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ATA N° 34, DE 19 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, Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e Valmir Campelo, dos Ministros-Substitutos
Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler, bem como do Procurador-Geral, Dr. Walton Alencar
Rodrigues, o Presidente, Ministro Homero dos Santos, declarou aberta a Sessão Ordinária do Plenário, às
quinze horas e quinze minutos, havendo registrado as ausências dos Ministros Carlos Átila Álvares da
Silva, 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).
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DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE ATA
O Tribunal Pleno aprovou a Ata n° 32, da Sessão Ordinária realizada em 12 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) VISITA DE TRABALHO AO ESTADO DO CEARÁ

•

f*

"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Comunico ao Plenário que nos dias 13 e 14 de agosto corrente estive, na companhia dos
Ministros Adhemar Paladini Ghisi, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin e Valmir Campelo,
dos Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler e do Procurador-Geral, Dr.
Walton Alencar Rodrigues, em visita de trabalho ao Estado do Ceará, atendendo a convite da INFRAERO
e do Governo do Estado do Ceará.
No dia 13, pela manhã, fomos recepcionados no Aeroporto Internacional Pinto Martins, de
Fortaleza, pelo Exm° Sr. Brigadeiro Lélio Viana Lobo, Ministro de Estado da Aeronáutica, pelo
Brigadeiro Eduardo Bogalho Pettengill, Presidente da INFRAERO, pelo Major-Brigadeiro-do-Ar Astor
Nina de Carvalho Neto, Comandante do II Comando Aéreo Regional, com sede em Recife-PE, pelo
Coronel Franco de Souza, Comandante da Base Aérea de Fortaleza, pelo Brigadeiro João Alcides do
Nascimento, Diretor de Economia e Finanças da INFRAERO, pelo Coronel Norberto de Castro Brum,
Assessor da Presidência da INFRAERO, pelo Dr. Nelson Borges, Diretor de Administração da
INFRAERO e pelo Dr. José Wellington Moura, Superintendente da INFRAERO no Estado do Ceará.
Seguiu-se palestra do Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Lélio Lobo, que discorreu sobre
a ação bivalente do Ministério da Aeronáutica, em suas vertentes militar e civil, suas atribuições e
competências, dando enfoque para a Aviação Civil.
Dando seguimento, o Presidente da INFRAERO, Brigadeiro Eduardo Bogalho Pettengill
discorreu sobre a atuação da INFRAERO e sobre todas as etapas da construção do Aeroporto
Internacional Pinto Martins, de Fortaleza, o 3° Aeroporto "inteligente" do Brasil. A seguir, visitamos
todas as instalações e dependências desse Aeroporto.
Segundo informado, as novas instalações do terminal de passageiros têm 27.000 m 2 e a
capacidade para atender 3 milhões de passageiros/ano. Totalmente climatizado, o terminal possui 31
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pontos de "Check-in", 8 portões de embarque, sendo 1 para aeronaves em estacionamento remoto, e 7
pontes de embarque. Suas funções e serviços são totalmente informatizados e automatizados, dentro do
conceito de "aeroporto inteligente". O pátio de manobras tem 133.000 m 2 e pode acomodar,
simultaneamente, 16 aeronaves, em 9 posições remotas e nas pontes de embarque, além de ser capaz de
receber qualquer tipo de avião de passageiros, inclusive os megaj atos previstos para entrar em operação
no começo do próximo século.
Nesse mesmo dia, à tarde, assistimos palestra do Coronel Franco de Souza, Comandante da
Base Aérea de Fortaleza, que falou sobre as atividades desenvolvidas naquela Base, seguindo-se visita às
suas instalações.
À noite, a nossa comitiva foi recepcionada pelo Governador do Estado do Ceará, Dr. Tasso
Jereissatti.
No dia seguinte, fomos visitar o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, nos
Municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, obra do Governo do Estado do Ceará, com o apoio
do Governo Federal — Programa Brasil em Ação.
Ouvimos palestras do Secretário dos Transportes, Energia, Comércio e Obras do Governo
do Estado do Ceará, Dr. Francisco de Queiroz Maia Júnior, que falou sobre a ação de sua Secretaria no
âmbito daquele Estado, e de seu Subsecretário, Dr. Luiz Eduardo Barbosa de Moraes, que discorreu
especificamente sobre o Complexo Industrial e Portuário de Pecém.
O Porto de Pecém enquadra-se no conceito moderno de "porto-indústria", do tipo "offshore", ou seja, afastado da praia, provendo facilidades portuária eficientes e de baixo custo, com vasta
zona industrial integrada e acessos rodos-ferroviários livres, independentes de confinamentos provocados
pelos centros urbanos. Consta de uma ponte de acesso, partindo da praia com 2.160 metros de
comprimento, com pista dupla de rolamento, passeios para pedestres e apoios laterais para correias
transportadoras de minérios e para tubulações de derivados de petróleo. O pier n° 1 terá uma plataforma
com 350 metros de comprimento e 45 metros de largura e será destinado à movimentação de produtos
siderúrgicos e carga geral, sendo o pier n° 2 reservado para granéis líquidos (derivados de petróleo). Os
