forma cabal,
que a situação caótica então reinante na empresa impossibilitava qualquer gestão profícua. A ausência de
registros de diversas operações até então realizadas impedia a exata quantificação da dívida da empresa, e
fazia com que diuturnamente fossem sendo "redescobertos" débitos (e também créditos) não
contabilizados ou mal quantificados.
Ante esse quadro, as gestões dos responsáveis ouvidos nesse processo centraram-se em
metas consideradas fundamentais para a viabilização das atividades empresariais: a liberação dos navios
arrestados, mediante a utilização de recursos financeiros advindos de empréstimo obtido nos termos da
Lei n° 8.169, de janeiro de 1991, no valor total de Cr$ 2 bilhões, equivalentes à época a cerca de US$ 63
milhões. O valor do empréstimo foi estipulado a partir de levantamentos preliminares realizados em
novembro de 1990 que indicavam como sendo aquele o total dos débitos da empresa.
Todavia, conforme já ressaltamos, a precariedade dos registros contábeis da empresa
impediram a adequada quantificação, fazendo com que essa tentativa não alcançasse a totalidade dos
débitos.
Cabe destacar, também, as gestões positivas dos responsáveis no sentido de que os
mencionados recursos obtidos a título de empréstimo fossem submetidos a algum tipo de "proteção"
contra a inflação então reinante, inclusive mediante a guarda dos recursos em agência no exterior, em
"moeda forte". Todas essas tentativas, entretanto, foram rechaçadas pelas autoridades governamentais.
Assim, e considerando a burocracia que cerca a liberação dos arrestos, significativa parcela desses
recursos foi corroída, contribuindo para o não saneamento da entidade nos níveis previstos. Naquele ano
o déficit decorrente de tais diferenças foi orçado em torno de US$ 13 milhões.
Há que se convir, assim, que o período de gestão dos Srs. José de Paiva Chiara e Walter
José Barros Graneiro caracterizou-se por enorme turbulência, que independeu de suas vontades. Nesse
mister, creio que foi acertada a decisão de ser adotada uma política gerencial centrada na recuperação da
capacidade de geração de receitas a partir da liberação dos arrestos.
Observe-se, por oportuno, que os arrestos implicavam, também, na existência de dolorosas
e dificeis situações do ponto de vista humanitário, como a manutenção das tripulações de brasileiros em
terras estranhas, longínquas, distantes de seu ambiente familiar e sofrendo as mais diversas privações.
Em meio à essa complexa realidade, creio que as impropriedades apontadas nos autos se
apresentam muito mais como sua evidente conseqüência do que como o resultado de ações indevidas dos
gestores que mal possuíam as informações gerenciais necessárias que lhes permitissem adotar outras
soluções. À propósito, dos autos, vale transcrever a dura e triste realidade do "Lloyd Brasileiro" em 1991:
3
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"(...) a estrutura administrativa da Companhia encontrava-se totalmente desarticulada, exigindo
completa revisão de sistemas e métodos de trabalho que corrigissem situações tais como: área de
recursos humanos com pessoal em número superior ao necessário à operação da Empresa e dos navios,
desmotivado e sem treinamento; processamento de dados funcionando mal, com três equipamentos
obsoletos e incompatíveis entre si; contas a pagar e a receber em completo descontrole; contratos
vencidos e mal administrados; contabilidade com falhas gritantes, lenta e com práticas desatualizadas;
controles financeiros defasados e inconsistentes; controles de custos pouco ou nada gerenciais; navios
sucateados ou em precaríssimas condições de operacionalidade; etc".
Assim, em que pese a existência de impropriedades, não vejo como vislumbrar-se nos atos
dos responsáveis dolo ou má-fé, não sendo, em meu entendimento, medida de justiça julgar-se irregulares
as contas daqueles que ousaram aceitar o desafio de conduzir a empresa ao longo de período tão difícil.
Ademais, frise-se que diversas das impropriedades apontadas pela SECEX-RJ tiveram
solução ou foram facilmente justificadas, dão obstante o entendimento contrário da área técnica, a
exemplo dos recolhimentos de encargos sociais efetuados com atraso, que o foram em decorrência da
absoluta falta de recursos, já comentada nestes autos, ou ainda das importâncias pagas em duplicidade,
que foram objeto de providências judiciais com vistas ao seu ressarcimento.
Por fim, esclareço que a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro - Lloydbras encontra16.
se em processo de liquidação, motivo que me leva a dispensar qualquer determinação à entidade.
Ante o exposto, com as vênias de estilo por dissentir dos pareceres, 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 So

, em

12 de agosto

de 1998.

HEMAR PALADINI GHISI
Ministro-Relator
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ACÓRDÃO N°

114/98-TCU - Plenário

Processo TC n°599.058/92-7
Classe de Assunto: IV - Prestação de Contas
Responsáveis: Francisco José de Paiva Chiara e Walter José Barros Graneiro (ex-Presidentes)
Entidade: Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro - Lloydbrás
Vinculação: Ministério dos Transportes e das Comunicações (extinto)
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
Unidade Técnica: SECEX-RJ
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Prestação de Contas da
Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro — Loydbrás, exercício de 1991.
Considerando que os responsáveis arrolados nestes autos, ouvidos em audiência prévia,
lograram êxito em demonstrar que as impropriedades destacadas pelo Controle Interno decorreram do
processo histórico de desarticulação e desordem por que vinha passando a entidade, não se lhes podendo
imputar responsabilidade direta pela concretização de tal processo;
Considerando que a gestão de 1991 foi marcada pelas tentativas de recuperação da
entidade, máxime no que tange ao incremento de suas receitas operacionais mediante a liberação dos
navios arrestados pelo inadimplemento na satisfação de dívidas;
Considerando que tal processo, ao final coroado de êxito, consumiu significativos esforços,
sendo fundamental que se o leve em consideração quando da avaliação de mérito das presentes contas;
Considerando que a grande maioria das impropriedades destacadas nos autos já foram
saneadas, por iniciativas adotadas pelos próprios gestores;
Considerando a inexistência de locupletamento ou de má-fé dos responsáveis;
Considerando, finalmente, que a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro - Lloydbras
encontra-se em liquidação,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fulcro nos arts. 1°, I, 16, II, 18 e 23, II, todos da Lei n° 8.443/92, em julgar regulares com ressalvas as
presentes contas e dar quitação aos responsáveis, Srs. Francisco José de Paiva Chiara e Walter José Barros
Graneiro.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
GABINETE DO MINISTRO BENTO JOSÉ BUGARIN

GRUPO II- CLASSE IV- PLENÁRIO
TC - 625.286/97-9
TC - 625.285/97-2
TC - 750.111/97-6
TC - 200.046/97-7 (c/ 1 volume)
TC - 550.025/97-9
NATUREZA: Tomadas de Contas Especiais.
ENTIDADE: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT.
RESPONSÁVEIS: Eduardo da Silva Quintian e outros.
Tomadas de Contas Especiais instauradas pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos contra os responsáveis adiante identificados, dirigentes de
Agências de Correios Franqueadas-ACF, em decorrência do não recolhimento
aos cofres da ECT de valores referentes a receitas auferidas com prestação de
serviços postais em regime de franquia empresarial. Ausência de competência
do Tribunal para exame da matéria, ante a natureza privada dos contratos de
franquia empresarial. Arquivamento por ausência de pressuposto de
constituição. Determinação à ECT que dê prosseguimento às necessárias
providências ao ressarcimento dos danos havidos.
Trata-se de Tomadas de Contas Especiais instauradas pela Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos contra os responsáveis adiante identificados, dirigentes de Agências de Correios FranqueadasACF, em decorrência do não recolhimento aos cofres da ECT de valores referentes a receitas auferidas
com prestação de serviços postais em regime de franquia empresarial
Em todos processos o controle interno propõe a não aprovação das contas
TC - 625.286/97-9

Responsáveis: Eduardo da Silva Quintian e Edy Quintian, sócios da empresa Quintian e Cia Ltda. (ACF
Super Cópias, de Rio Grande-RS).
Ocorrência: Não recolhimento de R$ 11.472,20 (onze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte
centavos) relativos a saldo devedor apurado em prestações de contas derivadas de contrato de franquia
empresarial firmado em 04/12/1992.
Alegações de defesa: Refoge à competência do TCU cobrar débito de particular já acionado no Poder
Judiciário.
Parecer da SeceydRS: Pela rejeição das alegações de defesa e abertura de novo prazo para recolhimento,
aos cofres da empresa, das importâncias devidas.
Parecer do Ministério Público junto ao Tribunal: Pelo arquivamento do processo, por ausência de
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 163 do Regimento
Interno, considerando a natureza privada dos contratos de franquia celebrados entre a ECT e as ACF,
coerentemente com o entendimento, adotado pelo Plenário do Tribunal áo apreciar o TC 006.706/96-7,
Acórdão 59/98.
TC- 625.285/97-2
Responsável: Silvia de Medina Coeli da Costa, respondendo pela firma individual Silvia de Medina Coeli
da Costa ME (ACF Cassino, de Rio Grande-RS)
Ocorrência: Não recolhimento de R$ 5.000,09 (cinco mil reais e nove centavos) relativos a saldo devedor
mui_ bjb_ 160p \processos do BJB \ 1998 \d4
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TC-625.286197-9 c outros

apurado em prestações de contas derivadas de contrato de franquia empresarial firmado em 01/09/1993
Alegações de defesa: Inviabilidade financeira do negócio levou a responsável ao estado de insolvência,
malgrado haver praticado todos os atos necessários (inclusive investimento) à perfeita condução das
atividades postais.
Parecer da Secex/RS: Pela rejeição das alegações de defesa e abertura de novo prazo para recolhimento,
aos cofres da empresa, da importância devida.
Parecer do Ministério Público junto ao Tribunal: Por coerência, e em face da consistência jurídica considerando a superveniência do Acórdão n° 59/98-Plenário (Ata n° 15/98) e do Acórdão n°
193/98-2' Câmara (Ata n° 16/98)-, pelo arquivamento por ausência de pressuposto de constituição do
processo, sem prejuízo de determinar à ECT que dê prosseguimento, na órbita civil, às medidas necessárias
à reparação do dano por ela sofrido
e
TC- 750.111/97-6

Responsáveis: João Ferreira Amaral Filho e Togo da Rocha Lopes, sócios de empresa Lopes e Amaral
Ltda. (ACF Olaria, de Porto Velho-RO).
Ocorrência: Não recolhimento de R$ 49.710,81 (quarenta e nove mil, setecentos e dez reais e oitenta e
um centavos) relativos a saldo devedor apurado em prestações de contas derivadas de contrato de
franquia empresarial firmado em 01/09/1993.
Parecer da Secex/RO: Ante a revelia dos responsáveis, pelo julgamento pela irregularidade das contas,
autorização para cobrança judicial da dívida e remessa da documentação pertinente ao Ministério Público
para ajuizamento de ação penal.
Parecer do Ministério Público junto ao Tribunal: Pelo arquivamento do processo, por ausência de
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 163 do Regimento
Interno, considerando a natureza privada dos contratos de franquia celebrados entre a ECT e as ACF,
coerentemente com o entendimento adotado pelo Plenário do Tribunal ao apreciar o TC 006.706/96-7,
Acórdão 59/98
TC- 200.046/97-7

Responsáveis: Luciete Correia Ramos e Laudinete Correia Ramos, sócias de empresa Post Press Serviços
Ltda. (ACF Santos Pacheco, de Maceió-AL), e Jorge Salomão Marques Cuba.
Ocorrência: Não recolhimento de R$ 71.623,78 (setenta e um mil, seiscentos e vintes e três reais e setenta
e oito centavos) relativos a saldo devedor apurado em prestações de contas derivadas de contrato de
franquia empresarial firmado em 01/11/1993
Parecer da Secex/AL: Pelo arquivamento por falta de pressuposto de constituição, sem prejuízo de se
determinar à ECT que adote as providências necessárias à reparação do dano causado pela ACF.
•

Parecer do Ministério Público junto ao Tribunal: De acordo com a proposta da Secex/AL.
min_hib_160p \processos do BJB 1998 \d4
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TC-625.286/97-9 e outros

TC- 550.025/97-9
Responsável: Maria Madalena da Silva, respondendo pela firma individual Maria Madalena da Silva
Livros (ACF Vila Portes, de Foz do Iguaçu-PR)
Ocorrência: Não recolhimento de R$ 18.814,20 (dezoito mil, oitocentos e quatorze reais e vinte
centavos) relativos a saldo devedor apurado em prestações de contas derivadas de contrato de franquia
empresarial firmado em 01/09/1993.
Parecer da Secex/PR: Ante a revelia da responsável, pelo julgamento pela irregularidade das contas,
autorização para cobrança judicial da dívida e remessa da documentação ao Ministério Público para
ajuizamento de ação penal.

•

Parecer do Ministério Público junto ao Tribunal: De acordo com a Secex/PR.
É o Relatório.

VOTO
As contas sob exame foram tomadas anteriormente à fixação pelo Tribunal do
entendimento segundo o qual, dada a natureza dos contratos de franquia da ECT, esta Corte de Contas
não é competente para apreciar a matéria de que tratam os presentes autos, considerando que o simples
descumprimento de cláusula legitimamente estabelecida em contrato regido exclusivamente pelas normas
do Direito Privado não configura hipótese para instauração de TCE, desde que ausentes indícios de
irregularidade praticada por agente público (Acórdão n° 59/98-TCU-Plenário, de 29/04/1998 - Ata n°
15/98).
Uma vez que não há nos autos indício desta espécie de prática, os presentes processos
carecem de pressuposto de constituição e regular prosseguimento, razão pela qual entendo pertinente seu
arquivamento, sem prejuízo de que seja determinado à ECT que dê regular prossecução das providências
necessárias ao ressarcimento do dano sofrido pela empresa em decorrência dos fatos a que se referem os
processos em epígrafe.
Ante o exposto, VOTO por que o Tribunal adote os Acórdãos que ora submeto à
deliberação deste Plenário
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 12 de agosto de 1998.

BENTO JOSE
Ministro-

•
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DECISÃO N°

•
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5 2.1/98 - TCU - Plenário

Processo n° 200.046/97-7 (c/ 1 volume)
Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial.
Responsáveis: Luciete Correia Ramos, Laudinete Correia Ramos e Jorge Salomão Marques Cuba.
Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado.
Unidade Técnica: Secex/AL.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar o arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 163 do Regimento Interno, por
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular;
8.2. determinar à ECT que dê regular prossecução às providências necessárias ao ressarcimento dos
danos sofridos pela empresa em decorrência dos fatos a que se refere o presente processo.
9. Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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, Bento José Bugarin
(Relator), Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

BENTO JOSE
Ministro

ARIN
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DECISÃO N°

5 2 2 /98 - TCU - Plenário

Processo n° 550.025/97-9
Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial.
Responsável: Maria Madalena da Silva.
Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Procurador Ubaldo Alves Caldas.
Unidade Técnica: Secex/PR.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar o arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 163 do Regimento Interno, por
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular;
8.2. determinar à ECT que dê regular prossecução às providências necessárias ao ressarcimento dos
danos sofridos pela empresa em decorrência dos fatos a que se refere o presente processo.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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, Bento José Bugarin
(Relator), Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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Presidente

•

BENTO JOSE
Ministro-

RIN

—7 9—

lriIv

Seer otarla õo

•
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DECISÃO N°

5 2 3/98 - TCU - Plenário

Processo n° 625.285/97-2
Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial.
Responsável: Silvia de Medina Coeli da Costa.
Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Walton Alencar Rodrigues.
Unidade Técnica: SecedRS.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar o arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 163 do Regimento Interno, por
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular;
8.2. determinar à ECT que dê regular prossecução às providências necessárias ao ressarcimento dos
danos sofridos pela empresa em decorrência dos fatos a que se refere o presente processo.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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, Bento José Bugarin
(Relator), Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

BENTO JOSÉ UARIN
or
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DECISÃO N°

•

524/98 TCU - Plenário
-

Processo n° 625.286/97-9
Classe de Assunto: IV — Tomada de Contas Especial.
Responsáveis: Eduardo da Silva Quintian e Edy Quintian.
Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Walton Alencar Rodrigues.
Unidade Técnica: Secex/RS.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar o arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 163 do Regimento Interno, por
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular;
8.2. determinar à ECT que dê regular prossecução às providências necessárias ao ressarcimento dos
danos sofridos pela empresa em decorrência dos fatos a que se refere o presente processo.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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, Bento José Bugarin
(Relator), Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente
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•

525/98 TCU - Plenário
-

Processo n° 750.111/97-6
Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial.
Responsáveis: João Ferreira Amaral Filho e Togo da Rocha Lopes.
Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Walton Alencar Rodrigues.
Unidade Técnica: Secex/RO.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar o arquivamento dos presentes autos, nos termos do art. 163 do Regimento Interno, por
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular;
8.2. determinar à ECT que dê regular prossecução às providências necessárias ao ressarcimento dos
danos sofridos pela empresa em decorrência dos fatos a que se refere o presente processo.
9. Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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, Bento José Bugarin
(Relator), Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

BENTO JOS
Ministro

GARIN
ator
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe V — Plenário
TC- 775.061/98-0
Natureza: Representação de Equipe de Auditoria
Interessada: Secretaria de Controle Externo no Amapá
SECEX/AP
Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária —
INCRA - Superintendência Regional no Amapá
Ementa: Representação de equipe de auditoria. Procedência
parcial. Cláusulas contratuais permitem a consecução do objeto
avençado mediante fiscalização a cargo do INCRA. Determinação
à Superintendência Regional do INCRA no Amapá.

•
Cuidam os autos de Representação formulada por equipe de auditoria da SECEX/AP, com
fundamento no art. 209 do Regimento Interno, no curso dos trabalhos realizados na Superintendência
Regional do INCRA naquele Estado, por ocasião de vistoria das obras de construção de estradas vicinais.
Segundo a equipe, na execução dos contratos decorrentes das Tomadas de Preços n's
01/97, 02/97, 03/97 e 04/97 estariam ocorrendo irregularidades que, "além de grave lesão aos cofres
públicos, podem vir a provocar acidentes, diminuição da vida útil das obras e, no caso das pontes, sua não
operacionalidade".
As irregularidades apontadas nos autos são, em síntese:

•

•

- ausência de projetos executivos das estradas e pontes;
- traçado da estrada definido pela empreiteira no campo, muitas vezes sem o conhecimento
da fiscalização;
- a empresa SANE, contratada para executar obra de construção de ponte sobre o rio
Tartarugal Grande, subempreeitou-a para o Presidente da Associação dos Assentados (Projeto Cedro II —
Entre Rios, Município de Tartarugalzinho);
- não há orientação de engenheiro nem fiscalização adequada;
- na construção da ponte acima mencionada, os pilares não estão sendo cravados nas
rochas de fundo do rio, conforme prevê a planta de um anteprojeto denominado Ponte de Madeira —
Modelo Padrão do INCRA de 1997;
- segundo informações obtidas junto aos assentados, tal ponte deveria ter sido construída
com mais 30 metros de comprimento para alcançar terreno firme que não seja alagado nos períodos de
fortes chuvas e águas altas;
- o anteprojeto existente não mostra as cotas de nível da ponte, imprescindíveis para que a
sua altura mínima garanta a passagem de barcos e não permita o transbordamento do rio sobre a mesma;
- os trabalhadores que estão construindo a referida ponte não possuem qualquer registro e
estão sem receber salários desde o início dos serviços;
- em outros dois assentamentos — Nova Colina e Bom Jesus dos Fernandes — também estão
sendo construídas pontes cujos comprimentos seriam insuficientes para suportar os períodos de cheia.
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Em conclusão, propôs a SECEX/AP:
"Com fulcro no art. 209 do RI/TCU, e diante da gravidade das irregularidades constatadas,
conceder o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que o responsável, Sr. João Vicente Feijão Neto,
Superintendente do INCRA/AP, se pronuncie sobre os fatos a seguir:
não existência de projetos executivos para as estradas e suas obras de arte, contrariando o
art. 7° da Lei n° 8.666/93, e tampouco inexistência no Edital e Contrato de solicitação à empreiteira
para executar os projetos finais as bialt (item 2), inclusive cálculos de vazão da contribuição da bacia
hidrográfica para definição e dimensionamento das obras de arte;
a construção da ponte no projeto de assentamento para a reforma agrária do Cedro II-Entre
Rios, Município de Tartarugalzinho, sobre o rio Tartarugal Grande (item 3) estar sendo realizada sem
projeto executivo, contrariando o art. 7 0 , e com graves erros de execução como o não engastamento
dos pilares nas rochas de fundo como prevê o anteprojeto, à não presença efetiva de engenheiro para
coordenar a construção como prevê o art. 68 e o Parágrafo Terceiro da Cláusula Nona do Contrato
firmado, além da não regularização trabalhista dos operários que estão há dois meses e meio sem
receber salários, com infração à Cláusula Nona do Contrato e o art. 29, inc. IV, c/c inc. XIII do art. 55,
todos da Lei de Licitações. Ademais, o fato de a empresa SANE ter subempreitado o serviço, quando
nem o Contrato e nem o Edital (fls. 13 a 43) o permitem;
c) a construção das pontes, ora em execução, sobre o igarapé Grande em Nova Colina e
igarapé sem nome em Bom Jesus dos Fernandes (item 4 e 5) sem projeto executivo, contrariando o art.
7 0 , e com dimensões menores do que aquelas que a situação física das águas exige, falta de
regularidade trabalhista dos operários, contrariando a Cláusula Nona do Contrato e o art. 29, inc. IV,
c/c o inc. XIII do art. 55, falta de supervisão de engenheiro, de acordo com art. 68 e o Parágrafo
Terceiro da Cláusula Nona do Contrato firmado, e, por fim, a SANE ter subempreitado os serviços,
sem que o Edital ou Contrato o permita conforme art. 72, todos da Lei n° 8.666/93."
É o Relatório.
II- VOTO

A Representação objeto destes autos foi feita em razão de irregularidades constatadas no
curso de trabalho de auditoria na Superintendência Regional do INCRA no Amapá que, segundo a
equipe, enquadrar-se-iam na hipótese prevista no art. 209 do Regimento Interno. Logo, merece ser
conhecida.
No tocante ao mérito das questões suscitadas, registro, inicialmente, que relatei, em Sessão
Plenária de 06.05.98, processo referente à representação feita por licitante contra quatro tomadas de
preços da mesma Entidade, tendo por objeto a contratação de serviços de obras de engenharia civil para a
implantação de estradas vicinais (Decisão n° 240/98 — TCU — Plenário, TC 775.121/97-5). A propósito, as
obras das referidas estradas vicinais é que foram auditadas pela SECEX/AP, reportando-se, portanto, a
presente Representação a tais obras.
Naquela oportunidade, discutiram-se especificamente duas questões: a ausência de projeto
básico detalhado e a não-disponibilização, aos licitantes, de orçamento detalhado das obras.
Com relação à ausência de projeto básico, assunto que também interessa à resolução da
matéria aqui discutida, restou assente que a polêmica criada em torno do assunto referia-se ao nível de
detalhamento requerido para que se considerasse cumprida a exigência legal. E, nesse particular,
argumentei que a construção de estradas vicinais destinadas unicamente à viabilização de assentamentos
2

-84—
¼J&

ielenir

cq. (5áraretai

Seuetácia do ?len

Tribunal de Contas da União

rurais é tarefa de relativa simplicidade, não exigindo soluções particulares que lhes proporcionem
características únicas, sendo, ainda, obra de rotina nas ações desenvolvidas pelo INCRA e,
consequentemente, previsível o seu processo. Aliás, mencionei o Manual para Elaboração de Projetos
Básicos de Obras e Serviços de Engenharia, aprovado pela Portaria INCRA/P/N° 327/95, que dispõe em
seu item 20.3.1:
"Tendo em mente a simplicidade construtiva das estradas rurais, os volumes de terra a
movimentar, os quantitativos de obras de arte e a distância de transporte de material para revestimento
primário poderão, na elaboração de projetos básicos, ser estimados com base em procedimentos
expeditos, contudo, tais estimativas jamais poderão ser adotadas para efeito de medição dos serviços,
devendo a fiscalização, obrigatoriamente, acompanhar ou efetuar o levantamento dos quantitativos,
em campo."
5.
Diante das questões colocadas, o Colegiado deliberou por considerar parcialmente
procedente a mencionada representação, em face de questão relacionada à não-disponibilização, aos
licitantes, de orçamento detalhado das obras, entendendo regulares os procedimentos relacionados ao
projeto básico.
Trouxe o precedente acima à colação, haja vista que as irregularidades apontadas pela
equipe de auditoria nestes autos, relacionadas à inexistência de projetos executivos para a construção de
estradas vicinais e pontes e de solicitação à empreiteira para executar os projetos finais as built, têm a
mesma natureza daquelas acima referidas. Portanto, dada a simplicidade das obras em comento e o
entendimento retro mencionado, não se pode querer exigir do INCRA tamanho nível de detalhe,
aplicável, sem sombra de dúvida, a obras de vulto. Acrescente-se, ainda, que o contrato assinado contém
cláusula que determina que é responsabilidade da contratada "desmanchar e refazer, sob sua exclusiva e
integral responsabilidade, sem ônus para o INCRA, e sem importar alteração do prazo contratual, as
obras e/ou serviços eventualmente executados com vícios ou defeitos em virtude de ação, omissão,
imperícia, imprudência, emprego de materiais, equipamentos ou processos inadequados ou de qualidade
inferiores" (cláusula nona, parágrafo quarto).
Ademais, a cláusula décima do referido contrato estabelece que as obras e serviços serão
objeto de fiscalização por parte do INCRA, sem que com isso a responsabilidade da contratada seja
reduzida, além de não implicar co-responsabilidade da Entidade ou de seus empregados, prepostos ou
contratados. Assim, exercida a competente fiscalização pelo Instituto e constatada qualquer
irregularidade, poderá a Entidade fazer valer o previsto na mencionada cláusula nona, parágrafo quarto
do contrato assinado.
Quanto à ausência de engenheiro para coordenar a construção de uma das pontes referidas
nos autos, entendo que, na forma acima descrita, deva ser verificada pelo próprio INCRA, quando da
fiscalização contratualmente prevista.
No tocante às irregularidades de ordem trabalhista, cabe ressaltar que são de total
responsabilidade da empresa contratada, conforme previsão da cláusula nona do termo de contrato, cujo
texto especifica que a empreiteira "assume integral responsabilidade pelo cumprimento das Cláusulas e
condições deste Contrato pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais ...".
Por fim, para a questão relacionada ao fato de ter a contratada subempreitado parte da obra
de construção das pontes sobre o rio Tartarugal Grande, em Tartarugalzinho, igarapé Grande, em Nova
Colina, e igarapé sem nome, em Bom Jesus dos Fernandes, entendo também que deva ser objeto de
fiscalização pelo INCRA. Há, inclusive, previsão de rescisão do contrato se houver transferência a outrem
3
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das obras e serviços previstos, no todo ou em parte, sem prévia aprovação do contratante, não assistindo à
contratada qualquer direito à reclamação ou indenização, conforme previsto na cláusula décima terceira
do termo.
11.
Diante das considerações acima, julgo que a expedição de determinação ao referido
Instituto para que verifique se estão sendo, efetivamente, cumpridas as cláusulas contratuais é
providência suficiente para o caso. Com efeito, o INCRA tem o respaldo de contrato para fazer valer as
condições então pactuadas e este Colegiado já deliberou em caso semelhante, conforme mencionado nos
itens 2 a 5 deste Voto, entendendo que a existência de projeto executivo para a construção de estradas e
pontes destinadas exclusivamente à viabilização de assentamentos rurais é tarefa de relativa simplicidade,
não sendo condição imprescindível para que se atinja os objetivos almejados.
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

12 de agosto

de 1998.

P-ALADINI GHISI
mistro-Relator
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DECISÃO N°

5 2 6 /98 -TCU - Plenário

Processo TC n° 775.061/98-0
Classe de Assunto: V — Representação de Equipe de Auditoria
Interessado: Secretaria de Controle Externo do Amapá — SECEX/AP
Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA/Superintendência Regional
do Amapá
Vinculação: Ministério Extraordinário de Política Fundiária - MEPF
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/AP
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. com fulcro no art. 209 do Regimento Interno, conhecer da presente Representação para, no
mérito, considerá-la parcialmente procedente;
8.2. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária — INCRA/Superintendência
Regional do Amapá que verifique, imediatamente, o cumprimento das cláusulas avençadas nos contratos
decorrentes das Tomadas de Preços nos 01/97, 02/97, 03/97 e 04/97 daquela Superintendência,
especialmente em relação aos fatos mencionados nestes autos, adotando as medidas ali previstas no caso
de seu eventual descumprimento;
8.3. encaminhar à referida Superintendência cópia da presente deliberação, bem como do Relatório e
Voto que a fundamentam, para que seja dado cumprimento à determinação feita no item 8.2 acima;
8.4. determinar à Secretaria de Controle Interno no Ministério da Agricultura e do Abastecimento que
faça constar no próximo Relatório de Auditoria das contas do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária — INCRA informações sobre o assunto;
8.5. determinar a juntada destes autos às contas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária — INCRA relativas ao exercício de 1998.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

DJ
HOMERO SANTOS
Presidente
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GRUPO II- CLASSE V— PLENÁRIO
TC-001.785/98-2 (c/ 8 volumes)

NATUREZA: Relatório de Auditoria
ENTIDADE: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES
RESPONSÁVEL: Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-Presidente
EMENTA: Auditoria na área de publicidade e propaganda realizada para
verificar possível desvio de finalidade com o fim de promover plano do
Governo e campanha de reeleição presidencial. Ocorrência de
impropriedades caracterizadas como de natureza formal. Determinações.
Juntada às contas anuais respectivas.
Trata-se de Relatório de Auditoria no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social — BNDES, com o objetivo de avaliar a legalidade, a eficiência e a finalidade das despesas com
propaganda e publicidade realizadas no período de janeiro/1996 a março/1998.
A auditoria foi determinada em cumprimento à Decisão n° 849/96 — Plenário — Ata n° 40/96,
e à Decisão n° 645/97 — Plenário — Ata n° 36/97 (fls. 5 e 10), ambas pugnando no sentido de apurar possíveis
irregularidades na realização de gastos com a promoção do "Plano Real" e com a campanha de reeleição do
Presidente da República.
Do exame promovido, sobreleva a dupla função do BNDES, qual seja, a de principal
instrumento de execução da política de investimento do Governo Federal — apoiando programas, projetos,
obras e serviços relacionados ao desenvolvimento econômico e social do País — e a de gestor do Fundo
Nacional de Desestatização — FND, o que o torna responsável pela execução do Programa Nacional de
Desestatização — PND e, conseqüentemente, pela divulgação dos processos de privatização das empresas
estatais.
A partir dessa constatação, o Relatório de Auditoria descreve a composição dos Planos Anuais
de Comunicação do BNDES para os exercícios de 1996, 1997 e 1998, a previsão de gastos para a sua
realização, bem assim os montantes efetivamente despendidos naquele período, discriminando recursos para
ambas as funções regimentais daquele Banco (fls. 17/24).
Mereceram destaque os R$ 13,2 milhões referentes a serviços de comunicação e publicidade
para a desestatização da Cia. Vale do Rio Doce — CVRD, representando acréscimo de 89% em relação ao teto
de R$ 7,0 milhões previsto no contrato celebrado com a agência Comunicação Contemporânea Ltda. (vol. IV,
fl. 126) e ultrapassando, por via de conseqüência, o limite de suplementação contratual previsto no art. 65,
§ 1°, da Lei n° 8.666/93, correspondente a 25% do valor inicial atualizado do contrato.
De acordo com o BNDES (vol. IV, fls. 135/143), tal elevação foi resultado da necessidade de
reformular o projeto publicitário para desestatização da CVRD (Conta "C"), que deveria passar a incluir
anúncios nas redes de televisão já para efeito da chamada "fase 1" do processo (leilão de transferência do
controle acionário para o setor privado), como forma de neutralizar a intensa campanha suscitada contra o
referido empreendimento. Assim, ouvida a área jurídicà do Banco, e após consulta a dois renomados juristas
— Antônio Carlos Cintra do Amaral e Celso Seixas Ribeiro Bastos, que se manifestaram favoravelmente à
pretensão do BNDES (fls. 165/232) —, aquele Banco decidiu elevar a verba da Conta "C", mediante
aditamento do contrato celebrado com a Comunicação Contemporânea Ltda. (vol. IV, fls. 233/235).
Em face da imprevisibilidade e excepcionalidade dos fatos, a Equipe de Auditoria considerou
justificada a elevação ocorrida, inclusive porque, caso esta não acontecesse, correr-se-ia o risco de ver
frustrados os esforços de comunicação despendidos até então, com maiores prejuízos à Administração.
Outro ponto de relevo na área de publicidade e propaganda do BNDES é a prestação de
serviços de divulgação pela Empresa Brasileira de Comunicação — Radiobrás, que a partir da edição da IN n°
08, de 25/10/1996, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, tornou-se o órgão
encarregado de toda a publicidade legal dos órgãos, entidades e sociedades integrantes do Sistema de
Comunicação Social do Poder Executivo Federal - Sicom.
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A Equipe revela (fls. 33/35) que, em dissonância com o princípio da economicidade que deve
pautar as ações da Administração Pública, a exclusividade conferida à Radiobrás estaria onerando os custos
do BNDES, posto que não vêm sendo repassados ao Banco os descontos anteriormente concedidos pelas
agências de propaganda — que os obtinha mediante negociação com a empresa veiculadora —, havendo também
muita relutância da Radiobrás em deixar de cobrar os custos de produção da publicidade legal, prática bastante
usual no mercado.
Ainda no tocante à Radiobrás, foi observado que sua contratação não atendeu às formalidades
previstas em lei, não tendo havido publicação do ato de dispensa de licitação (art. 26 da Lei n° 8.666/93) nem
formalização do contrato de prestação de serviços (art. 60 do mesmo dispositivo legal).
Às fls. 36/37 do Relatório, foi também apontada a ausência de formalização dos planos
preparatórios à realização de campanhas e peças publicitárias do BNDES, contrariando o disposto na Instrução
Normativa Secom n° 06/95.
Finalmente, quanto à ocorrência de desvio de finalidade na condução das campanhas
publicitárias, a Equipe considera (fls. 38/42) que, em sua maioria, o conteúdo dos anúncios veiculados é
condizente com a atuação do BNDES como banco de desenvolvimento ou como gestor do Fundo Nacional
de Desestatização.
Menciona, porém, que a campanha denominada "Privatização/Reformas", desenvolvida em
1996 ao custo de R$ 3.430.186,00, incluiu anúncios relacionados às reformas administrativa e da previdência
— temas, em princípio, alheios aos estritos objetivos institucionais do BNDES. A elaboração da campanha teria
contado com a atuação incisiva da Secretaria de Comunicação Institucional da Presidência da República Secom (vol. VII, fls. 15/94), do Ministério da Administração e da Reforma do Estado - Mare e do Ministério
da Previdência Social - MPS (vol. VII, fls. 95/100).
Em que pese esse fato, a Equipe de Auditoria conclui existir uma associação, ainda que
implícita, entre o tema da campanha (reformas administrativa e da previdência) e o objetivo institucional do
BNDES (desenvolvimento econômico do País), postulando que "no contexto do modelo de desenvolvimento
que pressupõe o reordenamento da Ação do Estado na economia, as reformas em questão seriam
fundamentais para a geração de um cenário propicio à realização de investimentos", ponto de vista
sintetizado no slogan "Sem reformas não há desenvolvimento" e expresso no Plano de Comunicação do
BNDES para 1996 (fl. 40). Sugere, no entanto, que, ao autorizar a realização de campanhas publicitárias, a
Secom verifique o enquadramento de seu conteúdo entre os itens de competência da entidade que irá arcar
com o ônus financeiro dela decorrente.
Diante de todo o exposto, a Equipe de Auditoria conclui (fls. 42/43) ser apenas parcialmente
procedente a denúncia objeto da Decisão n° 645/97-TCU-Plenário, posto que não restou configurada a
ocorrência de promoção pessoal ou de desvio de finalidade por parte do BNDES. Assim, em razão de
impropriedades formais verificadas, submete proposta para que o Tribunal proceda às seguintes determinações:
1) ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES, para que:
regularize, em face do disposto no art. 60, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93, mediante
assinatura de instrumento contratual, a situação existente em relação aos serviços de distribuição de
publicidade legal prestados pela Radiobrás, considerando especialmente o que se refere à obtenção, junto
àquela empresa, de preços e condições compatíveis com os praticados pelo mercado, nos termos do art. 24,
inciso VIII, daquele diploma legal;
observe, em suas contratações efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação, o
previsto no art. 26 da Lei n° 8.666/93, especialmente quanto à necessária publicação de extrato;
evite custear campanhas publicitárias que não estejam enquadradas nos seus objetivos
institucionais, definidos em seu Estatuto Social aprovado pelo Decreto n° 104, de 22/04/1991;
providencie, no planejamento de campanhas publicitárias, a elaboração dos respectivos
planos de campanha, nos termos da Instrução Normativa da Subsecretaria de Comunicação
Institucional/Secom/PR n° 06, de 14/11/1995;
2) à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República — Secom/PR que, no
exercício da competência estabelecida no art. 7°, inciso IV, do Decreto n° 2.004/96, ao autorizar a realização
de campanhas publicitárias, certifique-se do enquadramento do conteúdo das mesmas entre os temas de
2
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competência da entidade que irá custeá-las;
3) à Empresa Brasileira de Comunicação — Radiobrás que, na prestação de serviços de
distribuição de publicidade legal, regulamentada pela IN-08 da Secom/PR, observe os ditames da Lei n°
8.666/93, especialmente quanto à necessidade de formalização de contratos (art. 60, parágrafo único) e ao
obrigatório oferecimento aos contratantes de preços compatíveis com os praticados pelo mercado (art. 24,
inciso VIII).
Por seu turno, o Sr. Secretário da 8' Secex (fls. 46/50) pondera que as justificativas
apresentadas pelo BNDES para o descumprimento do art. 65 da Lei n° 8.666/93 não elidem a irregularidade
cometida pelo Banco — não obstante a boa intenção com que praticada — posto que havia outras possibilidades
para reformular o projeto original de publicidade e propaganda para a privatização da CVRD, entre elas a
contratação direta.
Além disso, embora admitindo que "não se comprovou a existência de anúncio que
configurasse indevida promoção do Plano Real, da campanha de reeleição ou de promoção pessoal de
autoridades ou servidores públicos" (fl. 49), argumenta que o conteúdo da campanha
"Privatização/Reformas", envolvendo temas ligados às reformas administrativa e da previdência, demonstra,
nitidamente, a ingerência da Secom na sua condução e, a seu juízo, poderia configurar desvio de finalidade
do BNDES. Assim, ao considerar que as normas de controle legislativo sobre o processo orçamentário são
provenientes da Constituição Federal (art. 166), conclui que a utilização de recursos de uma empresa estatal
para despesas próprias de órgãos da Administração Direta seria uma forma de escapar à Lei Orçamentária
Anual e, conseqüentemente, à apreciação do Poder Legislativo.
Diante disso, o Titular da Unidade Técnica (fl. 50) manifesta-se parcialmente de acordo com
a Equipe de Auditoria, propondo que se promova, preliminarmente:
"a) com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 94 do RITCU, a
audiência dos Srs. José Pio Borges de Castro Filho, Vice-Presidente do BNDES; Hélio Hermeto Filho,
Superintendente de Relações Institucionais; Gustavo Affonso Taboas de Mello, Chefe do Departamento
de Relações Institucionais e Sonia Maria Junqueira Moletta, Gerente de Serviços de Publicidade, para
apresentarem razões de justificativa pela realização de ações de publicidade (Campanha Reformas
Administrativa e Previdência), cujos objetos desviam-se das finalidades institucionais do BNDES,
enquadrados como atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 1° e 10, inciso IX, da Lei n°
8. 443/92 ;
b) encaminhamento de cópias dos documentos de fls. 44/236 — volume IV, referente à
contratação de publicidade da privatização da CVRD, à 3" Divisão Técnica da 9 " Secex, com o intuito
de ser examinado junto ao 6° estágio do processo de privatização da mencionada Companhia, conforme
prevê a IN TCU n° 07/94".
É o Relatório.
VOTO
Com efeito, compete a esta Corte, no exercício de sua missão institucional, providenciar para
que os gastos governamentais com publicidade e propaganda dos órgãos e entidades sujeitos a sua jurisdição
se processem de modo o mais transparente possível, permitindo aos órgãos de controle interno e externo, e
à sociedade de um modo geral, um adequado acompanhamento da evolução desses dispêndios.
Nesse sentido, entendo que os fatos trazidos a exame nestes autos revestem-se de elevada
relevância, até porque contribuirão para elucidar questões relacionadas ao pleito eleitoral que ora se avizinha.
Ainda a esse propósito, considero que as medidas alvitradas pela Decisão n° 849/96-TCUPlenário irão contribuir positivamente para tornar disponíveis aos interessados informações concretas e
objetivas acerca das ações do Governo Federal na área de comunicação social. Nessa deliberação, o Tribunal,
ao acolher solicitação formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados (TC-013.750/96-8) e representação formulada pela Secretaria de Auditoria e Inspeções — Saudi
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(TC-014.765/96-8), determinou a realização de auditorias "com vistas a comprovar a legalidade e avaliar
os resultados, quanto à eficácia e eficiência, de eventuais despesas com propaganda e publicidade,
realizadas por órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta da União ..." ,determinou
também à Secretaria do Tesouro Nacional que providenciasse a criação de conta contábil específica, em nível
de subitem, para a apropriação de despesas com publicidade e propaganda realizadas pelos órgãos e entidades
da Administração. Além disso, autorizou a Saudi a desenvolver, em conjunto com os órgãos competentes,
rotinas para possibilitar a reunião sistemática de informações sobre gastos como publicidade e propaganda
incorridos pelas unidades não vinculadas ao Siafi.
Informações obtidas da Saudi pelo meu Gabinete esclarecem que a mencionada conta específica
foi criada, conforme determinado pelo Tribunal. Todavia, em razão, principalmente, da carência de pessoal,
não foi ainda iniciado o desenvolvimento daquelas rotinas. Por isso, sugiro recomendação à Unidade Técnica
acerca do assunto.
II
Dispõe o art. 37 da Carta Magna, litteris:

•

"Art.- 37. A administração pública, direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes
da União, dá. Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, do seguinte:
§1 0 A publicação dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos."
Examinados os presentes autos, e tomando por base o dispositivo constitucional acima
transcrito, fica evidenciado que as campanhas publicitárias encetadas pelo BNDES em momento algum
deixaram transparecer o objetivo de realizar promoção pessoal de qualquer autoridade ou servidor público,
pois que não veiculam nomes, símbolos ou imagens que lhes possam ser associados.
As mensagens veiculadas revestiram-se de caráter eminentemente informativo, visando a
esclarecer potenciais investidores e a população em geral acerca do processo de modernização do País, que
passa pela privatização de empresas atrativas, como a CVRD, e por projetos de maior envergadura, como as
reformas administrativa e da previdência. Esse, aliás, era o objetivo registrado nos Planos Anuais de
Comunicação do Banco para 1996 e 1997 — consubstanciado no conceito de que "O BNDES é um agente de
mudanças" — ficando também patente no Anexo II à Informação Padronizada n° 35/97 (vol. IV, fls. 141/143),
conforme a seguir:
"A agência Contemporânea criou uma campanha publicitária com alto conteúdo de
informação e esclarecimento, ....abordando temas como a soberania sobre o subsolo, o preço mínimo
para o leilão, o processo de venda e a utilização dos recursos obtidos com a privatização".
Quanto a desvio de finalidade, considero que, consoante análise consignada no Relatório de
Auditoria, sua ocorrência ficaria evidenciada em caso de inobservância do interesse público, ou em caso de
o ato ser praticado visando a fim diverso do previsto no âmbito de sua competência. Quanto à primeira
hipótese, não há dúvida de que as campanhas publicitárias conduzidas pelo BNDES, abordando temas como
as reformas administrativa e previdenciária e a privatização de empresas, envolvem matérias de notório
interesse público, posto que, direta ou indiretamente, afetam a toda a sociedade brasileira.
De outro plano, sabe-se que uma das funções do BNDES — conforme exsurge de sua própria
nomenclatura — é a de promover o desenvolvimento econômico e social do País, objetivo consubstanciado no
art. 3° de seu Estatuto Social, verbis:
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"Art. 3 0 O BNDES é o principal instrumento de execução da política de investimento do
Governo Federal e tem por objetivo primordial apoiar programas, projetos, obras e serviços que se
relacionem com o desenvolvimento econômico e social do Pais".
Nesta linha de entendimento, considero desnecessário endereçar ao BNDES a determinação
exposta na alínea 1, c, sugerida pela equipe técnica em suas conclusões, visto que o Banco não cometeu, no
caso, nenhuma impropriedade.
São pertinentes, entretanto, as determinOes referentes à Radiobrás, pelos motivos que a equipe
alinha e que acolho.
Partindo dessa premissa, entendo que a motivação e o conteúdo da campanha
"Privatização/Reformas" — foco da discussão quanto à ocorrência de desvio de finalidade — são coerentes com
o papel atribuído ao BNDES no âmbito da adminstração econômico-financeira nacional, visto que relacionada
às reformas estruturais que irão dar consistência ao processo de modernização do País.
No que se refere ao papel da Secom/PR, no caso em análise, há que se considerar que, nos
termos do art. 6°, § 2°, do Decreto n° 2.004/96, o BNDES está inserido no contexto do Sistema Integrado de
Comunicação Social do Poder Executivo Federal - Sicom e, nessa qualidade, está sujeito às políticas e
diretrizes de comunicação social estabelecidas no Plano de Comunicação Institucional elaborado pela
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República - Secom.
Assim, data venha do zeloso dirigente da Unidade Técnica, não entendo tenha havido indevida
"ingerência" da Secom/PR nas campanhas publicitárias analisadas. A ação da Secom, neste caso, é correta
e necessária. Sua ausência, sim, é que seria questionável, pois a comunicação social do Poder Executivo
requer coordenação centralizada, como a que exerce, apropriadamente, a Secretaria da Presidência da
República e que não pode, por isso, ser criticada como ingerência indevida.
Quanto à alteração do valor do contrato de comunicação e publicidade para desestatização da
CVRD, acompanho o entendimento da Equipe de Auditoria no sentido de que a campanha desenvolvida pelos
que se opunham à venda da Empresa — cuja intensidade não se vislumbrava até então — constituiu circunstância
superveniente de caráter excepcional e, até certo ponto, imprevisível, configurando, de toda forma, situação
eminentemente emergencial, haja vista o alcance nacional do processo, que envolvia, inclusive, a imagem do
País perante a comunidade financeira internacional.
Importa considerar que, caso se optasse pela contratação direta, esbarrar-se-ia na limitação ao
prazo de 180 (cento e oitenta) dias prevista no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93 — insuficiente, portanto, para
alcançar a terceira etapa do procedimento de privatização da Empresa (oferta pública de ações).
Não obstante, acolho a proposta do Sr. Secretário da 8' Secex no sentido de que seja
encaminhada cópia dos documentos de fls. 044/236 do volume IV dos presentes autos à 3' Divisão Técnica
da 9a Secex, de forma a subsidiar a análise do 6° estágio do processo de privatização da CVRD, nos termos
da IN TCU n° 07/94, acrescentando-se a essa documentação a cópia da Decisão que vier a ser adotada pelo
Tribunal, bem como do Relatório e Voto que a fundamentarem.
Entendo cabível, ainda, o envio da Decisão que vier a ser adotada pelo Tribunal, acompanhada
do respectivo Relatório e Voto, aos autores da denúncia apreciada no TC-009.243/97-6, conforme ficou
determinado no subitem 8.4. da Decisão Plenária n° 645/97 (cópia à fl. 05).
Considero conveniente também encaminhar cópia do Relatório de Auditoria (fls. 14/45) e da
Decisão que for adotada sobre estes autos, acompanhada do Relatório e Voto, à Segecex para coordenar a
consolidação com os demais trabalhos da espécie, com vistas ao atendimento da solicitação da Comissão de
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, acolhida mediante a Decisão n° 849/96-TCU
(cópia à fl. 10), adotada no TC-013.750/96-8.
III

•

Ante todo o exposto, uma vez que não restou configurada a ocorrência de promoção pessoal
ou de desvio de finalidade por parte do BNDES, mas somente pequenas falhas procedimentais nas suas
5
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contratações de campanhas publicitárias e de propaganda, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora
submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1998.

Carlos Átila Álvares da Silva
Ministro Relator

•
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DECISÃO N°

5 27/98 TCU - PLENÁRIO
-

1. Processo n° TC 001.785/98-2 (com 08 volumes)
2. Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria.
3. Responsável: Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-Presidente.
4. Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES
Vinculação: Ministério do Planejamento e Orçamento - MPO
5. Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
6. Representante do Ministério Público: Não atuou.
7. Unidade Técnica: 8 a SECEX.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 43, inciso
I, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 194, inciso II, do Regimento Interno, DECIDE:
8.1. determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES, que:
a) em face do disposto no art. 60, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93, formalize, mediante assinatura de
instrumento contratual, a prestação dos serviços de distribuição de publicidade legal prestados pela Radiobrás,
atentando para a obtenção, junto àquela empresa, de preços e outras condições compatíveis com as praticadas
pelo mercado, nos termos do art. 24, inciso VIII, dessa mesma lei;
observe, em suas contratações efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação, o previsto no
art. 26 da Lei n° 8.666/93, especialmente quanto à necessária publicação na imprensa oficial; e
providencie, no planejamento de campanhas publicitárias anuais, a elaboração dos respectivos planos
de campanha, nos termos da Instrução Normativa da Subsecretaria de Comunicação Institucional/Secom/PR
n°06, de 14/11/1995;
8.2. determinar à Empresa Brasileira de Comunicação — Radiobrás que, na prestação de serviços de
distribuição de publicidade legal, regulamentada pela Instrução Normativa Secom n° 08, de 25/10/1996,
observe os ditames da Lei n° 8.666/93, especialmente quanto à necessidade de formalização de contratos (art.
60, parágrafo único) e ao obrigatório oferecimento aos contratantes de preços compatíveis com os praticados
pelo mercado (art. 24, inciso VIII);
8.3. encaminhar à 3 a Divisão Técnica da 9' Secex cópia da documentação de fls. 44/236 do volume IV
deste processo, referente à contratação de publicidade sobre a privatização da CVRD, com o objetivo de
subsidiar o exame do 6° estágio do processo de privatização da mencionada Companhia, nos termos da IN
TCU n° 07/94;
8.4. dar ciência aos interessados (denunciantes) arrolados no TC-009.243/97-6, conforme determinou a
Decisão n° 645/97-TCU-Plenário, encaminhando-lhes cópia da presente Decisão, bem assim do Relatório e
Voto que a fundamentam;
8.5. encaminhar cópia do Relatório de Auditoria (fls. 14/45) e desta Decisão, acompanhada do Relatório
e Voto que a fundamentam, à Segecex para coordenar a consolidação com os demais trabalhos da espécie,
com vistas ao atendimento da solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados, acolhida mediante a Decisão n° 849/96-TCU — Plenário, adotada no TC-013.750/96-8;
8.6. recomendar à Saudi que providencie, em conjunto com os órgãos competentes, o desenvolvimento
de rotinas com vistas à reunião sistemática de informações sobre gastos com publicidade e propaganda,
relativos às unidade não vinculadas ao Siafi, conforme autorização contida na Decisão n° 849/96-TCU —
Plenário (TC-013.750/96-8); e
8.7. determinar ajuntada destes autos às contas anuais do BNDES, referentes ao exercício de 1996 e, por
cópia (volume principal), às do exercício de 1997, para exame em conjunto e em confronto.
9. Ata n° 32/98 - Plenário.

•

10. Data da Sessão: 12/08/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
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11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva (Relator), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin,
Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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HOMERO SANTOS
Presidente
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Grupo II — Classe V — PLENÁRIO
-TC-775.189/96-0.
-Natureza:- Relatório de Auditoria.
Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis — IBAMA (Superintendência Estadual do
Amapá).
-Período de abrangência: 01/01/1994 a 30/05/1996
-Responsáveis: Nazir de Melo Salman (01/01/94 a 31/12/94), José
Jorge Albuquerque Bahia (01/01/95 a 07/07/95); e Leozildo
Tabajara da Silva Benjamin (08/07/95 a 30/05/96).
Ementa: Relatório de Auditoria. Ocorrências verificadas nas áreas
de licitações, contratos e pessoal. Realização de audiência seguida
da apresentação tempestiva de justificativas. Razoabilidade dos
esclarecimentos acostados aos autos. Dificuldades administrativas
e operacionais vivenciadas pela unidade auditada. Determinações.
Verificação, em época oportuna, pela CISET competente, do
cumprimento das medidas. Juntada às contas. Encaminhamento de
cópia do Relatório, Voto e Decisão.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Relatório de Auditoria realizada na Superintendência Estadual do Amapá
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA/SUPES/AP,
constante do Plano de Auditoria para o 2° semestre de 1996, abrangendo o período de 01/01/1994 a
30/05/1996, envolvendo as áreas de licitações e contratos, pessoal, bens móveis e imóveis e execução
financeira e orçamentária dos programas federais (fls. 01/40).
Realizada no período de 01 a 30/08/1996 pela SECEX/AP, a auditoria, inicialmente, delineou
2
a estrutura ali existente, constituída por uma assessoria e quatro divisões (Administração e Finanças, Jurídica,
Técnica e de Controle e Fiscalização)
Continuando, enfatizou as atribuições da Divisão Técnica, que, à época, mantinha na área de
3.
recursos naturais renováveis os projetos de ordenamento e manejo florestal, de reposição florestal, de fomento
florestal, de fomento pesqueiro e desenvolvimento da aquicultura, de acompanhamento de mercado e
desenvolvimento tecnológico e o projeto de florestas nacionais, abrangendo uma área aproximada de 49 mil
hectares. Já na área de pesquisa e divulgação, essa Divisão mantém o projeto de manejo, conservação e
orientação de utilização dos recursos naturais e o projeto centro de conservação e manejo da fauna.
Como entraves para a consecução de seus objetivos, o chefe da mencionada Divisão enfatizou
4
o escasso número de servidores para o acompanhamento dos projetos (seis engenheiros florestais, três
técnicos para atividades de campo, três técnicos administrativos e três auxiliares). Destacou, ainda, a carência
de recursos financeiros para os projetos, já que, para o exercício de 1996 havia previsão orçamentária de R$
639 mil enquanto os repasses financeiros chegaram a R$ 93 mil, aproximadamente 14,5% do orçamentário.
Relativamente às outras áreas, excetuando-se a área de administração e finanças, o relatório
5
teceu comentários genéricos sobre os mesmos, sem particularizar algum dado mais relevante
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Ao proceder a exames específicos, a equipe de auditoria detectou as seguintes ocorrências nas
6
licitações e contratos realizados pela Superintendência:
ausência do número mínimo de três propostas válidas em licitações na modalidade convite;
oferta, pelos licitantes, de preços incompatíveis com o mercado (fls. 446/451), sem terem
os mesmos sido desclassificados e indicando o sobrefaturamento dos preços cotados;
inexistência de documentação relativa à prova de regularidade com a Seguridade Social e
com o FGTS em 08 (oito) convites;
inobservância do art. 40 e incisos, que tratam dos elementos constitutivos do instrumento
convocatório, no que diz respeito a: (1) inclusão de preço e qualidade como critério de julgamento; (2)
licitante representado por pessoa que não estava devidamente credenciada; (3) habilitação de empresas em
desconformidade com o edital; (4) desempate de propostas por critério não estabelecido no edital; (5)
adjudicação de objeto a empresa que não comercializa o material licitado; (6) adjudicação de objeto a empresa
que não entregou a totalidade da documentação habilitatória; e (7) habilitação de licitante que não apresentou
especificação de projeto,
falta de imputação de penalidade a contratado pelo atraso na entrega do objeto;
f) pagamento antecipado de despesa no contrato firmado com a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos;
pagamento em duplicidade de faturas das Centrais Elétricas do Amapá;
na contratação dos serviços médico-hospitalares e odontológicos: utilização indevida da
modalidade de licitação (tomada de preços em vez de concorrência); ausência nos autos das publicações
convocatórias para o certame; vigência do contrato com data anterior à sua assinatura; e outras falhas formais;
nos aditamentos aos contratos de serviços odontológicos e de perícia odontológica
realizados: despesas sem previsão orçamentária e ausência de parecer do órgão jurídico;
contratação de perito odontológico com inexigibilidade de licitação (notória especialização);
1) ausência dos elementos elencados no parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/93 e dos
comprovantes de regularidade com a seguridade social e FGTS nos processos de dispensa de licitação;
fracionamento da despesa e fuga da modalidade de licitação cabível na construção do
POCOF BAIL1QUE e na construção do muro de arrimo na Unidade da ESEC MARACÁ-JIPIOCA;
aquisição de passagens aéreas sem procedimento licitatório;
no contrato de vigilância firmado com a empresa FINGEL: ocorrência de atrasos nos
pagamentos dos vigilantes; a empresa encontra-se irregular perante a Comissão de Vistoria do DPF/AP e teve
suas contas bloqueadas pelo TRT 8' Região; não foram aplicadas as penalidades contratuais decorrentes de
descumprimentos contratuais; foi prorrogada a vigência do contrato; e
p) no contrato de limpeza e conservação: atrasos no pagamento dos serventes e do material de
limpeza a ser utilizado; e descumprimento de obrigações contratuais sem a imposição de penalidades.
Na área de pessoal, a auditoria verificou a concessão de passagens e diárias, o controle de
7.
freqüência e a cessão de servidores a outros órgãos e entidades. Dessa verificação a auditoria anotou as
seguintes situações:
concessão de diárias aos sábados, domingos e feriados sem a devida justificativa,
inconsistências entre as datas anotadas nos relatórios de viagem com as anotadas nos bilhetes
de passagem,
raros registros nas folhas de ponto de atrasos ou saídas antecipadas, contrastando com as
observações in loco da equipe de auditoria e concorrendo para que alguns setores permaneçam fechados parte
do expediente;
concessão de horário especial a dois estudantes universitários sem a devida compensação
ou controle desse horário, e
e) cessão de 05 (cinco) servidores a prefeituras e órgãos do Estado sem as competentes
portarias autorizativas e com o ônus da remuneração a cargo do IBAMA
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No que tange aos bens móveis e imóveis sob a responsabilidade da Superintendência, a equipe
8.
de auditoria verificou que vários dos imóveis estão pendentes de regularização documental.
Verificou, ainda, que um dos postos de fomento da Superintendência está sendo ocupado com
9
fins residenciais por servidor do IBAMA, assim como uma sala da superintendência está sendo ocupada por
uma entidade particular — SUL AMÉRICA SAÚDE — sem o competente contrato
Foi verificado, também, que o contrato de locação do imóvel para o funcionamento do Centro
10
Nacional de Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais, teve sua vigência expirada em
30/06/1996, sem, contudo, a Superintendência, até o mês de agosto, ter providenciado a regularização da
ocupação

•

A equipe observou que a Superintendência encontra-se inscrita na Dívida Ativa — devido a
11
acórdão do Tribunal Marítimo — por envolvimento de embarcação sua em um acidente ocorrido em
21/04/1992, conduzida por pessoa não habilitada, com velocidade excessiva e com motor de popa
incompatível com a embarcação
Ainda, relativamente aos veículos marítimos e acessórios, foi apontado que existem na Unidade
12
05 (cinco) lanchas a motor de popa e uma carreta para barco, encontrando-se esta em estado irrecuperável
e quatro dos motores de popa com defeito, além de outro estar aguardando alienação.
No tocante aos veículos automotores terrestres, de uma frota de 22 veículos, foi mencionado
13
que um encontrava-se com o seguro obrigatório vencido, outro, ainda em nome da extinta Secretaria Especial
do Meio Ambiente, achava-se com autorização provisória para tráfego vencida, e que um FIAT 147, ano 1981,
estava em péssimo estado de conservação, com lataria enferrujada e pneus vazios
Finalizou a equipe, propondo que fosse determinado ao IBAMA no Estado do Amapá as
14
medidas elencadas em sua conclusão, sem prejuízo de que fosse promovida a audiência dos responsáveis pelos
fatos ali constantes
Autorizada por mim a audiência (vol. I, fl. 19), foram os Superintendentes, no período em
15.
exame, chamados a apresentarem suas razões de justificativa sobre as ocorrências verificadas (vol. I, fls. 02/10,
11/14 e 19/26), as quais, acostadas aos autos, foram devidamente examinadas no âmbito da SECEX/AP (vol.
I, fls. 96/136).
Relativamente às razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Leozildo Tabajara Benjamin
(vol. I, fls. 60/72), a Sr' Assessora daquela Unidade Técnica, Thereza Irene Alves de Souza, opinou pela
rejeição das alegações apresentadas sobre os pontos que se seguem, propondo, destarte, a aplicação de multa
ao responsável, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por prática de ato com grave infração à norma legal
ou regulamentar (art. 58, inciso II, da Lei n° 8 443/92, c/c o inciso II do art. 220 do RI/TCU).
Achado de Auditoria: Inobservância dos arts. 78 e 79 da Lei das Licitações, que disciplinam
os casos de rescisão de contratos dos quais seja parte a Administração Pública, assim como desobediência de
cláusulas firmadas nos contratos de vigilância armada, com a empresa FINGEL — Figueira Serviços de
Vigilância, e limpeza e conservação, com a empresa LIMPISCINA Prestadora de Serviços (item 4.1).
Justificativa: foram tomadas as medidas convenientes, de acordo com os parágrafos 1° e 2° do
art. 67 da Lei n° 8.666/93 (acompanhamento da execução do contrato) e também rescindido o contrato com
a empresa de vigilância, ante o cancelamento de sua autorização para funcionamento.
Análise da SECEX: entende não justificadas as irregularidades. Primeiramente, pelo fato de o
responsável não ter acostado os documentos comprobatórios, além de também não ter aplicado as sanções
legais e contratuais previstas.
Achado de Auditoria: Cessão de quatro servidores a órgãos do Estado e Prefeituras, estando
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ausente a Portaria de Cessão, em três casos, e com ônus para o cedente, em desacordo com o que reza o art.
93 da Lei n° 8.112/90, em especial os seus parágrafos 1° e 3 0 (item 4.2).
Justificativa: estas cessões ocorreram em gestões outras que não a sua. Também, que as
portarias de cessão dos servidores encontram-se em Brasília, onde estão sendo realizadas gestões no sentido
de regularização da ocorrência.
Análise da SECEX: as justificativas elidem em parte a irregularidade, já que os argumentos
apresentados não o isentam de responsabilidade pela continuidade dos fatos. Propõe a adoção de medidas
corretivas.
Achado de Auditoria: Assinatura de Termo Aditivo aos contratos de prestação de serviços
19.
odontológicos e de perícia odontológica, com data retroativa (29/12/95), quando esta deveria ser posterior
a 10/01/96, data em que o responsável pelo setor de contratos solicitava a assinatura dos termos aditivos (item
4 3)
Justificativa: o interessado afirma que o fato ocorreu por estar o responsável pela contratada
em viagem, tendo sido todas as demais providências tomadas tempestivamente, inclusive publicação do extrato
no D.O.U.
Análise da SECEX: aludindo ao Acórdão n° 98/95-Plenário, no qual o Tribunal chamou a
atenção para a data de vigência dos contratos e de seus aditamentos, evitando a sua retroatividade, a
Unidade não acatou as justificativas.
Achado de Auditoria: Ocupação, por parte do IBAMA/AP, de um imóvel situado à Rua
General Rondon, esquina com a Avenida Ana Nery, com fins de funcionamento do Centro Nacional de
Desenvolvimento Sustentável sem, contudo, haver contrato celebrado entre o IBAMA/AP e a proprietária do
referido imóvel, haja vista o antigo contrato, aditado em 29/12/95, ter expirado em 30/06/96 (item 4.4).
Justificativa: fundamenta suas razões no fato de o processo ter sido devolvido à
superintendência pelo órgão central para suprir a ausência das certidões negativas exigidas por lei.
Análise da SECEX: anota que as justificativas apresentadas demonstram que no período de
01/07 a 01/12/1996, o IBAMA/AP ocupou o imóvel em questão sem a formalização do competente contrato.
Informa, ainda, que no citado período ocorreram pagamentos à locadora, evidenciando infração ao art. 58 da
Lei n° 4.320/64 (item 4.4). Finaliza sua análise, após recorrer-se da doutrina e jurisprudência predominante
sobre o assunto, opinando por não acatar as justificativas apresentadas (item 4.4).
Achado de Auditoria: Realização de despesas relativas a serviços odontológicos e de perícia
odontológica no exercício de 1995, sem dotação orçamentária, ferindo o art. 73 do Decreto-lei n° 200/67, os
arts. 23 e 24 do Decreto n° 93.872/86 e o disposto no art. 59 da Lei n° 4.320/64 (item 4.7).
Justificativa: afirma tratar-se de despesas realizadas anteriormente à sua gestão.
Análise da SECEX: sustenta equivoco por parte do gestor, uma vez que sua administração teve
início em 07/07/95 enquanto que tais ocorrências foram verificadas no fim do exercício de 1995.
22. Achado de Auditoria: Ausência, nas Cartas-Convite de números 17/95 e 24/95, de documentos
comprobatórios relativos à Seguridade Social e ao FGTS, contrariando o disposto no art. 29, inciso IV, da
Lei n° 8.666/93, art. 195, § 3 0 da CF/88, art. 47, inciso I, alínea "a" da Lei n° 8.212/91 e art. 27 da Lei n°
8.036/90 (item 4.14).
Justificativa: informa que os mencionados documentos encontram-se nos respectivos autos.
Análise da SECEX: entende caber determinações ao responsável para que se faça constar nos
processos os competentes documentos, haja vista o desencontro entre as afirmações da equipe de auditoria
e as do responsável.
Achado de Auditoria: Inobservância dos dispositivos do art. 40 e incisos, da Lei n° 8.666/93,
23.
que tratam dos elementos constitutivos do instrumento convocatório nas Cartas-Convite ifs: a) 11/96, em que
a Comissão habilitou firmas participantes, embora contrariassem os dispositivos do edital referentes à validade
das propostas e à apositura do carimbo do CGC, cotando o menor preço e adjudicando o menor prazo, como
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critério de desempate, medida não constante no instrumento convocatório; b) 20/95, em que a Comissão
adjudicou firma cujo objeto da licitação não constava do cadastro de firmas da Junta Comercial do Estado do
Amapá, apesar do protesto das firmas participantes (item 4.15).
Justificativa: no tocante à primeira licitação, que, após repetir o certame, foram habilitadas as
duas empresas interessadas, sendo que os critérios de desempate (menor prazo e sorteio) estavam previstos
no instrumento convocatório. No pertinente ao segundo convite, informa o responsável que, após consulta
ao Setor Jurídico da Superintendência, foi levado em consideração a proposta mais vantajosa para a
Administração, já que a adjudicação da questionada empresa — do ramo de caça e pesca — propiciou uma
economia total da ordem de R$ 3.110,00 (três mil cento e dez reais).
Análise da SECEX: quanto ao primeiro caso, entende devam ser feitas determinações àquela
Superintendência no que tange a uma maior observância ao disposto no art. 40 da Lei n° 8.666/93; no que se
refere ao segundo caso, entende necessário que o objeto licitado faça parte das atividades da empresa licitante.
Reforçando seu entendimento, cita trechos da obra do Prof Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (Contratação
Indireta sem Licitação) na qual o mesmo afirma que a participação de empresa de ramo diverso do objeto
licitado pode constituir indícios de irregularidades, já que existem empresas especializadas em licitar com a
Administração. Conclui, por não acatar as justificativas apresentadas e propor a aplicação de multa ao
responsável por prática de ato com grave infração à norma legal.
Achado de Auditoria: Locação de imóvel à Rua General Rondon, pelo IBAMA, com
inexigibilidade de licitação e sem a avaliação prévia de que trata o art. 1°, inciso X, da Portaria 82/86, do
Ministério da Fazenda, publicada no DOU de 29/04/96 (item 4.16).
Justificativa: transcreve, em suas justificativas, o parecer prévio emitido pelo órgão jurídico da
Superintendência, onde, após outras considerações, é defendida a tese de inexigibilidade por se único o imóvel
supridor das necessidades ali presentes.
Análise da SECEX: inicialmente observa que o responsável não trouxe esclarecimentos sobre
a ausência da avaliação prévia quando da locação do imóvel. Continua, entendendo que a afirmação do
responsável revela a diferença de entendimento para os casos dessa natureza.
Quanto às razões de justificativa apresentadas pelo Sr. José Jorge Albuquerque Bahia (vol.
1, fls. 30/36), a se Assessora conclui por rejeitar as razões apresentadas pelas ocorrências que se seguem,
propondo, também, a aplicação de multa ao responsável no valor de R$ 1.500,00, com a mesma
fundamentação.
Achado de Auditoria: Ausência de avaliação da compatibilidade dos preços constantes das
26.
propostas, com os preços praticados no mercado, não tendo sido promovida, portanto, a desclassificação de
propostas desconformes ou incompatíveis (art. 43, IV, da Lei n° 8.666/93, c/c o art. 6° do Decreto n° 449/92),
ocorrendo ainda a inobservância dos preços praticados pela Administração Pública para balizar as licitações
promovidas nos exercícios sob análise, na licitação para construção de uma cisterna, por meio da CartaConvite n° 02/95 (item 5.1).
Justificativa: informa que, num primeiro momento, foram convidadas nove empresas a
participarem do certame, mas não houve o comparecimento do número mínimo de três delas. Repetido o
convite, foram convidadas mais nove empresas, das quais quatro cotaram preços, extraindo-se daí o menor
preço.
Análise da SECEX: entende não satisfatórios os esclarecimentos porque nem a Comissão nem
o responsável pela homologação verificaram os preços propostos com os praticados no mercado.
Achado de Auditoria: Aquisição de materiais a serem alocados no projeto de construção do
27.
Posto de Controle e Fiscalização do Bailique-POCOF/BAILIQUE, fracionando e realizando despesas, fugindo
da modalidade de licitação cabível, por meio de dispensa de licitação, contrariando o disposto no art. 23 da
Lei n° 8.666/93 (item 5.2).
Justificativa: alega que a reforma do POCOF/BAILIQUE foi prioritariamente incluída na
programação orçamentária dos exercícios de 1992, 1993 e 1994, sem alcançar êxito. Assim, estando a
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estrutura fisica bastante comprometida, optou a Administração por executar a reforma com os meios
disponíveis, de maneira a não paralisar as atividades do órgão naquele distrito. Informa, ainda, que realizadas
as projeções dos quantitativos de materiais, os mesmos foram adquiridos mediante a realização de licitação
na modalidade convite.
Análise da SECEX: entende que, apesar de não haver dano ao Erário, cabe recomendação à
Superintendência no sentido de evitar o fracionamento de despesas, para fugir da modalidade de licitação
pertinente, e por licitar as parcelas de uma mesma obra ou serviço da mesma natureza e no mesmo local que
possam ser realizadas em conjunto e concomitante, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei n° 8.666/93.
Achado de Auditoria: Cartas-Convite n's 06 e 07/95 e TP n° 02/95: a) ausência nos processos
licitatórios de, no mínimo, três propostas válidas; b) ausência de documentos relativos à regularidade com a
Seguridade Social e com o FGTS; c) inobservância dos dispositivos do art. 40 da Lei n° 8.666/93, uma vez
que a C.P.L., alegando falta de tempo para a realização de outro certame, adjudicou o objeto à empresa em
estado pré-falimentar, a qual não entregou toda a documentação exigida; d) TP n° 02/95, em que a Comissão
não fez constar, como anexa ao Edital, a minuta do Contrato, assim como a ausência, nos autos, da publicação
do contrato (item 5.5).
Justificativa: os convites tinham por objeto, respectivamente, serviços de hospedagem e
fornecimento de alimentação para os participantes de um encontro realizado no período de 26/04 a 01/05/95,
tendo sido convidadas 07 empresas para o primeiro certame e 06 para o segundo. Ante a iminência da
realização do encontro e o impedimento dos outros licitantes (os mesmos não possuíam os documentos
relativos à regularidade com a Seguridade Social e com o FGTS — informação obtida mediante contato
telefônico com as mesmas), não se vislumbrou outra solução senão a adotada, mesmo com o fato de as
certidões negativas do INSS e FGTS, apresentadas pelo único licitante, haverem expirado recentemente.
Análise da SECEX: as justificativas não suprimem as irregularidades, ante o disposto nos arts.
195 da CF/88; 29, inciso IV da Lei n°8.212/91; 27 da Lei n° 8.036/90 — obrigatoriedade da documentação
comprobatória da adimplência junto ao INSS e ao FGTS —; e também aos arts. 40 e 61 da Lei n° 8.666/93
— elementos constitutivos do processo e publicidade, em veículo oficial, dos contratos e atos administrativos.
No concernente às justificativas apresentadas pelo Sr. Nazir de Melo Salman (vol. I, fls. 37/59
73/84), relativamente às ocorrências abaixo indicadas, deixaram de ser as mesmas recepcionadas pela
Instrução, a qual sugere a aplicação de multa ao ex-Superintendente, arbitrando-lhe o valor de R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais).
Achado de Auditoria: Pagamento antecipado, nos meses de janeiro e fevereiro de 1994, dos
30.
valores de CR$ 17.732,32 e CR$ 50.988,00, referentes ao Contrato n° 022/SEED/Macapá, celebrado entre
IBAMA e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (item 6.1).
Justificativa: o contrato em questão, referente à prestação de serviços de coleta, transporte e
entrega de correspondência, expirou-se em dezembro de 1993 e, por descuido do setor de contratos, o novo
contrato foi publicado em 04/03/1994, sem que os serviços prestados pela ECT tivessem sido paralisados.
Desse modo, reconhecendo a prestação dos serviços, foram realizados os pagamentos nos meses de janeiro
e fevereiro.
Análise da SECEX: entende que não se pode falar em reconhecimento de despesa quando não
há contratação dos serviços, configurando-se tal como antecipação do pagamento da despesa. Trouxe,
também, o Acórdão n° 98/95 e a Decisão n° 604/94, ambos exarados pelo Tribunal Pleno, nos quais é chamada
a atenção para a vigência dos contratos, evitando sua retroatividade, e os seus efeitos, que devem ser contados
da data de sua assinatura, respectivamente
Achado de Auditoria: Ausência, nas Cartas-Convite n's 14/94, 26/94, 48/94 e 56/94, de
31.
documentos comprobatórios relativos à Seguridade Social e ao FGTS (item 6.8).
Justificativa: em síntese, traz as dificuldades de se encontrar na região empresas que estejam
hábeis a fornecer a documentação relativa às cerdidões negativas de débito para com o INSS e com o FGTS,
haja vista o restrito mercado ali presente, não podendo ser o serviço público prejudicado em detrimento da
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inadimplência dos fornecedores para com outros órgãos. Informa, também, "a orientação da Administração
Central do IBAMA em Brasília (cópias anexas), através da Divisão de Administração e Finanças, Auditoria
e Procuradoria Geral, que trata da possibilidade de dispensa de apresentação de documentos de habilitação
exigidos nos artigos 28 a 31 da Lei n°8.666/93, nos casos de dispensa de licitação previstos no art. 24 e de
convite a critério do poder discricionário do administrador, nos termos do art. 32, parágrafo I, do citado
diploma legal. É de bom alvitre frisar que o IBAMA/SUPES/AP recorreu a este expediente, quando da
necessidade urgente de se atender determinado setor técnico e/ou administrativo da instituição e efetuados
os últimos recursos legais para a aquisição de bens e serviços."
Análise da SECEX: compreende que houve equivoco daquela Procuradoria-Geral, pois há
previsão constitucional para as adimplências em questão.
Achado de Auditoria: Inobservância dos dispositivos do art. 40 e incisos, da Lei n° 8.666/93,
32.
nas Cartas-Convite números: a) 51/94, em que a Comissão, instituída pela OS n° 139/SUPES, não fez constar
dos autos a comprovação do novo recebimento do objeto licitado, condicionado à verificação da avaria
detectada quando da aceitação do serviço; b) 10/94, na qual a Comissão adjudicou por critério não
estabelecido no Edital — qualidade, preterindo licitante que cotou menor preço; c) 65/94, na qual houve
descumprimento às condições de participação prescritas no Edital — licitante representada por pessoa não
credenciada por procuração; d) 59/94, em que o objeto foi adjudicado à empresa que não apresentou a
totalidade da documentação exigida e não atendeu às especificações do projeto, sob a justificativa de
"urgência urgentíssima" (item 6.9).
Justificativa: quanto ao convite n° 51/94 — serviços a serem executados na rabeta de um motor
de popa —, o responsável afirma que os serviços foram executados, havendo, por parte da auditoria, um lapso
de interpretação do relatório da Comissão de Recebimento dos Serviços. No que tange ao convite n°
10/94 — material permanente para biblioteca —, o material de menor preço era incompatível para a utilização
em biblioteca, fato inquestionável até mesmo pela empresa licitante; relativamente ao convite n° 65/94, a
documentação foi entregue por um representante da empresa na qualidade de portador, fato que não afetou
os trâmites da licitação. A propósito do convite n° 59/94 — recuperação da cisterna da Estação Ecológica na
ilha do Maracá-Jipioca —, informa o Superintendente que, das quatro empresas que compareceram ao
certame, uma desistiu ao conhecer a localidade onde seriam realizadas as obras, e outras duas não
apresentaram a totalidade da documentação exigida. Porém, a obra era considerada de urgência urgentíssima,
pois a cisterna em questão é o meio de suprimento de água potável para os servidores do IBAMA no local.
Assim, a empresa vencedora apresentou seu projeto de recuperação da cisterna, devidamente levado a cabo
e solucionando a problemática existente.
Análise da SECEX: dá por insuficientes os argumentos pelas seguintes razões: a) não foi trazida
a documentação comprobatória quanto ao primeiro item; b) o processo de aquisição de materiais para a
biblioteca deveria ser anulado à vista das novas peculiaridades, mediante as quais outras empresas poderiam
também participar; c) a comissão deveria ter inabilitado a empresa, pois seu representante deveria ter
apresentado a competente procuração; d) houve falha no projeto básico da recuperação da cisterna, quando
não se especificou o local onde seriam realizados os serviços e não foi prevista as reais necessidades do
Instituto, o que contribuiu para que o certame não tenha alcançado um número diferenciado de participantes.
Achado de Auditoria: Ausência, nos autos do processo de contratação da empresa Unimed, TP
33.
02/93, do atendimento à documentação constante do § 4 0 , "1", e 3 0 , "1", do art. 25 do Decreto-lei n° 2.300/86
— cartão do CGC e dos Demonstrativos Contábeis —, fato repetido quando da assinatura do Termo Aditivo,
em 1994 (item 6.10).
Justificativa: os documentos reclamados foram arquivados em local indevido; cópias anexas.
Análise da SECEX: a documentação foi apresentada posteriormente à realização do certame,
quando da assinatura do termo aditivo. Foi infringido o art. 25, § 3 0 , "1", e § 4°, "1", do Decreto-lei n°
2.300/86.
Achado de Auditoria: Inobservância ao estabelecido nos arts. 3 0 e 21, II, do Decreto-lei n°
34.
2.300/86, referentes à publicidade, nas Tomadas de Preços n's 01 e 02/93 (item 6.11).
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Justificativa: observa, num primeiro momento, que os certames foram realizados sob a égide
da Lei n° 8.666/93 e não do Decreto-lei n° 2.300/86, como afirmado. No pertinente ao mérito, os certames
foram realizados em consonância com a legislação vigente, uma vez que foi dada ampla divulgação aos
mesmos, ocorrendo, inclusive, prorrogação do prazo para que um número maior de empresas pudesse
participar, e, inobstante haver comparecido uma só empresa, seus preços foram cotejados com o mercado e
com a tabela da Associação Médica. Quanto ao enquadramento na modalidade de licitação, o mesmo ocorreu
dentro da tabela vigente à época, não havendo, portanto, inobservância aos limites estabelecidos (fl. 74).
Análise da SECEX: está ausente dos autos a documentação relativa à publicidade de
prorrogação do prazo para o comparecimento de outras empresas. No que tange à modalidade de licitação,
a estimativa inicial, a qual já enquadrava-se em concorrência, teve seu valor quintuplicado quando da
assinatura do contrato. Ainda, quanto à legislação vigente à época das licitações, houve um equívoco por parte
do Superintendente, já que estava o Decreto-lei n° 2.300/86 em plena vigência (fl. 131).
Achado de Auditoria: Publicação do contrato celebrado com a Unimed, contemplando a
antecipação da vigência, não observando os arts. 54 e 61 da Lei n° 8.666/93 (item 6.12).
Justificativa: o mencionado contrato teve sua vigência iniciada em 21/06/93 — data constante
do contrato e em seu extrato, publicado em 14/07/93 — o fato de constar como data de assinatura o dia
30/06/93 deve-se a um erro de digitação, sendo que, efetivamente, o contrato teve seu início em 21/09/93, data
em que ocorreram as primeiras consultas e/ou exames por parte dos usuários. No que diz respeito à publicação
intempestiva do extrato contratual, a mesma ocorreu por inobservância aos prazos legais (fl. 46).
Análise da SECEX: não aceita a justificativa de erro de digitação de data, pois presume-se lido
e acordado o instrumento, assinado pelas partes e testemunhas. Invocando o Acórdão n° 98/95-Plenário, Ata
n° 37/95, chama a atenção para o entendimento do Tribunal quando da elaboração dos contratos, para a devida
atenção para a sua vigência, seus aditamentos e prazos, evitando-se sua retroatividade.
Em termos conclusivos, além da apenação sugerida, propõe a Instrução sejam feitas as
determinações alinhadas às fls. 134/6
De seu turno, o Sr. Secretário de Controle Externo Substituto, em cota singela, anui à proposta
de encaminhamento sugerida pela Instrução (fl. 136).
O nobre órgão do Ministério Público junto ao Tribunal não oficiou nos autos