pieres serão protegidos por quebra-mar em forma de "L", que terá o comprimento de 1.770 metros e
previsão de utilização na sua construção de 2,2 milhões de metros cúbicos de blocos de rocha.
Já estão em fase de projetos a construção de uma refinaria de petróleo e de uma
siderúrgica.
Estas duas obras que visitamos no Estado do Ceará demostram a grandeza e a eficiência da
engenharia nacional.
Nesse mesmo dia, à tarde, assinei Acordo de Cooperação Técnica com Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado do Ceará, em solenidade realizada no Plenário daquela Corte de Contas, à qual
compareceram os Conselheiros Airton Maia (Presidente), Eufrasino Neto (Vice-Presidente), Antonio
Tavares, Marcelo Feitosa e Artur Silva e a De Leilyanne Brandão Feitosa, Procuradora-Chefe do
Ministério Público junto aquele Tribunal.
Integraram também a nossa comitiva o Dr. Antonio José Ferreira da Trindade, SecretárioGeral da Administração, o Dr. Eugênio Lisboa Vilar de Melo, Secretário-Geral das Sessões, a Dr' Olga
Emília Monte Barroso, Secretária da Presidência, o Dr. Jorge Pereira de Macedo, Secretário da 9' SECEX
e o Dr. Paulo Nogueira de Medeiros, Secretário de Controle Externo no Estado do Ceará, a quem também
agradecemos, na sua pessoa, toda a hospitalidade, companhia e assessoramento que nos deu, juntamente
com os demais dirigentes daquela Unidade Técnica.
Quero registrar os agradecimentos desta Presidência e de sua comitiva ao Exm° Sr. Minstro
da Aeronáutica, Brigadeiro Lélio Lobo, à INFRAERO e a sua Diretoria, na pessoa de seu Presidente,
Brigadeiro Eduardo Bogalho Pettengill, ao Governador do Estado do Ceará, Dr. Tasso Jereissatti, ao
Secretário dos Transportes, Energia, Comércio e Obras, Dr. Francisco de Queiroz Maia Júnior e à Dr'
Anya Ribeiro, Secretária de Turismo do Estado do Ceará, bem como aos Subsecretários Luiz Eduardo
Barbosa de Moraes e Marcos Pompeu, pela maneira gentil, carinhosa e hospitaleira com que nos
receberam."
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2) VISITA DE TRABALHO AO ESTADO DO PARANÁ
"Senhores Ministros,
Senhor Procurador-Geral,
Comunico a V. Exas, que nos dias 17 e 18 de agosto em curso estive na cidade de CuritibaPR, acompanhado do Sr. Ministro Humberto Guimarães Souto, com a finalidade de cumprir agenda de
trabalho do interesse do Tribunal.
Inicialmente, no dia 17, contando com a assessoria do Sr. Secretário-Geral de
Administração, Dr. Antonio José Ferreira da Trindade, e do Sr. Secretário de Engenharia e Serviço
Gerais, Dr. Mário Fabris Riccó, vistoriamos as obras de ampliação, reforma e adaptação da sede da
Secretaria de Controle Externo naquele Estado, oportunidade em que nos reunimos com os proprietários e
técnicos da empresa responsável pela execução da referida obra, com a finalidade de avaliar e acelerar o
cronograma de execução dos trabalhos.
Após isso, realizamos reunião de trabalho com os Srs. Dirigentes e servidores da SECEXPR, ocasião em que discutimos importantes assuntos relacionados com as atividades a cargo daquela
Representação, colhendo sugestões que objetivam a melhoria do desempenho do Tribunal naquele
Estado.
No dia seguinte, celebramos com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná Acordo de
Cooperação que estabelece formas de atuação conjunta no campo da fiscalização do emprego dos
recursos federais repassados aos municípios paranaenses.
Ao ato de celebração do Acordo compareceram, além do Sr. Presidente do TCE-PR,
Conselheiro Artagão de Matos Leão, o Ministro Humberto Souto, o Deputado Paulo Bernardo,
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, os Conselheiros do TCEPR, João Féder, João Cândido Ferreira da Cunha Pereira, Rafael Iatauro, Nestor Baptista, Quielse
Crisóstomo da Silva e Henrique Naigeboren, o Procurador-Geral junto ao Tribunal de Contas do Paraná,
Lauri Caetano da Silva, os Auditores Roberto Macedo Guimarães e Marins Alves de Camargo, o
Secretário-Geral de Administração do TCU, Antônio José Ferreira da Trindade, a Sr' Secretária da
SECEX-PR, Nazaré do Socorro Gonçalves do Rosário Zuardi, o Secretário de Engenharia e Serviços
Gerais deste Tribunal, Mário Fabris Riccó, o Assessor desta Presidência, Euler Baltar Lima, o DiretorGeral do TCE-PR, Francisco Borsari Neto, além de outros dirigentes e servidores de ambas as Casas
convenentes.
Secretária da
Nesta oportunidade, quero consignar os meus melhores agradecimentos à
SECEX-PR, bem como aos demais dirigentes e servidores daquela Representação pela distinta acolhida
que nos dispensaram e à comitiva que nos acompanhou."
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SORTEIO ELETRÔNICO DE RELATOR DE PROCESSOS
De acordo com o artigo 2° da Resolução n° 064/96, o Presidente, Ministro Homero dos
Santos, realizou, nesta data, sorteio eletrônico dos seguintes processos:
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DO PLENÁRIO
Processo: TC-029.464/83-8
Interessado: Guilhermina Maria Pinto Sette e outras
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-577.799/86-0
Interessado: Diva Agner
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96

o

brf•>'(5
tr-

cg.Meuá"

Sectelátla do

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

4

Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-011.269/89-8
Interessado: Maria de Lourdes de Oliveira Pupo e outra
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
Processo: TC-018.566/90-1
Interessado: Emanuelle Veras Brandão
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-005.409/91-8
Interessado: Alberto Luiz Krichanã da Silva
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-279.148/91-7
Interessado: Prefeitura Municipal de João Dourado - BA
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro HUMBERTO SOUTO
Processo: TC-008.551/92-8
Interessado: Gumercinda Gonzales Vieira e Elizabeth Gonzales Vieira Estevam
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
Processo: TC-021.859/92-2
Interessado: Mário Saladini
Motivo do Sorteio: Processo Remanescente - Art. 1, par. único da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-007.299/94-0
Interessado: Instituto de Colonização e Reforma Agraria
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
Processo: TC-004.860/95-0
Interessado: TELEBRAS
Motivo do Sorteio: Impedimento ou suspeição - art. 49 do R.I.
Assunto: Auditoria e inspeção
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
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Processo: TC-700.199/95-0
Interessado: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas - SP
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Acórdão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
Processo: TC-001.161/96-2
Interessado: Deputado Augusto Carvalho
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro MARCOS VILAÇA
Processo: TC-450.368/96-3
Interessado: Banco do Brasil S.A.
Motivo do Sorteio: Recurso de Divergência - Art. 234 do RI - Art 14 da Res. 64/96
Assunto: Recurso e pedido de reexarne
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-200.168/97-5
Interessado: Fundação Legião Brasileira de Assistência - LBA
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro ADHEMAR GHISI
Processo: TC-275.369/97-8
Interessado: Prefeitura Municipal de Jaguaruana - CE
Motivo do Sorteio: Recurso de Revisão ao Plenário contra Acórdão
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor JOSÉ ANTONIO B. DE MACEDO
Processo: TC-725.038/97-7
Interessado: Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins - CRC/TO
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Decisão)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
Processo: TC-000.852/98-8
Interessado: Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Consulta
Relator Sorteado: Ministro VALMIR CAMPELO
SORTEIO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AOS MINISTROS INTEGRANTES
DO PLENÁRIO
Processo: TC-014.015/96-0
Interessado: SAUDI
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo - Art. 13 da Res. 64/96
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro IRAM SARAIVA
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Processo: TC-003.893/98-7
Interessado: Maria José Souza dos Santos
Motivo do Sorteio: Processo Administrativo Art. 94, inciso XXX, R.I.
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
SORTEIO DE RELATOR DE PROCESSO - AUDITORES
Processo: TC-349.095/93-0
Interessado: Prefeitura Municipal de Augustinópolis - TO
Motivo do Sorteio: Processo urgente de Auditor - Art. 20 da Res. 64/96
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor LINCOLN M. DA ROCHA
SORTEIO DE PROCESSO AOS MINISTROS INTEGRANTES DA