VOTO

Inicialmente, destaco o trabalho realizado pelos técnicos desta Casa em área deveras sensível
no plano ambiental: a fiscalização da exploração dos recursos naturais e a pesquisa e divulgação de projetos
nas áreas florestal, pesqueiro e aquicultor, realizada pelo IBAMA na região amazônica
A propósito, na última Sessão deste Plenário, realizada em 04/08/98, comunicou o
2.
Excelentíssimo Senhor Presidente que assinou Portaria (n° 383/98) aprovando a Estratégia de Atuação para
o Controle da Gestão Ambiental, resultante da implementação no Tribunal do Projeto de Desenvolvimento
da Fiscalização Ambiental. O referido 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.
•

Naquela oportunidade, afirmou Sua Exa. que nos últimos anos o meio ambiente vem
3.
conquistando cada vez mais destaque nas discussões políticas em todo o mundo. Nesse contexto, o Brasil tem
sido alvo especial de atenção, com freqüentes 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
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conduta de seus usuários.
Ressaltou, ainda, o ilustre orador que o controle da gestão ambiental inclui-se na missão
4
constitucional do TCU de auxiliar o Congresso Nacional no controle da 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 métodos de controle para o setor.
5
verbis:

A respeito da matéria, consignou o Senhor Presidente em documento anexo à referida Portaria,

Dentro desta perspectiva, a presente Estratégia de Atuação para o Controle da Gestão
Ambiental representa a consolidação dos esforços até então empreendidos pelo TCU, com o objetivo de
desenvolver uma metodologia de controle para esta área.
Para tanto, foi constituído Grupo de Trabalho, sob a supervisão da Secretaria-Geral de
Controle Externo - SEGECEX, integrado por Analistas de Finanças e Controle Externo de diversas
Unidades Técnicas, o qual desenvolveu uma série de atividades, de caráter participativo, entre as quais,
a realização de vastíssimo levantamento de informações junto aos agentes governamentais responsáveis
pelo setor, inúmeras reuniões técnicas, além de participação em seminários eworkshops nos quais .foram
aprofundadas as discussões sobre a questão.
Com o término da missão incumbida ao referido Grupo, o Serviço de Obras e Meio Ambiente
- SOMA/DILIC, da Secretaria de Auditoria e Inspeções - SAUDI, Unidade coordenadora dos trabalhos,
passa a ter, doravante, a atribuição de acompanhar a implementação da Estratégia ora aprovada.
Tal iniciativa, muito embora revista-se de caráter inovador, apresenta-se como um desafio
do Controle Externo, uma vez considerada a especialização requerida dos profissionais que deverão
executar a Fiscalização Ambiental e a complexidade das abordagens a serem efetuadas.
O desafio é de grande dimensão. E foi mesmo por isso que o Tribunal entendeu ser necessária
a elaboração de uma estratégia para enfrentá-lo. Como direcionamento claro de suas ações, esta Corte
pretende alcançar resultados importantes também nessa área do controle da gestão governamental."
Acredito, pois, que a partir da implementação das ações prescritas no valioso documento - o
6.
qual assegura que todas as Unidades Técnicas que participam do controle da gestão ambiental operem de
forma organizada e planejada - poderá o Tribunal, ao empreender sua missão institucional, atuar no sentido
de garantir, dentro do limite de sua competência, que o Governo exerça a responsabilidade a ele atribuída pela
Constituição da República (art. 225) e pela legislação ordinária, adotando as medidas necessárias com vistas
à tão reclamada proteção do meio ambiente.
No que se refere à auditoria sub judice, do relato realizado sobre o funcionamento da
7
Superintendência do IBAMA no Amapá - haja vista não se tratar de uma Auditoria Operacional - percebe-se
a existência de fatores restritivos com os quais se depara a Unidade, o que constitui em entraves para uma
efetiva atuação da Autarquia naquela região, taxada de pulmão do planeta e, por isso, constantemente foco
de observação mundial
Evidenciando o mérito, ressalto que, de um total de dezessete ocorrências, cujas justificativas
8
não se mostraram suficientes no entendimento da SECEX/AP, dezesseis delas dizem respeito a aspectos
atinentes a licitações e contratos e outra refere-se à cessão de servidores em dissonância com o preceituado
pela Lei n° 8 112/90.
Todavia, é de se ressaltar o conjunto de dificuldades administrativas e operacionais vivenciado
9
pela unidade do 1BAMA no Estado do Amapá, motivado, por vezes, pelas peculiaridades regionais, merecendo
ressaltar a reclamada carência de recursos financeiros, aliada à insuficiência de recursos humanos, de forma
a contribuir para o atropelo de aspectos normativos, conforme evidenciado pela auditoria
9 . \\min-lmr_482 \c\zarquivo\voto1998\77518996
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Aliás, a questão parece atingir, no mínimo, toda a região amazônica. Ao relatar processo
10.
referente à Auditoria Operacional realizada na Superintendência Estadual do Institituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis no Amazonas, em recente oportunidade, ressaltou o eminente
Ministro José Antonio Barreto de Macedo que "a Instituição apresenta quadro de dificuldades de ordem
económico-financeira, encontrando-se desaparelhada tanto do ponto de vista operacional quanto do de
pessoal" (Sessão de 30/07/98 - 2 Câmara, TC-225.091/97-6, Decisão n° 175/98, Ata n°24/98).
Reputo como razoáveis, data venha, os esclarecimentos acostados aos autos pelos
11
administradores, inclusive de forma tempestiva, razão por que, dissentindo da proposta de cominação de multa
aos responsáveis, inclino-me a acolher o elenco de medidas corretivas e preventivas sugeridas pela
SECEX/AP, as quais, por certo, irão redundar no bom gerenciamento das ações desenvolvidas por aquela
regional
Percebe-se que algumas justificativas refutadas pela Unidade Técnica o foram pela ausência de
12
elementos comprobatórios associados aos esclarecimentos então oferecidos, no entanto, a veracidade das
referidas afirmações, bem como a implementação das determinações ora propostas, poderiam ser verificadas
pela CISET competente, por ocasião do exame das próximas contas.
É de se ressaltar que não se identificam nos autos indícios de locupletamento, desfalque,
malversação ou desvio de dinheiros, de forma a resultar em dano ao Erário, parecendo-me estar afastada a
presunção de má-fé quanto aos atos questionados.
Entendo, ainda, que medida indispensável à especie diz respeito à juntada deste processo às
contas relativas aos exercícios sociais alcançados pelo presente trabalho (1994, 1995 e 1996, TC-006.992/951, TC-008.404/96-8 e TC-009.540/97-0, respectivamente), com vistas ao exame em conjunto e em confronto,
diante da possibilidade de outros desdobramentos a partir do cotejamento dos fatos pertinentes, uma vez que
aqueles processos encontram-se pendentes de apreciação de mérito.
Diante do exposto, acolhendo, em parte, as conclusões da SECEX/AP, submeto a este
Colegiado a seguinte deliberação
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 12 de agosto de 1998.

AES DA ROCHA
COIL-N-MA
Ministro-Relator

10 . \\min-lmr_482 \c \zarquivo \voto1998 \ 77518996
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Processo n°: TC-775.189/96-0.
Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria.
Unidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
(Superintendência Estadual do Amapá).
Responsáveis: Nazir de Melo Salman, José Jorge Albuquerque Bahia e Leozildo Tabajara da Silva
Benjamin
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/AP.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - determinar à Superintendência Estadual do IBAMA no Estado do Amapá que:
8.1.1 - observe os dispositivos legais concernentes ao acompanhamento e fiscalização dos contratos,
aplicando ao contratado as penalidades previstas no Estatuto das Licitações e Contratos quando das
ocorrências de descumprimento das cláusulas contratuais (Lei n° 8.666/93, art. 67, §§ 1° e 2°; 78, incisos I,
VII e VIII; 86, caput, e § 1'; e 87, incisos I e II);
8.1.2 - adote providências junto aos órgãos cessionários no sentido de se ressarcir dos valores
despendidos a título de remuneração, em relação aos servidores cedidos;
8.1.3 - faça constar das pastas funcionais cópia das portarias de cessão dos respectivos servidores
juntamente com os comprovantes de publicação no D.O.U.;
8.1.4 - promova o desalojamento, na sala de beneficios do Instituto, do representante da empresa Sul
América Saúde, deixando de realizar contrato verbal com esta ou qualquer outra empresa ou órgão da
Administração Pública, posto ser nulo e sem efeito jurídico;
8.1.5 - avalie se os preços constantes das propostas dos fornecedores, por ocasião dos certames
licitatórios, estão compatíveis com aqueles praticados no mercado e nos demais órgãos, em consonância com
o disposto no art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/93, c/c o art. 6° do Decreto n° 449/92 e art. 3° da Lei 8.666/93;
8.1.6 - observe os dispositivos referentes à contratação de obras e serviços de engenharia, consoante art.
23 da Lei 8.666/93;
8.1.7 - cumpra as disposições contidas no Decreto n° 343/91 e na IN/STN n° 14, de 09/11/88, que
normatizam as concessões de diárias e passagens, no âmbito da Administração Pública, em especial quanto
às concessões aos sábados, domingos e feriados, com a obrigatoriedade de anexar aos referidos processos
concessórios os bilhetes de passagens;
8.1.8 - obedeça ao contido nos arts. 19 e 98 da Lei 8.112/90, no que se refere às concessões de horário
especial para servidor estudante, fazendo constar dos processos concessórios os comprovantes da
compensação do horário concedido, de forma que não haja prejuízo ao exercício do cargo;
8.1.9 - cumpra o art. 67 e § 2° do art. 71 da Lei n° 8.666/93, quanto à observância das cláusulas
contratuais; art. 29, inciso IV, da Lei 8.666/93, art. 195, § 3°, da CF/88, art. 47, inciso I, alínea "a", da Lei
8.212/91 e art. 27 da Lei 8.036/90 e as Decisões firmadas por esta Egrégia Corte, em especial quanto à
obrigatoriedade da apresentação da Certidão Negativa de Débitos e regularidade com o FGTS (Decisão
705/94-Plenário);
8.1.10 - observe o disposto nos §§ 3° e 7° do art. 22 da Lei 8.666/93 e as Decisões TCU nos 056/92,
098/96, 132/96 (2a Câmara) e Acórdão n° 513/96 (r Câmara) quanto à exigência do limite mínimo de três
propostas válidas nos certames licitatórios;
8.1.11 - obedeça aos dispositivos do art. 40 da Lei 8.666/93, que tratam dos elementos constitutivos do
instrumento convocatório nas licitações promovidas pelo IBAMA/AP, assim como ao disposto no caput do
art. 10 do Decreto 93.872/86 e art. 38 da Lei 8.666/93, que tratam da formalização dos processos de licitação;
8.1.12 - observe os dispositivos legais concernentes à obrigatoriedade de apresentar justificativas quanto
à dispensa de licitação nos casos de locação de imóvel pela Administração Pública, consoante expresso no
art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, e quanto à obrigatoriedade da avaliação prévia do imóvel, consoante o art.
1°, inciso X, da Portaria/MF/82/96, e o art. 12 do Decreto n° 1745, de 13/12/95;
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8 . 1 . 1 3 - observe os procedimentos licitatórios pertinentes à contratação para fornecimento de passagens
aéreas, como dispõe a Lei n° 8.666/93 e em atendimento às Decisões/TCU n° 592/Plenário, de 14.09.94 e n°
409/94, de 20.06.94; e
8.1.14 - faça constar dos competentes processos de inexigibilidade para a contratação de fornecimento
de energia elétrica, realizado com a empresa CEA, os comprovantes de ressarcimento dos valores pagos a
maior pelo IBAMAJAP nos meses de janeiro, fevereiro e março de 1994, devidamente corrigidos;
8.2 - determinar à Secretaria de Controle Interno no Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Amazônia Legal que, por ocasião do exame das próximas contas do IBAMA, verifique o cumprimento
destas determinações, fazendo consignar informações pertinentes nos respectivos relatórios de auditoria;
8.3 - juntar o presente processo às contas do IBAMA relativas aos exercícios de 1994, 1995 e 1996 com
vistas ao exame em conjunto e em confronto; e
8.4 — encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam à
Presidência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
9. Ata n° 32/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 12/08/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin,
Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

a

ai ene

Tribunal de Contas da União

LINCOL

ALHÃES D OCHA
Ministro-Relator
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GRUPO II— CLASSE V — Plenário
TC- 350.176/95-7
Natureza: Relatório de Auditoria
Órgão: Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão — SES/MA
Responsáveis: Marival Pinheiro Lobão, Inácio da Cunha Boueres,
Antônio Joaquim Araújo Filho, Evandro Sarney de Araújo Costa, José
Henrique Pereira de Melo, João Batista Costa Santos, Eliezer do
Espírito Santo Pestana, José Fernando Lopes dos Anjos, José João
Lopes, Henrique Santillo, Sebastião Carlos Alves Grillo, Márcio
Antônio Pinto de Almeida, Edidácio Monteiro dos Santos e Adib
Jatene.

Ementa: Relatório de Auditoria realizada na Secretaria de Estado da
Saúde do Maranhão, relativa ao exame da gestão dos recursos
transferidos pelo Governo Federal àquela Secretaria, abrangendo o
período de janeiro de 1994 a março de 1995. Várias irregularidades
apontadas. Audiência prévia dos responsáveis, bem como de empresas
que contrataram com o Estado do Maranhão. Justificativas suficientes
apenas para afastar parte das impropriedades apontadas. Persistência
de outras irregularidades. Determinações à Secretaria de Estado da
Saúde do Maranhão e à CISET do Ministério da Saúde. Aplicação de
multa. Nova audiência prévia das empresas. Formação de apartado
para apreciar a declaração de inidoneidade para licitar com a
Administração Pública. Remessa de cópia do processo ao Ministério
Público Federal, ao Governo do Estado do Maranhão, ao órgão de
controle interno do Ministério da Saúde e ao Tribunal de Contas do
Estado do Maranhão.

Trata o presente processo de relatório de auditoria realizada na Secretaria de Estado da Saúde do
Maranhão — SES/MA, a respeito dos recursos federais transferidos ao respectivo Estado, no período de janeiro
de 1994 a março de 1995.
Em função do elevado número de convênio e outros ajustes firmados entre a União e o Estado do
Maranhão na área de saúde, a equipe de auditoria selecionou os convênios n° 83/90, 314/93, 71/92 e 21/94
para exame, tendo em vista a relevância dos recursos envolvidos. Também foram objeto dos trabalhos as
demais transferências de verbas para a saúde, não concretizadas via convênio.
Realizada a auditoria, a cargo dos Analistas Ilka dos Santos Ribèiro e Sérgio de M. Salustiano, foram
constatadas várias impropriedades nas verbas repassadas, sendo proposta a realização de audiência prévia dos
responsáveis, bem como determinações ao Ministério da Saúde e à Secretaria Estadual da Saúde, nos seguintes
termos:
"4.4 Que sejam ouvidos em audiência prévia os seguintes responsáveis, de acordo com o art. 43 inciso
II da Lei no 8.443/92, c/c art. 194, inciso III do RI/TCU e art. 31 inciso III da IN/TCU no 09/95:
4.4.1 Antônio Joaquim Araújo Filho, Secretário de Saúde à época, relativamente aos seguintes fatos:
não publicação dos editais das tomadas de preços 28/93, 29/93, 30/93, 31/93, 32/93 no Diário
Oficial do Estado (item 2.1.2 "k');
ausência de pesquisas de preços nas Tomadas de Preços 28/93, 29/93, 30/93, 31/93, 32/93 (item
DTA/98
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4.2

2.1.2 "p');
c) não identificação de notas fiscais com número do convênio e notas fiscais com data de emissão e
de recebimento do material em branco (itens 2.1.2 "q", "r" e 2.4.2 "p");
d) não adjudicação do objeto às firmas que apresentaram os menores preços nas TP 32/93 e 28/93
(itens 2.1.2 "t" e "u');
4.4.2.Marival Pinheiro Lobão, Secretário de Estado da Saúde, relativamente aos seguintes fatos:
não aplicação de recursos de contrapartida prevista nos convênios 314/93 e 71/93 ( itens 2.1.2 "i"
e 2.2.2. "d");
não publicação dos editais de Tomada de Preços 12/94 e da Concorrência 03/94 no Diário Oficial
do estado (2.1.2 "k" e 2.4.2 "k" e "n');
c) ausência de pesquisa de preços na Tomada de Preços 12/94 e no Convite 98/94 ( itens 2.1.2 "p" e
2.4.2 "1');
d) não identificação de notas fiscais com número do convênio e notas fiscais com data de emissão e
de recebimento do material em branco (itens 2.1.2 "q", "r" e 2.4.2 "p";
e) não inclusão, nas prestações de contas mensais do Convênio 314/94 cie um encefalógrafo adquirido
com recursos do convênio (item 2.1.2 "v');
f) formalização das prestações de contas dos recursos transferidos às Prefeituras para implantação/
implementação do PACS, em desacordo com a IN/STN n° 02/93 e com os termos de convênio que
formalizaram os ajustes (item 2.2.2 "a');
g) medidas adotadas para apurar o não cumprimento, por várias Prefeituras, do prazo máximo de 5
dias após o repasse dos recursos pela SESYMA para pagamento dos agentes comunitários de saúde (item
2.2.2 "b'),
h) permanência dos recursos do Convênio 21/94 por mais de 90 dias sem utilização na conta ( item
2.3.2 "b');
i) inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas na Lei 8.666/93, além da não observância
das formalidades legais pertinentes à inexigihilidade ( item 2.4.2 "m');
4.4.3 Marival Pinheiro Lobão, Secretário de Estado da Saúde, e Inácio da Cunha Boueres, Coordenador
Setorial de Economia, relativamente aos seguintes fatos:
a) falta de boa ordem na documentação relativa aos convênios auditados, conforme prescreve a
IN/STN n° 02/93, dificultando o controle (itens 2.1.2 "m", "x" e 2.4.2 "v');
h) transferência dos recursos da conta específica do Convênio 83/90 para outra conta da mesma
agência do Banco do Brasil (item 2.4.2 "b');
recolhimento de saldo das contas específicas dos Convênios 314/93, 71/92 e 83/90 ao Banco do
Estado do Maranhão em 31.12.94 ( itens 2.1.2 "h", 2.2.2 "g" e 2.4.2 "c');
não desconto de multa por atraso no fornecimento referente as N17 104 e 105 da firma VIPAR,
conforme previa o edital da licitação ( item 2.1.2 "s');
4.4.4Marival Pinheiro Lobão, Secretário de Estado da Saúde, e Evandro Sarney de Araújo Costa, José João
Lopes, João Batista Costa Santos, Eliezer do Espírito Santo Pestana, José Henrique Pereira de Melo e
Fernando Lopes dos Anjos, membro da Comissão Permanente de Licitação para o exercício de 1994,
relativamente aos seguintes fatos:
a) fracionamento de licitação nos convites 54/94, 55/94 e 56/94 (item 2.4.2 "q');75/94, 78/94, 84/94,
86/94, 8.7/94, 88/94 e 89/94 (item 2.4.2 "r"); 102/94, 104/94 e 105/94 (item 2.4.2 "s');
b) fraude mediante ajuste ou combinação entre os licitantes participantes dos convênios 75/94, 78/94
e 84/94 e dos convites 87/94, 88/94 e 89/94 ( itens 2.4.2 "1" e "u ');
4.4.6 Márcio Antonio Pinto de Almeida, Coordenador Regional da Fundação Nacional de Saúde no
Maranhão à época, pela celebração do Convênio 21/94, para ampliação do Programa de Agentes
DTA/98
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Comunitários de Saúde, quando a SES/MA não havia integralizado a contrapartida relativa aos termos
aditivos 08, 10 e 11 ao Convênio 71/92 (item 2.2.2 "d');
4.4.7 Sebastião Carlos Alves Grilo, Diretor Executivo do Fundo Nacional de Saúde e Henrique Santillo,
Ministro da Saúde à época, relativamente aos seguintes fatos:
liberação da terceira parcela de recursos do convênio 314/93 sem que fosse apresentado pela
SES/MA o Relatório de Execução Físico-Financeiro referente aos recursos da primeira parcela, conforme
determina o art. 17, parágrafo segundo da IN/SIN 02/93 (item 2.1.2 "g');
liberação sucessiva das parcelas de recursos sem que a SES/MA houvesse cumprido o prazo
estipulado de aplicação em trinta dias (item 2.1.2 "g').
4.4.8 Adib Jatene, Ministro de Estado da Saúde, pela não adoção das medidas legais cabíveis em razão da
não apresentação da prestação de contas referente ao Convênio 314/94 pela SES/MA (item 2.1.2 "e ').
4.5 Que sejam ouvidas as seguintes empresas, de acordo com o art. 31, inciso V da IN/TCU n° 09/95:
MEDIMP- Sociedade de Importação e Exportação de Produtos Médicos (CGC 02.660.11/0001-82), VIPAR
- Médicas Hospitalar (CGC 35.121.433/0001-80), MASTER - Médica Comercial de Materiais Médico
Hospitalares (CGC 41.499.773/0001-41), Joaquim Aureliano ( CGC 41.496.176/0001-19), Nunes Gomes
e Costa Ltda ( CGC 63.495.162/0001-80) DN da Silva Comércio e Representações ( CGC 00.127.476/000198), MSM Ribeiro ( CGC 69.426.583/0001-13) e Lidermédica Equipamentos Hospitalares ( CGC
63.428.627/0001-68) por fraude a certame licitatório, visando obter vantagens decorrentes da adjudicação
do objeto ( itens 2.4.2 "t" e "u').
4.6 Quando do exame final do mérito dos fatos apontados neste Relatório, propomos ainda que sejam
feitas as seguintes determinações, sem prejuízo das que possam resultar das audiências prévias dos
responsáveis:
4.6.1 À Secretaria de Estado da saúde:
que faça constar das prestações de contas dos recursos recebidos através de convênios o Relatório
de Execução - Físico-Financeira;
que submeta os editais de licitação bem como as minutas de contratos e de convênios ao parecer
prévio de sua Assessoria Jurídica, conforme determina a Lei 8.666/93;
c) que observe o art. 22, parágrafo segundo da Lei 8.666/93 que faculta a participação em tomadas
de preços de interessados não cadastrados, desde que atendam a todas condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas;
que observe em caso de empate no certame licitatório, estritamente o procedimento previsto no art.
45, parágrafo segundo da Lei de Licitações e Contratos.
que adote como critério para julgamento das propostas apenas aqueles previstos na Lei n°8.666/93;
fi que evite movimentar recursos de convênios distintos em uma mesma conta, ainda que tenham objeto
semelhante;
que promova o processo licitatório prévio para a contrafação dos serviços privados requeridos pelo
sistema Único de Saúde e que o faça atendendo à estrita necessidade de complementação ao setor público;
que observe rigorosamente a Lei 8.666/93 na elaboração dos contratos com prestadores de serviço
da iniciativa privada no âmbito do SUS, dado serem ajustes de direito público, especialmente no tocante
às cláusulas que explicitem os casos de rescisão e as penalidades cabíveis quando constatadas inexecução
parcial ou total e fraudes cometidas contra o SUS;
que implemente efetivos instrumentos de avaliação e controle do Sistema Único de saúde no
Maranhão, conforme preceitua a Lei n°8.080/90;
j) que privilegie as entidades públicas na distribuição de recursos do Sistema Único de Saúde, evitando
o pagamento de AIH 's e UCA 's à rede privada antes de esgotada a capacidade da rede pública;
1) que promova ampla publicidade à população sobre os hospitais e unidades ambulatoriais privados
DTA/98
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que prestam serviços ao SUS, deixando clara a gratuidade desse serviços.
4.6.2 Ao Ministério da Saúde:
que realize estudos visando normalizar a participação de Estados e Municípios no financiamento
do Sistema Único de Saúde;
que efetue uma profunda avaliação da eficácia dos mecanismos de controle incidentes sobre a
movimentação de recursos do SUS, dando ciência a este Tribunal de suas Conclusões;
4. 7 Que seja enviada cópia deste Relatório e da Decisão que vier ser proferida por este Tribunal ao órgão
de controle interno do Ministério da Saúde para ciência dos fatos relatados."
04. O Sr. Diretor da 1' Divisão Técnica manifestou-se em consonância com as conclusões da equipe de
auditoria. Ressaltou, apenas, que os fatos levantados nos itens 'm' (dispensa indevida de licitação), 't' e 'ti'
(fraude em concorrência pública), se não esclarecidos ou rechaçados, configuram os crimes previstos nos arts.
89 e 90 da Lei n° 8.666/93, cabendo ao TCU a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público. Esclareceu,
ainda, que cópia do processo deverá ser enviada também ao Tribunal de Contas do Estado, tendo em vista a
existência de fatos relativos à competência daquela Corte de Contas.
O Sr. Secretário de Controle Externo Substituto concordou com a proposta dos Analistas e com os
acréscimos do Sr. Diretor.
Por meio do Oficio n° 154/96-GPC/PR/MA, de 15.4.96, o Procurador-Chefe da República no Estado
do Maranhão, Dr. Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, solicitou informações a respeito do presente feito,
a fim de subsidiar a atuação do Ministério Público Federal na apuração de irregularidades no Sistema Único
de Saúde — SUS.
O pleito supra foi atendido pela I. Presidência desta Corte, que, conforme Aviso n° 510-GP/TCU, de
7.6.96, enviou cópia dos documentos pertinentes à auditoria realizada na Secretaria de Estado da Saúde.
Em 30.9.96, foi determinada a realização de audiência prévia dos responsáveis pelo eminente Ministro
Lincoln Magalhães da Rocha, então Relator do feito, na forma sugerida pela SECEX/MA, nos itens 4.5 e 4.6,
acima transcritos.
Realizadas as audiências, verificou-se que as empresas VIPAR — Médica Hospitalar, MASTER — Médica
Comercial de Materiais Médico-Hospitalares, Nunes Gomes e Castro Ltda., D.N. da Silva Comércio e
Representações, MSM Ribeiro, bem como os Srs. Sebastião Carlos Alves Grilo e Edidácio Monteiro Santos,
não foram localizados pelo agente da Empresa de Correios e Telégrafos — ECT, razão pela qual foi procedida
a audiência prévia via editalicia.
As empresas e os responsáveis acima mencionados, bem como a firma Joaquim Aureliano e a empresa
MEDIMP — Sociedade de Importação e Exportação de Produtos Médicos não atenderam às audiências
promovidas.
Os demais responsáveis e a empresa Lidermédica Equipamentos Hospitalares apresentaram suas razões
de justificativa. A Unidade Técnica, após analisar as razões trazidas, formulou as seguintes proposições:
"15. Ante o exposto, submetemos os autos à consideração superior, para posterior
encaminhamento ao Ministro-Relator, Exm.° Sr. Lincoln Magalhães da Rocha, propondo:
seja aplicada a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei n° 8.443/92 ao Sr. Marival Pinheiro
Lobão„Secretário de Estado da Saúde, em virtude da aquisição de 1.602 unidades de kit umbilical pronto
uso com inexigibilidade de licitação, em crfronta ao art. 25, caput, da Lei n° 8.666/93 e sem o cumprimento
das formalidades requeridas no art. 26 da mesma Lei;
seja aplicada a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei n°8.443/92 aos Srs. Evandro Sarney de
Araújo Costa, José Fernando Lopes dos Anjos, foão Batista Costa Santos, Ehezer do Espírito Santo Pestana,
José Henrique Pereira de Melo e José João Lopes respectivamente Presidente e membros da Comissão
Permanente de Licitação da SES/MA para o exercício de 1994, em virtude do fracionamento de licitações,
com infringência ao art. 23, §2°, da Lei n°8.666/93 e das evidências de conivência em .fraude praticada por
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licitantes;
III - seja aplicada a multa prevista no art. 58, Inciso II, da Lei n°8.443/92 ao Sr. Antônio Joaquim
Araújo Filho, Secretário de Estado da Saúde à época pela homologação de processo licitatório processado
com afronta ao art. 45, ,sÇ 3°, da Lei n°8.666/93.
IV- com base no art. 46 da Lei n°8.443/92 c/c o art. 223, Parágrafo único do Regimento Interno deste
Tribunal, seja declarada a inidoneidade das empresas Comércio e Representações MS.M Ribeiro (GCG
69.426.583/0001-13), Joaquim Aureliano Soares Comércio e Representações ME. (CGC 41.496. 175/000119), Vipar Médica Cirúrgica Ltda (CGC 35.121.433/0001-80), Medimp - Sociedade de Importação e
Exportação de Produtos Médicos lida (CGC 02.660.116/0001-82), Mastermed Comércio de Material Médico
Hospitalar Ltda (CGC 41.499.773/0001-41), D.N da Silva Comércio e Representações (CGC
00.127.476/0001-98) e Nunes Gomes e Castro Lida ME (CGC 63.495.162/0001-80) para participar de
licitação na Administração Pública Federal, comunicando o fato ao Sistema de Cadastro de Fornecedores
da Administração Federal - SICAF, para adoção das medidas pertinentes;
sejam remetidas cópias dos presentes autos ao Ministério Público Federal para as providências
cabíveis;
determinar à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Saúde a instauração de Tomada de
Contas Especial visando apurar o débito e a responsabilidade relativamente às aplicações irregulares de
recursos constatadas na execução do Convênio n° 083/93 (Projeto Nordeste II) firmado com aquele
Ministério;
VII -fazer à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão - SES/MA as determinações propostas nos
autos às fls. 44/45, acrescidas das seguintes:
que seja mantido registro de todos os atos praticados no decorrer das diversas fases dos processos
licitatórios, inclusive das pesquisas de preços ocorrentes no mercado, destinadas ao estabelecimento do
preço paradigma;
que atente para a observância das normas orçamentárias e financeiras pertinentes, quando da
realização de despesas com recursos federais descentralizados mediante convênio, em especial, para o
correto preenchimento das notas fiscais, onde deve constar o número do convênio bem como as datas de
emissão e de recebimento das mercadorias, corretamente preenchidas;
c)que observe, no caso de transferência a prefeituras municipais da execução dos objetos de ajustes
em que a SES/MA figure como convenente, a necessidade da adequada formalização das respectivas
prestações de contas apresentadas por tais prefeituras, nos termos das normas federais que disciplinam a
matéria, bem como que acompanhe e fiscalize a correta aplicação dos recursos assim descentralizados;
que adote medidas visando garantir a imediata aplicação dos recursos recebidos de órgãos federais
mediante convênios, evitando que os mesmos permaneçam por longos períodos de tempo sem movimento em
conta específica, em detrimento da consecução dos objetos;
que observe os ditames da Lei n° 8.666/93 no que concerne ao enquadramento das situações de
inexigibilidade de licitações; e
1) que mantenha toda a documentação relativa às despesas efetuadas com recursos de convênio,
inclusive aquela relativa aos respectivos processos licitatórios devidamente organizada e arquivada, segundo
método que permita a sua rápida recuperação.
VIII - recomendar ao Governo do Estado do Maranhão que;
a) cumpra a sua parte nos ajustes formalizados com órgãos federais, integrahzando a contrapartida
devida para a consecução das metas pactuadas;
b) abstenha-se de recolher saldos de convênios firmados com órgãos federais à conta única do Tesouro
Estadual, ao final do exercício, em virtude de tal procedimento afrontar dispositivo legal que regulamenta
essas transferências.
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IX — fazer ao Ministério da Saúde as determinações contidas nos autos às fls. 45, acrescidas das
seguintes:
que adote procedimentos mais efetivos, extensíveis a todos os órgãos a ele vinculados, para garantir
o cumprimento das cláusulas conveniais que estipulem a integralização de recursos de contrapartida pelos
órgãos convenentes;
que observe, nas liberações de recursos parcelados o disposto no art. 21, § 2° da IN/SM n° 01/97.
X — enviar cópia integral do Relatório de Auditoria, assim como da Decisão e seus respectivos
fundamentos (Relatório e Voto) à Exma Sr.a Governadora do Estado do Maranhão e ao Secretário de
Controle Interno do Ministério da Saúde."
12.
À fl. 605, a Sra. Diretora da ia Divisão Técnica e o Sr. Secretário de Controle Externo manifestam-se
de acordo com as conclusões da Sra. Analista.
É o Relatório.
VOTO

De início, cumpre destacar que, por meio da Decisão n° 132/98 — Plenário, o Tribunal efetuou
determinações e recomendações ao Ministro de Estado da Saúde, no sentido de aprimorar o controle das
verbas repassadas aos demais entes federados referentes ao Sistema Único de Saúde — SUS. Ademais, o
eminente Ministro Humberto Guimarães Souto, em pronunciamento efetuado na Sessão Plenária do dia
5.11.97, informou que solicitou a realização de auditoria ampla em todo o sistema de saúde no Brasil.
Entendo, por conseguinte, que as determinações sugeridas pela SECEX/MA a serem dirigidas ao
Ministro de Estado da Saúde são, no momento, inoportunas, pois já estão englobadas, ainda que em outros
termos, pela Decisão n° 132/98 — Plenário, ou poderão ser feitas quando da apreciação dos resultados da
ampla auditoria acima citada.
Constatou a equipe de auditoria que a Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Maranhão deixou
de cumprir as normas e princípios insculpidos na Lei n° 8.666/93, em relação à aplicação dos recursos federais
recebidos pelo SUS. Também, não observou as normas regulamentadoras do Sistema Único de Saúde, em
especial as referentes à implantação dos instrumentos de avaliação e controle do SUS. Importa salientar, ainda,
que a Constituição Federal faculta à rede privada de saúde participar do Sistema, de forma complementar (art.
199, § 1°, CF).
Por conseguinte, entendo pertinente sejam efetuadas as determinações e recomendações sugeridas pela
Unidade Técnica, excluindo-se as que envolvam avaliação de politicas públicas, tendo em vista a natureza dos
trabalhos executados — auditoria em área específica —, que não se presta a subsidiar recomendações de caráter
gerencial.
Passo, neste momento, a analisar as audiências prévias realizadas. De início, registro que examino em
conjunto as alegações trazidas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, tendo em vista que os
fatos a eles imputados são os mesmos e suas respostas são, em síntese, semelhantes.
Audiência Prévia dos Srs. Evandro Sarney de Araújo Costa, José João Lopes, João Batista Costa
Santos, Eliezer do Espirito Santo Pestana, José Henrique Pereira de Melo e José Fernando Lopes dos
Anjos:
06
Argumentam os responsáveis que, em relação à existência de fraude ou conluio entre os licitantes nos
certames indicados pela equipe de Auditoria, não lhes pode ser imputada responsabilidade, tendo em vista que
os Convites foram amplamente divulgados na imprensa local ou no quadro de avisos do Órgão. Alegam,
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também, que em todos os certames a adjudicação e posterior contratação envolveram as empresas que
apresentaram o menor preço. Aduzem, ainda, que as propostas lacradas somente foram tornadas públicas
quando de sua abertura, não sendo cabível, portanto, aventar a possibilidade de interferência dos membros da
comissão sobre os preços cotados.
Em que pese o bem elaborado trabalho da Unidade Técnica, na tentativa de caracterizar a existência
de indícios de fraude ou ajuste entre as empresas participantes dos certames, entendo que, para aplicação de
penalidade aos membros da Comissão Permanente de Licitação — CPL —, deve restar comprovada, de maneira
definitiva, a participação dos responsáveis para a consecução da fraude.
Apesar de concordar com a instrução no que tange à possibilidade de fracionamento de licitação poder,
eventualmente, facilitar ajustes que tenham por fim fraudar a lisura do certame, não vislumbro configurada a
participação dos membros da CPL no pretendido conluio. Ademais, verifico que os Convites foram todos
tornados públicos, alguns até mesmo veiculados em jornal de grande circulação no Estado, mesmo não sendo
exigência legal. À exceção de pequenas falhas formais, o procedimento transcorreu normalmente, com a
apresentação de propostas, adjudicação e contratação da empresa que ofertou o menor preço, com valor
compatível com o praticado pelo mercado. Deixo, por conseguinte, de aplicar multa aos membros da CPL por
tal fato, tendo em vista não estar suficientemente caracterizada a participação destes em possível conluio com
as empresas.
Em relação ao fracionamento das diversas licitações e a utilização indevida da modalidade convite, os
responsáveis alegam, em síntese, que: a) as licitações eram independentes pois os materiais adquiridos tinham
destinação diversa (vários municípios do Maranhão); b) os Convites de n° 102/94, 104/94 e 105/94, apesar
de tratarem de material educativo, tinham objeto distinto, uma vez que o material era direcionado para
campanhas diversas na área de saúde; c) foi escolhida a modalidade Convite, por ser de procedimento mais
célere, fator essencial ao atingimento das metas pretendidas, ante a carência de material da área de saúde e a
proximidade dos eventos (nos casos dos Convites tratados acima); d) o pedido de compra era feito pelos
Coordenadores das diversas áreas da Secretaria de Saúde, sem participação dos membros da CPL.
Quanto aos Convites que tinham por objeto a aquisição de material de saúde, concordo com as
conclusões exaradas pela SECEX/MA, no sentido de não acatar as razões de justificativa dos responsáveis.
A diversidade de municípios a que se destinavam os materiais médico-hospitalares não implica a diversidade
do objeto a ser licitado. In casu, como bem demonstrou a Unidade Técnica, foram adquiridos vários
equipamentos, do mesmo gênero, para serem distribuídos em diferentes localidades do interior do Estado.
Nada obstaria que a Administração verificasse qual a necessidade dos municípios a que foram distribuídos os
materiais e, em conjunto, procedesse a compra, mediante prévio certame licitatório. Tal procedimento era
perfeitamente possível, pois a realização dos diversos Convites impugnados deu-se em datas próximas. Deve
ficar claro que, nas justificativas apresentadas, não se fez referência à hipótese prevista no § 1° do art. 23 da
Lei n° 8.666/93, que permite o parcelamento que vise ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no
mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala, desde que mantida a modalidade
prevista para a execução total do objeto (§ 2° do art. 23 da Lei n° 8.666/93) — o que, na hipótese, não foi
respeitado.
11.
Não prospera, ainda, o argumento de que a modalidade escolhida (Convite) possibilitou uma agilidade
maior no procedimento, o que era desejável ante a ausência de tempo para a compra do material. A Lei n°
8.666/93 estabeleceu como critério para escolha da modalidade de licitação a ser utilizada fator combinado
de valor e tipo de contratação. Dessa forma, os incisos I e II do art. 23 do Diploma Normativo indicado
estabelecem diferentes limites para cada tipo de licitação.
Ademais, ad argumentandum tantum, caso estivesse efetivamente comprovada a situação de
12.
urgência, exsurgiria a hipótese de dispensa de licitação (art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93) e não a de utilização
da modalidade mais simples, pois esta, como já destacado, presta-se para contratações de menor valor.
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Importa mencionar, ainda, a argumentação trazida pelo Sr. José Fernando Lopes dos Anjos, no sentido
de que sua função na Comissão Permanente de Licitação resumia-se à análise técnica dos editais e a
conformação desta aos padrões de engenharia. Não vislumbro nos autos nenhum ato que restrinja a
competência do responsável à mera análise técnica dos objetos licitados. Pelo contrário, seu nome é
formalmente indicado na Portaria de designação dos membros da CPL (fl. 53), sem a existência de nenhuma
ressalva. Percebe-se que, na hipótese tratada, não houve contratação de serviços ou obras de engenharia.
Dessa forma, entendo que não há como elidir a responsabilidade do indigitado pelo fracionamento das
licitações.
Entendo, da mesma forma, configurada a culpabilidade dos demais responsáveis, uma vez que, como
membros da CPL, têm o dever de conhecer as normas regedoras das licitações e contratos, que somente
permitem o fracionamento da licitação, quando for mantida a modalidade prevista para o valor total do ajuste
(art. 23, §§ 1° e 5°, da mencionada Lei). Assim sendo, sua não obediência consubstancia comportamento
culposo por parte dos integrantes da referida Comissão, ao agirem, no mínimo, com negligência e sem maior
preocupação com a correção do procedimento.
Em relação aos Convites relacionados às campanhas de informação na área da saúde de iniciativa da
SES/MA, entendo descaracterizado o fracionamento, uma vez que tratam de objetos diversos, desconectos
entre si. O Convite n° 102/94 objetivou esclarecer a população sobre a importância da doação de sangue; o
Convite n° 104/94 tratou de projeto educativo destinado às mulheres, denominado "Vivendo o Amor —
Concepção e contracepção; por fim, o Convite n° 105/94 versou a respeito de programa de informação à
população a respeito da diabetes. Ademais, as licitações não se restringiram apenas à aquisição de material
gráfico para as campanhas. Foram contratados, também, serviços referentes à criação, layouts e arte final,
conforme documentos de fls. 199, 204 e 206, os quais, por evidente, são específicos para cada campanha
realizada.
Dessa forma, em relação aos Convites citados acima, não vislumbro razão para aplicação de multa, pois
não restou configurada a hipótese de fracionamento da licitação.
Pelo acima colocado, comprovado o fracionamento ilícito do procedimento licitatório, em
desconformidade com o estabelecido no § 5° do art. 23 da Lei n° 8.666/93, caracterizando a prática de ato com
• grave infração à norma legal, deve ser aplicada a multa de que trata o inciso II do art. 58 da Lei n° 8.443/92.
Fixo, ainda, o valor individual da multa em R$ 3.000,00 (três mil reais), acima do mínimo estabelecido pelo
art. 220, II, do Regimento Interno, uma vez que as falhas cometidas, decorrentes de culpa grave dos
responsáveis, acarretaram dúvidas fundadas a respeito da existência de fraude no procedimento, que deverá
ser melhor esclarecida em momento oportuno, como será adiante proposto.
Audiência Prévia das Empresas MEDIMP — Sociedade de Importação e Exportação de Produtos
Médicos, Nunes Gomes e Castro Ltda., MSM Ribeiro, Vinar Médica Cirúrgica Ltda., D.N. da Silva
Comércio e Representações, Mastermed Comércio de Material Médico-Hospitalar Ltda., Joaquim
Aureliano S. Comércio e Representações M.E. e Lidermédica — Equipamentos Médico-Hospitalares
e Laboratório Ltda.