ia

CÂMARA

Processo: TC-450.315/91-6
Interessado: Jandira Oliveira de Aragão
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Decisão)
Assunto: Outros assuntos
Relator Sorteado: Ministro CARLOS ÁTILA
SORTEIO DE PROCESSOS AOS MINISTROS INTEGRANTES DA 2a CÂMARA
Processo: TC-012.411/93-0
Interessado: Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
Motivo do Sorteio: Recurso de Reconsideração (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Auditor BENJAMIN ZYMLER
Processo: TC-300.218/96-6
Interessado: Conselho Regional de Contabilidade no Espirito Santo - CRC/ES
Motivo do Sorteio: Pedido de Reexame (Deliberação em relação)
Assunto: Recurso e pedido de reexame
Relator Sorteado: Ministro BENTO BUGARIN
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA EM FACE DE PEDIDO DE VISTA
Ao dar prosseguimento de votação suspensa, nos termos do § 3 0 do artigo 56 do Regimento
Interno, do processo n° 005.092/93-0 (v. Ata n° 23/98), referente a Tomada de Contas Especial da
Telecomunicações de Santa Catarina S.A. - TELESC, o Presidente, Ministro Homero dos Santos,
concedeu a palavra ao Revisor, Ministro-Substituto Benjamin Zymler, havendo o Plenário aprovado, por
maioria, o Acórdão n° 116/98, tendo sido voto vencido, o Ministro Adhemar Paladini Ghisi e o Relator,
Ministro Valmir Campeio (v. em Anexo I a esta Ata, o Acórdão n° 116, bem como os inteiros teores do
Relatório, Voto e do Acórdão não acolhido emitido pelo Relator, Ministro Valmir Campeio, do Voto
proferido pelo Revisor, Ministro-Substituto Benjamin Zymler e da Declaração de Voto apresentada pelo
Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha). '
Na oportunidade foi rejeitada a preliminar levantada pelo Ministro-Substituto Lincoln
Magalhães no sentido de que uma vez privatizada a empresa, os processos referentes a ela, não mais
seriam objeto de apreciação por parte deste Tribunal.
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PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
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Passou-se, em seguida, à apreciação dos processos incluídos na Pauta n° 31, organizada
em 13 de agosto corrente, havendo o Tribunal Pleno proferido as Decisões de n°s 549 a 562, e aprovado
os Acórdãos nos 117 a 118 , que se inserem no Anexo II desta Ata, acompanhadas dos correspondentes
Relatórios e Votos, bem como de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento Interno, artigos 19, 20,
31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7 0 e 91, 80, incisos V e VI, 84 a 87 e 89):
a)Procs. nos 017.526/91-4, 224.024/94-9 e 275.024/97-0, relatados pelo Ministro Adhemar
Paladini Ghisi;
Procs. n's 014.694/96-4, 012.881/97-0 e 476.249/97-0, relatados pelo Ministro
Humberto Guimarães Souto;
Procs. n's 010.612/97-1, 001.198/98-0, 001.790/98-6 e 005.072/98-0, relatados pelo
Ministro Bento José Bugarin;
Procs. nos 009.605/92-4 e 000.701/97-1, relatados pelo Ministro Valmir Campeio;
Procs. n's 017.750/96-2 e 003.597/98-9, relatados pelo Ministro-Substituto Lincoln
Magalhães da Rocha.
A requerimento dos respectivos Relatores, deferidos pela Presidência, ad referendum do
Plenário, foram incluídos na supracitada Pauta, nos termos do § 9 0 do artigo 77, do Regimento Interno e
relatados nesta data, os processos: n° 015.391/97-3 (Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça) e n°
010.505/93-8 (Ministro-Substituto Benjamin Zymler).
PROCESSOS EXCLUÍDOS DE PAUTA
A requerimento dos respectivos Relatores, foram excluídos da Pauta n° 31/98 citada, nos
termos do artigo 78 do Regimento Interno, os seguintes processos:
n°s 425.134/89-0 e 425.089/91-6 (Ministro Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça);
n°s 013.699/97-0 (Ministro Humberto Guimarães Souto);
n°s 400.104/94-6 (Ministro Valmir Campeio).
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER RESERVADO