À exceção da Lidermédica — Equipamentos Médico-Hospitalares e Laboratório Ltda., as demais
empresas, apesar de regularmente chamadas a apresentar suas razões de justificativa, deixaram transcorrer in
albis o prazo legal
Cumpre reconhecer que os elementos constantes dos autos indicam a existência de fortes indícios de
que houve combinação entre os participantes das licitações, na forma indicada pela equipe de auditoria.
Entretanto, a declaração de inidoneidade é medida punitiva drástica que, dependendo do porte e da atuação
da firma, pode levar ao seu fechamento. Por essa razão, a adoção da referida sanção não deve prescindir de
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medidas que assegurem aos por ela atingidos os meios necessários à apresentação de suas justificativas, em
nome do princípio constitucional da ampla defesa.
In casu, percebe-se que os oficios de audiência prévia encaminhados às empresas pela SECEX/MA
contêm resumo detalhado dos fatos sobre os quais devem os licitantes apresentar suas defesas. Entretanto, não
constou dos referidos oficios advertência de que o não-atendimento da audiência prévia ou a não-aceitação
das razões de justificativa poderia ensejar a declaração de inidoneidade da respectiva empresa para participar
de licitação na Administração Pública. Ainda que esta informação não seja essencial para a validade c:o
processo, entendo que sua existência é de suma importância, pois serviria para alertar os licitantes das
conseqüências de eventual defesa deficiente ou omissa.
Ademais, é de salientar que a maioria das empresas não tiveram seus endereços localizados pelo agente
da ECT, o que levou à realização das audiências prévias via edital, em obediência ao disposto no inciso II do
parágrafo único do art. 10 da Resolução n° 8/93. Em que pese reconhecer que a SECEX/MA procedeu de
acordo com as normas internas do TCU, entendo que a questão referente à citação ou audiência prévia via
editalícia merece ser melhor estudada.
O chamamento das empresas ao processo é ato imprescindível para a validade do feito, a fim de
concretizar a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, insculpida no art. 5°, inciso LV, da
Carta Magna. Dessa maneira, a audiência ficta, como é o caso da realizada por edital, deve cingir-se
hipóteses em que restar configurada, no processo, a impossibilidade de localização das empresas. Nesse
sentido, entendo que a simples afirmativa do agente postal de que não foi encontrada a firma não é suficiente
para configurar a incerteza a respeito do endereço da mesma. Faz-se necessário que a Unidade Técnica envide
esforços junto a outros órgãos, no sentido de obter o local onde as empresas possam receber os oficios desta
Corte.
Nesse sentido é a orientação predominante nos Tribunais Judiciários, como se depreende da decisão
proferida pelo TJSP, publicada na RJTJSP 1245/46, in verbis:
"Antes de proceder-se à citação por edital, deve-se tentar a localização pessoal do réu, com
expedição de ofícios ao TRE, DRE e outros órgãos públicos, indagando sobre seu paradeiro."
Outra decisão no mesmo sentido encontra-se citada por Theotônio Negrão em seu Código de Processo Civil
e Legislação Processual Civil em Vigor (Malheiros, 23 ed., 1992, p. 181):
" E nula a citação edital se previamente não foram esgotados todos os meios possíveis para a
localização do réu."
Dessa forma, entendo que devem ser repetidas as audiências prévias das empresas, oportunidade em
que lhes deve ser alertado que os fatos a elas imputados podem acarretar a declaração de inidoneidade para
participar de licitação na Administração Pública. Outrossim, deverá a SECEX/MA, antes de providenciar as
referidas audiências, levantar o endereço das firmas respectivas, junto aos órgãos competentes, tais como Junta
Comercial do Estado do Maranhão, Secretaria Estadual da Fazenda, Secretaria da Receita Federal. Somente
após esta pesquisa, caso não obtenha sucesso, poderá a audiência prévia ser realizada mediante edital.
Outrossim, a fim de dinamizar o andamento do presente feito, entendo que as medidas sugeridas acima
deverão ser adotadas em processo apartado, a ser formado especificamente para tal fim, nos termos do § 3°
do art. 29 da Resolução n° 36/95.
Audiência Prévia do Sr. Antônio Joaquim Araújo Filho
Em relação aos fatos arrolados pela Unidade Técnica ; transcritos no item 3 do Relatório supra, o exSecretário de Saúde aduziu, em síntese, que . a) os editais das licitações impugnadas foram publicados no
Diário Oficial do Estado ou em jornais de grande circulação local; b) foram realizadas pesquisas de preços por
fax ou telefone, sem, no entanto, deixar registrado seu resultado nos procedimentos licitatórios; c) os preços
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contratados estavam compatíveis com o praticado no mercado; d) não era competência do Secretário Estadual
de Saúde conferir a correção no preenchimento das Notas Fiscais; e) nas duas Tomadas de Preço indicadas
(28/93 e 32/93) os objetos foram adjudicados aos licitantes que cotaram o menor preço.
27.
Concordo com as considerações da Unidade Técnica a respeito das justificativas apresentadas pelo
responsável nas alíneas 'a' a `d'. Restou comprovado, pelo documento acostado aos autos à fl. 526, que as
licitações foram publicadas na imprensa oficial do Estado do Maranhão. A alegação de que as pesquisas foram
realizadas deve ser tida como verdadeira, sobretudo porque não há indícios no processo de que os preços
pagos tenham sido sobrefaturados. Restou, apenas, o fato de não ter registrado a pesquisa efetuada, que
consubstancia falha formal. Não é razoável supor que ao Secretário de Estado da Saúde caiba verificar a
correção no preenchimento das notas fiscais, ante o elevado número de matérias sujeitas ao seu descortino e
o grau de responsabilidade a ele atribuído. Dessa forma, entendo justificadas as falhas apontadas acima.
28. Quanto à adjudicação, o responsável traz aos autos, ainda, mapa de apuração das propostas
apresentadas, por meio do qual afirma que as adjudicações foram efetuadas às empresas que cotaram os
menores preços. Entretanto, ao verificar o referido documento, é de concluir que, em alguns itens, as
propostas vencedoras efetivamente não apresentaram o menor preço. Nesse sentido, reputo pertinente trazer
as considerações da Unidade Técnica, por esgotarem a questão:
"Verifica-se, na documentação relativa à Tomada de Preços n° 28/93, apresentada à guisa de
comprovação de regularidade, que há inconsistência entre os dados contidos no mapa de apuração de
propostas às fls. 532 e a documentação contida no respectivo processo e manuseada pela equipe de
auditoria. No referido mapa, consta que afirma RAJAMY não teria apresentado cotação para o item 06
(espéculo vaginal de COLLIN n° 03— 110 X 40 cm, Marca EDLO) às fls. 100, no entanto, consta cópia da
Proposta apresentada pela firma que cotou o item a CR$ 39.000,00( trinta e nove mil cruzeiros reais). Notese que o item foi adjudicado à firma VIRAR Médica Cirúrgica, pelo valor de CRS 41.100,00, gerando um
dispêndio a maior de CR$ 630:000,00.
Quanto à Tomada de Preços n° 32/93, verifica-se que, no Mapa de Apuração de Propostas
apresentado pelo responsável (fls. 549), não foram consideradas as alternativas apresentadas pela firma
MEDIMP para os itens 02 e 03, que resultavam sendo os menores preços para esses itens, como se constata
na proposta apresentada pela referida firma ( fls. 91/92).
O item 02 foi adjudicado à firma Joaquim Aureliano Soares, pelo valor de CR$ 498.000,00 quando
o mesmo item ofertado pela MEDIMP correspondia a CR$ 485.100,00 ( diferença paga a maior de CR$
12.900,00).
De igual modo o item 03 foi adjudicado à firma VIRAR pelo valor de CR$ 552.300,00 enquanto a
MEDIMP cotou-o a CRS 549.880,00 (CRS 2.420,00 pagos a maior)."
Entendo, por conseguinte, não elidida a falha que reputo ser de natureza grave, pois afronta
diretamente um dos princípios regedores da licitação: busca da oferta mais vantajosa à Administração.
Ademais, restou comprovada nos autos a participação direta do responsável, tão-somente, na TP n° 32/93,
que foi homologada pelo Secretário de Estado da Saúde, conforme documento de fl. 546.
Por conseguinte, entendo estar configurada a culpa do Sr. Antônio Joaquim Araújo Filho por
homologar licitação sem que todas as propostas vencedoras tivessem efetivamente apresentado o menor preço,
em frontal descumprimento ao art. 45, § 3 0 , da Lei n° 8.666/93. Por essa razão, entendo pertinente a aplicação
da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei n° 8.443/92. Fixo o valor em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acima
do limite mínimo estabelecido pelo art. 220, inciso II, do Regimento Interno, tendo em vista que a falha
apontada era de fácil percepção, pois não demandava análise mais aprofundada do certame. Outrossim, tal fato
consubstancia afronta a princípio fundamental da licitação, como demonstrado alhures.
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Audiência Prévia do Sr. Marival Pinheiro Lohão
31.
Resumo as justificativas apresentadas pelo ex-Secretário de Saúde: a) a ausência de contrapartida a
cargo do Estado ocorreu pela falta de disponibilidade financeira do Estado; os recursos foram devolvidos
corrigidos e, ainda, não teria competência para compelir os responsáveis pelo erário estadual a repassar a verba
à SES/MA; b) os editais mencionados no Oficio foram publicados no Diário Oficial do Estado, em 3.8.94 e
9.9.94, respectivamente; c) as pesquisas de preços foram realizadas via fax e telefone; d) as falhas na
identificação das notas fiscais era de competência da Coordenação Setorial de Economia; e) incluiu na
prestação de contas do Convênio n° 314/94 dois encefalógrafos; O obedeceu às orientações emanadas pela
Secretaria de Estado da Fazenda no preenchimento das prestações de contas; g) a demora no pagamento dos
agentes comunitários da saúde ocorreu em razão de entraves burocráticos das agências bancárias do interior
e não por culpa dos Prefeitos e, por essa razão, não houve necessidade de tomar medidas para puni-los; h) os
recursos permaneceram por mais de 90 dias na conta sem utilização porquanto foram depositados na mesma
conta do Convênio n° 71/92, o que dificultou a sua identificação; i) o início da licitação deu-se na gestão
anterior, tendo a ele cabido apenas a sua conclusão. A opção pelo kit umbilical justificou-se, segundo o
responsável, pois já vem pronto para ser utilizado, facilitando o manuseio, condição indispensável para o
atingimento das metas previstas, tendo em vista que era direcionado a parteiras leigas no interior do Estado
e tornava mais célere a distribuição do material, fator relevante, face os elevados índices de mortalidade
infantil na zona rural; j) falta de boa ordem na documentação referente aos Convênios auditados é assertiva
bastante subjetiva, sendo que o Órgão é fiscalizado por várias entidades, assim o que seria boa ordem para uns
pode não ser para outros; k) ao transferir os recursos da conta específica do Convênio n° 83/90 para outra
conta da mesma agência, obedeceu à orientação da Coordenação-Geral do Projeto Nordeste ao gerente
estadual, no sentido de não misturar os recursos ali existentes com outros que seriam depositados na mesma
conta; 1) o recolhimento do saldo das contas específicas dos Convênios n° 314/93, 71/92 e 83/90 ao Banco
do Estado do Maranhão deu-se por solicitação da Secretaria de Estado da Fazenda; m) o não-desconto de
multas referentes a atraso nos fornecimentos é de competência da Coordenadoria Setorial de Economia; n)
não é atribuição do Secretário de Saúde verificar a correção das notas fiscais.
Em relação aos itens 'd', 'm' e 'n', entendo pertinente repetir os argumentos colocados quando da
32.
apreciação das razões de justificativa do Sr. Antonio Joaquim Araújo Filho, no sentido de não ser razoável
presumir que o Secretário de Estado da Saúde tenha responsabilidade pelas rotinas administrativas internas
de todos os órgãos a ele subordinados. Assim fosse, não haveria necessidade de descentralizar os serviços, nem
da existência de servidores subordinados. Impende, por conseguinte, acatar as justificativas apresentadas.
Quanto ao item 'a' — falta de contrapartida — não se pode punir o agente, uma vez que restou
desconfigurada sua responsabilidade pela falha do Estado na execução do Convênio. Nesse sentido,
acompanho a SECEX/MA e acolho as razões de justificativa do responsável.
Também em relação à publicação, deve ser acolhida a justificativa, uma vez que ficou comprovado a
veiculação dos editais no Diário Oficial do Estado.
As justificativas apresentadas, em relação à pesquisa de preços é semelhante às colacionadas pelo Sr.
Antônio Joaquim Araújo Filho, devendo, portanto, serem aceitas pelos mesmos motivos iá expostos no item
27.
As notas fiscais apresentadas pelo responsável indicam efetivamente que foram adquiridos dois
encefalógrafos, como alegado, devendo, por essa razão, ser acatada a justificativa.
Acompanho a instrução, no sentido de que a simples alegação de que foram cumpridas orientações
37.
emanadas da Secretária da Fazenda não é suficiente para eximi-lo das falhas apuradas na formalização das
prestações de contas dos recursos transferidos aos Municípios. Os Convênios foram firmados com a União
e, portanto, só poderiam ter suas cláusulas afastadas por orientação do Ente Federal, por intermédio do órgão
DTA/98
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concedente. Improcedente, portanto, a argumentação trazida, neste aspecto. Entretanto, tal fato caracteriza
mera falha formal, não ensejando aplicação de sanção ao agente.
Entendo que a assertiva referente à má organização dos documentos tem um elevado grau de
subjetividade. Entretanto, a equipe de auditoria procurou demonstrar, objetivamente, a ocorrência do fato.
Relatou a dificuldade na realização dos trabalhos, tendo em vista a não-localização de processo licitatório (TP
n° 32/93), a completa desorganização destes, pois não estão agrupados por licitação nem por convênio. Não
obstante, é de reconhecer que esta falha também tem caráter formal, razão por que deixo de aplicar multa.
Acompanho, novamente, a Unidade Técnica, ao acolher as justificativas apresentadas no sentido de
descaracterizar a responsabilidade pessoal pela transferência dos recursos da conta especifica do Convênio n°
83/90 para outra da mesma agência e pelo recolhimento de saldo das contas do referido ajuste e de outros
convênios para o banco estadual. A primeira operação foi realizada em obediência à orientação emanada pela
Coordenação-Geral do Projeto Nordeste II, responsável pelo repasse dos recursos, como comprovado pelo
documento de fl. 354. A segunda foi executada por solicitação da Secretaria Estadual da Fazenda, órgão
gerenciador das verbas estaduais. Assim sendo, em que pese reconhecer a irregularidade deste procedimento,
parece-me que a atitude do responsável foi de absoluta boa-fé, pois simplesmente cumpriu orientação de órgão
estadual.
Dois pontos merecem especial ênfase em relação ao Sr. Marival Pinheiro Lobão. O primeiro diz
respeito à contratação direta da empresa Coima Comércio e Indústria de Materiais Hospitalares Ltda. para
aquisição de 1602 unidades de kit umbilical — pronto uso —, de fornecimento exclusivo da contratada. Data
venha, discordo do entendimento da SECEX/MA, no sentido de que o referido kit era de simples montagem,
podendo a administração adquirir, mediante prévia licitação, os itens individuais e montá-lo posteriormente.
Não se pode afirmar com certeza absoluta que o kit montado pela SES/MA teria a mesma eficiência didática
e de imediata utilização por pessoas leigas no interior do estado.
Ainda que, por argumentação, fosse admitida a viabilidade técnica do procedimento previsto pela
SECEX/MA, não se pode afirmar com certeza absoluta que os resultados alcançados seriam menos onerosos,
nem que teriam a mesma eficácia junto às comunidades carentes do interior, como pretendido pela
administração. Ressalto, ainda, que, mesmo que se conclua pela necessidade de licitação, na hipótese, a
conduta do ex-Secretário de Saúde na contratação direta não indica a existência de culpa ou dolo, mas revela
boa-fé do responsável. Dessa forma, entendo que, pelos fatos acima levantados, não deve ser aplicada multa
ao nominado, ante a ausência do requisito subjetivo da sanção.
O segundo ponto que destaco diz respeito à permanência dos recursos relativos ao Convênio n° 21/94
parados na conta, por mais de 90 dias, não sendo utilizados na consecução do ajuste. Referido pacto tinha por
objeto a ampliação do Programa de Agentes Comunitário de Saúde. Alega o responsável que os recursos
foram alocados na mesma conta de outro Convênio, o que dificultou sua identificação e conseqüente
utilização. Tal assertiva demonstra que houve erro por parte do órgão repassador — FNS. Entretanto, penso
que, tendo em vista a inexistência de dolo ou culpa grave, deve ser eximido de responsabilidade o gestor
público estadual.
Audiência Prévia do Sr. Inácio Cunha Boueres

Alegou o responsável, em consonância com o aduzido pelo Sr. Marival Pinheiro Lobão, que a falta de
organização dos documentos da Secretária é afirmação deveras subjetiva. Ressalta, porém, que o Órgão está
adotando medidas para sanear a falha. Afirmou que a transferência de recursos da conta especifica do
Convênio n° 83/90 para outra da mesma agência foi realizada por orientação da Gerência-Geral do Projeto
Nordeste II. O recolhimento de saldo de convênios em conta do banco estadual foi efetuado por orientação
do Subsecretário de Fazenda, nos termos do Oficio n° 260/GS, de 27.12.94. Por fim, reconheceu que houve
DT.A/98
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um lapso da administração ao não proceder o desconto da multa contratual junto à empresa VIPAR, por atraso
no fornecimento. Informou, entretanto, que está tomando providências para prevenir ocorrências futuras.
É de reconhecer a falha na não-cobrança de multa. Não obstante, apesar do atraso, os equipamentos
adquiridos foram entregues, o que não ensejou maiores prejuízos ao Órgão e seus programas. Ademais,
demonstra o responsável a intenção de corrigir os erros cometidos. Dessa forma, entendo não lhe deva ser
aplicada multa, mas apenas recomendação ao Órgão.
As demais impropriedades já foram devidamente analisadas, quando da apreciação das justificativas
do Sr. Marival Pinheiro Lobão (itens 37 a 39 supra), restando desconfigurada a responsabilidades dos gestores.
Devem, portanto, ser acatadas as razões de justificativa do agente.
Audiência Prévia dos Srs. José João Lopes e Edidácio Monteiro dos Santos a respeito da ocorrência
de notas fiscais com datas de emissão posteriores ao recebimento
O segundo responsável não foi localizado pelo empregado da ECT, tendo sido ouvido por edital.
Permaneceu silente e, portanto, deve ser considerado revel. Entretanto, as razões explicitadas pelo primeiro
responsável podem ser aproveitadas ao Sr. Edidácio.
Alegou o Sr. José João Lopes que a responsabilidade pelo fato acima é do chefe da Seção de
Almoxarifado, local onde são entregues os materiais e diverso do lugar de trabalho de ambos os responsáveis.
Ademais, por inobservância do chefe da Seção, algumas notas são recebidas sem data e devolvidas aos
fornecedores para datá-las, o que não aconteceu em alguns casos.
Demonstrada a ausência de responsabilidade pelo recebimento dos materiais e, por conseguinte, pelo
preenchimento das notas fiscais, entendo que as razões de justificativa do Sr. José João Lopes devem ser
acatadas, aproveitando, ainda, o Sr. Edidácio Monteiro dos Santos, apesar de sua revelia.

Audiência Prévia do Sr. Márcio Antonio Pinto de Almeida

49.
Limitou-se o então Coordenador Regional da FNS/MA a encaminhar a prestação de contas do
Convênio n° 21/94, nada alegando em relação ao fato que ensejou sua oitiva: celebração do ajuste, apesar do
descumprimento do Estado conveniado de cláusulas de convênio, relativas à contrapartida a cargo do ente
federado.
50.
Quanto ao fato de os órgãos repassadores não exercerem controle efetivo sobre os convênios firmados
e o cumprimento de suas claúsulas, entendo que a matéria será mais aprofundada por oportunidade da
avaliação do sistema de saúde, conforme já colocado nos dois primeiros itens deste Voto.
51
No caso concreto, houve a falha por parte do responsável pela Fundação Nacional da Saúde no
Maranhão, ao firmar novo ajuste com o Estado, sem que este efetuasse a contrapartida em outro convênio.
Entretanto, percebe-se dos autos, pelo documento de fl. 454, que o saldo do Convênio n° 21/94 foi restituído
àquela Fundação, não advindo prejuízo direto ao erário federal. Ademais, reconheça-se que não houve
procedimento culposo grave do responsável, razão pela qual acompanho a Unidade Técnica e abstenho de
aplicar-lhe multa.
Audiência Prévia dos Srs. Henrique Santillo e Sebastião Carlos Alves Grilo

52.
O segundo responsável não respondeu à audiência prévia, caracterizando sua revelia. O Sr. Henrique
Santillo, ex-Ministro da Saúde, encaminhou o Oficio FNS/MS n° 1892/96, por meio do qual o Ministério da
Saúde informou que a Secretaria de Saúde do Maranhão apresentou a prestação de contas do Convênio n°
DTN9 8
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314/93.
A simples prestação de contas efetivamente não serve para justificar o repasse das verbas sem que se
tenha tomado o cuidado de verificar se o órgão convenente cumpriu suas obrigações. Entretanto, os referidos
ajustes foram firmados pela Fundação Nacional da Saúde e não pelo Ministério da Saúde. Ademais, as
prestações de contas dos ajustes foram encaminhadas. Dessarte, não resta configurada ação culposa dos
responsáveis.
Audiência Prévia do Sr. Adib Jatene

•

Por meio dos documentos de fls. 406/412, a CISET/MS encaminhou comprovantes de que a prestação
de contas do Convênio n° 314/93 foi devidamente apresentada pela SES/MA, ainda que intempestivamente.
Restou desconfigurada, portanto, a eventual irregularidade apontada.
Cumpre registrar que a equipe de auditoria verificou, ao analisar o Convênio n° 83/90, várias
irregularidades na execução do ajuste, inclusive desvio de finalidade, tais como pagamento de diárias a
servidores da SES/MA, relativas a viagens estranhas ao objeto conveniado (fls. 12/15). Dessa forma, entendo
pertinente a determinação sugerida no sentido de instauração de tomada de contas especial.
Por fim, cabe esclarecer que os fatos levantados no presente feito indicam a existência de eventuais
infrações a serem apuradas em outras esferas jurídicas. A fraude a procedimento licitatório está capitulada
como crime pelo art. 90 da Lei n° 8.666/93. Como tais fatos ocorreram na aplicação de recursos federais,
parece lícito inferir que a competência para a eventual instauração de processo penal é do Ministério Público
Federal.
Outrossim, o art. 102 da citada Lei determina aos membros das Cortes de Contas que, quando no
exercício de suas funções tiverem ciência da ocorrência, em tese, de prática de ato criminoso, remetam cópias
do processo ao Ministério Público. Dessa forma, reputo necessário enviar cópia integral dos presentes autos
ao Ministério Público Federal.
Também ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão deve ser encaminhada cópia dos autos, pois
há indícios de irregularidades na gestão de recursos públicos estaduais, no âmbito da Secretaria Estadual de
Saúde.
Ante o exposto, acolho, em parte, a instrução da Unidade Técnica e VOTO por que o Tribunal adote
as deliberações que ora submeto à apreciação deste Egrégio Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1998.
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DECISÃO N°

5 2 9/98 - TCU- Plenário

Processo nQ TC-350.176/95-7
Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria.
Responsáveis: Marival Pinheiro Lobão, Inácio da Cunha Boueres, Antônio Joaquim Araújo Filho, Evandro
Sarney de Araújo Costa, José Henrique Pereira de Melo, João Batista Costa Santos, Eliezer do Espírito Santo
Pestana, José Fernando Lopes dos Anjos, José João Lopes, Henrique Santillo, Sebastião Carlos Alves Grillo,
Márcio Antônio Pinto de Almeida, Edidácio Monteiro dos Santos e Adib Jatene.
Órgão: Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão.
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/MA.
DECISÃO: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. determinar à SECEX/MA que:
8.1.1. realize novas audiências prévias das empresas das Empresas MEDIMP — Sociedade de Importação
e Exportação de Produtos Médicos, Nunes Gomes e Castro Ltda., MSM Ribeiro, Vipar Médica Cirúrgica
Ltda., D.N. da Silva Comércio e Representações, Mastermed Comércio de Material Médico-Hospitalar Ltda.,
Joaquim Aureliano S. Comércio e Representações M.E. e Lidermédica — Equipamentos Médico-Hospitalares
e Laboratório Ltda., a fim de apresentar suas justificativas a respeito de eventual ajuste para burlar
procedimento licitatório, na forma como indicada pela SECEX/MA, fazendo constar dos ofícios advertência
que tais fatos podem ensejar a declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública;
8.1.2. proceda à formação de processo apartado, para fins de apurar a inidoneidade das empresas citadas
no subitem acima para licitar com a Administração Pública, nos termos do § 3° do art. 29 da Resolução n°
36/95;
8.2. determinar à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão que:
8.2.1. faça constar das prestações de contas dos recursos recebidos por meio de convênios o Relatório
de Execução — Físico-Financeira;
8.2.2. submeta os editais de licitação bem como as minutas de contratos e de convênios ao parecer prévio
de sua Assessoria Jurídica, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93;
8.2.3. observe o art. 22, § 2°, da Lei n° 8.666/93, que faculta a participação em tomadas de preços de
interessados não cadastrados, desde que atendam a todas condições exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas;
8.2.4 observe, em caso de empate no certame licitatório, estritamente o procedimento previsto no art. 45,
§ 2°, da Lei de Licitações e Contratos;
8.2.5. adote, como critério para julgamento das propostas, apenas aqueles previstos na Lei n° 8.666/93;
8.2.6. evite movimentar recursos de convênios distintos em uma mesma conta, ainda que tenham objeto
semelhante;
8.2.7. mantenha registro dos atos praticados durante os procedimentos licitatórios, inclusive os referentes
às pesquisas de preço do mercado, destinadas ao estabelecimento do preço paradigma;
8.2.8. observe as normas orçamentárias e financeiras pertinentes, quando da realização de despesas com
recursos federais descentralizados mediante convênio;
8.2.9. observe, no caso de transferência a prefeituras municipais da execução dos objetos de ajustes em
que a SES/MA figure como convenente, a necessidade da adequada formalização das respectivas prestações
de contas apresentadas por tais prefeituras, nos termos das normas federais que disciplinam a matéria;
8.2.10. adote medidas visando garantir a imediata aplicação dos recursos recebidos de órgãos federais
mediante convênios, evitando que permaneçam por longos períodos de tempo sem movimento em conta
específica, em detrimento da consecução dos objetos;
8.2.11. observe os ditames da Lei n° 8.666/93 no que concerne ao enquadramento das situações de
inexigibilidade de licitações; e
8.2.12. mantenha toda a documentação relativa às despesas efetuadas com recursos de convênio,
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e
inclusive aquela relativa aos respectivos processos licitatórios, devidamente organizada e arquivada, segundo
método que permita a sua rápida recuperação;
8.3. determinar ao Governo do Estado do Maranhão que:
8.3.1. cumpra as cláusulas dos convênios firmados com a União, em especial aquelas referentes à
contrapartida do Estado;
8.3.2. abstenha-se de recolher saldos de convênios firmados com a União, por qualquer de seus órgãos,
à conta única do Tesouro Estadual.
8.4. determinar à Secretária de Controle Interno do Ministério da Saúde que instaure a devida tomada de
contas especial, a fim de apurar o débito e a responsabilidade pelas aplicações irregulares referentes ao
Convênio n° 83/90 (Projeto Nordeste II), firmado com o respectivo Ministério (fls. 12/15);
8.5. determinar à SECEX/MA que remeta à CISET/MS cópia das peças do presente processo que tenham
relação com o Convênio citado no subitem anterior, para subsidiar a ação do controle interno;
8.6. remeter cópia dos presentes autos ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão;
8.7. enviar cópia integral desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao Governo
do Estado do Maranhão e ao órgão de controle interno do Ministério da Saúde;
8.8. arquivar o presente feito.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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, Bento José Bugarin,
Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).

HOMERO SANTOS
Presidente

•

•

JAMIN MLER
inistro- lator
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ACÓRDÃO N°

11 5/98 - TCU - Plenário

1. Processo n2 TC-350.176/95-7
2. Classe de Assunto: V — Relatório de Auditoria
3. Responsáveis: Marival Pinheiro Lobão, Inácio da Cunha Boueres, Antônio Joaquim Araújo Filho, Evandro
Sarney de Araújo Costa, José Henrique Pereira de Melo, João Batista Costa Santos, Eliezer do Espírito Santo
Pestana, José Fernando Lopes dos Anjos, José João Lopes, Henrique Santillo, Sebastião Carlos Alves Grillo,
Márcio Antônio Pinto de Almeida, Edidácio Monteiro dos Santos e Adib Jatene.
4. Órgão: Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão — SES/MA.
5. Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: SECEX/MA
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria relativa à auditoria
realizada na Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão, referente aos recursos federais repassados mediante
convênio ou pelo Sistema Único de Saúde, abrangendo o período de janeiro de 1994 a março de 1995.
Considerando que os Srs. Evandro Sarney de Araújo Costa, José João Lopes, João Batista
Costa Santos, Eliezer do Espírito Santo Pestana, José Henrique Pereira de Melo, membros da Comissão
Permanente de Licitação, não conseguiram elidir as irregularidades apontadas pela equipe de auditoria,
referentes ao fracionamento irregular de procedimento licitatório nos Convites n° 54/94, 55/94, 56/94, 75/94,
78/94, 84/94, 86/94, 87/94, 88/94 e 89/94; e
Considerando que o Sr. Antônio Joaquim Araújo Filho, ouvido em audiência prévia, não
conseguir afastar as irregularidades apontadas pela equipe de auditoria, relativas à homologação, na Tomada
de Preços n° 32/93, de resultado de licitação que considerou vencedoras empresas que não cotaram o menor
preço, em desacordo com o § 3° do art. 45 da Lei n° 8.666/93,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 45, inciso II, da Lei n 2 8.443/92, em:
a) aplicar aos Srs. Evandro Sarney de Araújo Costa, José João Lopes, João Batista Costa Santos, Eliezer
do Espírito Santo Pestana, José Henrique Pereira de Melo, membros da Comissão Permanente de Licitação
da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, a multa prevista no inciso II do art. 58 da Lei n° 8.443/92 c/c
o art. 220, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixandolhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 165, inciso
III, alínea 'a' do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional;
aplicar ao Sr. Antônio Joaquim Araújo Filho, ex-Secretário de Saúde do Maranhão, a multa prevista
no inciso II do art. 58 da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 220, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para
comprovar, perante o Tribunal (art. 165, inciso III, alínea 'a' do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres
do Tesouro Nacional;
autorizar, desde logo, a cobrança judicial das quantias acima indicadas, caso não sejam efetuados os
respectivos pagamentos, no prazo estabelecido, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n° 8.443/92.
9. Ata n° 32/98 - Plenário.
10. Data da Sessão: 12/08/1998 - Ordinária.
11. Especificação do quorum:

•
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11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin,
Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).

7rel,

BE AMIN Z LER
Ministro-Rel tor

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

•

WALTON ALENCAR RODÇYGUES
Procurador-Geral
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1- RELATÓRIO
GRUPO I - Classe VII - Plenário
TC-016.939/93-0
Natureza: Representação
Órgão: Senado Federal
Ementa: Representação formulada pelo Senador Júlio Campos,
então Primeiro Secretário do Senado Federal, noticiando o
desfalque de recursos públicos pelo Sr. José Antônio de Araújo, à
época Chefe da Seção de Pagamento de Pessoal Ativo daquele
órgão. Irregularidades comprovadas. Conversão do processo em
Tomada de Contas Especial. Determinação de inspeção com vistas a
apurar o débito e apontar responsabilidades.

•

Adoto como meu relatório a bem elaborada Instrução do Analista Ronald Jorge Maia de
Sales, cujas conclusões inteiramente endossadas pela Sra. Diretora da 2 Divisão Técnica e pelo Sr.
Secretário:
"Tratam os autos de irregularidades cometidas pelo ex-servidor do Senado Federal Sr. José
Antônio de Araújo, matrícula n° 2881, à época Chefe da Seção de Pagamento de Pessoal Ativo, que,
valendo-se do cargo que ocupava, fraudou a folha de pagamento do Senado Federal, no período de
mar/89 a out/93, efetuando créditos em nome de familiares seus como se fossem servidores daquela
Casa, utilizando matrículas funcionais de servidores falecidos, ex-servidores e servidores afastados
temporariamente.
2. A Comissão Especial constituída para instauração de processo disciplinar destinado a apurar as
responsabilidades do ex-servidor concluiu, no relatório final às fls. 26/28, que o Sr. José Antônio
cometeu Crime contra a Administração Pública, previsto no art. 312 do Código Penal (peculato), por
ter desviado verbas públicas da folha de pagamento do Senado Federal em proveito próprio e de seus
familiares.
2.1. Em conseqüência, o então servidor foi demitido a bem do serviço público, por meio do Ato
n° 22, de 25.01.94, da Presidência do Senado, publicado no DOU de 27.01.94 (Seção II), e notificado
de que deveria recolher à conta daquela Casa Legislativa, no prazo de 60 dias a contar de 26.01.94, o
montante de CR$121.936.377,61 que, segundo apurado pelo Relatório de Auditoria n° 001/94 da
Secretaria de Controle Interno do Senado, seria o valor correspondente ao débito com o Erário
atualizado até 01.01.94.
2.2. Entretanto, a Primeira Secretaria do Senado Federal, por meio do Oficio n° 150/94 PRSECR de 28.06.94 (fl., 24), em resposta ao Aviso n° 418 - GP/TCU de 03.06.94 (fl. 23), comunicou
a este Tribunal que o ex-servidor não recolheu o débito a ele imputado.
3. Com vistas à apuração detalhada dos fatos e à quantificação do débito, a Secretaria de
Controle Interno do Senado Federal elaborou, preliminarmente, o Relatório de Auditoria n° 005/93 (fls.
03/09), no qual foram relacionados diversos créditos irregulares efetuados pelo Sr. José Antônio de
Araújo no período de jan/91 a out/93. Posteriormente, com a elaboração do Relatório de Auditoria n°
001/94 (fls. 343/357, Vol. I), foi acrescentada a estas informações uma nova relação de créditos
irregulares de responsabilidade do ex-servidor, verificados no período de mar/89 a set/93. Constatou-se,
também, pelo exame de sua ficha financeira, que o ex-servidor obteve beneficios indevidos, utilizando,
em causa própria, com, conseqüente prejuízo ao Erário, procedimentos irregulares em processos
relativos a adiantamento de férias e abono pecuniário. Finalmente, com a elaboração do Relatório de
MIN-AG_423 \TRABALHO \01693993.DOC1
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Auditoria n° 001/95 (fls. 26/28), a Secretaria de Controle Interno do Senado considerou concluídos os
trabalhos, informando que o rastreamento completo dos fatos apontou exatamente as mesmas situações
já identificadas nos dois relatórios de auditoria anteriores.
3.1. Com relação às providências adotadas, cumpre esclarecer que o Senado Federal adotou as
medidas cabíveis ao caso: foi instaurado processo disciplinar para apuração das responsabilidades do
ex-servidor que resultou na demissão do mesmo; o Primeiro Secretário do Senado, ao comunicar os
fatos ao Tribunal atendeu ao disposto no §1°, art. 74 da Constituição Federal e ao art. 15 da Lei n°
8.429/92; foram enviadas cópias dos relatórios de auditoria produzidos para o Ministério Público; o exservidor foi notificado para recolher o débito a ele atribuído mas, como não o fez, foi expedida
comunicação à Procuradoria da União no Distrito Federal para que adotasse providências para a
execução do débito.
3.2. Entretanto, uma vez que o ato praticado foi ilegal e resultou em dano ao Erário e,
considerando ainda que foram esgotadas as medidas cabíveis no âmbito administrativo interno, sem que
houvesse a recomposição do dano causado, entendemos, que faltou ao Órgão instaurar a competente
tomada de contas especial, tendo em vista o disposto no art. 8°, caput, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 2°,
§2°, da IN/TCU n° 13/96.
3.3. Vale registrar que a tomada de contas especial deve conter os elementos exigidos pelo art. 4°
da IN/TCU n° 13/96, sem a simplificação definida no art. 6° da retrocitada Instrução Normativa, haja
vista que o valor do débito é superior ao limite de 1500 UFIR's estabelecido pela IN/TCU n° 14/96
para vigorar durante o exercício de 1997.
3.4. A respeito de não ter sido instaurada pelo Senado a competente TCE, entendemos que tal
falha pode ser suprida pela conversão do presente processo de acompanhamento em tomada de contas
especial. Tal procedimento, fimdamentado no art. 47 da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 197 do Regimento
Interno do Tribunal, já adotado pela 2a Câmara no julgamento do TC n° 005.996/95-3, Decisão n°
71/96, Ata n° 10/96, resultará em economia processual, tendo em vista que a maioria dos elementos
exigidos pela IN/TCU n° 13/96 já constam dos autos. Nesse caso, entendemos que o presente processo
deva ser remetido à Secretaria de Controle Interno do Senado, a fim de que seja o mesmo
complementado com os demais elementos exigidos, para que se possa proceder à citação dos
responsáveis.
3.5. Quanto às informações complementares a que nos referimos no subitem anterior, julgamos
oportuno esclarecer que, para o completo saneamento dos autos, além das peças exigidas pela
retrocitada IN/TCU n° 13/96, é necessário que a Secretaria de Controle Interno, ante a imprecisão de
algumas informações apresentadas, preste esclarecimentos adicionais. De fato, analisando
detalhadamente os relatórios de auditoria apresentados, verificamos que, para que se possa quantificar
precisamente o débito que se atribui ao ex-servidor, os seguintes pontos precisam ser esclarecidos:
é necessário que o Senado Federal informe efetivamente a data em que ocorreu cada um dos
créditos irregulares, ao invés de relacionar apenas o mês de competência, como foi informado nos
relatórios de auditoria;
consta dos autos, às fls. 16/19 - Vol. I, o relatório 'Relação da Folha de Pagamento', emitido
pelo PRODASEN, relativo aos meses de jun/93, jul/93, set/93 e out/93, no qual é possível a
identificação das irregularidades cometidas; entretanto, essas informações não abrangem a totalidade do
período em que ocorreram os fatos;
o valor dos créditos irregulares atribuído às Sras. Maria Conceição M. Araújo (esposa do exservidor) utilizando a matr. 2476 e Maria Cizelda Celestino utilizando a matr. 2604, em out/93,
segundo registrado no Relatório de Auditoria n° 005/93 à fl. 07, não guarda conformidade com os
valores a elas atribuídos no relatório 'Relação da Folha de Pagamento' do mesmo período (fl. 19, Vol.
I
3.6. É oportuno ressaltar que, com os documentos disponíveis nos autos, foi possível avaliar a
exatidão dos valores creditados irregularmente apenas em 5 (cinco) dos 212 (duzentos e doze) casos
apontados nos relatórios de auditoria, sendo que em 2 (dois) deles, citados ante iormente, constatamos
)

C:\Meus Documentos \01693993.doc

2

-127—

°es"::tetesta

do Plooád§

Tribunal de Contas da União

4

haver divergência entre os valores. Tal fato demonstra a necessidade de se trazer aos autos elementos
comprobatórios adicionais que expressem a adequada apuração dos fatos.
4. Ante o exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo que:
seja o presente processo transformado em tomada de contas especial, de acordo com o art. 47
da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 197 do RI/TCU;
sejam os autos remetidos para a Secretaria de Controle Interno do Senado Federal, para que,
no prazo de 30 dias, proceda à complementação dos elementos ali contidos, fazendo constar as peças
exigidas pelo art. 4 0 da IN/TCU n° 13/96 e, em especial:
a data efetiva em que ocorreram os créditos irregulares, a fim de que seja possível calcular
precisamente o valor atualizado do débito;
a correção das divergências constatadas quanto ao valor dos créditos discriminados no
Relatório de Auditoria n° 005/93 e no relatório 'Relação da Folha de Pagamento' de out/93, atribuído
às Sras. Maria da Conceição M. Araújo e Maria Cizelda Celestino, utilizando, respectivamente, as
matrículas de IN 2476 e 2604;
elementos comprobatórios adicionais que permitam ajuizamento acerca dos valores creditados
• irregularmente, haja vista que, com os documentos disponíveis nos autos, é possível avaliar a exatidão
desses valores em apenas 5 (cinco) dos 212 (duzentos e doze) casos apontados nos relatórios de
auditoria, sendo que, em 2 (dois) deles, citados na alínea anterior, há divergências entre os valores."
É o relatório
II- VOTO
Endosso a proposta formulada pela Unidade Técnica, pois os dispositivos legais e
regimentais mencionados são claros no sentido de que o presente processo deve ser convertido em tomada
de contas especial, uma vez caracterizada a ocorrência de desfalque.
2
Entendo, no entanto, tendo em vista o tempo decorrido, que a melhor solução para a
questão seria esta Corte promover, de imediato, inspeção junto ao Senado com o objetivo único de
quantificar o débito com as respectivas datas do evento, e apurar as responsabilidades, apontando não
apenas o nome do Sr. José Antônio de Araújo, como dos demais beneficiários dos depósitos.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto
ao Colegiado.
T.C.0 Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

12 de agosto

de 1998.

AD 1 MAR
ADINI GHI SI
(Ministro±Relator
.
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DECISÃO N°

5 3 0/98-TCU - Plenário

Processo TC n° 016.939/93-0
Classe de Assunto: VII - Representação
Responsável: José Antônio de Araújo
Órgão: Senado Federal
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: ia SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 com fundamento no art. 47 da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 197 do Regimento Interno, converter o
presente processo em tomada de contas especial;
8.2 determinar a 7a SECEX que promova inspeção junto ao Senado Federal com vistas apurar o valor
do débito e respectivas datas de ocorrência, indicando o nome do beneficiário por cada crédito irregular
efetuado pelo Sr. José Antônio de Araújo.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

ADHEMAR PALADINI GHISI
Ministro Relator
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I - RELATÓRIO
GRUPO I - Classe VII - Plenário
TC-003.901/97-1
Natureza: Representação
Interessado: Ministério Público do Trabalho da Sexta Região Recife/PE
Ementa: Representação formulada pelo Exmo. Sr. Procurador
Regional do Trabalho da 6' Região, Dr. Valdir José da Silva de
Carvalho noticiando descumprimento de Medidas Provisórias pelo
TRT da 6 Região. Procedência da representação. Medidas
Provisórias já convertidas em lei. Aguardar decisão do STF sobre
os efeitos de medidas provisórias não convertidas em lei no prazo
de 30 (trinta) dias. Juntar os presentes autos ao das contas do TRT,
relativas ao exercício de 1997, para acompanhamento da decisão a
ser proferida pelo STF.

•

Adoto como meu relatório a instrução de lavra do AFCE José Djailson Ferreira de Barros,
cujas conclusões foram acolhidas pela Diretora de Divisão e pela Titular da Unidade Técnica:
"Trata-se de Representação formulada pelo Exmo. Sr. Procurador Regional do Trabalho da 6'
Região, Valdir José Silva de Carvalho, acerca de decisões administrativas proferidas pelo E.
Colegiado do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região, no sentido de restabelecer as disposições
da Lei n° 8.112/90 e legislação correlata, no que tange à sistemática de pagamento das substituições
dos ocupantes de funções comissionadas, incorporação de quintos e faculdade de conversão de 1/3
(um terço) das férias em abono pecuniário, alteradas por força de medidas provisórias sucessivamente
reeditadas.
Preliminarmente diligenciada, mediante Oficio n° 328/SECEX-PE/97 (fls. 018), para
apresentar elementos necessários ao saneamento do processo, a Presidência do TRT da 6' Região fez
acostar aos autos as peças de fls. 019 usque 160.
A instrução de fls. 161/170, além do proficiente exame das controvérsias acerca da eficácia
das medidas provisórias reeditadas, se manifesta da forma a seguir sintetizada.
3.1 A Resolução Administrativa TRT n° 17/97, de 07/MAI197 (fls. 159/160), que, reconhecendo
a validade do artigo 38, §§ 1° e 2°, da Lei n° 8.112/90, determinou o pagamento dos valores relativos
aos dias de substituição efetivamente exercidos, teve a sua aplicabilidade suspensa liminarmente, com
eficácia ex nunc, por decisão C. Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade,
razão por que não produziu efeitos financeiros.
3.2 Por sua vez, a Resolução Administrativa TRT n° 14/97, de 23/ABR/97 (fls. 076), que,
atribuindo eficácia à redação original dos artigos 62, § 2°, e 78, § 1°, da Lei n° 8.112/90 e legislação
correlata, restabeleceu a sistemática de incorporação de quintos e a possibilidade de conversão de 1/3
das férias em abono pecuniário, em que pese os idênticos fundamentos - eficácia contida e limitada
das medidas provisória - foi mantida pela Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 6'
Região, gerando, inclusive, efeitos financeiros.
3.3 Finalmente, conclui pela promoção de audiência da Presidência do Tribunal Regional do
Trabalho da 6' Região, nos termos do inciso II do artigo 43 da Lei n° 8.443/92, para apresentar razões
de justificativa acerca da manutenção da aplicabilidade e execução da Resolução Administrativa TRT
n° 14/97.
\MIN-AG_423 \ TRABALHO \ 00390197.DOC 1

-130—
„sant..
pienást.
eienit
.ei.
St.cretatla do
Tribunal de Contas da União

Em análise, nesta oportunidade, as razões de justificativa apresentadas pela I. Presidência do
TRT - 68 Região (fls. 183/185), atendendo à audiência determinada pelo Exmo. Ministro-Relator
Adhemar Paladini Ghisi, em despacho singular de 23/SET/97, e promovida pelo Oficio n°
590/SECEX-PE/97 (fls. 171/172).
4.1 Constituem a essência dos argumentos expendidos três pontos específicos, in verbis:
"c) que à época de sua expedição, prevalecia o entendimento no âmbito do Poder Judiciário,
!astreado em copiosa Jurisprudência específica, segundo a qual a Medida Provisória perde a eficácia
desde a origem, caso não convertida em Lei no trintídio constitucionalmente estipulado, podendo os
Tribunais, EX VI, de sua competência Constitucional, deliberar sobre a sua observância;
d) que a mencionada RA 14/97 não foi atingida por Medida Liminar no Supremo Tribunal
Federal;

•

e

fi que impende igualmente esclarecer, que o Sexto Regional da Justiça do Trabalho, ao decidir
expedir a mencionada Resolução Administrativa 14/97, louvou-se também em precedentes emanados
do TRF da 5 a Região, do TRT da 19° Região, bem assim do Conselho de Justiça Federal, tendo como
escopo maior a influir na sua deliberação, a decisão do Supremo Tribunal Federal, prolatada no
julgamento da ADIN n° 293-7-DF, que em seu bojo leciona VERBIS:
"...A perda retroativa da eficiência Jurídica da Medida Provisória ocorre, tanto na hipótese de
explícita rejeição do projeto de sua conversão em Lei, quanto no caso de ausência de deliberação
parlamentar, no prazo Constitucional de 30 (trinta) dias" (DJU de 18.06.93)."
4.2 Assiste razão à Exma. Sra. Juíza Presidente do TRT da 6' Região quanto à notoriedade das
controvérsias que envolveram a eficácia jurídica das medidas provisórias, bem como no tocante aos
inúmeros precedentes firmados no âmbito do Poder Judiciário, em face da transitoriedade própria
daquela espécie normativa, a sugerir sua eficácia temporal limitada.
4.3 É igualmente certo que os efeitos suspensivos da medida cautelar, deferida pelo C. Supremo
Tribunal Federal na ADIn contra a Resolução Administrativa TRT n° 17/97, não alcançaram
diretamente a Resolução Administrativa TRT n° 14/97, cuja suspensão refoge da jurisdição desta E.
Corte de Contas, sem afastar sua competência constitucional sobre os atos de natureza administrativa
dela decorrentes, ou seja, a legalidade das despesas efetuadas com suporte na indigitada resolução.
4.4 Por outro lado, os princípios da razoabilidade e da moralidade recomendam à Administração
Pública a observância dos pronunciamentos da Suprema Corte, intérprete máximo da Constituição,
ainda que de natureza cautelar, posto que antecipam a solução de mérito. Sob esta ótica, os
pagamentos promovidos pelo TRT da 6 8 Região contrariam a exegese oriunda do STF em matéria
análoga.
Considerando, entretanto, que a Resolução Administrativa TRT n° 14/97, adotada em
matéria jurídica notoriamente polêmica, precede o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal;
considerando, ainda, que a edição da Lei n° 9.527, de 10/DEZ/97, veio apaziguar definitivamente os
entendimentos controversos, somos pelo encaminhamento dos autos ao Gabinete do Exmo. Sr.
Ministro-Relator Mhemar Paladini Ghisi, propondo o que se segue:
5.1 Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região a revisão das parcelas da
retribuição pelo exercício de cargos ou funções comissionadas, deferidas e incorporadas sob a vigência
da Resolução Administrativa TRT n° 14/97 (quintos), para conformá-las aos ditames da Lei n°
9.527/97, artigo 15, e da Lei n° 9.624/98;
5.2 Dar conhecimento da decisão a ser proferida ao Exmo. Sr. Procurador Regional do Trabalho
da 6a Região, Valdir José Silva de Carvalho, autor desta Representação;
5.3 Juntar, oportunamente, os presentes autos às contas anuais do Tribunal Regional do Trabalho
da 68 Região, relativas ao exercício de 1997, para exame em conjunto e confronto."

e

É o relatório.
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II - VOTO
Como visto, a presente representação trata de três questões: pagamento de substituição em
função ou cargo comissionado, sem a observância do limite previsto na Medida Provisória n° 1.522/96; a
incorporação de quintos; e a conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário. O TRT da 6' Região
concedeu tais vantagens a seus servidores com fundamento no raciocínio de que as medidas provisórias
não convertidas em lei no prazo de 30 (trinta) dias perdem eficácia desde a sua edição.
Inicialmente destaco que a Resolução Administrativa n° 17/97-TRT 6a Região, que
regulamentou o pagamento de substituição em função ou cargo comissionado, encontra-se com os seus
efeitos suspensos tendo em vista liminar concedida pelo STF no processo ADIN n° 1616.

•

Segundo a Unidade Técnica as questões objeto desta representação encontram-se
superadas com a edição das Leis n's 9.527/97 e 9.624/98, uma vez que disciplinaram em definitivo as
matérias que antes estavam sendo tratadas por meio de medidas provisórias, cerne da controvérsia destes
autos.
Nesse sentido, entendo que se possa dar por encerrado o presente processo, dispensando-se
inclusive qualquer determinação ao TRT da 6' Região já que não existe notícia do descumprimento por
aquele órgão das referidas Leis.
Quanto aos efeitos das medidas provisórias não convertidas em lei no prazo de 30 (trinta),
cerne da discussão destes autos, não obstante já ter sido objeto de debates no âmbito desta Corte (Decisão
463/96-Plenário e Decisão n° 716/96), e considerando as divergências doutrinárias sobre a matéria, julgo
oportuno que se aguarde o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a
Suprema Corte ao conceder as liminares o fez com efeito ex-nunc, sinalizando, na minha compreensão,
dúvida sobre o resultado final da matéria.
Diante disso, acompanho proposta da Unidade Técnica no sentido de que sejam estes autos
juntado ao das Contas do TRT da 6' Região para o exame em conjunto e confronto, acrescentando apenas
a necessidade de se acompanhar a decisão que vier a ser proferida pela Suprema Corte no processo
ADIN N° 1616.
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

12 deragosto

de 1998.

P ADINI GHISI
Ministro-Relator
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DECISÃO N°

5 31/98 - TCU - Plenário

Processo TC n°003.901/97-1
Classe de Assunto: Representação
Interessado: Ministério Público do Traba1ho-6' Região
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 6 Região
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/PE
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. considerar procedente a representação oferecida pelo interessado;
8.2. encaminhar ao interessado cópia desta decisão, acompanhada do relatório e do voto que a
fundamenta.
8.3. juntar os presentes autos às contas anuais do Tribunal Regional do Trabalho da 6 a Região,
relativas ao exercício de 1997, para exame em conjunto e confronto, devendo a Unidade Técnica, na
oportunidade, promover as diligências necessárias com vistas a verificar o desfecho final da ADIN n°
1616.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

e

ADEMAR PALADINI GHISI
Ministro Relator
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GRUPO 1— CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-016.344/96-0
NATUREZA: Representação.
UNIDADE: Prefeitura Municipal de Soure/PA.
INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado do Pará.
EMENTA: Representação. Irregularidades verificadas, pela Secretaria
de Estado de Educação do Pará-Seduc/PA e pelo Tribunal de Contas do
Estado do Pará-TCE/PA, na aplicação de recursos financeiros federais
transferidos mediante convênio. Conhecimento. Procedência. Existência
de débito quantificado e responsável qualificado. Conversão do
processo em tomada de contas especial. Citação. Comunicação.

O presente processo é originário de comunicação feita pelo Sr. Secretário de Estado de
Educação do Estado do Pará ao Tribunal de Contas daquele Estado consubstanciada nos seguintes termos
(fl. 01).
"Comunicamos a Vossa Excelência, as irregularidades a seguir, ocorridas na Prefeitura
Municipal de Soure, em razão do Convênio SEDUC n° 029/94, celebrado entre esta Secretaria e
aquela Prefeitura:
Em 23 de fevereiro de 1994, foi firmado o Convênio n° 029/94 entre a Secretaria de
Educação e a Prefeitura Municipal de Soure que tinha por objetivo o repasse de recursos no valor
de CR$ 35.455; 132,00 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e cinqüenta e cinco mil e cento e trinta e
dois cruzeiros reais), padrão monetário da época, para as obras de ampliação da Escola Estadual
`Gasparino Batista de Souza', dentro do prazo de noventa (90) dias;
O convênio teve sua prestação de contas efetivada e entregue nesta Secretaria no dia 10
de outubro de 1994;
- A Assessoria de Rede Física desta SEDUC, através do engenheiro José Carlos de Souza
Cruz, foi até aquele Município e lá constatou que a obra estava inacabada, conforme atesta em seu
relatório de 07/10/94, e sugeriu ao Sr. Prefeito a conclusão da mesma;
Em 21 de março de 1995, mandamos novamente ao Município o engenheiro Linton
Carlos de Barros, desta Secretaria, onde o mesmo constatou que do total dos serviços foram
realizados somente 3% conforme atesta em seu relatório, deixando de serem executadas 97% da
obra;
Diante do exposto e da gravidade do fato, fazemos a comunicação a essa Egrégia Corte
de Contas, para a tomada das providências cabíveis."
Ao apreciar a matéria, o Relator do feito no âmbito do TCE/PA assim se pronunciou (fls.
154/155):
"Não se nega, evidentemente, a gravidade dos fatos denunciados, mas não pode este
Tribunal apreciar matéria que foge à sua competência. Não houve comprometimento de verba
estadual, uma vez que os recursos foram oriundos de verba federal, provenientes de Convênio
celebrado entre o FNDE e a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-SEDUC.
Assim, nos termos do parecer do Ministério Público, os presentes autos devem ser
encaminhados ao TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIii O-TCU para que, na sua missão fiscalizadora,
apure os fatos..."
Diante disso, a S? Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA),
Conselheira Eva Andersen Pinheiro, mediante a Resolução n° 14.899, em cumprimento a deliberação
1
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daquele Colegiado (fis.147/151) que acolhera o referido pronunciamento, encaminhou o processo a este
Tribunal.
Seguiram-se várias providências buscando esclarecer os fatos (cf. fls. 156, 163 e 176),
chegando-se à conclusão de que os recursos a que se refere o Convênio n° 029/94, firmado entre a
Secretaria de Educação e a Prefeitura Municipal de Soure/PA, são originários do Convênio n° 182/93FNDE/Seduc-PA, tratando-se, efetivamente, de verba federal.
Em seu exame conclusivo (fls. 210/213, item 21), a Secex/PA concluiu que a aplicação de
tais recursos (CR$35.455.132,00), transferidos à Prefeitura em 31/03/1994 (fl. 36), não foi devidamente
demonstrada. Por isso, propõe sejam estes autos transformados em tomada de contas especial para que,
com fundamento nos normativos que indica (fl. 212, item 23), seja citado o Sr. Edwald José Machado
Éleres, prefeito à época, comunicando-se o que vier a ser decidido à Seduc/PA, ao FNDE e à Ciset/MEC.
É o Relatório.
Tribunal de Contas da União

e

VOTO

•

Os elementos encaminhados ao Tribunal podem ser conhecidos como representação, nos
termos do art. 37A, inciso IV e § 1 0 , da Resolução n° 77/96-TCU.
Outrossim, os autos evidenciam que os recursos a que se referem são de origem federal, eis
que repassados à Seduc pelo FNDE (Convênio n° 182/93). Assim, não resta dúvida quanto à conveniência
e oportunidade da ação fiscalizadora desta Corte, razão porque acolho a proposta da Unidade Técnica no
sentido da conversão do feito em tomada de contas especial e da conseqüente citação do responsável
indicado, porquanto já quantificado o débito e definida a responsabilidade.
Dessa forma, VOTO por que o Tribunal adote a DECISÃO que submeto à deliberação
deste Plenário.
Sala das Sessões, em 1 2 agosto de 1998.

Carlos tila Álvares a Silva
Ministro Relator

2
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Processo n° TC-016.344/96-0.
Classe de Assunto: VII — Representação.
Interessado: Tribunal de Contas do Estado do Pará-TCE/PA.
Entidade: Prefeitura Municipal de Soure/PA.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: Secex/PA.
Decisão: O Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da representação em pauta, nos termos do art. 37A, inciso IV e § 1°, da Resolução n°
77/96-TCU, para, no mérito, considerá-la procedente;
8.2. converter o presente processo em tomada de contas especial, com fundamento no art. 47 da Lei
n° 8.443/92, e, ante o disposto no art. 12, inciso II, da referida Lei, c/c o disposto no art. 153, inciso II, do
Regimento Interno, determinar a citação do Sr. Edwald José Machado Éleres, ex-Prefeito Municipal de
Soure/PA, para que, no prazo de quinze dias a contar da ciência, apresente alegações de defesa ou recolha
aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE a quantia de CR$35.455.132,00
• (trinta e cinco milhões e quatrocentos e cinqüenta e cinco mil e cento e trinta e dois cruzeiros reais),
devidamente atualizada e acrescida dos encargos legais pertinentes, calculados a partir de 31/03/1994 até
a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, e comprove essa providência
perante o TCU. O débito em causa é decorrente de irregularidades verificadas na aplicação de recursos
federais transferidos pelo FNDE à Seduc (Convênio n° 182/93) e desta à Prefeitura Municipal de
Soure/PA (Convênio n° 029/94); e
8.3. encaminhar cópia da presente Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao
Tribunal de Contas do Estado do Pará, para conhecimento.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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
Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

CARLOS ATILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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TC-575.132/98-1
NATUREZA: Solicitação
INTERESSADA: Advocacia-Geral da União — Procuradoria da União
no Estado do Rio de Janeiro.
EMENTA: Solicitação de informações para defesa da União em juizo.
Processo que contém os elementos requeridos não foi ainda apreciado
pelo Tribunal. Atendimento. Esclarecimentos

A Sra Procuradora da Fazenda Nacional Carmen Lúcia de A. Martins, na qualidade de Representante Judicial da União, requer deste Tribunal, por meio do Oficio n° 2.248/98-PU/RJ/SI, de
09/07/1998 (fl. 40), informações que possam habilitar aquela Procuradoria na defesa dos interesses da
União em Ação movida por Maria de Fátima Mayhé Raunheitti Ramos e pela Sociedade de Ensino Superior de Nova Iguaçu — Sesni (Processo n°97.0100751-4 no Juizo da 15 Vara Federal do Rio de Janeiro —
fls. 41/42).
A Secex/RJ, que juntou o pedido ao presente processo de Tomada de Contas Especial e
procedeu à análise (fl. 43), entende que o envio de cópia dos autos, que contém os elementos mencionados às fls. 41/42, e ainda não instruido, atende ao que é solicitado. Por isso, e à vista do que dispõe a Resolução TCU n° 105/98 (art. 1°, inciso III, e art. 4°), propõe o envio de cópia da presente TCE à Procuradoria da União no Estado do Rio de Janeiro.
É o Relatório.
VOTO
Por se tratar de matéria necessária à defesa da União em juízo, considero que se deva atender à solicitação em pauta, encaminhando ao órgão requerente cópia integral do presente processo, cientificando-o da situação em que se encontra o mesmo
Dessa forma, acolho os pareceres e VOTO por que o Tribunal adote a DECISÃO que ora
submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1998.
Carlos Átila Álvares da Silva
Ministro Relator
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Processo n° 575.132/98-1
Classe de Assunto: VII — Solicitação de informações.
Interessada: Advocacia-Geral da União — Procuradoria da União no Estado do Rio de Janeiro.
Entidade: Colégio de Aplicação da Sociedade de Ensino Superior de Nova Iguaçu/RJ — Sesni/RJ.
Relator: Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: Secex/RJ.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 19, inciso
I, alínea "u", do Regimento Interno e no art. 4° da Resolução TCU n° 105/98, c/c o disposto no art. 30 da
Resolução TCU n° 36/95 e no art. 30, parágrafo único, da Resolução TCU n° 77/96, DECIDE conhecer da
solicitação contida no Oficio n° 2.248/98-PU/RJ/SI, de 09/07/1998, da Procuradoria da União no Estado
do Rio de Janeiro, para, em atendimento, enviar àquele órgão cópia integral do presente processo, cientificando-o de que o mesmo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, ainda não instruída por Unidade Técnica deste Tribunal e, portanto, não
contém decisão definitiva desta Corte de Contas.
Ata te 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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 Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

CARLO$ ÁTILA ÁLVARES DA SILVA
Ministro Relator
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Grupo I— Classe VII - Plenário
TC-575.564/95-4
Natureza: Solicitação
Entidade: Sociedade de Ensino Superior de Nova Iguaçu-RJ
Interessado: Procuradoria da União no Estado do Rio de Janeiro
Ementa: Solicitação de informações acerca da tomada de contas
especial da Sociedade de Ensino Superior de Nova Iguaçu-RJ, de
que tratam estes autos. Processo pendente de decisão definitiva.
Atendimento. Determinação de envio de cópia da integra do
processo ao órgão solicitante, alertando-o para a inexistência de
deliberação definitiva do Tribunal sobre o tema.
RELATÓRIO
Examina-se no presente processo solicitação de informações, de autoria da Procuradoria da União
no Estado do Rio de Janeiro, acerca da tomada de contas especial da Sociedade de Ensino Superior de
Nova Iguaçu-RJ, tratada nestes autos. Informa aquela unidade da Advocacia-Geral da União que essas
informações teriam por finalidade embasar a defesa de interesses da União em ação judicial perante a 23'
Vara Federal.
Parecer da Unidade Técnica
Em seu parecer de fl. 75, o Analista responsável pela instrução do feito informa que a solicitação
encontra respaldo no art. 1°, inciso III c/c o art. 40 da Resolução-TCU n° 105/98, estando o atendimento
da solicitação, portanto, dependente de autorização do Plenário, uma vez que o processo ainda não foi
objeto de decisão definitiva por parte do Tribunal.
Encaminha, portanto, o processo ao Relator, via SEGECEX, com proposta de que seja autorizada
a extração de cópia dos autos e posterior envio ao solicitante, com fulcro na supramencionada norma.
É o Relatório.
VOTO
Acolho, por seus fundamentos, a proposta da Unidade Técnica, apenas acrescentando que deve ser
informado à autoridade solicitante que o processo encontra-se, ainda, pendente de decisão definitiva por
parte do TCU.
Ante o exposto, Voto por que seja adotada a decisão que ora submeto ao Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 12 de agos o-4 1998

MARC a S VTNIC S VICA A
Ministro- elator
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DECISÃO N° 5 3 4/98 — TCU - Plenário
Processo n° TC-575.564/95-4
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessado: Procuradoria da União no Estado do Rio de Janeiro
Entidade: Sociedade de Ensino Superior de Nova Iguaçu-RJ
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: SECEX/RJ
Decisão: O Tribunal Pleno diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE,
8.1. conhecer da presente solicitação, dando-lhe provimento, com fulcro no art. 1°, inciso III c/c o art.
4° da Resolução-TCU n° 105/98;
8.2. determinar à SECEX/RJ que remeta cópia da integra deste processo à autoridade solicitante, bem
assim da presente Decisão, e do Relatório e Voto que a fundamentam, informando-a que a tomada de
contas especial de que tratam os autos encontra-se, ainda, pendente de decisão definitiva por parte do
Tribunal.
9. Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José
Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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HOMERO SANTOS
Presidente

•

MARCOS V 1 4 ICIOS VILAÇA
Ministro-Relator
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Ementa: Acompanhamento. Comunicação das impropriedades às CISET
envolvidas/Órgãos repassadores dos recursos. Envio de cópia do Relatório,
Voto e Decisão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, à
Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará e à Assembléia
Legislativa do Estado do Ceará. Arquivamento dos autos.
1-Natureza: Acompanhamento
2-Unidades: Prefeituras Municipais do Estado do Ceará
3-Interessado: Assembléia Legislativa do Estado do Ceará
4-Parecer da Instrução (f. 391/406):
Este processo tem por objeto o acompanhamento dos fatos levantados no relatório final da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, sobre a dilapidação do
Patrimônio Público dos Municípios do Estado do Ceará — CPI do Desmonte.
Ante a informação de possíveis irregularidades envolvendo recursos federais em 52
convênios firmados por Prefeituras Municipais do Estado do Ceará, a SECEX/CE realizou diligências
junto à Delegacia Federal de Controle no Ceará — DFC/CE, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação — FNDE, à Delegacia do Ministério da Educação e do Desporto no Estado do Ceará —
DEMEC/CE, ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas — DNOCS, ao Fundo Nacional de
Saúde — FNS, à Fundação Nacional de Saúde — Coordenadoria Regional do Ceará — FNS/CE, à Secretaria
de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura, à Delegacia Federal de Agricultura — DFA/CE, à
CISET do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado — CISET/MARE, à CISET do
Ministério do Planejamento e Orçamento — CISET/MPO e à Secretaria de Assistência Social do
Ministério da Previdência e Assistência Social — SAS/MPAS (fls. 86/111).
Com base nas informações recebidas, a Unidade Técnica constatou que os seguintes
convênios apresentaram impropriedades ou falhas:

CONVÊNIOS
0820/96-FNDEexpansão da rede física
escolar e perfuração de
poços
4037/96-FNDEe
manutenção
do
desenvolvimento
ensino
PGE 25/96 — DNOCS —
eletrificação rural
201/MPO/CEF
PROGRAMA SOCIAL
SIAFI n° 310951 —
de
Nacional
Fundo
Saúde/INAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA
SITUAÇÃO
DFC: apenas 6 dos 20 poços previstos
foram perfurados (fls. 201)
FNDE: não houve prestação de contas
(fls. 254)
DEMEC: não apresentou prestação de Comunicar à CISET/MEC para
instaurar TCE
contas final
FNDE: não apresentou prestação de
contas (f. 254);
DEMEC: não apresentou prestação de
contas final (fls. 315)
para
DNOCS
ao
DNOCS: obra não iniciada. DNOCS Comunicar
notificou prefeitura para recolher o instaurar TCE
débito (fls. 192)
CEF: não houve prestação de contas Comunicar à CISET/MPO para
instaurar TCE
(fls. 250)
Comunicar ao FNS para instaurar
contas
de
prestação
FNS/MS:
incompleta e não houve verificação in TCE
/oco
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA
SITUAÇÃO
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA
FNDE: não houve prestação de contas (fls.
215)
Comunicar à CISET/MEC para
DEMEC: não apresentou prestação de instaurar TCE
contas global

CONVÊNIOS
FN S-50/96CE/FUNDAÇÃO
NACIONAL
DE
SAÚDE — Construção
conjuntos
de
102
sanitários no município
3511/96-FNDE
—
Estruturação da Escola
Técnica Agrícola de
Boa Viagem
1924/96-FNDE
—
Manutenção
e
Desenvolvimento
do
Ensino Fundamental
5103/96/FNDE
—
Expansão da rede fisica
escolar
PROGRAMA
DA
MERENDA
ESCOLAR/96/FAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA
SITUAÇÃO
DFC/CE: A convenente não realizou o
objeto pactuado nem apresentou
comprovassem Comunicar à FNS/CE para instaurar
documentos
que
TCE
qualquer despesa (fls. 202).
FNS/CE: Pela Portaria n° 147/97 foi
instaurada Comissão de Tomada de
Contas Especial (fls. 208).
FNDE: não apresentou prestação de
contas (fls. 254)
DEMEC: não apresentou prestação de
( fls. 315)
contas final
DEMEC: não apresentou prestação de
(fls. 315)
contas final
FNDE: não apresentou prestação de
Comunicar à CISET/MEC para
contas (fls. 254)
FNDE: não apresentou prestação de instaurar TCE
contas (fls. 254)
DEMEC: não apresentou prestação de
(fls. 315)
contas final
FNDE: não apresentou prestação de
contas (fls. 255)
DEMEC: não apresentou prestação de
contas final (fls. 315)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA
SITUAÇÃO
CONVÊNIO
FNDE: prestação de contas está sendo
Comunicar à CISET/MEC para
4899/96/FNDE (SIAFI analisada (fls. 254)
DEMEC: não apresentou prestação de instaurar TCE
N° 305882)
contas final ( fls. 315)

CONVÊNIO
Conv. CE002900 —
Secretaria de
Desenvolvimento RuralImplantação de Rede de
Distribuição de Energia
Elétrica (R$ 100.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA
SITUAÇÃO
DFC: obra realizada, mas com
sobrepreço nos serviços e materiais Comunicar à CISET/MAA para
instaurar TCE, caso não aprove a
(fls. 202)
SDR: obra realizada com redução do prestação de contas
previsto;
- prestação de contas incompleta está
sendo analisada (fls. 251/252).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA
SITUAÇÃO
DEMEC: não apresentou prestação de
contas final (fls. 316)
Comunicar à CISET/MEC para
DEMEC: não apresentou prestação de instaurar TCE
contas final (fls. 316)

CONVÊNIOS
Convênio SIAFI N°
307267/FNDE - R$
73.000,00
Convênio SIAFI N°
314816/FNDE - R$
33.107,00
Convênio SIAFI N°
311856/Fundo Nacional FNS: sem prestação de contas;
de Saúde — Atenção aos - não foi realizada fiscalização in loco Comunicar ao FNS para instaurar
TCE
a (fls. 222).
Desnutridos
e
Gestantes
de
Risco
Nutricional
—R$ 51.105,82

CONVÊNIOS

PGE 10/95/DNOCS —
Eletrificação Rural

Recursos do FNAS 'do
MPAS — Conv. 039/96
316/SAS/MPAS/96
Secretaria de Assistência
Social — Construção de
Centro de Convivência
de Idosos
1252/96/FNDE
—
Expansão da Rede Física
Escolar

Programa da Merenda
Escolar Exercício de
1996

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA
SITUAÇÃO
DFC: o objeto não foi realizado de
acordo com o plano de trabalho (fls.
202)
dos
serviços Já existe tomada de contas especial
metade
-DNOCS:
tramitando no Tribunal
executados;
(TC-275.336/97-2)
- não houve prestação de contas;
- DNOCS enviou TCE para o TCU
TCU: já realizou inspeção nessa obra
(TC- 015.009/96-3)
FNSA: não houve prestação de contas;
- processo encaminhado à
CISET/MPAS para instaurar TCE (fls.
Comunicar à CISET/MPAS para
135/136)
FNSA: fiscalização comprovou in loco instaurar TCE
que objeto pactuado não foi realizado;
- não houve prestação de contas;
-processo enviado à CISET/MPAS para
instaurar TCE (fls. 136)
FNDE: prestação de contas está sendo
examinada (f 254)
DEMEC: não apresentou prestação de
contas final;
( fls. Comunicar à CISET/MEC para
- houve fiscalização in loco
instaurar TCE
316)
FNDE: prestação de contas não foi
apresentada; houve fiscalização in loco
(fls. 255).
DEMEC: não apresentou prestação de
contas de 1996 (fls. 316)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CONVÊNIO
SITUAÇÃO
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA
MARE: prestação de contas apresentada;
163/94 E TA. 01-MIR - houve fiscalização in loco
fls. Já existe processo tramitando no
Tribunal (TC- 275.215/95-4)
— Centro de Romeiros 318/331).
— R$ 3.727.272,73
TCU: efetuou inspeção in loco e
constatou sobrepreço
(

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA
CONVÊNIO
SITUAÇÃO
6248/96/FNDE
— FNDE: não apresentou prestação de
Comunicar à CISET/MEC para
Recuperação
de contas (fls. 254)
DEMEC: não informou bem a situação da instaurar TCE
Escolas
prestação de contas final (fls. 316)

CONVÊNIOS
0972/96-FNDE
Expansão da Rede
Física
4683/96-FNDE
—
Manutenção

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA
SITUAÇÃO
FNDE: não apresentou prestação de
contas (fls. 254)
Comunicar à CISET/MEC para
instaurar TCE
DEMEC: ações não executadas (fls. 317)
DEMEC: não apresentou prestação de
contas final (fls. 317)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA
SITUAÇÃO
CONVÊNIOS
PROGRAMA
DA FNDE: não apresentou prestação de
Comunicar à CISET/MEC para
MERENDA
contas (fls. 255)
DEMEC: não apresentou prestação de instaurar TCE
ESCOLAR/96/FAE
contas final (fls. 317)
CE000800/SDRDFA/CE: obra não realizada nem prestou
Comunicar à CISET/MA para
contas (fls. 174/190)
Eletrificação Rural
SDR/MA: obra não realizada nem prestou instaurar TCE
contas (fls. 251)

•

Finalizando, a SECEX/CE manifestou-se por que esta Corte:
"I — com fundamento no art. 41, § 2°, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 211 do Regimento
Interno do TCU, comunique às Secretarias de Controle Interno-CISET's ou aos Órgãos repassadores dos
recursos a seguir, a respeito das impropriedades encontradas nos convênios discriminados abaixo, para,
se for o caso, instaurarem as devidas tomadas de contas especiais, enviando-as posteriormente ao
Tribunal:
1 - CISET/MEC — MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO:
Prefeitura Municipal de Acopiara:
0820/96 — FNDE — expansão da rede fisica escolar e perfuração de poços: apenas 6 dos
20 poços previstos foram perfurados, conforme fiscalização da DFC/CE e a prestação de contas não foi
apresentada pela convenente;
4037/96 — FNDE — manutenção e desenvolvimento do ensino: a convenente não
apresentou prestação de contas;
Prefeitura Municipal de Aratuba:
384/95 — Programa da Merenda Escolar/FAE, relativa ao exercício de 1995: não
apresentou prestação de contas global;
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Prefeitura Municipal de Boa Viagem:
3511/96 — FNDE — Estruturação da Escola Técnica Agrícola de Boa Viagem: não
apresentou prestação de contas final;
1924/96 — FNDE — Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental: não
apresentou prestação de contas final;
5103/96 — FNDE — Expansão da Rede Física Escolar: não apresentou prestação de
contas final;
Programa da Merenda Escolar/96/FAE: não apresentou prestação de contas final;
Prefeitura Municipal de Campos Sales:
4899/96/ENDE (SIAFI N° 305882): não apresentou prestação de contas final;
Prefeitura Municipal de Jaguaretama:
SIAFI N° 307267/FNDE — R$ 73.000,00: não apresentou prestação de contas final;
SIAFI N° 314816/FNDE — R$ 33.107,00: não apresentou prestação de contas final;
Prefeitura Municipal de Jaguaribe:
1252/96 — FNDE — Expansão da Rede Física Escolar: não apresentou prestação de
contas final;
Programa da Merenda Escolar/FAE/Exercício de 1996: não apresentou prestação de
contas final de 1996;
Prefeitura Municipal de Paraipaba:
6248/96/FNDE — Recuperação de Escolas: não apresentou prestação de contas;
Prefeitura Municipal de Trairi:
0972/96 — FNDE — Expansão da Rede Física: não apresentou prestação de contas, bem
como as ações não foram executadas;
4683/96 — FNDE — Manutenção: não apresentou prestação de contas final;
Prefeitura Municipal de Uruoca:
Programa da Merenda Escolar/96/FAE: não apresentou prestação de contas final;
CISET/MPO —1VIINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
Prefeitura Municipal de Acopiara:
201/MPO/CEF — Programa Social: não apresentou prestação de contas final;
DNOCS-DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS:
Prefeitura Municipal de Acopiara:
PGE 25/96 — DNOCS — Eletrificação Rural: obra não iniciada, bem como não
apresentou prestação de contas final;
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE — FNS/MS:
Prefeitura Municipal de Acopiara:
SIAFI N° 310951 — Fundo Nacional de Saúde/INAN: prestação de contas incompleta;
Prefeitura Municipal de Jaguaretama:
SIAFI N° 311856 — Fundo Nacional de Saúde — Atenção aos Desnutridos e a Gestantes
de Risco Nutricional: não apresentou prestação de contas final;
5 - COORDENADORIA REGIONAL DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE NO
CEARÁ — FNS/CE:
Prefeitura Municipal de Boa Viagem:
FNS/50/96-CE/Fundação Nacional de Saúde — Construção de 102 Conjuntos Sanitários
no Município: A convenente não realizou o objeto pactuado nem apresentou a prestação de contas;
6— CISET/MAA — MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO:
Prefeitura Municipal de Ipueiras:
CE002900 — SDR — Implantação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica — R$
100.000,00: obra realizada com redução do previsto, com sobrepreço nos serviços e materiais e prestação
de contas incompleta;
Prefeitura Municipal de Uruoca:
CE000800 — SDR — Eletrificação Rural: obra não realizada, bem como não apresentou
prestação de contas;
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7- CISET/MPAS — MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL:
Prefeitura Municipal de Jaguaribe:
039/96 — Recursos do FNAS do MPAS: não apresentou prestação de contas final;
316/SAS/MPAS/96 — SAS — Construção de Centro de Convivência de Idosos: objeto
pactuado não foi realizado, bem como não houve prestação de contas;
II - dê conhecimento ao Ministério Público Federal — Procuradoria da República no Estado
do Ceará, Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará e à Assembléia Legislativa do Estado
do Ceará, dos fatos aqui examinados, se possível, enviando cópia do Relatório e Voto a serem emitidos
nos autos;
III - determine o arquivamento do presente processo."
É o relatório.
VOTO
Mais uma vez, trago à consideração desta Corte processo que mostra o descaso de
administradores com o interesse dos cidadãos, os órgãos de controle e os preceitos legais.
Como ressaltou a Unidade Técnica, as diligências realizadas junto aos órgãos
descentralizadores dos recursos/fiscalizadores mostraram que 27 dos 52 convênios examinados
apresentaram falhas ou impropriedades.
A situação adquire caráter perverso e dramático quando as perdas, decorrentes da incúria e
dos malfeitos dos gestores, ocorrem na região mais carente do país.
Quando digo carente, não me refiro a políticas paternalistas ou a auxílio emergencial e
emotivo gerado pela seca, que, de tempos em tempos, expõe o lado mais doloroso do Nordeste.
Refiro-me ao resgate da dívida histórica do país com o Nordeste, berço da civilização
brasileira.
Refiro-me ao dever cívico de garantir à região o direito de alcançar nível de
desenvolvimento compatível com seu potencial econômico e sua grandeza.
A esse respeito, merecem destaque alguns indicadores citados na publicação "Nordeste do
Brasil: oportunidades de investimentos e de negócios", de autoria do Senador Joel de Hollanda:
a região ocupa uma área de 1,6 milhão de km2 e apresenta 45 milhões de habitantes,
números que correspondem a 18% da área e quase 30% da população do país, respectivamente;
entre 1980 e 1995, o PIB da região cresceu 156%, enquanto o nacional aumentou 133%;
em 1996, a economia nordestina gerou um Produto Interno Bruto estimado em cerca de
US$ 117 bilhões, cifra que corresponde a cerca de 16% do PIB brasileiro e que, em termos de América
Latina, somente é inferior ao do próprio Brasil, ao do México e ao da Argentina;
- em 1960, a renda per capita era de US$ 397.00 e correspondia a 41% da renda nacional;
em 1995, atingiu US$ 2.437.00 e representava 60% da nacional;
entre 1960 e 1995, a expectativa de vida passou de 41 para 64 anos e a população
alfabetizada aumentou de 34% do total para 66%.
Com relação a 1997, em matéria que destaca o fato de que a economia nordestina cresceu
mais do que a do Brasil pelo quarto ano consecutivo, a revista Veja, na edição de 08/07/98, informou que:
a variação do PIB regional foi de 5,8% enquanto a do brasileiro foi de 3%;
os novos empregados de empresas do Nordeste foram contratados com salários 6% mais
altos do que no ano anterior;
a atividade industrial cresceu 10,2%, percentual mais elevado desde 1979, quando as
primeiras empresas do pólo petroquímico de Camaçari/BA começaram a produzir;
as vendas de cimento subiram 44%, contra os 10% registrados pelo Brasil;
a construção civil cresceu 5% e a do país aumentou 1%;
a renda per capita de R$ 2.966,00 ainda está longe da nacional (R$ 5.400,00), mas essa
média subiu 4,7%, ao passo que a do país cresceu apenas 1,8%;
a mortalidade infantil caiu de 121 óbitos por mil nascimentos, na década de 80, para 63.
Fica evidente que a região dispõe de mercado de consumo; de potencial de produção de
bens e serviços; e de recursos naturais e humanos, mas apresenta carências decorrentes de fatores
climáticos, restrições financeiras e falta de tecnologia.
6
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Trata-se, portanto, da necessidade de criar mecanismos efetivos e semelhantes aos que
impulsionaram o crescimento dos estados da Região Sudeste, beneficiados por medidas adotadas pelo
governo que resultaram em subsídios para empresas nacionais e estrangeiras promoverem a
industrialização, tais como abertura de crédito e facilidades cambiais. Incentivos dessa natureza
possibilitaram o surgimento e o fortalecimento de parque industrial de respeitável importância
internacional.
Com certeza, essa alternativa implicaria profunda modificação nas políticas de
desenvolvimento regional e demandaria alteração na estrutura dos órgãos encarregados da sua execução,
tais como a SUDENE, o DNOCS e o Banco do Nordeste.
Exigiria que fosse dada prioridade a medidas destinadas a reduzir os efeitos catastróficos
da seca, a exemplo do Programa de Água Subterrânea para a Região Nordeste, que vem sendo
implementado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais — CPRM, cujo objetivo principal
consiste em dotar os governos federal, estaduais e municipais, e a sociedade como um todo, de elementos
que permitam planejar ações relativas ao aproveitamento racional dos recursos hídricos.
A título de ilustração, destaco que estimativas da CPRM indicam a existência de cerca de
72.000 poços no Nordeste, "... dos quais mais de 30% não estão sendo utilizados, quer por força de má
localização (feita às pressas, sem bases técnicas), de que resultaram secos, quer por força de quebra
mecânica (bombas, filtros etc.); quer por estarem tamponados (alguns da PETROBRÁS, que foram
executados para petróleo, outros por questões políticas); quer, ainda, por apresentarem água
extremamente salina."
Nessa mesma linha de entendimento, o Diário de Pernambuco do dia 07/08/98 afirmou que
a maior riqueza do povo nordestino pode estar guardada nas grandes bacias sedimentares existentes nas
áreas que formam o semi-árido.
Com base na opinião de técnicos do setor, aquele jornal esclareceu que é mais adequado e
mais barato perfurar poços artesianos de grande profundidade do que construir barragens e açudes,
citando como exemplo o projeto que o Governo de Pernambuco está desenvolvendo na área que compõe
as bacias hidrográficas dos rios Moxotó, Jatobá e Pajeú, com o apoio da CPRM, empresa responsável pela
prospecção e perfuração dos poços.
Em conseqüência, haverá melhora significativa nas condições de vida das populações
castigadas por constantes racionamentos, pois os moradores das cidades passarão a ter água regularmente
e o abastecimento das cisternas que o Governo do Estado instalou nos sítios e povoados da zona rural vai
ficar mais fácil. Além disso, o setor público também será beneficiado, já que haverá redução nos custos
decorrentes da utilização de carros-pipa.
Minha trajetória como cidadão e homem público tem talvez as marcas de continuado
interesse pela preservação do patrimônio histórico e dos valores culturais brasileiros, a redução dos
desequilíbrios regionais, a luta contra o desperdício de recursos e a ânsia por política social mais de
corretivos que de faces lacrimosas.
Nessa linha de ação, aplaudo e apoio o TCU quando se empenha na avaliação de
programas governamentais. Nessa área, releva a colaboração da Fundação Getúlio Vargas e da Virginia
Polytechnic Institute and State University e da Escola de Políticas Públicas e Governamentais da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Seqüenciando tal tipo de procedimento, inclusive de natureza constitucional, o Tribunal
Pleno acolheu proposta de determinar às unidades técnicas executivas do Nordeste, de Minas Gerais, por
integrar esse Estado o chamado Nordeste da Sudene, e da Sede que, no período de um ano, remetam cópia
de instruções ou relatórios dos processos de contas ou de fiscalização sob suas responsabilidades, que
tratem de assuntos relacionados às políticas desenvolvimentistas, e até das assistenciais, implementadas
no semi-árido, à Secretaria-Geral de Controle Externo — SEGECEX, a fim de que esta promova a análise
preliminar e a consolidação das informações assim colhidas para posterior apreciação pelos membros
daquele Colegiado.
Medidas desse porte contribuem para capacitar o corpo técnico e criar uma cultura voltada
para o combate ao desperdício, mas a principal delas envolve a mudança no comportamento dos gestores,
nem sempre preparados para administrar a coisa pública.
Não basta a atuação isolada do Tribunal. Cabe à sociedade criar condições para que os
dirigentes cumpram o que deles se espera.
7
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Aliás, um poeta tão comprometido com a temática social nordestina,
" abtri: de Mello
Neto, diz metaforicamente de forma precisa:
"Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos. (...)"
Diante do exposto, acolho o parecer da SECEX/CE e Voto por que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto ao Plenário.
de 1998.

T.C.U., Sala das Sessões, em 12 de a

Mar os Vinici s Vilaça
Ministro- elator
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1. Processo n° TC-009.259/97-0
Classe de Assunto: VII - Acompanhamento
Interessado: Assembléia Legislativa do Estado do Ceará
Unidades: Prefeituras Municipais do Estado do Ceará
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: SECEX/CE
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. com fundamento no art. 41, § 2°, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 211 do Regimento Interno do
TCU, comunicar às Secretarias de Controle Interno — CISET e aos Órgãos a seguir enumerados, a
respeito das impropriedades encontradas nos convênios discriminados abaixo, para, se for o caso,
instaurarem as devidas tomadas de contas especiais, enviando-as posteriormente ao Tribunal:
8.1.1. CISET/MEC — Ministério da Educação e do Desporto:
8.1.1.1. Prefeitura Municipal de Acopiara:
8.1.1.1.1. Convênio n° 0820/96 — FNDE — Expansão da Rede Física Escolar e Perfuração de Poços:
perfuração de apenas 6 dos 20 poços previstos e não apresentação da prestação de contas;
8.1.1.1.2. Convênio n° 4037/96 — FNDE — Manutenção e Desenvolvimento do Ensino: não
apresentação da prestação de contas;
8.1.1.2. Prefeitura Municipal de Aratuba: Convênio n° 384/95 — Programa da Merenda Escolar/FAE,
relativa ao exercício de 1995: não apresentação da prestação de contas global;
8.1.1.3. Prefeitura Municipal de Boa Viagem: Convênios FNDE nos 3511/96 — Estruturação da
Escola Técnica Agrícola de Boa Viagem; 1924/96 — Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e 5103/96— Expansão da Rede Física Escolar; e Programa da Merenda Escolar/96/FAE: não
apresentação da prestação de contas final;
8.1.1.4. Prefeitura Municipal de Campos Sales: Convênio n° 4899/96/FNDE (SIAFI N° 305882): não
apresentação da prestação de contas final;
8.1.1.5. Prefeitura Municipal de Jaguaretama: Convênios SIAFI nos 307267/FNDE — R$ 73.000,00 e
314816/FNDE — R$ 33.107,00: não apresentação da prestação de contas final;
8.1.1.6. Prefeitura Municipal de Jaguaribe:
8.1.1.6.1. Convênio n° 1252/96 — FNDE — Expansão da Rede Física Escolar: não apresentação da
prestação de contas final;
8.1.1.6.2. Programa da Merenda Escolar/96/FAE: não apresentação da prestação de contas final de
1996;
8.1.1.7. Prefeitura Municipal de Paraipaba: Convênio n° 6248/96/FNDE — Recuperação de Escolas:
não apresentação da prestação de contas;
8.1.1.8. Prefeitura Municipal de Trairi:
8.1.1.8.1. Convênio n° 0972/96 — FNDE — Expansão da Rede Física: não apresentação da prestação
de contas e não execução das ações;
8.1.1.8.2. Convênio n° 4683/96 — FNDE — Manutenção: não apresentação da prestação de contas
final;
8.1.1.9. Prefeitura Municipal de Uruoca: Programa da Merenda Escolar/96/FAE: não apresentação da
prestação de contas final;
8.1.2. CISET/MPO — Ministério do Planejamento e Orçamento:
8.1.2.1. Prefeitura Municipal de Acopiara: Convênio n° 201/MPO/CEF — Programa Social: não
apresentação da prestação de contas final;
8.1.3. Departamento Nacional de Obras Contra as Secas — DNOCS:
8.1.3.1. Prefeitura Municipal de Acopiara: Convênio n° PGE 25/96 — DNOCS — Eletrificação Rural:
obra não iniciada e não apresentação da prestação de contas final;
8.1.4. Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde — FNS/MS:
8.1.4.1. Prefeitura Municipal de Acopiara: Convênio SIAFI n° 310951 — Fundo Nacional de
Saúde/INAN: prestação de contas incompleta;
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8.1.4.2. Prefeitura Municipal de Jaguaretama: Convênio SIAFI n° 311856 — Fundo Nacional de
Saúde — Atenção aos Desnutridos e a Gestantes de Risco Nutricional: não apresentação da prestação de
contas final;
8.1.5. Coordenadoria Regional da Fundação Nacional de Saúde no Ceará — FNS/CE:
8.1.5.1. Prefeitura Municipal de Boa Viagem: Convênio n° FNS/50/96-CE/Fundação Nacional de
Saúde — Construção de 102 Conjuntos Sanitários no Município: não realização do objeto pactuado nem
apresentação da prestação de contas;
8.1.6. CISET/MAA — Ministério da Agricultura e do Abastecimento:
8.1.6.1. Prefeitura Municipal de Ipueiras: Convênio n° CE002900 — SDR — Implantação de Rede de
Distribuição de Energia Elétrica — R$ 100.000,00: obra realizada com redução do previsto, com
sobrepreço nos serviços e materiais e prestação de contas incompleta;
8.1.6.2. Prefeitura Municipal de Uruoca: Convênio n° CE000800 — SDR — Eletrificação Rural: obra
não realizada e não apresentação da prestação de contas;
8.1.7. CISET/MPAS — Ministério da Previdência e Assistência Social:
8.1.7.1. Prefeitura Municipal de Jaguaribe:
8.1.7.1.1. Convênio n° 039/96 — Recursos do FNAS do MPAS: não apresentação da prestação de
contas final;
8.1.7.1.2. Convênio n° 316/SAS/MPAS/96 — SAS — Construção de Centro de Convivência de Idosos:
não realização do objeto pactuado e não apresentação da prestação de contas;
8.2. encaminhar cópia do Relatório, Voto e Decisão à Procuradoria da República no Estado do Ceará,
à Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará, à Assembléia Legislativa do Estado do Ceará,
aos Ministérios do Planejamento e Orçamento, da Agricultura e do Abastecimento, da Educação e do
Desporto, da Saúde, do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, às presidências da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além dos presidentes de Comissões Técnicas das duas Casas
que tenham mais direta vinculação com a matéria deste TC, para as providências consideradas cabíveis;
8.3. determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José
Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO II- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC n2 450.113/97-3
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Fundação Nacional de Saúde — Coordenação Regional
do Pará - FNS/PA
INTERESSADO: Sel Serviços Especializados Ltda

EMENTA: Representação contra edital relativo à concorrência pública
realizada pela Fundação Nacional de Saúde - Coordenação Regional
do Pará para a contratação de serviços de limpeza e conservação.
Diligência. Licitação já anulada. Conhecimento. Representação
prejudicada. Arquivamento. Ciência ao interessado.

Trata-se de representação formulada pela empresa Sel Serviços Especializados Ltda contra
o Edital de Concorrência Pública n ° 2/97, da Fundação Nacional de Saúde - Coordenação Regional do
Pará - FNS/PA, cujo objeto é a contratação de serviços de limpeza e conservação nas áreas internas e
externas das unidades mistas, distritos sanitários e centros de saúde de diversas localidades do Estado do
Pará (fls. 18/55).
Segundo a firma representante, foram incluídas no referido edital exigências contrárias aos
preceitos estabelecidos na Lei n ° 8.666/93 no tocante à qualificação técnica (subitem 6.1, "g") e
econômico-financeira (subitem 6.1, "j") e ao julgamento da documentação (subitem 7.5, "b"),
comprometendo os princípios da isonomia e da competitividade no certame licitatório.
Por essa razão, solicita que este Tribunal adote as medidas no âmbito de sua competência
no sentido de que tais exigências sejam retiradas do edital e de que as condições de habilitação dos
licitantes sejam readequadas à Lei n ° 8.666/93.
A Unidade Técnica, na instrução de fls. 56/58, propôs que a presente representação fosse
conhecida como representação, nos termos do art. 213 do Regimento Interno do Tribunal e do art. 38 da
Resolução n° 77/96-TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente, tendo em vista que, segundo ela, o
edital supracitado estava em consonância com as disposições contidas na Lei n° 8.666/93.
Considerando a existência de questionamento acerca do caráter competitivo da referida
licitação, determinei, por meio do Despacho exarado à fl. 59, que fossem preliminarmente solicitados à
FNS/PA esclarecimentos acerca dos fatos apontados na presente representação, sem prejuízo do
encaminhamento dos seguintes elementos:
edital convocatório;
número de empresas que retiraram o edital convocatório;
número de empresas que apresentaram propostas;
impugnações ao edital e as decisões nelas proferidas;
atas de julgamento das propostas, dos recursos eventualmente interpostos e das decisões
proferidas nos mesmos; e
justificativas apresentadas no processo administrativo da licitação para a utilização do
fator de insolvência de kanitz para a avaliação da boa situação financeira das empresas participantes do
certame.
Em atendimento à diligência supracitada, o então Coordenador do FNS/PA, Roberto Jorge
Maia Jacob, encaminhou, juntamente com os documentos solicitados (fls. 62/214), o Oficio n° 2750
CPL/SEADM/CORPA/FNS (fl. 61), de 9/9/97, por meio do qual informou que o procedimento licitatório
questionado pela firma representante havia sido objeto de diversos recursos administrativos, estando,
naquele momento, sub judice no âmbito da Justiça Federal.
Após analisar os elementos apresentados pelo responsável, a Unidade Técnica,
MIN-HGS-457\ C:DOCUMENTOS \DOCS-45O11397
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considerando que "a FNS/PA, na tentativa de contratar empresa prestadora de serviços de limpeza e
conservação para atuar em unidades que requerem certa especificidade de tratamento, elaborou um
instrumento convocatório que lhe trouxe dificuldades de implementação, omisso em alguns pontos,
confuso e contrário à lei em determinadas ocasiões", propôs, entre outros, que fosse promovida a
audiência do então Coordenador da FNS/PA para apresentar justificativas acerca de diversas questões
envolvendo a Concorrência n° 2/97 (fls. 215/231).
Por meio do Despacho exarado à fl. 232, determinei que fosse realizada, preliminarmente, a
audiência alvitrada pela SECEX/PA.
Diante do não atendimento da oitiva realizada por meio do Oficio n° 868/97-SECEX/PA (fl.
233), reiterado pelo de n ° 928/97-SECEX/PA (fl. 234), a Unidade Técnica propôs que fosse aplicada ao
responsável a multa prevista no art. 58, IV, da Lei n ° 8.443/92 c/c o art. 220 do Regimento Interno do
Tribunal, sem prejuízo da adoção da providência estabelecida no art. 8 ° da referida Lei para esclarecimento
dos fatos (fl. 235).
Como os autos foram encaminhados diretamente ao Ministério Público junto ao Tribunal,
aquele Parquet se manifestou, preliminarmente, pela renovação da audiência junto ao responsável, uma
vez que as assinaturas apostas nos referidos oficios não conferiam com a constante no expediente à fl. 61,
do próprio gestor (fls. 237/238).
Quanto à aplicação de multa ao responsável, o Ministério Público entendeu descabível tal
apenação tendo em vista não se tratar a oitiva de diligência e sim de audiência e ante o fato de que, nesse
caso, o silêncio do responsável não implica descumprimento de diligência do Relator ou de decisão do
Tribunal, uma vez que "o instituto da audiência, no âmbito do Tribunal, é uma faculdade legal prevista
na Lei n° 8.443/92 (LOTCU), conferida ao interessado para apresentar, a bem do seu legítimo direito de
ampla defesa, suas razões de justificativas acerca de eventuais irregularidades que lhes são atribuídas
em processos de contas ou de fiscalização de atos e contratos, em que não haja débito."
Em cumprimento ao Despacho exarado por mim à fl. 239, a Unidade Técnica promoveu a
audiência sugerida pelo Ministério Público, sendo que o responsável permaneceu silente.
Com a exoneração do Sr. Roberto Jorge Maia Jacob do cargo de Coordenador Regional do
FNS/PA, a Unidade Técnica promoveu, então, diligência junto ao atual gestor para que apresentasse as
informações solicitadas (fl. 241).
Em resposta, o atual Coordenador da FNS/PA encaminhou os elementos de fls. 243/260,
por meio dos quais informa que, tendo em vista a manifestação da Auditora-Chefe da FNS no Despacho
de Auditoria n° 39/97 pelo não-prosseguimento da Concorrência n ° 2/97, ante a constatação de diversas
irregularidades no respectivo processo licitatório (inclusive as questionadas pela representante), e o
parecer da Assessoria Jurídica na Informação ASJUR n ° 10/98, a referida concorrência foi anulada,
conforme aviso publicado no D.O.U. em 10/2/98.
Assim, considerando que a ação interposta pela firma representante perdeu seu objeto, uma
vez que a licitação cujo edital está sendo impugnado já foi cancelada, a Unidade Técnica propõe pelo
arquivamento do presente processo, pela comunicação ao interessado da decisão proferida nos autos e pela
aplicação da multa prevista no art. 58, IV, da Lei n ° 8.443/92 ao Sr. Roberto Jorge Maia Jacob, exCoordenador da FNS/PA, uma vez que ficou comprovada nos autos a sua omissão no dever de prestar
esclarecimentos solicitados pelo Tribunal (fl. 261).
É o Relatório.
VOTO
Preliminarmente, observo que a presente representação preenche os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno do Tribunal, razão pela qual deve ser
conhecida, nos termos do art. 113, §1°, da Lei n° 8.666/93.
Quanto ao mérito, verifico, por meio do Aviso de Anulação publicado no D.O.U. em
10/2/98 (fl. 260), que o processo licitatório de n ° 25200.000862/97-95, relativo à Concorrência n ° 2/97, foi
MIN-HGS-457\C.DOCUMENTOS \DOCS-45011397
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de fato declarado nulo pela FNS/PA em virtude da infringência ao art. 3 0 da Lei n° 8.666/93 e ao art. 37,
XXI, da Constituição Federal.
Assim, considerando que não mais subsiste o objeto questionado na representação que deu
origem a este processo, manifesto anuência à proposta da Unidade Técnica no sentido de que seja
promovido o seu arquivamento, uma vez que não há mais providências a serem adotadas no âmbito desta
Corte de Contas.
No tocante à aplicação de multa ao ex-Coordenador da FNS/PA, entendo que tal proposta
não se aplica à espécie em questão uma vez que a apenação prevista no art. 58, IV, da Lei n° 8.443/92
refere-se ao descumprimento do dever legal de atender às diligências efetivadas pelo Tribunal e não ao fato
de o responsável não ter apresentado as razões de justificativas devidas em razão da audiência a ele
promovida.
Ademais, como salientado pelo Ministério Público no pronunciamento de fls. 237/238, a
defesa é um direito e não um dever do responsável. O não exercício desse direito não implica
descumprimento de diligência do Relator mas sim presunção de veracidade dos fatos inquinados, com as
sanções que lhe são inerentes.
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
1998.

HUMBERTO GUIMARÃES SOUT
nistro-Relator
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Processo n2 : 450.113/97-3
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Sei Serviços Especializados Ltda
Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Coordenação Regional do Pará - FNS/PA
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/PA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 conhecer da presente representação, nos termos do disposto no art. 113, §1°, da Lei n° 8.666/93,
em face do preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 213 do RI/TCU, para, no
mérito, considerá-la prejudicada, tendo em vista a perda de seu objeto com a anulação da Concorrência n °
2/97 da Fundação Nacional de Saúde - Coordenação Regional do Pará - FNS/PA;
8.2 dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao interessado;
8.3 arquivar o presente processo.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Z ler.
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GRUPO 1- CLASSE VII - PLENÁRIO
' TC n2 450.114/97-0
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Fundação Nacional de Saúde - Coordenaç ão Regional
do Pará - FNS/PA
INTERESSADO: Saga Serviços de Vigilância e Transportes de
Valores Ltda

EMENTA: Representação contra edital relativo à concorrência pública
realizada pela Fundação Nacional de Saúde - Coordenação Regional
do Pará para a contratação de serviços de vigilância. Diligência.
Licitação já anulada. Conhecimento. Representação prejudicada.
Arquivamento. Ciência ao interessado.

Trata-se de representação formulada pela empresa Saga Serviços de Vigilância e Transporte
de Valores Ltda contra o Edital de Concorrência Pública n° 1/97, da Fundação Nacional de Saúde Coordenação Regional do Pará - FNS/PA, cujo objeto é a contratação de serviços de vigilância nas áreas
internas e externas das unidades mistas, distritos sanitários e centros de saúde de diversas localidades do
Estado do Pará (fls. 13/42).
Segundo a firma representante, foram incluídas no referido edital exigências contrárias aos
preceitos estabelecidos na Lei n° 8.666/93 no tocante à qualificação técnica dos licitantes (subitem 6.1, "j")
e ao julgamento da documentação (subitem 7.5, "b"), o que comprometia os princípios da isonomia e da
competividade no certame licitatório.
Por essa razão, solicita que este Tribunal adote as medidas no âmbito de sua competência
no sentido de que tais exigências sejam retiradas do edital e de que as condições de habilitação dos
licitantes sejam readequadas à Lei n° 8.666/93.
A Unidade Técnica, na instrução de fls. 43/46, propôs que a presente representação fosse
conhecida como representação, nos termos do art. 213 do Regimento Interno do Tribunal e do art. 38 da
Resolução n° 77/96-TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente, tendo em vista que, segundo ela, o
edital supracitado estava em consonância com as disposições contidas na Lei n° 8.666/93.
Considerando a existência de questionamento acerca do caráter competitivo da referida
licitação, determinei, por meio do Despacho exarado à fl. 47, que fossem preliminarmente solicitados à
FNS/PA esclarecimentos acerca dos fatos apontados na presente representação, sem prejuízo do
encaminhamento dos seguintes elementos:
número de empresas que retiraram o edital convocatório;
número de empresas que apresentaram propostas;
impugnações ao edital e as decisões nelas proferidas; e
atas de julgamento das propostas, dos recursos eventualmente interpostos e das decisões
proferidas nos mesmos.
Após a efetivação de diversas diligências sem êxito junto à FNS/PA e considerando que os
autos não continham elementos suficientes para se examinar o mérito da presente representação,
determinei, mediante Despacho à fl. 59, que a SECEX/PA realizasse inspeção na referida Entidade com o
objetivo de apurar os fatos relatados pela representante.
Na instrução de fl. 60, a Unidade Técnica salienta que tramita nesta Corte de Contas
denúncia tratando da contratação de serviços de vigilância por parte da FNS/PA no mês de janeiro/1998
(TC n° 001.917/98-6), na qual havia sido determinada a realização de inspeção para a apuração dos .fatos''
denunciados perante o Tribunal, efetivada pela SECEX/PA no período de 22/4/98 a 8/5/98.
MIN-HGS-457\ C:DOCUMENTOS \DOCS-45011497
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Analisando os processos de contratação de empresas prestadoras de serviços de vigilância
celebrados pela FNS/PA desde a Concorrência n° 1/97, a equipe de auditoria verificou que, baseado na
manifestação da Auditora-Chefe da FNS no Despacho de Auditoria n° 40/97 (fls. 61/66) pelo nãoprosseguimento da Concorrência n° 1/97, ante a constatação de diversas irregularidades no respectivo
processo licitatório (inclusive as questionadas pela representante), e no parecer da Assessoria Jurídica na
Informação ASJUR n° 10/98, o então Coordenador da FNS/PA decidiu pelo cancelamento da
concorrência supracitada.
Dessa forma, considerando a perda do objeto da ação interposta pela representante com o
cancelamento da licitação referente ao edital ora impugnado, a Unidade Técnica propõe que o presente
processo seja arquivado e que o interessado seja comunicado da decisão proferida nos autos
É o Relatório.
VOTO
Preliminarmente, observo que a presente representação preenche os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno do Tribunal, razão pela qual deve ser
• conhecida, nos termos do art. 113, §1 °, da Lei n° 8.666/93.
Quanto ao mérito, verifico, por meio do Aviso de Anulação publicado no D.O.U. em
10/2/98, que o processo licitatório de n° 25200.000511/97-11, relativo à Concorrência n° 1/97, foi de fato
declarado nulo pela FNS/PA em virtude da infringência ao art. 3 0 da Lei n° 8.666/93 e ao art. 37, XXI, da
Constituição Federal.
Assim, considerando que não mais subsiste o objeto questionado na representação que deu
origem a este processo, manifesto anuência à proposta da Unidade Técnica no sentido de que seja
promovido o seu arquivamento, uma vez que não há mais providências a serem adotadas por esta Corte de
Contas.
Ressalto que, tendo em vista a juntada aos presentes autos, conforme determinação
proferida por mim, do processo TC n° 450.141/97-7, relativo à representação formulada pela empresa
Timbira Serviços de Vigilância Ltda contra o edital de concorrência ora analisado pelas mesmas razões
apresentadas anteriormente, a comunicação da deliberação proferida nestes autos também deverá ser
endereçada à referida empresa.
Ante todo o exposto, acolho os pareceres da Unidade Técnica e Voto por que o Tribunal
adote a Decisão que ora submeto à consideração deste Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 12 de maio de
1998

HUMBERTO IIMARÃES SOUTO
/inistro-Relator
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Processo ng: 450.114/97-0
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Saga Serviços de Vigilância e Transportes de Valores Ltda
Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Coordenação Regional do Pará - FNS/PA
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/PA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 conhecer da presente representação, nos termos do disposto no art. 113, §1°, da Lei n° 8.666/93,
em face do preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 213 do RI/TCU, para, no
mérito, considerá-la prejudicada, tendo em vista a perda de seu objeto com a anulação da Concorrência n °
1/97 da Fundação Nacional de Saúde - Coórdenação Regional do Pará - FNS/PA;
8.2 dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, às empresas Saga
Serviços de Vigilância e Transportes de Valores Ltda e Timbira Serviços de Vigilância Ltda;
8.3 arquivar o presente processo.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zyml
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC n° 600.176/98-3
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde
no Estado do Rio Grande do Norte/RN
INTERESSADO: MSA Mercantil de Serviços Auxiliares Ltda.
EMENTA: Representação contra o Presidente da Comissão de
Licitação da Coordenação Regional da Fundação Nacional Saúde do
Rio Grande do Norte, ante a existência de irregularidades em Edital de
Concorrência para a contratação de serviços de limpeza, conservação,
higienização e desinfecção hospitalar. Conhecimento. Realização de
Inspeção. Ocorrência de cláusulas restritivas ao procedimento
licitatório. Fixação de prazo para o exato cumprimento da Lei.

+h;

.*

Trata-se de representação formulada pela empresa MAS- Mercantil de Serviços Auxiliares
Ltda., contra o Presidente da Comissão de Licitação da Coordenação Regional de Saúde no Estado do Rio
Grande do Norte, denunciando irregularidades no Edital de Concorrência n° 001/98, destinado à
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização
e desinfecção hospitalar no âmbito do Estado.
A Unidade Técnica, após examinar os requisitos de admissibilidade (fls. 10), sugeriu que o
expediente fosse autuado como representação, nos termos do art. 1° da Resolução TCU n° 110/98 e,
considerando a proximidade da data da realização do certame, bem assim a falta de documentos que
comprovassem as possíveis irregularidades apontadas, propôs, em preliminar, a realização de diligência
"in loco" na Coordenação Regional de Saúde no Rio Grande do Norte.
Por Despacho de fls. 12, autorizei a Unidade Técnica a promover inspeção na entidade.
Realizados os trabalhos, a SECEX/RN apurou as seguintes impropriedades, as quais
reproduzimos, em síntese, a seguir:
"A inclusão do subitem 1.1, do Adendo ao Edital de Concorrência n° 001/98, exigindo
garantia da proposta, no valor de R$ 10.400,00, efetuada por depósito em dinheiro, até 05 (cinco) dias
antes da abertura da licitação, em acréscimo ao subitem 3.5 do Edital, que estabelecia prazo para
comprovação de capital social integralizado, até a data de sua publicação, infringiu o disposto no art.
31, inciso III, c/c o art. 56, § 1°, todos da Lei n° 8.666/93.
A exigência contida na alínea 'c' do subitem 5.1.1 do item 2 do Adendo ao Edital de
Concorrência n° 001/98 (alterando a redação do item 5 do Edital), 'Alvará de Habilitação, emitido pelo
Conselho Regional de Administração na jurisdição do Rio Grande do Norte, tendo a empresa licitante
sede em outra jurisdição, deverá apresentar o Alvará do CRA de sua jurisdição, acompanhado do alvará
de habilitação secundário emitido pelo CRAJRN, infringiu o estabelecido no art. 30, inciso I, da Lei n°
8.666/93;
Quanto ao último caso, ressaltamos que a redação original da alínea 'c' do subitem 5.1.1 do
item 5 do Edital n° 001/98 trazia os seguintes termos: 'Certidão de Registro expedida pelo Conselho
Regional de Administração-CRA, da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade
relacionada com o objeto da presente Concorrência'...
Assim, concluímos que o subitem 1.1 do item 1 e a alínea 'c' do subitem 5.1.1 do item 2,
todos do Adendo ao Edital de Concorrência n° 001/98, restringiram o caráter competitivo do
procedimento licitatório, sendo, ainda, enfatizado que apenas duas empresas foram habilitadas dentre um
universo de sessenta e duas firmas que adquiriram o mencionado Edital e seu Adendo.
Consta, ainda, da Ata de abertura que as firmas abriram mão do prazo recursal. Assim,
dando continuidade ao certame, a Comissão Permanente de Licitação da FNS/CR/RN declarou vencedora
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da licitação a proposta apresentada pela empresa Condor Administração de Serviços Ltda., no valor de
R$107.894,07 ( Cento e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sete centavos) mensais que perfaz
o total de R$ 1.294.728,84 ( Um milhão, duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e vinte e oito reais e
oitenta e quatro centavos) relativo ao contrato anual (fis.73/74). Em 03.07.98, a presente licitação foi
homologada pelo Coordenador Regional da FNS/CR/RN, Sr. Amaurílio José Ferreira Teles".
Propõe, em razão do exposto, seja:
"I- conhecida a Representação formulada pela empresa MAS-Mercantil de Serviços
Auxiliares Ltda, à vista do disposto no § 1 0 , do art. 113, da Lei n° 8.666/93;
com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, bem como no art. 45 da
Lei n ° 8.443/92 c/c o art. 195 do Regimento Interno deste Tribunal, seja fixado o prazo de 15 (quinze)
dias para que o Coordenador Regional da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Rio Grande do
Norte- FNS/CR/RN promova, à vista do disposto no art. 49 da Lei n° 8.666/93, a anulação da
Concorrência n° 001/98, considerando que o subitem 1.1 do item 1 do Adendo ao Edital de Concorrência
n° 001/98 (alterando a redação do subitem 3.5 do Edital), infringiu o disposto no art. 31, inciso III, c/c o
art. 56, § 1°, todos da Lei n° 8.666/93 e que a alínea 'c' do subitem 5.1.1 do item 2 do Adendo ao Edital de
Concorrência n° 001/98 (alterando a redação do item 5 do Edital), infringiu o estabelecido no art. 30,
inciso I, da Lei n° 8.666/93, tendo em vista que restringiram o caráter competitivo do procedimento
licitatório, devendo enviar a esta Corte, no mencionado prazo, cópia do ato administrativo
correspondente.
seja dada ciência da Decisão que vier a ser adotada ao signatário da presente
Representação".
VOTO
Examina-se representação formulada pela MAS- Mercantil de Serviços Auxiliares Ltda.,
com fulcro no art. 113, § 1° da Lei n° 8.666/93, relativa à possíveis irregularidades no Edital de
Concorrência n° 001/98, destinado à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
limpeza, conservação, higienização e desinfecção hospitalar nos hospitais do Estado.
de
Registro, inicialmente, que a referida representação preenche os requisitos
admissibilidade previstos no art. 1° da Resolução TCU n° 110/98, devendo, portanto, ser conhecida.
Consoante evidenciado nos autos, o Presidente da Comissão de Licitação da Coordenação
Regional da Fundação Nacional de Saúde teria desclassificado a ora representante e outras empresas
participantes do certame, basicamente, em razão dos seguintes motivos:
- Não recolhimento da caução em dinheiro no valor de R$ 10.400,00, até 5 (cinco) dias
antes da abertura da licitação, além da exigência de a firma comprovar dispor de Capital Social mínimo
equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado para o contrato a ser celebrado, registrado e
celebrado até a data da publicação do Edital, em valor igual ou superior a R$ 104.000,00 (Cento e quatro
mil reais);
Registre-se, a esse respeito, que o artigo 31 da Lei n° 8.666/93, ao dispor sobre a
documentação relativa à qualificação profissional, estabelece, em seu inciso III, que a forma de garantia
será nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e parágrafo 10 do art. 56, que, por sua vez, ao
disciplinar sobre as referidas modalidades de garantia prescreve:
"Art. 56 (omissis)
§ 1° Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
caução em dinheiro;
seguro-garantia
fiança bancária.
Como se vê, houve, claramente, uma limitação das modalidades de garantia prevista no
ordenamento infraconstitucional, quando a Comissão de Licitação da Fundação Nacional de Saúde do
Rio Grande do Norte estipulou que a mesma deveria ser em dinheiro, caracterizando, a nosso ver,
restrição ao processo licitatório, sendo, também, verdade que a exigência da comprovação do Capital
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Social mínimo, até a data do Edital , contida no item 3.5 do Edital, fere, igualmente, as disposições
contidas no parágrafo 3 0 do artigo 31 que estabelece que a comprovação do Capital Social mínimo será
feita relativamente à data da apresentação da proposta.
- Não cumprimento da exigência de Alvará de Habilitação, emitido pelo Conselho de
Administração do local onde a empresa fosse sediada, acompanhado do alvará de habilitação secundário
emitido pelo CRA/RN.
A inclusão de cláusula exigindo Alvará de Habilitação do lugar onde está sendo realizada a
licitação, além do local onde a firma mantém sua sede, a exemplo do comentado no parágrafo anterior,
restringe, também a participação dos licitantes, visto que o artigo 30 do Estatuto das Licitações ao
disciplinar o assunto estabelece que a documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á ao
registro na entidade competente.
Ao assim proceder, a Comissão de Licitação da Fundação Nacional de Saúde do Estado do
Rio Grande do Norte teria infringido, além do princípio constitucional da isonomia, também aqueles
discriminados nos art. 3 0 da Lei n° 8.666/93, quais sejam: da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.
Assim, uma vez comprovada as infringências aos princípios basilares retrocitados,
necessário se faz o exato cumprimento das disposições constitucionais e legais sobre a matéria, qual seja
a anulação do certame licitatório.
Com efeito, a Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI, prescreve:
"Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da Lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações".
A Lei n° 8.666/93, em seu artigo 3°, § 1 0 , I ao regulamentar o dispositivo constitucional
supra, fixou os limites de qualificação que podem ser exigidos pela Administração, in verbis .
"Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do
julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.
§ 10 É vedado aos agentes públicos:
I admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções
em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato"
Desse modo, à vista dos dispositivos constitucional e legal citados, acolho a proposta da
Unidade Técnica e Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à elevada apreciação deste
Egrégio Plenário.
-

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em12 de agosto
1998.

HijIvIBE TO GUIMARÂSS-SOUTO
Ministro-Relator
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DECISÃO N°

5 3 8/98 - TCU - PLENÁRIO

1.Processo n°: 600.176/98-3
2.Classe de Assunto: VII- Representação
3.Interessado: MAS- Mercantil de Serviços Auxiliares Ltda.
4.Entidade: Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde do Rio Grande do Norte
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: Não atuou
7.Unidade Técnica: SECEX/RN
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente representação, nos termos do disposto no art. 113, § 1°, da Lei n° 8.666/93,
uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1° da Resolução n° 110/98-TCU,
para, no mérito, considerá-la procedente;
8.2. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, bem como no art. 45 da Lei n°
8.443/92 c/c o art. 195 do Regimento Interno deste Tribunal, fixar o prazo de 15 (quinze) dias para que o
Coordenador Regional da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Rio Grande do Norte- FNS/CR/RN
promova, à vista do disposto no art. 49 da Lei n° 8.666/93, a anulação da Concorrência n° 001/98,
considerando que o subitem 1.1 do item 1 do Adendo ao Edital de Concorrência n° 001/98 infringiu o
disposto no art. 31, inciso III, c/c o art. 56, § 1°, todos da Lei n° 8.666/93 e que a alínea 'c' do subitem
5.1.1 do item 2 do Adendo ao do referido Edital infringiu, também, o estabelecido no art. 30, inciso I, da
Lei n° 8.666/93, tendo em vista que restringiram o caráter competitivo do procedimento licitatório,
devendo enviar a esta Corte, no mencionado prazo, cópia do ato administrativo correspondente;
8.3. dar ciência da presente Decisão à empresa ora representante.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Z ler.

HOMERO SANTOS
Presidente

H iMB TO GUIMARÃES SO TO
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-003. 902/97-8
Natureza: Representação
Entidade: Escola Técnica Federal de Goiás
Interessado: Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região
Responsável: ítalo de Lima Machado
Ementa: Representação formulada pelo TRT da 18' Região em
face de Ação Reclamatória Trabalhista ajuizada contra a Escola
Técnica Federal de Goiás. Conhecer da Representação, formular
determinações, encaminhar cópia da Decisão, Relatório e Voto ao
interessado e arquivar este processo.
Cuidam os autos de Representação formulada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18'
Região, do Estado de Goiás, em face de Ação Reclamatória Trabalhista ajuizada por Dorciley Alves dos
Santos, em desfavor da Escola Técnica Federal de Goiás.
A instrução, a cargo da SECEX-GO, informa que:
"Recorrendo da sentença condenatória proferida pela 1" Junta de Conciliação e Julgamento de
Goiás, fls. 162/164, a Escola Técnica Federal interpôs Recurso Ordinário invocando dispositivos
legais e apresentando vasta documentação comprobatória.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o Tribunal Regional do Trabalho 18' Região
conheceu do recurso, dando-lhe provimento total, julgando improcedente a ação reclamatória,
ressaltando, naquela assentada, a irregularidade verificada na contratação do referido empregado, em
razão da ausência de concurso público, exigido pela artigo 37 da Constituição.
Atendendo a determinação do Acórdão n° 250/97, fls. 194/198, proferido pelo Tribunal
Regional do Trabalho 18" Região, foi providenciada a cientificação deste Tribunal sobre a irregular
contratação do ex-empregado, Dorciley Alves dos Santos realizada em 23.11.90, nos termos do
contrato constante de fls. 38".
Posteriormente, em instrução definitiva, a Unidade Técnica esclarece que:
"Ouvido em audiência prévia, o Sr. ltalo de Lima Machado, Diretor da mencionada Escola
encaminhou as suas razões de justificativas às fls. 206/216.
Informa, inicialmente, que a contratação daquele ex-empregado deu-se anteriormente a sua
Gestão, 23.11.90.
Pondera que aquela contratação não infringiu o artigo 37 da Constituição Federal, pois, 'no
caso em questão não houve investidura em cargo ou emprego público', uma vez que a sua admissão,
objetivava elaborar sob o regime da legislação trabalhista na obra por Administração, com execução
Direta e era feita pela própria Escola Técnica Federal de Goiás.
Portanto, entende que o caso não se trata de admissão no quadro de servidores da autarquia,
mas sim de contrato eventual para realização de obra por administração direta, nos termos dos artigos
5 0, inciso V, e 22, inciso I, do Decreto-lei n° 2.300/86, vigente à época dos fatos".
Ante o exposto e considerando que as justificativas apresentadas pelo responsável foram
suficientes para elidir a falha apontada, a instrução formula proposta, com o endosso do Sr. Diretor da I'
Divisão Técnica e do Sr. Secretário da SECEX-GO, no sentido de:
"a) conhecer da presente representação;
b) determinar ao Controle Interno que ao analisar as contas daquela instituição, exercício de
1998, informe ao Tribunal acerca da execução da obra por administração direta, executada,
principalmente, com recursos oriundos do MEC e MEC/BIRD, especificamente no que diz respeito '
contratação de pessoal;
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encaminhar cópia da Decisão, hem como do Relatório e Voto que vierem a ser adotados por
esta Corte de Contas ao interessado; e
determinar o arquivamento do presente processo".
É o Relatório.
VOTO

Tendo em vista que as justificativas apresentadas pelo responsável elidiram a irregularidade
apontada na Representação do Tribunal Regional do Trabalho - 18 Região, acolho as conclusões dos
pareceres uniformes da SECEX/GO e VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao
Plenário
TCU., Sala das Sessões, em 12 de agosto

VALMIR CAMPELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N°

539 /98-TCU- Plenário

Processo n° TC- 003.902/97-8
Classe de Assunto: (VII) Representação sobre irregularidades na contratação de pessoal da Escola
Técnica Federal de Goiás
Interessado: Diretor da Secretaria de Coordenação Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho - 18'
Região
Responsável: halo de Lima Machado
4.Entidade: Escola Técnica Federal de Goiás
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: SECEX/GO
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da Representação formulada pelo Sr. Diretor da Secretaria de Coordenação Judiciária do
Tribunal Regional do Trabalho - 18 Região;
8.2. no mérito, considerar que as justificativas apresentadas pelo responsável elidem a irregularidade
apontada na contratação de Dorciley Alves dos Santos;
8.3. determinar à CISET/MEC que, ao analisar as contas daquela instituição, relativas ao exercício de
1998, informe ao Tribunal acerca da execução da obra por administração direta, referida nas informações
prestadas por seu Diretor, principalmente quando os recursos forem oriundos do MEC e MEC/BIRD,
especificamente no que diz respeito à contratação de pessoal;
8.4. encaminhar cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao interessado
indicado no item 3 supra; e
8.5. determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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, Bento José Bugarin,
Valmir Campelo (Relator) e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

VALMIR CA PELO
Ministro-Relator
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Grupo I Classe VII - Plenário
TC-014.266/97-0 (com 2 volumes)
Natureza: Solicitação
Interessado: Ministério Público do Estado de Pernambuco
Ementa: Solicitação relativa à prestação de contas de recursos de
convênio repassados à Prefeitura Municipal de Surubim/PE. Pedido
conhecido anteriormente. Encaminhar informações ao interessado
Comunicação à CISET/MARE Arquivar os autos.

•

Trata-se de solicitação formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de
Pernambuco sobre informações acerca do contido no Oficio n° 016/97, procedente da Promotoria de
Justiça da Comarca de Surubim (fl. 02), no qual o Promotor de Justiça daquela Comarca pleiteia que o
processo de Prestação de Contas do Município de Surubim seja encaminhado a este Tribunal, "para que
sejam julgadas as contas referentes a obras conveniadas com a União, relatadas pelo Prefeito como que
construídas na sua gestão e não encontradas pelos fiscais do TCE, conforme relatado às fls. 375/376 do
referido processo".
Em Sessão de 11.02.98, o Tribunal Pleno, ao apreciar pela primeira vez a presente solicitação,
adotou a Decisão n° 036/98- Plenário (Ata 05/98), em que, após conhecer do pedido, dirigiu ao Ministério
Público do Estado de Pernambuco as seguintes informações:
"a) os dados constantes do Ofício n° 016/97, procedente da Promotoria de Justiça da Comarca
de Surubim, foram insuficientes para que este Tribunal se posicionasse sobre a matéria ali tratada; e
b) para que o Tribunal possa prestar os esclarecimentos solicitados por essa Procuradoria fazse necessário o envio de maiores informações acerca do negócio jurídico questionado, o que poderá se
efetivar mediante o envio de cópia das peças do Processo TCE n° 8902994 que se refiram às
irregularidades observadas na aplicação de recursos transferidos pela União à Prefeitura Municipal
de Surubim/PE".
Após tomar conhecimento do sobredito decisum, A Procuradoria Geral de Justiça do Estado de
Pernambuco encaminhou a este Tribunal, mediante o Oficio GPG n° 257/98, de 04.05.98 (fl.1 - Volume
I), cópia da prestação de contas do Município de Surubim, Processo TCE n° 8902994 (Volumes I e II).
A instrução dos autos, a cargo da SECEX/PE, esclarece inicialmente que:
"O relatório técnico dos auditores do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, comenta em
suas fls. 375/376 (fls. 112/113 - Volume II), conforme referido no oficio do Promotor de Justiça (fls.
02), acerca de irregularidades ocorridas em obras decorrentes de convênios firmados entre a Prefeitura
Municipal de Surubim - PE e órgãos da Administração Federal, textualmente:
CRECHE: Verificamos a inexistência de uma Creche, no Bairro de Santo Antonio. De acordo
com as informações da Secretaria de Obras dessa Prefeitura, o material comprado para a execução da
obra - madeira, Cz$ 189.800,00; telhas, CzS 61.000,00; cerâmicas, Cz$ 154.200,00; encontram-se no
armazém onde a despesa foi realizada. O restante do material comprado, foi extraviado, não estando
no almararifado da Prefeitura.
Apesar desses fatos, a Prefeitura Municipal do Surubim encaminhou à Superintendência da
L.B.A. a Prestação de Contas do convênio realizado, no valor de Cz$ 650.000,00, referente a Creche.
- CONSTRUÇÃO DE 150 CASAS: Não encontramos a totalidade das casas construídas,
conforme está relacionado no quadro das 'Realizações'.
Há um total de 76 construções, muitas delas apenas iniciadas e não concluídas."
Ressalta ainda que, ao examinar a defesa aduzida pelo ex-Prefeito, o Sr. José Arruda (fls. 127 —
Volume II), acompanhada da documentação de fls. 128/136 — Volume II, quanto às irregularidades
citadas no parágrafo anterior, os auditores do TCE/PE (fls. 142/144 — Volume II) concluíram que as
MIN-VC_169 \\C: \Trabalho \ votos \ 1426697.doc
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referidas alegações de defesa não lograram modificar o entendimento antes firmado, de considerar
irregular a aplicação dos recursos conveniados.
Entretanto, uma vez que os convênios questionados pelos auditores foram firmados com órgãos
6.
da Administração Federal (LBA e SEAC), o Relatório Prévio n° 58/94, aprovado pelo Auditor Geral do
TCE/PE (fls. 147/149 — Volume II), deixou de levar "em . conta as irregularidades apuradas nos referidos
convênios para apresentar a proposta de mérito das contas da Prefeitura Municipal de Surubim, ano 1988,
por creditar o 'crivo fiscalizatório' ao Tribunal de Contas da União, sobre tais recursos".
Ao promover consultas no Sistema de Controle e Acompanhamento de Processos — CAPT (fls.
7.
05 e 16), o Analista da SECEX/PE verificou que somente o processo TC n° 524.019/95-9, Tomada de
Contas Especial, que se encontra arquivado naquela Secretaria, "guarda correlação com os fatos apurados
pelo TCE/PE, mesmo assim, nenhum dado novo foi ali apontado, que pudesse servir para revisar o
entendimento já firmado por este Tribunal".
Quanto ao processo suso mencionado, chama atenção para o fato de que o mesmo foi apreciado
8.
pela 2' Câmara, em Sessão de 30/01/97, que julgou as respectivas contas regulares com ressalva, dando
quitação ao responsável, Sr. José Arruda, ex-Prefeito Municipal de Surubim — PE, conforme consta da
Relação n° 03/97 (Ata n° 02/97).
De igual modo, realizou-se levantamento no SIAFI sobre convênios em que a Prefeitura
9.
Municipal de Surubim — PE aparece como Convenente (fls. 17/23), onde se constatou que não está
relacionado qualquer convênio firmado por aquela Prefeitura e a LBA.
Concluindo o seu parecer, o Analista responsável pela instrução do feito, acompanhado pelo
10.
Diretor da 3' DT - Substituto e pela Titular da SECEX/PE, alvitrou a seguinte proposição de mérito:
"a) que seja informado à Procuradoria Geral de Justiça — Ministério Público do Estado de
Pernambuco:
quanto a não construção da creche com recursos oriundos da extinta LBA: nenhum processo
tramita nesta Corte de Contas até o momento sobre o assunto, mas os fatos levantados pela auditoria do
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco serão comunicados à CISET/MARE para que a mesma
adote as medidas cabíveis para o caso; e
quanto a não construção de 150 casas, na sua totalidade, com recursos originários da
SEAC/SEPLAN/PR: o fato deu origem à Tomada de Contas Especial (TC n° 524.019/95-9), que já foi
apreciado pela Egrégia r Câmara, em Sessão de 30/01/97, e julgadas, as contas, regulares com
ressalva, dando quitação ao responsável, Sr. José Arruda, ex-Prefeito Municipal de Surubim — PE,
conforme proposta do Exmo. Sr. Ministro-Relator, Bento Bugarin, na Relação n° 03/97, inserida na Ata
n° 02/97 (anexar cópia da Decisão);
b) que seja enviada cópia à CISET/MARE, responsável pelo acervo da extinta LBA, do relatório
técnico elaborado por auditores do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, dando notícia sobre
possíveis irregularidades ocorridas na prestação de contas referente ao convênio firmado entre a
Prefeitura Municipal de Surubim — PE e a extinta Superintendência da LBA de Pernambuco, bem como
da defesa apresentada pelo ex-Prefeito, Sr. José Arruda e da análise desta defesa (fls. 103/117, 128/136
e 138/145, Volume II, respectivamente), para que aquela Secretaria de Controle Interno adote as
medidas cabíveis que o caso requer."
É o Relatório.
VOTO

Cumpre lembrar que na esteira de algumas deliberações (Decisões Plenárias tf s 108/93, 350/93
11.
e 154/94, Atas ffs 11/93, 33/93 e 9/94, respectivamente), notadamente da Decisão Plenária n° 775/6
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(Ata 48/96), onde matérias de mesma natureza da que ora se examina, isto é, solicitações emanadas de
Ministérios Públicos integrantes de estados da federação, foram atendidas no âmbito desta Corte, e com
fundamento no art. 26, inciso I, alínea "b", da Lei n° 8.625/93, este Tribunal, em Sessão de 11.02.98, ao
apreciar pela primeira vez o presente feito, adotou a Decisão n° 036/98- Plenário (Ata 05/98), em que
conheceu da presente solicitação e somente deixou de atendê-la de pronto em razão dos dados constantes
do Oficio n° 016/97, procedente da Promotoria de Justiça da Comarca de Surubim, terem se mostrado
insuficientes para que o Tribunal pudesse, com precisão, se posicionar sobre a matéria ali tratada.
Desta feita, ante a presença dos novos elementos apresentados pela Procuradoria Geral de
12.
Justiça do Estado de Pernambuco, a solicitação encontra-se em condições de ser atendida na forma
sugerida pela Unidade Técnica.
Assim, na mesma linha dos pareceres consignados nos autos, Voto por que o Tribunal adote a
Decisão que ora submeto ao E. Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 12 de agosto de 1998.

VAL C ELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N°

5 4 0 /98-TCU-Plenário

Processo n° TC-014.266/97-0
Classe de Assunto: VII - Solicitação
Interessado: Ministério Público do Estado de Pernambuco
Entidade: Prefeitura Municipal de Surubim/PE
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/PE
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - com fundamento no art. 26, inciso I, alínea "b", da Lei n° 8.625/93, informar ao Ministério
Público do Estado de Pernambuco o seguinte:
a) quanto a não construção da creche com recursos oriundos da extinta LBA: nenhum processo
tramita nesta Corte de Contas até o momento sobre o assunto, mas os fatos levantados pela auditoria do
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco serão comunicados à CISET/MARE para que a mesma
adote as medidas cabíveis para o caso; e
b) quanto a não construção de 150 casas, na sua totalidade, com recursos originários da
SEAC/SEPLAN/PR: o fato deu origem à Tomada de Contas Especial (TC n° 524.019/95-9), que já foi
apreciado pela Egrégia 2' Câmara, em Sessão de 30/01/97, e julgadas, as contas, regulares com ressalva,
dando quitação ao responsável, Sr. José Arruda, ex-Prefeito Municipal de Surubim — PE, conforme
Relação n° 03/97 (Ministro-Relator, Bento Bugarin - Ata n° 02/97 - 2 Câmara);
8.2 - determinar o envio de cópia à CISET/MARE, responsável pelo acervo da extinta LBA, do
relatório técnico elaborado por auditores do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, dando notícia
sobre possíveis irregularidades ocorridas na prestação de contas referente ao convênio firmado entre a
Prefeitura Municipal de Surubim — PE e a extinta Superintendência da LBA de Pernambuco, bem como
da defesa apresentada pelo ex-Prefeito, Sr. José Arruda e da análise desta defesa (fls. 103/117, 128/136 e
138/145, Volume II, respectivamente), para que aquela Secretaria de Controle Interno adote as medidas
cabíveis que o caso requer.
8.3 - arquivar o presente processo.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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, Bento José Bugarin,
Valmir Campelo (Relator) e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministro que alegou impedimento: Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça.

HOMERO SANTOS
Presidente

•

VA MIR CAMPELO
Ministro-Relator
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GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC — 005.180/98-8
Natureza: Representação
Interessado: Senador Romero Jucá
Órgão: Senado Federal
Ementa: Expediente endereçado ao Tribunal, que comunica a veiculação de
denúncia na imprensa escrita, acerca de possíveis irregularidades nos
procedimentos licitatórios e contratação dos serviços relativos à construção
da ponte sobre o Rio Branco. Busca o subscritor os esclarecimentos
necessários à apuração dos fatos denunciados. Impossibilidade de
acolhimento da peça exordial como Solicitação de Auditoria, à luz de
preceito constitucional, legal e regimental. Autuação como Representação
(art. 37A da Res. 77/96, com a redação dada pela Resolução Res. 110/98).
Existência de processo específico de acompanhamento das obras de
pavimentação da BR-174 (TC - 825.056/97-7), com proposta de realização
de inspeção no DER/RR e no 6 ° BEC. Realização de inspeção autorizada por
despacho deste Relator, nos autos do TC - 825.056/97-7, com determinação
de que seja incluída em seu escopo a apuração dos fatos comunicados por
meio da Representação em tela. Juntada destes autos ao TC - 825.056/97-7.

•

Origina-se o feito de expediente endereçado ao Exmo. Sr. Ministro-Presidente pelo Senador Romero
Jucá, no qual anexa documentação enviada ao Senhor Ministro dos Transportes, versando sobre denúncia
publicada na imprensa, acerca de irregularidades na licitação internacional para construção de uma ponte
sobre o Rio Branco, na BR-174, no Estado de Roraima.
No intuito de elucidar os fatos noticiados, o nobre parlamentar dirige-se a esta Corte manifestando-se
nos termos que se seguem: "... entendo que é de fundamental importância que o Tribunal de Contas da
União fiscalize os procedimentos e os orçamentos, no sentido de tranqüilizar a população de Roraima,
quanto à execução da referida obra dentro dos padrões exigidos."
Examinada a matéria no âmbito da SECEX/RR, o Sr. Analista concluiu por que deva o feito ser
recebido como Representação (a teor do disposto no art. 37A da Resolução n° 77/96, com a redação alterada
pela Resolução n° 110/98), bem como seja expedida comunicação ao Senador Romero Jucá, no sentido de
que este Tribunal já vem acompanhando as obras de construção e pavimentação da BR-174, nos autos do
processo TC - 825.056/97-7, e, ainda, que, se autorizada a inspeção no DER/RR nele proposta, deverá ser
examinada a lisura do procedimento licitatório das obras da ponte sobre o Rio Branco. Por fim, sugere a
instrução ajuntada destes autos ao referido processo de acompanhamento (TC - 825.056/97-7).
É de destacar a dúvida declinada pelo Sr. Analista com relação à autuação do expediente em tela
como Solicitação. Ao seu ver, a realização de auditoria não constitui objeto de pedido por parte do Sr.
Senador, que pretendia tão-somente "comunicar as irregularidades de que tomou conhecimento e que se
situam na esfera jurisdicional desta Corte - por envolver a gestão de recursos federais".
Nesse sentido, assevera, também, que o enquadramento da matéria sob a forma de Solicitação não
haveria de prosperar, à luz das normas constitucionais, legais e regulamentares pertinentes, uma vez que o
atendimento de solicitações dessa natureza pelo Tribunal condiciona-se à aprovação prévia por parte do
Congresso Nacional, por quaisquer de suas Casas ou respectivas Comissões Técnicas e de Inquérito.
É o Relatório.
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VOTO

Inicialmente, cumpre assinalar que o expediente em análise evidencia o interesse do Sr. Senador
Romero Jucá na obtenção dos esclarecimentos necessários à apuração das denúncias veiculadas pela
imprensa escrita, a fim de evitar prejuízo ao Estado de Roraima.
Com efeito, tal como salientado pela instrução, óbices normativos impedem a acolhida da matéria
como Solicitação de Auditoria. Por tal razão, tenho por adequado seu enquadramento como Representação,
com esteio no art. 37A da Resolução n° 77/96, com a redação dada pela Resolução n° 110/98.
Entrementes, encontravam-se em meu Gabinete os autos do processo TC - 825.056/97-7, no qual se
consubstancia acompanhamento das obras na BR-174, com proposta de realização de inspeção no
Departamento Estadual de Estradas de Rodagem - DER/RR- e no 6 ° Batalhão de Engenharia e Construções
do Exército - 6° BEC -, em virtude, dentre outros motivos, dos mesmos fatos ventilados nesta Representação.
Diante disso, e no intuito de melhor atender ao nobre parlamentar, determinei, mediante despacho
5.
exarado no dia 10.8.1998, com fulcro no parágrafo único do art. 205 do Regimento Interno, a realização da
inspeção sugerida pela SECEX/RR nos autos do TC - 825.056/97-7, determinando fosse conferida especial
atenção aos procedimentos licitatórios e conseqüentes contratações increpadas de supostas irregularidades.
Desta forma, creio estar possibilitando a obtenção dos esclarecimentos desejados pelo ilustre Senador da
República.
Em razão do exposto, VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste
Plenário.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 12 de agosto de 1998.

BE AMIN Z MLER
Inistro-R ator
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DECISÃO N°

541/98 — TCU — PLENÁRIO

Processo n° TC - 005.180/98-8.
Classe de Assunto: Representação.
Interessado: Senador Romero Jucá.
Órgão: Senado Federal.
Relator: Ministro-Substituto Benjamin Zymler.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/RR
Decisão: O Tribunal, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. acolher o Oficio n° 159/98 - GSRJ como Representação, com fulcro no art. 37A da Resolução n°
77/96, com a redação dada pela Resolução n° 110/98, informando ao interessado que se encontra tramitando
no Tribunal processo específico de acompanhamento das obras de pavimentação da BR-174 (TC 825.056/97-7), no qual foi autorizada a realização de inspeção no Departamento de Estradas de Rodagem de
Roraima - DER/RR - e no 6 ° Batalhão de Engenharia e Construção - 6 ° BEC -, em cujo escopo foi incluída a
apuração dos fatos relatados na presente representação, acerca do procedimento licitatório e da contratação
dos serviços relativos à construção da ponte sobre o Rio Branco;
8.2. encaminhar ao interessado cópia desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a
fundamentam;
8.3. determinar ajuntada destes autos ao TC - 825.056/97-7.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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, Bento José Bugarin,
Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).

HOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO II DA ATA N° 32, DE 12-08-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 545 a
548, adotadas nos processos n's 012.519/97-9, 006.070/97-3, 010.113/95-9 e 003.031/97-7,
respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado realizada nesta data (Parágrafo
Único do artigo 66 do Regimento Interno).

e

e

•
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GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário
TC-012.519/97-9 (SIGILOSO)
Natureza: Denúncia
Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras - ELETROBRÁS
Denunciante : Identidade preservada (artigo 55, § 1°, da
Lei n° 8.443/92, c/c o artigo 35, § 4°, inciso II, da
Resolução TCU n° 77/96)

Ementa: Denúncia. Possíveis irregularidades na alienação
de ações das Centrais Elétricas do Pará S.A., de
propriedade do Estado do Pará, para a ELETROBRÁS.
Conhecimento. Improcedência. Comunicação ao
denunciante. Arquivamento do processo.

•
RELATÓRIO

•

Versa o presente processo de Denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no
processo de alienação de ações, pertencentes ao Estado do Pará, das Centrais Elétricas do Pará S.A. CELPA para a ELETROBRÁS (fls. 1/31).
Em suma, alegou o denunciante que a alienação de 11.917.914.296 (onze bilhões,
novecentas e dezessete milhões, novecentas e quatorze mil, duzentas e noventa e seis) ações ordinárias
nominativas de propriedade do Estado do Pará para a ELETROBRÁS, ocorrida em 25.4.1997, sem
licitação, afrontou aos princípios constitucionais relativos à Administração Pública contidos no art. 37.
"capur, da Constituição Federal/88, bem como o comando constitucional inserto no inciso XXI, do
artigo supramencionado.
Afirmou, ademais, que o Estado do Pará, em decorrência de acordo de acionistas
celebrado com a adquirente, praticamente transferiu a gerência da CELPA a esta, nada obstante não
possuir a ELETROBRÁS a maioria das ações (Estado do Pará — 51,02%, ELETROBRÁS — 48.94% e
outros 0,04%).
Parecer da Unidade Técnica
3. Após análise inicial (fls. 33/35), a 9a Secretaria de Controle Externo — 9 SECEX
realizou diligência, mediante Oficio n° 638/97, de 16.12.97 (fl. 36), junto ao Presidente da
ELETROBRÁS, solicitando o encaminhamento de informações acerca das irregularidades levantadas
pelo denunciante.
3. Em resposta de fls. 36/147, o Sr. Firmino Ferreira Sampaio Neto apresentou, por
intermédio do Oficio CTA-PR-00733, de 2.2.1998, as informações requeridas, acompanhadas de extensa
documentação, visando à comprovação da regularidade dos procedimentos adotados pela entidade.
Examinando a documentação encaminhada (fls. 148/1562), a Analista responsável pela
instrução do processo, com anuência do Diretor da P Divisão Técnica e do Titular da Secretaria,
manifestou-se pela improcedência da denúncia, em síntese, em razão dos seguintes fatos:
- A Assembléia Legislativa do Pará aprovou Lei Estadual n° 5.979, de 19.7.96, por
intermédio da qual foi instituído o Programa Estadual de Desestatização — PED, no qual a CELPA estava
incluída pelo Decreto Estadual n° 1.946, de 21.7.97;
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A Comissão Estadual de Desestatização — CED, criada pela acima referida lei estadual,
autorizou a concretização do Acordo de Acionistas celebrado entre a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. —
ELETROBRÁS e o Estado do Pará na compra de ações da Centrais Elétricas do Pará — CELPA;
É política do Governo Federal estimular o processo de desestatização das atividades que,
hoje em dia, possam ser conduzidas pelo setor privado, liberando recursos para que os entes públicos
possam se dedicar às soluções de problemas básicos de cidadania;
a ELETROBRÁS está capacitada a co-participar na gestão da CELPA, buscando
melhorar seus resultados administrativos e financeiros, para que se alcance melhor preço quando da
realização do leilão de privatização;
O Estatuto Social da ELETROBRÁS estabelece em seu art. 4°, alínea "c", que a entidade
tem como objeto social, além de outros, participar, acionariamente, de outras sociedades concessionárias
de serviço público de energia elétrica;
Por ocasião da alienação das ações objeto do Acordo de Transferência de Ações
celebrado entre a ELETROBRÁS e o Estado do Pará, mediante o qual foram transferidas ações da
CELPA à primeira, a adquirente pagará ao Estado 80% (oitenta por cento) sobre a diferença entre o valor
da venda e o valor de aquisição, acrescido de Taxa de Juros de longo prazo — TJLP, mais "spread" de 8%
(oito por cento) ao ano,
- O leilão de privatização da CELPA ocorreu no dia 9 de julho de 1998, na Bolsa de
Valores do Estado do Rio de Janeiro, sendo adquirida pelo consórcio formado pelos grupos Rede e
INEPAR, correspondente à parte pertencente ao Estado do Pará.
É o relatório.

VOTO

Ao analisar a presente denúncia, surgiu-me questão preliminar relativa à competência desta
Corte de Contas para a apreciação de alienação de ações pertencentes a Estado Federado.
Com efeito, o art. 71 da Constituição Federal e o art. 1° da Lei n° 8.443/92 enumeram
exaustivamente as hipóteses em que este Tribunal pode atuar no exercício do Controle Externo. Após
detido exame de todos os dispositivos constitucionais e legais, conclui não estar no âmbito de
competência deste Tribunal a avaliação da legalidade, legitimidade ou economicidade da alienação das
ações da CEPAL, pertencentes ao Estado do Pará, por não haver interesse direto da União na operação ou
recurso federal envolvido.
Diante disso, limitar-me-ei a examinar o referido ato apenas quanto à participação das
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. — ELETROBRÁS, por tratar-se de sociedade de economia mista, criada
por meio da Lei n° 3.890-A, de 25.4.1961, com participação acionária da União.
Pelos elementos constantes dos autos, verifico que a aquisição de ações da CEPAL pela
ELETROBRÁS teve por finalidade maior a otimização, em parceria com o Estado do Pará, da situação
administrativo-financeira da CELPA, visando a alcançar melhor preço no leilão de privatização. Tal
participação acionária está expressamente autorizada no Estatuto Social da ELETROBRAS (art. 4°, alínea
"c") e na Lei n° 9.648, de 27.5.98 (art. 15), resultado de conversão de Medida Provisória reeditada
inúmeras vezes, sendo a primeira a de n° 1.081, de 28.7.95.
Vale informar que a empresa foi arrematada em 9.7.1998, pelos grupos Rede e Inepar,
em leilão realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, por R$ 450.264.000,00 (quatrocentos e
cinqüenta milhões, duzentos e sessenta e quatro mil reais), correspondendo a um valor de R$ 13,76 (treze
reais e setenta e seis centavos) por lote de mil ações (fonte: http://www.byrj.com.br/leilaol.htm) .
Portanto, houve uma valorização significativa das ações da CELPA (104,76%), adquiridas pela
ELETROBRÁS, em 25.4.97, pela importância de R$ 6,72 (seis reais e setenta e dois centavos) por lote de
mil ações — fl. 19.
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Importante observar, ainda, que a ELETROBRÁS possui participação acionária em
várias empresas estaduais concessionárias de geração e transmissão de energia elétrica, conforme
Quadros de fls. 120/121, possuindo relevante papel na promoção do melhoramento e da expansão dos
serviços públicos de energia elétrica, ao coordenar técnica e administrativamente as empresas do setor
(art. 5° do Estatuto Social — fl. 94).
No mais, entendo que restou suficientemente demonstrada, na instrução acima transcrita,
a inexistência das irregularidades levantadas pelo denunciante na peça inicial.
Ante o exposto, voto no sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
apreciação deste Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões, em 12.8.98.

a
Marco Vinicios Vil
Ministro-Relator
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Processo n° TC — 012.519/97-9 (SIGILOSO)
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Denunciante: Identidade preservada (artigo 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92, c/c o artigo 35, § 4°, inciso II,
da Resolução TCU n° 77/96)
Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 9a Secretaria de Controle Externo (9' SECEX)
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia, para, no mérito, julgá-la improcedente;
8.2. retirar a chancela de sigilo que recai sobre o processo;
8.3. dar ciência do inteiro teor desta Decisão ao denunciante;
8.4. determinar o arquivamento do presente processo.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

e
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GRUPO II- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC - 006.070/97-3 (SIGILOSO) c/ 05 volumes
NATUREZA: Denúncia
ENTIDADE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU
INTERSSADO: Identidade Preservada (Art. 35, § 4 0 , II da Resolução
n° 77/96)
EMENTA: Denúncia. Preenchimento dos requisitos regimentais.
Conhecimento. Procedência, em parte, em razão da constatação de
atrasos nas entregas de trens à então empresa estadual. Ocorrência de
falhas de cunho formal, que não resultaram em prejuízo ao Erário.
Determinações. Quebra da chancela de sigiloso aposta aos autos.

Tratam os autos de denúncia encaminhada a este Tribunal a respeito de possíveis
irregularidades no relacionamento entre a Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU e o Consórcio
Modertrem, este formado pelas empresas MPE e CCC.
Alegou o denunciante estar ocorrendo descumprimento de cláusulas dos Contratos 098/94DT e 099/94-DT, para recuperação de Trens Unidade Elétricos(TUEs), em especial no tocante a
pagamento antecipado, não obediência a especificações técnicas, atraso no prazo de entrega e custo do
serviço acima do valor de mercado. Acrescentou ainda que, apesar das falhas no serviço prestado, o
mencionado consórcio foi contemplado com o objeto de novas licitações, acumulando um montante de
serviço superior à sua capacidade instalada.
Considerando a complexidade da matéria e os valores envolvidos, a Unidade Técnica
propôs a realização de inspeção na Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU para a apuração dos
fatos objeto da denúncia.
Após a realização dos trabalhos, a equipe apresentou seu relatório, reproduzido aqui nas
suas partes principais:
"DADOS DA UNIDADE
A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) foi constituída por meio do Decreto n°
89.396, de 22 de fevereiro de 1984, na forma de uma Sociedade de Economia Mista, subsidiária da Rede
Ferroviária Federal - RFFSA.
Com a edição da Lei n°8.693, de 3 de agosto de 1993, dispondo sobre a descentralização
dos serviços de transporte ferroviário urbano de passageiros da União para os Estados e Municípios, o
controle acionário da CBTU foi transferido em 10 de março de 1994 da RFFSA para a União. Desde
então, a CBTU passou a vincular-se diretamente ao Ministério dos Transportes.
Suas atividades básicas são:
a execução dos planos e programas aprovados pelo Ministério dos Transportes em
consonância com o Plano Nacional de Viação e destinados a reger os serviços de transporte ferroviário
urbano constantes do Sistema Nacional de Transportes Urbanos;
o planejamento, o estudo, os projetos, a construção e a implantação de serviços de
transporte urbano por trem de superfície nas regiões metropolitanas, cidades e aglomerados urbanos que
justifiquem a existência desses serviços, em estreita relação com a política de transporte e
desenvolvimento urbano;
- a operação e a exploração comercial dos serviços de transporte ferroviário urbano e
suburbano;
- a execução de atividades conexas que lhe permitam melhor atender seu objeto social.
A CBTU desenvolve suas atividades em nove centros urbanos (regiões metropolitanas) do
País, atuando como operadora em Belo Horizonte, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, Recife e
Salvador, e como gestora dos Programas de Modernização dos Sistemas de Trens Urbanos nas cidades
de Rio de Janeiro e São Paulo. Nessas últimas cidades, a operação é realizada, respectivamente, pelas
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empresas estaduais Flumitrens e CPTM, tendo os processos de estadualização sido realizados em 1994 e
estando prevista para 1998 a transferência das concessões para a iniciativa privada.
A Companhia está estruturada em uma Administração Central, localizada no Rio de
Janeiro, quatro Superintendências de Trens Urbanos — STU (Belo Horizonte, Salvador, Recife e
Fortaleza) e três Gerências de Trens Urbanos — GTU (Maceió, Natal e João Pessoa), responsáveis pela
operação dos sistemas, atendendo a uma população de cerca de 40 milhões de habitantes.
Observação: TUE, trem unidade elétrico, é uma composição de quatro vagões, sendo dois
deles de tração e passageiros, situados nas extremidades e os outros dois apenas de passageiros.
A CBTU está efetuando estudos para, a exemplo do que já ocorreu no Rio e São Paulo,
concretizar a estadualização (transferência para os estados, que posteriormente podem fazer a
concessão para a iniciativa privada) dos sistemas de Recife e Belo Horizonte, ainda no próximo ano, bem
como dos sistemas das demais capitais onde atua."
DA DENÚNCIA
Denúncia sobre possíveis irregularidades entre a CBTU e Consórcio Modertrem, formado
pelas empresas MPE e CCC (fls. 2 a 51 do volume principal), ocorridas em contratos para recuperação
e modernização de TUEs (Trem Unidade Elétrico), abrangendo principalmente:
adiantamentos irregulares de pagamentos;
aditivos sucessivos para prorrogação de prazos de entrega e novas formas de
pagamento;
desconsideração de parâmetros de qualidade dos materiais fornecidos e dos serviços
prestados, não tendo sido seguidas as definições previstas nos Editais;
uso de fornecedores alternativos ou execução verticalizada, por parte do consórcio
executor, tendo sido preteridos fornecedores listados nas propostas, sem a correspondente comprovação
da manutenção dos níveis de durabilidade e confiabilidade;
uso de instalações impróprias para execução dos serviços;
custo unitário, por TUE, muito elevado;
prazos de entrega não cumpridos;
alto número de avarias elétricas, mecânicas e pneumáticas, após entrega de trens
recuperados;
-fornecimento de materiais ao consórcio pela Flumitrens, concessionária estadual no Rio
de Janeiro, para que os atrasos na entrega fossem contornados;
adjudicação de novos serviços de recuperação para o mesmo consórcio, nas licitações
mais recentes, apesar dos problemas possivelmente atribuídos a ele nos certames anteriores;
falta de capacidade do consórcio para execução de todos os serviços contratados a ele,
correspondentes a 78% das recuperações geridas pela CBTU;
- descumprimento de diversas cláusulas contratuais;
descumprimento de diversos itens na especificação técnica contratual;
trens entregues com várias pendências contratuais.

OS FINANCIAMENTOS DO BANCO MUNDIAL ( BIRD ) PARA O PROJETO DE
DESCENTRALIZAÇÃO DOS TRENS METROPOLITANOS DO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO
O Banco Mundial apoia, através de empréstimos, os projetos de descentralização de
transportes ferroviários urbanos do Brasil. Os recursos oriundos desses empréstimos têm sido aplicados,
até agora, em obras civis ( reforma de estações), sistemas de controle, material rodante ( trens) , bens e
assistência técnica.
Até o momento, foram iniciados projetos com esse enfoque no Rio de Janeiro e em São
Paulo, ambos tendo como executora a CBTU e como co-executores, respectivamente, a
Flumitrens(Companhia Fluminense de Trens Urbanos ) e a CPTM ( Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos). As operações de empréstimo são identificadas pelos números BIRD 3633-BR ( Rio de
Janeiro) e BIRD 3457-BR ( São Paulo).
MINHGS-455\DOCUMENTOS\DOCS-00607097
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Os objetivos gerais desse Programa são:
apoiar o governo federal brasileiro na transferência das operações da CBTU para os
governos estaduais, afim de melhorar seu gerenciamento e sua operação;
fortalecer a reforma das políticas institucional, organizacional e financeira para
assegurar a sustentabilidade financeira a curto prazo;
contribuir para o alívio da pobreza e melhoria do meio ambiente.
Os valores envolvidos nesses projetos com o Banco Mundial são, em linhas gerais, os
seguintes, em dólares:
Rio de Janeiro
Valor total: 271,930,000.00 Prazo de execução: 5 anos
Financiamento: 128,500,000.00 Prazo de amortização: 15 anos
Contrapartida do Tesouro: 143,426,000.00
São Paulo
Valor total: 281,000,000.00 Prazo de execução: 5 anos
Financiamento: 126,000,000.00 Prazo de amortização: 15 anos
Contrapartida do Tesouro: 155,000,000.00

•

Como objeto principal da presente inspeção, apresentamos a seguir os contratos
referentes ao financiamento BIRD-Rio de Janeiro. A gerenciadora do projeto é a Promon Engenharia.
Cada contrato tem um gestor na CBTU ( gestão multidisciplinar ) e um fiscal (funcionário da CBTU,
com apoio de firma contratada, atualmente o consórcio ENEFER / SOFRETU, para realizar fiscalização
e medição in loco). Afirma contratada emite relatórios mensais de supervisão.

Contrato

e

098-94/DT
099-94/DT
055-95/DT
031-96/DT
018-97/DT

Objeto
(recuperação e/ou
modernização)
02 TUEs da Série 500
15 TUEs da Série 800
05 TUEs da Série 400
12 TUEs da Série 900
21 TUEs da Série 500

Eficácia

29.12.94
29.12.94
28.12.95
21.10.96
04.06.97

Contratado
(R$)
- incluindo
aditivos 8.786.719,90
53.526.484,17
7.997.845,04
32.284.075,37
39.578.888,56

Percentual de
Execução
Financeira
88,92 %
72,93 %
96,02 %
21,47%
14,12 %

Fonte: fls. 04, 06, 11, 12, 33, 35, 36, 38, 42, 44 do volume III. Dados na posição de 19/11/97.

VISITA À INSTALAÇÃO DE DEODORO (CCC)
Em visita feita pela equipe de inspeção, no dia 18 de novembro de 1997, às instalações do
consórcio MPE-CCC, em Deodoro, Rio de Janeiro, verificamos o andamento dos serviços de
recuperação e modernização de trens das séries 100 , 400 e 500, cobertos pelos contratos 019/94,
022/93, 018/97 e 099/94. Visitamos os setores de usinagem, de recuperação de motores, almoxarifados e
vistoriamos trens em diversos estágios de recuperação, modernização e testes. Comprovamos, também, a
presença de equipe de fiscalização no local (empregados das empresas contratadas, empregados da
CBTU, empregado da Flumitrens e empregado da CPTM/SP).
Visitamos, no mesmo dia, a oficina da Flumitrens, localizada próximo às instalações da
MPE/CCC e constatamos a presença de equipe de assistência técnica da MPE, que fazia o serviço,
previsto em contrato, de acompanhamento de desempenho e prestação de garantia posterior aos serviços
( um ano).
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Foi informado à equipe o fato de a Flumitrens "canibalizar" trens para consertar outros.
De fato, na oficina, verificamos a existência de um trem recém-modernizado, aguardando a ação da
Assistência Técnica e já tendo sofrido "canibalização" ( retirada de um farol).
Foi também apontado à equipe que uma das causas de atrasos nos serviços de
recuperação e modernização é o fato de que, após um inventário dos trens para a licitação, estes são
entregues já com outra situação de peças danificadas e faltantes, causada pela ação predatória descrita
no item anterior.
ANÁLISE DAS QUESTÕES APONTADAS NA DENÚNCIA
Passaremos, a seguir, a analisar os pontos citados no item 11 anterior, e que
correspondem às questões apontadas na denúncia em pauta, procurando verificá-los à luz das
observações feitas na inspeção.
Adiantamentos irregulares de pagamentos
Pagamentos
Os pagamentos são realizados após a execução de eventos contratuais, conforme dispõe a
Cláusula Trigésima Oitava do Contrato 098/94-DT (fls. 44/47 do volume IV). Tais eventos devem ser
aprovados pela Fiscalização da CBTU, conforme o subitem "Nota" do item 38.1 c/c o item 38.6:
'Cada Evento de Pagamento, aferido na fábrica do CONSORCIO, terá a sua
aprovação/aceitação definida através da emissão do Termo de Liberação de Inspeção
(TU) emitido pela Fiscalização da CBTU A aprovação dos Ensaios Dinâmicos de Rotina
do TUE será definida pela CBTU, através do Certificado de Aceitação Provisória (CAP),
que dará início à Garantia Contratual.'
'Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento da
nota fiscal fatura no Protocolo da CBTU e contra a apresentação dos seguintes
documentos, necessários à sua correta aferição, no que couber:
Termo de Liberação de Inspeção dos TUEs, serviços, componentes e equipamentos, em
fábrica;
Certificado de aceitação provisória do TUE;
Outros documentos de aprovação de eventos para pagamento pela CBTU'
O mesmo se aplica ao contrato 099/94-DT, em sua cláusula Trigésima Oitava (fih.
106/110 do Volume IV).
Selecionamos, a partir de Listagem de Documentos de Cobrança Pagos, uma amostra de
eventos de pagamento, entre os eventos de maior materialidade, para os quais solicitamos os respectivos
processos de aprovação e de pagamento de documento cobrança. Constatamos a realização de inspeções
prévias ao pagamento, de forma a comprovar a execução do serviço.
Contrato

Processos de Aprovação

098/94-DT
099/94-DT

fls. 138 a 179 do Volume III
fls. 180 a 231 do Volume III

Eventos de Adiantamento
Tem sido prática nos contratos de recuperação de TUEs o adiantamento de percentual do
valor global, conforme dispõe a cláusula 38. I.A do Contrato 098/94-DT (fls. 44 do Volume IV) e a
cláusula 38. 1.A do Contrato 099/94-DT (fls. 106 do Volume IV), que estipulam adiantamento de 20%
sobre o valor total da planilha por ocasião da eficácia do Contrato.
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Tal procedimento é vedado para a Administração Pública, exceto em situações
excepcionais, conforme dispõe o Enunciado de Decisão ED-000404: 'o pagamento antecipado, parcial
ou total, pode ser admitido em situações excepcionais, devidamente justificadas pela Administração,
tendo sempre em consideração as peculiaridades de cada caso e as indispensáveis garantias'. No mesmo
sentido, pronuncia-se o Mestre Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à Lei de Licitações e
Contratos (Rio de Janeiro: Aíde, 1995, p. 355): 'a Administração não poderá sofrer qualquer risco de
prejuízo. Por isso, o pagamento antecipado deverá ser condicionado à prestação de garantias efetivas e
idôneas destinadas a evitar prejuízos à administração'.
Considerando que em tais espécies de contratação é característica do mercado o
adiantamento de percentual, resta verificar a existência de garantias para tais adiantamentos. De fato, a
cláusula 9.1 do contrato 098-94/DT (/ls. 20 do Volume IV) e a cláusula 9.1 do contrato 099-94/DT (fls.
82 do Volume IV), dispõem que:
'Juntamente com a apresentação dos documentos de cobrança, referentes ao
adiantamento, o CONSÓRCIO apresentará uma Caução de Garantia do Adiantamento nos mesmos
valores da fatura, em uma das seguintes modalidades:
- Carta Fiança Bancária, ou
- Seguro Garantia.
A CBTU aceitará a apresentação da caução de adiantamento até 03 (três) dias antes da
data do vencimento da parcela de adiantamento previsto, entretanto qualquer atraso na apresentação
desta caução implicará na prorrogação do vencimento da obrigação por igual prazo.'
Constatamos que essas garantias foram prestadas da seguinte forma:
Contrato 098-94/DT
MPE - R$ 1.484.000,00
Fiança em 29.12.94 (f7s. 130 do Volume III)
Pagamento em 29. 12.94(fls. 176 do Volume III)
Neste caso, não havia cópia na CBTU das cartas de fiança correspondendo aos primeiros
adiantamentos do contrato em análise, sendo nos enviado o relatório constante às fls. 130 e 131 do
Volume III, de onde extraímos os dados relativos à garantia. Entendemos ser importante a manutenção
de cópia dos documentos de fiança, de forma a tornar possível a função do controle.
Contrato 099-94/DT
MPE - R$ 5.765.478,78
Fiança em 27.12.94 (fls. 136 a 137 do Volume III)
Pagamento em 29.12.94 (fls. 227 do Volume III)
CCC - R$ 3.700.000,00
Fiança em 06.04.95 (fls. 132 do Volume III)
Pagamento em 29.12.94 «is. 230 do Volume III)
Note-se que tais adiantamentos foram pagos em 29.12.94, havendo, portanto, no caso da
empresa CCC, risco por parte da CBTU, por ter efetuado pagamento sem o devido resguardo, que só
ocorreu em 06.04.95.
Aditivos sucessivos para prorrogacão de prazos de entrega e novasformas de pagamento
Os seguintes contratos tiveram termos aditivos:
CONTRATO 098-94/DT
Termo contratual às fls. 1 a 52 do Volume IV.
Objetivo: fornecimento de bens e execução de serviços de recuperação de 2 TUES da série
500.
Contratada: Consórcio MPE x CCC
Valor Original: R$ 7.687.174,76
Prazo: 300 dias a partir do aceite da primeira Ordem de Serviço.
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Assinatura: 27.12.94
Aditado: R$ 1.099.545,14 (Termo de Alteração n°3)
Total: R$ 8.786.719,90
Termo de alteração n°1 (f7s. 53 e 54 do Volume IV)
Objetivo: prorrogação do prazo contratual para mais 365 dias.
Assinatura: 26.10.95
Termo de alteração n°2 (fls. 55 e 56 do Volume IV)
Objetivo: prorrogação do prazo contratual para mais 12 meses, a partir de 08.10.96, data
de emissão do Certificado de Aceitação Provisória do 2° TUE entregue, devido à Assistência Técnica do
mesmo.
Assinatura: 23.10.96

•

Termo de alteração n°3 (fls. 57 a 59 do Volume IV)
Objetivo: inclusão de fornecimentos e serviços eventuais.
Valor: R$ 1.099.545,14
Assinatura: 23.12.96
Prazo: 90 dias a partir do aceite da Ordem de Serviço correspondente ao Termo de
Alteração em análise.
Observações:
A motivação para tal aditivo foi a solicitação da Flumitrens para revisão de
equipamentos e fornecimento de materiais objetivando a reabilitação de 7 TUEs da série 500, tendo em
vista a situação crítica de sua frota operacional (fis. 49 do Volume III).
O acréscimo contratual consistiu no percentual de 14,30 %, estando, portanto, dentro
dos limites permitidos pela Lei n°8.666/93.
CONTRATO 099-94/DT
Termo contratual às fls. 63 a 114 do Volume IV.
Objetivo: fornecimento de bens e execução de serviços de recuperação de 15 TUEs da
série 800.
Contratada: Consórcio MPE x CCC
Valor Original: 48.988.678,17
Prazo: 690 dias a partir do aceite da primeira Ordem de Serviço.
Assinatura: 29.12.94
Aditado: R$ 4.537.806,00 (Termo de Alteração n°2)
Total: R$ 53.526.484,17
Termo de alteração n°1 (fls. 115 a 121 do Volume IV)
Objetivo: redução do prazo de execução dos serviços para 508 dias a partir de 10.03.95,
data de disponibilização do primeiro TUE para transporte, tendo como contrapartida para a contratada
a criação de subeventos de pagamento dentro de cada evento já definido.
Assinatura: 17.08.95
Termo de alteração n°2 (fls. 125 a 130 do Volume IV)
Objetivo: introduzir as alterações técnicas de modernização em 14 TUEs.
Valor: R$ 4.537.806,00
Assinatura: 16.05.96
Prazo: 11 meses a partir da data de autorização dos serviços.
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Observação:
O acréscimo contratual consistiu no percentual de 9,26 %, estando, portanto, dentro dos
limites permitidos pela Lei no 8.666/93.
Desconsiderac ão de parâmetros de qualidade dos materiais fornecidos e dos services
prestados, não tendo sido seRuidas as definicões previstas nos Editais.
Com relação a este item, é possível afirmar o seguinte:
os serviços são fiscalizados por empresas contratadas pela CBTU, através de processos
licitatórios;
estas empresas geram relatórios de acompanhamento, que são analisados pela CBTU,
pelas prestadoras de serviço e pelo Banco Mundial;
as especificações de materiais estão previstas em anexos aos contratos e quaisquer
mudanças precisam ser aprovadas pela CBTU, através de pedido formal da prestadora de serviço e
respostas documentadas da CBTU, o que pôde ser verificado durante a inspeção, pela análise dos
documentos e por entrevistas com as equipes de fiscalização e setores correlatos da CBTU;
durante a visita descrita nos itens 23 a 28, foi possível verificar a execução de testes e
ensaios feitos na linha de recuperação.
Uso de fornecedores alternativos ou execução verticalizada, por parte do consórcio
executor, tendo sido preteridos fornecedores listados nas propostas, sem a correspondente
comprovação da manutenção dos níveis de durabilidade e confiabilidade
O uso de fornecedores alternativos, diferentes daqueles listados nas propostas
apresentadas nas licitações, é previsto nos contratos, dependendo de aprovação prévia pela CBTU,
rotina a qual foi atestada pela equipe de inspeção, por verificação documental.
Vale ressaltar que os testes e a fiscalização mencionados no item anterior também
constituem um filtro de verificação da confiabilidade dos materiais oriundos dos diversos fornecedores
dos insumos utilizados pelos consórcios executores dos serviços de recuperação e/ou modernização.

•

Uso de instalações impróprias para execução dos serviços
A análise deste ponto da denúncia constituiu o principal objetivo da visita às instalações
de Deodoro, descrita nos itens 23 a 28, limitada a instalações do Rio de Janeiro, por questões de
facilidade operacional, custos e tempo de inspeção. Foi possível verificar, dentro dos parâmetros de que
dispúnhamos, que as instalações eram tecnicamente adequadas aos serviços.
Vale ressaltar que, conforme apuramos nas entrevistas com funcionários das prestadoras
de serviços e com os profissionais da CBTU, costuma ocorrer uso de instalações dispersas
geograficamente, situação em que os consórcios executores alugam instalações ociosas de outras
indústrias do ramo, o que não tem sido difícil, uma vez que o mercado de indústrias do ramo ferroviário
encontra-se com pouca atividade. Esta logística operacional pode ser vista nos quadros às fls. 7, 8 e 15
do volume II, onde se observa a distribuição geográfica dos serviços de recuperação e/ou modernização
de trens da CBTU, por cidades e oficinas diversas, como Cruzeiro ( SP ) e Três Rios ( RJ ), além das
instalações do Rio de Janeiro, visitadas pela equipe de inspeção.
Custo unitário de recuperação, por TUE, muito elevado.
Este item gerou uma certa dificuldade de análise, pela falta de comparação com os custos
de um TUE novo, uma vez que se trata de um produto que não é de fabricação em série e sim por
encomendas, que não têm ocorrido recentemente.
Para analisar a questão, utilizamos dois instrumentos. Solicitamos à GB TU, durante a
inspeção, que explicasse tecnicamente as diferenças de custo unitário apontadas na Denúncia em pauta.
As alegações da CBTU ( fls. 45 a 47 do volume III ) foram então verificadas nos processos licitatórios e
nos contratos, bem como nos relatórios de acompanhamento e supervisão, além de terem sido também
verificadas in loco na visita técnica realizada pela equipe de inspeção e descrita nos itens 23 a 28. Foi
MINHGS-455\DOCUMENTOS \DOCS-00607097
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possível, assim, atestar a validade dessas alegações da CBTU, que explicam as diferenças de custo
apontadas na Denúncia.
O outro instrumento usado foi o estudo das propostas apresentadas pelos participantes
dos processos licitatórios que embasaram os contratos de recuperação, procurando chegar assim a uma
conclusão baseada no mercado desses prestadores de serviços. As amostras estudadas de propostas e
demais documentos de processos licitatórios estão às fls. 52 a 119 do volume IIL Concluímos que as
diferenças de preços propostos, do licitante vencedor em relação aos outros, não caracterizaram indícios
de superfaturamento nos serviços de recuperação e/ou modernização de TUE's.
Prazos de entrega não cumpridos
Este item da Denúncia em pauta foi considerado como procedente, a partir das
observações feitas durante a inspeção.
Porém, não foram encontrados indícios de que tais atrasos possam ser creditados a algum
descaso, má gestão, má fé ou fcrvorecimento aos contratados, por parte da CBTU
A pedido da equipe de inspeção, a CBTU apresentou formalmente suas alegações quanto
aos motivos dos atrasos, que seguem às fls. 50 e 51 do volume III e foram julgadas pertinentes e válidas
pela equipe.
Em linhas gerais, os atrasos são causados pelos seguintes fatos:
mudança de filosofia dos serviços em algumas TUEs, de reforma para modernização, a
pedido da Flumitrens;
'canibalização' de alguns TUEs, por parte da Flumitrens, antes da entrega aos
consórcios executores, acarretando necessidade de ações para colocação no mesmo estado do
orçamento, evitando cobrança de custos adicionais;
- necessidade de reforço estrutural de alguns TUEs, que estavam empenados, o que só
pôde ser verificado em testes de linha industrial, após a entrega aos consórcios executores;
demora na entrega de alguns trens aos executores dos serviços, por parte da Flumitrens.
Alto número de avarias elétricas, mecânicas e pneumáticas, após entrega de trens
recuperados
Os TUE's recuperados têm período contratual de garantia, com assistência técnica, de um
ano. Durante este tempo, a empresa responsável emite relatórios periódicos, consultados e analisados
pela equipe durante a inspeção, cujas cópias de amostras encontram-se às fls. 21 a 91 do volume II, dos
quais se pode concluir que o índice percentual de paralisação ( down-time ), em relação ao tempo de
utilização, encontra-se em limites aceitáveis para equipamentos mecânicos, ainda mais quando se
considera que os trens estão submetidos a ações de depredação por parte de passageiros, incluindo
apedrejamento, travamento deportas, roubo de partes elétricas, etc.
Fornecimento de materiais ao consórcio pela Flumitrens, concessionária estadual no
Rio de Janeiro, para que os atrasos na entrega fossem contornados
Conforme a equipe de inspeção pôde constatar na visita às oficinas da Flumitrens,
descrita no item 23 a 28, e também conforme consta nas justificativas para atrasos dadas pela CBTU (fls.
50 e 51 do volume III ), muitas vezes os trens que irão entrar nos processos de reparo são
'canibalizados' pela Flumitrens, para uso de peças em trens que necessitam de reparo rápido. Isto faz
com os consórcios executores recebam trens em situação diferente daquela que consta nas inspeções
realizadas para elaboração das propostas entregues nas licitações.
Para evitar custos adicionais nos reparos, a CBTU solicita à Flumitrens que reponha as
peças retiradas. Isto ocorre, muitas vezes, já com os trens nos locais de execução dos serviços, isto é, nas
oficinas dos consórcios, caracterizando assim um ato de entrega de peças ao consórcio pela Flumitrens,
porém plenamente justificado.
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Adjudicação de novos serviços de recuperação para o mesmo consórcio, nas licitações
mais recentes, apesar dos problemas possivelmente atribuídos a ele nos certames anteriores
Durante a inspeção, foram analisados os documentos dos processos licitatórios para todos
os contratos de reforma de TUEs referentes ao Rio de Janeiro, exatamente os que eram alvos da
Denúncia em pauta.
Foi verificado que os processos seguiram a legislação em vigor, não tendo sido
encontrados indícios de irregularidades. Assim, o fato de um mesmo consórcio ter sido o escolhido em
vários processos licitatórios não encontra impedimentos do ponto de vista legal.
Às fls. 52 a 119 do volume III, encontram-se amostras de documentos e propostas
encaminhadas nas licitações analisadas, que demonstram inclusive a proximidade de valores oferecidos,
conforme citado no item 29.6.
Falta de capacidade do consórcio para execução de todos os serviços contratados a ele,
correspondentes a 78% das recuperações feridas pela CBTU
Conforme descrito no item anterior, os processos hcitatórios atenderam os requisitos de
legalidade, o que pressupõe a aferição prévia das capacidades técnica e econômico-financeira dos
licitantes para execução dos serviços.
Outro ponto a considerar é o de que os contratos estão sob acompanhamento da CBTU, de
empresas contratadas por esta, com licitação, para supervisão e fiscalização, bem do próprio Banco
Mundial, financiador do projeto global. Isto pressupõe estágios diversos de acompanhamento, antes e
depois das assinaturas de contratos, que trazem segurança quanto à capacidade dos executores.
Os contratos assinados têm, todos, cláusulas de multas para atrasos de execução, o que
puniria os resultados de falta de planejamento de capacidade por parte dos consórcios executores,
embora como visto no item 19.6 esteja ocorrendo uma certa falta de coordenação para a política de
aplicação de multas pela CBTU, com interferência de orientações do Banco Mundial. Porém, uma vez
que as multas têm sido registradas e cobradas em boa parte dos casos, como visto às fls. 9, 10, 22 a 32 e
40 do volume HI, isto não caracteriza complacência por parte da CBTU para possível incapacidade dos
consórcios executores dos serviços, para lidar com a totalidade das reformas e/ou recuperações
contratadas. A correta aplicação das multas contratuais será alvo de uma das propostas de determinação
deste Relatório.
Vale, também, registrar que, conforme apontado no item 29.5, é comum no mercado de
indústrias de reforma e construção do ramo ferroviário a execução de serviços em instalações alugadas
de empresas que estão com pouca atividade, falta de encomendas ou problemas de habilitação para
licitações, o que poderia levar a uma precipitada conclusão sobre a capacidade de determinada
empresa, observando apenas o seu parque industrial. Isto pode ser constatado, no presente caso,
observando os quadros às fls. 7, 8 e 15 do volume II, onde aparecem locais diversos de realização dos
trabalhos do consórcio MPE/CCC ( Modertrem ), foco principal da Denúncia em pauta.
Descumprimento de diversas cláusulas contratuais
Uma vez que a Denúncia não foi clara e objetiva quanto aos itens que estariam sendo
descumpridos, acreditamos que a intenção do denunciante era a referência aos itens já elucidados nos
tópicos 28.1 a 28.11 anteriores.
Descumprimento de diversos itens na especificação técnica contratual
Vale a mesma observação anterior.
Trens entrefues com várias pendências contratuais
Valem as duas observações anteriores.
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SITUAÇÃO RESUMIDA DOS CONTRATOS DE RECUPERAÇÃO E / OU
MODERNIZAÇÕES REFERENTES AO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO
Existem, atualmente, os seguintes contratos em vigor referentes a recuperações e/ou
modernizações de TUEs , entre a CBTU e os consórcios executores:
055-95, Rio de Janeiro, 5 TUEs da série 400, Consórcio Modertrem;
098-94, Rio de Janeiro, 2 TUEs da série 500, Consórcio Modertrem;
099-94, Rio de Janeiro, 15 TUEs da série 800, Consórcio Modertrem-MPE/CCC;
018-97, Rio de Janeiro, 21 TUEs da série 500, ABB-DAIMI ER-BENZ;
031-96, Rio de Janeiro, 12 TUEs da série 900, Consórcio MPE/CCC;
019-94, São Paulo, 23 TUEs da série 101, Consórcio Unitrens;
043-94, São Paulo, 12 TUEs da série 160, Consórcio Modertrem;
022-93, São Paulo, 15 TUEs da série 400, Consórcio Modertrem;
014-95, São Paulo, 8 locomotivas, Consórcio Moderlocos.
Foram entregues, até a data de inspeção, as seguintes quantidades de trens, por contrato:
055-95, 5 TUEs ( 100 %)
098-94,2 TUEs ( 100 % )
099-94,4 TUEs ( 26 % )
018-97, nenhum entregue
031-96, nenhum entregue
019-94, 17 TUEs ( 74 %)
043-94, 12 TUEs ( 100 % )
022-93, 13 TUEs ( 87 %)
014-95, 2 locomotivas ( 25 %)

•

41

Com relação a atrasos, podemos tecer as seguintes considerações básicas, por contrato:
055-95, o maior atraso registrado foi de 246 dias
098-94, o maior atraso registrado foi de 260 dias
- 099-94, o maior atraso registrado foi de 498 dias
- 018-97, os serviços ainda estão dentro dos prazos contratuais
031-96, os serviços ainda estão dentro dos prazos contratuais
019-94, o maior atraso até o momento é de 275 dias
- 043-94, o maior atraso registrado foi de 249 dias
- 022-93, o maior atraso até o momento é de 484 dias
014-95, o maior atraso até o momento é de 239 dias
CONCLUSÃO
A Unidade Técnica finaliza seu relatório propondo, com fundamento no art. 43, inciso I, da
Lei n° 8.443/92, c/c o art. 194, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal:
"Que seja considerada procedente, em parte, a Denúncia em pauta, no que se refere aos
atrasos na entrega de TUEs, devendo ser comunicada ao denunciante a Decisão proferida por este
Tribunal;
Que seja determinado à CBTU:
que mantenha cópia dos documentos de fiança nos processos administrativos a que
pertencem, de forma a tornar viável o exercício da função de controle;
que se abstenha de, nas situações excepcionais devidamente justificadas, realizar
pagamentos antecipados sem o prévio recebimento das indispensáveis garantias;
que acompanhe e execute, quando julgadas cabíveis, as cláusulas contratuais de
cobrança de multas por atraso na recuperação e/ou modernização de TUEs, sem utilizar a
desconsideração da cobrança dessas multas como instrumento de negociação com os consórcios
prestadores desses serviços;
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d. que oriente, de maneira mais incisiva, as empresas estaduais de trens urbanos, para que
não efetuem troca ou retirada predatória de equipamentos em trens já inventariados para entrega à
CBTU, dentro dos contratos de recuperação e modernização, gerando atrasos nos serviços e aumento de
custos, devendo aquelas zelar também pela vigilância e segurança adequadas para essas composições;
Que seja determinado ao Ministério dos Transportes que acompanhe, desde já, os
resultados dos Programas de Modernização dos Sistemas de Trens Urbanos nas cidades do Rio de
Janeiro e São Paulo, com os seguintes objetivos:
a. verificação de possíveis atrasos, por parte dos governos estaduais, na colocação em uso
de trens já recuperados com recursos do Banco Mundial, ou subutilização desses trens, prejudicando a
finalidade dos recursos gastos pela CBTU;
h. participação na elaboração dos editais e contratos dos processos de transferência de
concessões e/ou arrendamento de bens, dos governos estaduais para a iniciativa privada, caso existam
reflexos em termos de custos para a União."
É o Relatório.

VOTO

•

A SECEX/RJ analisou detalhadamente todos os pontos abordados na denúncia em seu
relatório de inspeção, encontrando apenas falhas de cunho formal ou que não resultaram em prejuízo ao
Erário, para as quais a referida Unidade Técnica propõe determinações corretivas à entidade e de cunho
fiscalizatório ao Ministério dos Transportes.
Após analisar detidamente todas as propostas, passo a tecer algumas considerações acerca
dos pontos que devem ser modificados.
No que se refere a não utilização de multas contratuais em virtude de atrasos nas entregas
de encomendas dos consórcios prestadores dos serviços como instrumento de negociação para
antecipação de outras encomendas, considero que tal mecanismo está compreendido no poder
discricionário da Administração, desde que a não implique em irregularidades ou prejuízo ao Poder
Público.
De qualquer forma, registre-se que, no caso presente, consta dos autos a informação de que
as multas vêm sendo cobradas regularmente, o que tornaria desnecessária, de qualquer forma, a
determinação proposta.
Quanto à proposta de determinação de acompanhamento, por parte do Ministério dos
Transportes, dos atrasos por parte dos governos estaduais na colocação em uso de trens, no âmbito do
programa de modernização dos Sistemas de Trens Urbanos nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo,
não vejo como adotá-la, uma vez que um dos objetivos declarados do referido programa é o de justamente
transferir as operações para os governos estaduais, com a finalidade de melhorar o seu gerenciamento e a
sua operação, seja por uma administração estadual mais próxima ou por delegação à iniciativa privada por
concessão ou privatização.
No caso em questão, a Companhia Fluminense de Trens Urbanos — FLUMITRENS,
conhecida como Central do Brasil, foi vendida em leilão na Bolsa de Valores em 16.07.1998,
inaugurando o processo de privatização de trens urbanos no país.
Ora, se o governo federal está descentralizando a execução de um serviço nitidamente de
cunho regional, seria um contra-senso determinar a adoção de medidas que representassem, em última
instância, uma nova centralização do sistema, além de uma interferência em assuntos de outra esfera
governamental.
O mesmo raciocínio é aplicável à proposta de participação federal em um processo de
privatização estadual, nos casos em que existam reflexos em termos de custos para a União. Acrescentese que, com os elementos constantes dos autos, não há como determinar a possibilidade de ocorrência de
reflexos financeiros advindos dos processos de desestatização em questão.
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Diante de todo o exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
consideração deste Egrégio Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 12 de agosto de
1998.

HUMBÉR/ O GUIMARÃES SO O
-'Ministro-Relator
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DECISÃO N°
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5 4 6/98 - TCU - PLENÁRIO

1.Processo n°: TC 006.070/97-3
2.Classe de Assunto: VII- Denúncia
3. Interessado: Identidade Preservada
4.Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: SECEX/RJ
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1.conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
8.2. determinar à Companhia Brasileira de Trens Urbanos — CBTU que:
8.2.1. se abstenha de realizar pagamentos antecipados sem o prévio recebimento das indispensáveis
garantias, nos casos excepcionais devidamente justificados;
8.2.2. mantenha cópia dos documentos de fiança nos respectivos processos de pagamento antecipado;
8.2.3. oriente as empresas estaduais de trens urbanos, pára que não efetuem troca ou retirada
predatória de equipamentos em trens já inventariados para entrega à CBTU, dentro dos contratos de
recuperação e modernização, gerando atrasos nos serviços e aumento de custos;
8.3.dar ciência desta decisão ao interessado;
8.4.retirar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos;
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - 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, Valmir Campeio e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Z r.
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HOMERO SANTOS
Presidente
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GRUPO I - CLASSE VII- Plenário
TC-010.113/95-9 (Sigiloso c/ 1 volume)
Natureza: Denúncia
Interessado: Identidade preservada ( art. 55, § 1 0 , da Lei n°
8.443/92 c/c art. 35, § 4 0 , II, da Resolução TCU n° 77/96)
Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Apensos : TC-009.116/95-8, TC-018.060/95-1 e TC-001.219/98-7
Ementa: Conhecer da Denúncia para considerá-la improcedente,
visto que nos autos não restaram comprovadas as irregularidades
representadas. Cancelamento do sigilo. Ciência ao interessado e ao
Exmo. Procurador-Geral da República. Arquivar os autos.

Trata-se de Denúncia contra irregularidades diversas praticadas pela Diretoria da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Consta também às fls. 4/6 denúncia anônima baseada em
notícias veiculadas pelo Jornal Correio Brasiliense, em junho de 1995, acerca de viagens que o VicePresidente, Egydio Bianchi, costumava realizar às sextas-feiras para São Paulo, às custas da ECT,
"ficando o hotel aberto, e a empresa pagando pelo sábado e domingo, sem que esteja sendo utilizado".
A instrução de fls. 262/267 da 9a SECEX, após examinar os esclarecimentos obtidos junto à
Presidência da ECT, considerou que os elementos aduzidos pela Entidade foram suficientes para elidir as
questões suscitadas nos autos, exceto quanto à situação da funcionária Maria Núbia Barbosa Bonfim, por
constar indícios de acumulação remunerada de cargo público, vedada pelo art. 37, incisos XVI e XVII da
Constituição Federal, razão por que ofereceu proposta preliminar de diligência à ECT, no sentido de obter
informações em relação à possível acumulação remunerada de cargos da funcionária citada, bem assim a
comprovação de seu comparecimento regular naquela empresa.
Por seu turno, o Diretor da 2' Divisão Técnica elaborou o parecer de fls. 276/278, onde teceu,
em suma, as seguintes considerações, cuja conclusão é endossada pelo Titular da 9' SECEX:

•

A questão que o analista considerou pendente de esclarecimentos consta também como parte do
4.
item da denúncia que trata de: "Pagamento de salários a ex-dirigentes da ECT, com todas as vantagens,
como: serviços médicos, vales-alimentação e cesta básica, sem que eles estejam obrigados sequer a
comparecer no local de trabalho; "
A respeito da mencionada denúncia sobressaem dos autos que os ex-dirigentes da ECT José
Carlos Rocha Lima, exonerado do cargo de Presidente em 28/09/93, e Roberto Garcia Salmeron,
exonerado da Vice-presidência em 12/02/95, recebiam salários na última referência e todos os benefícios,
mas não compareciam à empresa desde fevereiro/95.
Atendendo diligência desta Secretaria, a ECT, por intermédio de seu Presidente à época,
informou à fl. 15 destes autos que o Sr. José Carlos Rocha Lima teve seu contrato de trabalho suspenso,
sem remuneração, no período de 01/11/93 a 31/03/95 e que a partir de 01/04/95 o mesmo foi designado,
como consultor, para atuar, com exclusividade, junto ao Congresso Nacional, no acompanhamento das
matérias que tramitam naquela Casa e que se relacionem direta ou indiretamente com as atividades da
ECT, passando a receber salários e vantagens. Na mesma situação, junto ao Congresso Nacional, se
encontrava, a partir de 01/03/95, o Sr. Roberto Garcia Salmeron.
Documentos mais recentes juntados aos autos por solicitação verbal desta Secretaria dão conta
de que a situação relatada no parágrafo anterior, ou seja, o " acompanhamento das matérias de interess j
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da ECT em trâmite junto ao Congresso Nacional" teria cessado em 22/11/95, tendo sido revogadas as
portarias que atribuíram tal tarefa aos ex-dirigentes (fls. 262/270).
O documento juntado às fls. 268 dá conta de que a ECT, atendendo solicitação do Presidente do
Senado Federal, estaria adotando providências junto ao Ministério das Comunicações no sentido de ceder
àquela Casa do Congresso Nacional o Sr. Roberto Garcia Salmeron. Quanto ao Sr. José Carlos Rocha
Lima, há informações de que o mesmo retornou às suas atividades de engenheiro do quadro daquela
empresa onde permaneceu até 30/04/96 e que a partir de 01/05/96 teve, novamente, suspenso o seu
contrato de trabalho até 30/04/98 (fls. 275).
Consta ainda da denúncia que o ex-dirigente Joel Marciano Rauber, exonerado do cargo de
•
Presidente em 14/03/90, encontrava-se na mesma situação dos ex-administradores retrocitados e que os
senhores Laumar Melo Vasconcelos, exonerado da Presidência em 03/08/88, e José Pereira Santos,
Diretores Administrativos da ECT até 03/08/88, desde 1989 só compareciam à empresa para receber seus
contra-cheques.
Em esclarecimento, a ECT informou que o Sr. Joel Marciano Rauber exerceu o cargo de
•
Secretário Nacional de Comunicações do extinto MINFRA, no período de 15/03/90 a 14/04/92 e que a
partir de 01/09/92 até 31/08/96 teve seu contrato de trabalho suspenso, sem remuneração. Quanto aos
senhores Laumar Melo Vasconcelos e José Pereira Santos, há informação de que os mesmos, desde a
exoneração em 03/08/88, estiveram ora cedidos ao Ministério das Comunicações, ora ao INSS ou em
exercício na própria empresa e que atualmente se encontram cedidos ao Senado Federal.
Quanto à Sr Maria Núbia Barbosa Bonfim que, segundo o denunciante exercia
11
cumulativamente os cargos de Vice-Reitora da Fundação Universidade do Maranhão e de consultora
junto à ECT, o então dirigente daquela estatal informou, por intermédio do expediente de 31/08/95 (fls.
13/17), que a mesma é servidora do Ministério da Educação e dos Desportos requisitada para ocupar
Função de Confiança, nos termos do Decreto n° 925, de 10 de setembro de 1993 e de conformidade com o
art. 8° do Regulamento de Pessoal da ECT.
Constatamos, porém, mediante consulta via SIAPE, que a referida senhora recebe proventos
como funcionária aposentada da Universidade do Maranhão a partir de mês de dezembro de 1994 até os
dias atuais.
Consta ainda dos autos (fls. 37/38-vol. I), que a senhora Núbia Bonfim recebeu remuneração da
ECT, a título de Gratificação de Função, como funcionária requisitada para exercer a função de
Consultora, no período de março de 1994 a agosto de 1995 e que esse procedimento estava respaldado no
+IP Decreto n° 925/93 e no art. 8° do Regulamento de Pessoal da ECT. Registre-se também que documentos
recentemente juntados aos autos, às fls. 272/273, dão conta de que a referida servidora retornou aos
quadros do Ministério da Educação e do Desporto a partir de 28 de setembro de 1995.
Assim, a acumulação remunerada de cargo público pela funcionária MARIA NUBIA
BARBOSA BONFIM, parece ocorrer no âmbito da Universidade e do Ministério da Educação e do
Desporto, uma vez que a referida servidora percebe proventos pela Universidade e vencimentos pelo
Ministério. Entretanto, verifica-se das informações extraídas do SIAPE (fls. 273/274) que a mesma
aposentou-se no cargo de professora, já no Ministério, a servidora ocupa o cargo de Técnico em Assuntos
Educacionais. Portanto, a situação que ora se examina parece-nos enquadrar perfeitamente na exceção
contida na alínea "b" do inciso XVI do referido art. 37 da Lei Maior, verbis:
"XV/

-

é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

a)
h) a de um cargo de professor com outro técnico ou cientifico" .

CONCLUSÃO
Ante o exposto, e considerando que as denúncias de que tratam os presentes autos mostraram-se
improcedentes ou que a ECT adotou medidas necessárias à correção das falhas, dissentimos em parte das
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conclusões de fls. 267 para propor que os presentes autos sejam arquivados, dando-se conhecimento da
decisão ao autor da denúncia e ao Procurador-Geral da República, em atenção à solicitação de Sua
Excelência mediante oficio de 23/11/95 (TC 018.060/95-1)."
O Ministério Público, em atenção à solicitação de audiência do então Relator do feito, destacou
em sua manifestação de mérito a questão envolvendo as viagens do então Vice-Presidente da ECT,
Egydio Bianchi, e concluiu seu parecer nos seguintes termos:
"(...)A norma interna DEL 057/88 (fl. 137), indicada pela ECT como regulamentadora das
viagens a serviço, não define com precisão qual o período de tempo antes do horário previsto para
partida deve ser considerado para efeito de hora de afastamento, o mesmo ocorrendo quanto à hora de
retorno. Considerando que a viagem demanda tempo para transporte, check in, espera por bagagem etc,
podemos afirmar que a entidade cumpriu corretamente sua norma no que se refere ao número de diárias
concedidas ao Vice-Presidente e ao Diretor Técnico, indicadas nos quadros demonstrativos de fls. 89 e
90.
Além disso, de concreto, verificou-se que o Sr. José Luiz Valentini realizou quatro viagens a
São Paulo, no período de fevereiro a agosto de 1995, partindo na noite de sexta-feira. Por outro lado,
não consta dos autos qualquer comprovação acerca de despesas com diárias em hotel nos períodos em
que esse Diretor esteve em viagem.
Dessa forma, considerando as justificativas de fls. 264 (itens 22/25), perfilhamos as conclusões
da unidade técnica quanto a essa e às demais questões abordadas nos autos".
É o Relatório.
VOTO

•

Importa de início assinalar que passei a atuar como Relator do presente processo em razão de
sorteio decorrente de afastamento legal do então Relator, eminente Ministro Fernando Gonçalves.
Cumpre ainda registrar que a denúncia sob exame merece ser conhecida pelo Tribunal,
porquanto preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 212 e 213 do Regimento Interno
do TCU.
Quanto ao mérito, tendo em vista que não restaram comprovadas as denúncias de que tratam os
presentes autos ou que a ECT adotou medidas necessárias à correção das falhas, entendo ser pertinente e
adequada a proposição de mérito alvitrada pelo Diretor da 2 DT da 9" SECEX, acompanhada pelo Titular
daquela Secretaria de Controle Externo e pelo d. Representante do Ministério Público, valendo, tãosomente registrar que a solicitação advinda da Procuradoria-Geral da República (TC-018.060/95-1) já foi
atendida conforme os termos da Decisão n° 291/98 — Tribunal de Contas da União — Plenário,
oportunidade em que, dentre outras medidas, determinou-se o envio de cópia da Decisão a ser tomada
nestes autos àquela d. Instituição Pública.
Assim, ante todo o acima exposto, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à
apreciação deste Plenário.
TCU , Sala das Sessões,

VALM1R C7MPEL°0
Ministro-Relator
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/98-TCU-Plenário

Processo n° TC-010.113/95-9 (Sigiloso c/ 1 volume); Apensos: TC's-009.116/95-8, 018.060/95-1 e
TC-001.219/98-7
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: Identidade preservada ( art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92 c/c art. 35, § 4 0 , II, da Resolução
TCU n° 77/96)
Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: Procurador, Dr. Marinus Eduardo de Vries Marsico
Unidade Técnica: 9a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE, com fundamento nos
arts. 53 e 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92 c/c os arts. 212 e 213 do Regimento Interno do TCU:
8.1 - conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, porquanto as
irregularidades arroladas nos autos restaram não comprovadas;
8.2 - retirar a chancela de "sigiloso" aposta aos autos;
8.3 - encaminhar ao denunciante e ao Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral da República cópia desta
Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam;
8.4 - arquivar o presente processo.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
1.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila
Álvares da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin,
Valmir Campelo (Relator) e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

VALMIR C MPELO
Ministro-Relator
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GRUPO I - CLASSE VII- Plenário
TC-003.031/97-7 (Sigiloso c/ 3 volumes)
Natureza: Denúncia
Interessado: Identidade preservada ( art. 55, § 1 0 , da Lei n° 8.443/92
c/c art. 35, § 4 0 , II, da Resolução TCU n° 77/96)
Entidade: Escola Agrotécnica Federal de Concórdia/SC
Ementa: Conhecer da Denúncia para considerá-la improcedente, tendo
em vista não ter sido comprovada a ocorrência das irregularidades
arroladas nos autos. Cancelamento do sigilo. Ciência ao interessado.
Juntada dos autos às contas da Entidade.
•

il■

Trata-se de Denúncia acerca de possíveis irregularidades praticadas no âmbito da Escola Agrotécnica
Federal de Concórdia/SC no tocante à aplicação de recursos oriundos da comercialização de produtos e da
cobrança de matrícula de alunos.
Realizada inspeção com vistas a verificar a veracidade dos fatos denunciados, a equipe da SECEX/SC
elaborou o Relatório de fls. 90/93 contendo as seguintes conclusões:
"3.1 Dos fatos denunciados, não restou configurada a ocorrência de atos irregulares quanto à aquisição de
materiais promocionais da Escola, bem como no que trata da concessão de diárias à servidora licenciada.
3.2 Quanto ao possível uso irregular de recursos diretamente arrecadados pela Escola, apurou-se que não
há controle adequado quanto às receitas dos excedentes de produção comercializados, fato que pode
favorecer a ocorrência de erros ou desvios.
3.3 No que tange aos ingressos decorrentes de taxas pagas pelos alunos, os documentos fornecidos pela
área financeira não foram suficientes para se formar juízo quanto à regularidade ou não das transações.
3.4 A vista do exposto, propomos seja realizada diligência preliminar, solicitando à Escola Agrotécnica
Federal de Concórdia que forneça demonstrativo relativo aos exercícios de 1996 e 1997, das taxas
cobradas a título de alimentação e inscrição no exame de seleção, e seu respectivo ingresso na conta
corrente do Banco do Brasil, bem como dos registros contábeis daí decorrentes."
Após o atendimento das diligências promovidas pela SECEX/SC junto à Escola Agrotécnica Federal
de Concórdia (fls. 98,101 e 103), a instrução de fls. 104/105, da lavra do AFCE Carlos Alberto Lellis, com a
qual está de acordo o Secretário de Controle Externo Substituto, consigna, no essencial, que:
"3. Analisando os documentos apresentados, constata-se a consistência dos mesmos no que refere às
receitas oriundas das taxas pagas pelos alunos, enquanto que os esclarecimentos sobre os ingressos
oriundos da comercialização dos produtos excedentes demonstram que a Escola adotou, a partir de junho
de 1997, medidas corretivas no sentido de viabilizar o controle e a administração da produção, sanando
assim as falhas apontadas no Relatório de Auditoria.
No que concerne à confecção de calendários com a empresa Equiplan-Gráfica e Editora Ltda, no
valor de 250,00, que o Denunciante afirma terem sido pagos por intermédio do suposto "caixa 2" da
Escola, o Diretor informou que os mesmos foram pagos pelos próprios servidores e alunos, pelo valor de
custo da confecção.
Quanto aos repasses efetuados à cooperativa dos alunos da Escola, em percentual de 6% sobre o valor
dos produtos comercializados no Posto de Vendas, o Diretor encaminhou cópia do convênio e do contrato
celebrados em junho de 1996.
As cláusulas dos instrumentos firmados evidenciam o caráter pedagógico das atividades, que buscam
incutir nos educandos noções e práticas do cooperativismo, além do aprendizado acerca da composição d
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custos e formação de preços dos produtos agrícolas, conforme informações prestadas por ocasião da
inspeção, cabendo ressaltar que os recursos auferidos com o repasse feito pela Escola devem ser aplicados
exclusivamente nas atividades da própria cooperativa.
Após proceder-se a análise das justificativas e documentos apresentados pelo Responsável, bem como
tomando por base as observações feitas por ocasião da inspeção, entendemos não ter ficado configurada a
prática de ilícitos por parte da Direção da Escola Agrotécnica Federal de Concórdia.
As falhas detectadas no controle da produção e da comercialização dos excedentes foram corrigidas
mediante a adoção de controles mais eficientes, incluindo a emissão de notas de produção, de entrega e de
venda a consumidor, além de desenvolvimento de software para registro do destino e da produção, a ser
implantado a partir de outubro/97, valendo destacar, ainda, a designação de servidor específico para
viabilizar os controles.
A vista do exposto, somos de opinião que os autos sejam submetidos ao Exm° Ministro-Relator(...),
propondo que a presente denúncia seja conhecida, para, no mérito, negar-lhe provimento, tendo em vista
não ter sido comprovada a ocorrência das irregularidades apontadas, sem prejuízo de que seja determinado
ao Controle Interno que verifique, por ocasião do exame das contas de 1997, a efetividade das
providências adotadas pela Escola, fazendo constar, no Relatório de Gestão, item específico sobre o
assunto."
É o Relatório
VOTO
Cumpre de início assinalar que a denúncia sob exame preenche os requisitos de admissibilidade
4.
previstos nos arts. 212 e 213 do Regimento Interno do TCU, devendo, portanto, nessa condição, ser
conhecida pelo Tribunal.
No mérito, ante o que se apurou nos autos, parece-me pertinente e adequada a proposta alvitrada pela
6.
SECEX/SC, uma vez que não restaram comprovados os fatos arrolados na denúncia de que trata o presente
processo. Deve, todavia, ser registrado que, em observância ao mandamento contido no art. 2°, caput, da
IN/TCU n° 006/94, de 08.06.94, a Prestação de Contas da Escola Agrotécnica Federal de Concórdia/SC,
exercício de 1997, encontra-se atualmente na SECEX/SC, em fase de instrução de mérito com vistas ao
julgamento deste Tribunal, o que torna, portanto, prejudicada a determinação sugerida pela Unidade Técnica
no sentido de determinar ao Controle Interno que verifique, por ocasião do exame das contas de 1997, a
efetividade das providências adotadas pela Escola, fazendo constar, no Relatório de Gestão, item específico
sobre o assunto.
Assim, na mesma linha do parecer da Unidade Técnica e observando-se a ressalva supra,Voto por que
o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
TCU , Sala das Sessões,

VAL IR C MPELO
Ministro-Relator
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DECISÃO N° 548 /98-TCU-Plenário
Processo n° TC-003.031/97-7 (Sigiloso)
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: Identidade preservada ( art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92 c/c art. 35, § 4 0 , II, da Resolução TCU
n° 77/96)
Entidade: Escola Agrotécnica Federal de Concórdia/SC
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/SC
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE, com fundamento nos arts.
53 e 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92 c/c os arts. 212 e 213 do Regimento Interno do TCU:
8.1 - conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, tendo em vista não ter
sido comprovada a ocorrência das irregularidades apontadas nos autos;
8.2 - encaminhar ao denunciante cópia desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam;
8.3 - retirar a chancela de "sigiloso" aposta aos autos;
8.4 - determinar a juntada do presente processo às contas da Escola Agrotécnica Federal de
Concórdia/SC, exercício de 1997, para exame em conjunto e confronto.
Ata n° 32/98 - Plenário.
Data da Sessão: 12/08/1998 - Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
1.1. Ministros presentes: Homero dos Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Carlos Átila Álvares
da Silva, Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir
Campelo (Relator) e os Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

HOMERO SANTOS
Presidente

(
c)
VALMIR CA PELO
Ministro-Relator
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