Faz parte desta Ata, em seu Anexo III, ante o disposto no Parágrafo único do artigo 66 do
• Regimento Interno, as Decisões n°s 563 e 565 a 567, acompanhadas dos correspondentes Relatórios e
Votos em que se fundamentaram, adotadas nos processos n's 005.173/98-1, 575.877/90-1, 013.225/97-9 e
013.477/95-1, respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado, realizada nesta
data.
ENCERRAMENTO
O Ministro Adhemar Paladini Ghisi, na Presidência, ao convocar Sessão Extraordinária de
Caráter Reservado para ser realizada a seguir -- deu por encerrada às dezessete horas, a Sessão
Ordinária, e, para constar eu, Elenir Teodoro Gonçalves dos Santos, Secretária do Plenário, lavrei e
subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente do Tribunal.
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ELEN1R TEODORO eiONÇALkda SANTOS
Secretária do Plenário
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Aprovada em 26 de agosto de 1 .........

HOMERO SANTOS
Presidente
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ANEXO I DA ATA N° 34, DE 19-08-1998
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROSSEGUIMENTO DE VOTAÇÃO SUSPENSA EM FACE DE PEDIDO DE VISTA
Inteiros teores do Relatório, Voto e do Acórdão não acolhido emitidos pelo Relator,
Ministro Valmir Campelo, do Voto proferido pelo Revisor, Ministro-Substituto Benjamin Zymler, da
Declaração de Voto apresentada pelo Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, e, ainda, do
Acórdão n° 116/98 proferido, por maioria, atinente à Tomada de Contas Especial da Telecomunicações de
Santa Catarina S.A — TELESC (Proc. n° 005.092/93-0).
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Tribunal de Contas da União

GRUPO II - CLASSE IV -Plenário
TC-005.092/93-0 c/ 05 Vols. anexos
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Telecomunicações de Santa Catarina S.A. - TELESC
Responsáveis: Douglas de Macedo de Mesquita; Sélgio Luís Sacenti;
Leon Schmiegelow; e Oadi João Pereira
Ementa: processo originário de Denúncia, conhecida em Sessão de
29.09.93 (Decisão n° 147/93), e transformada em Tomada de Contas
Especial, pela Decisão Plenária n 2 451/97. Rejeição das alegações de
defesa dos Srs. Leon Schmiegelow e Sélgio Luís Sacenti, mantendo-se
a responsabilidade solidária dos mesmos quanto aos atos questionados.
Contas regulares com ressalva e quitação aos quatro responsáveis
solidários, dispensando-os do recolhimento da parcela remanescente
do débito, ante o valor de pequena representação. Determinação de
juntada desta TCE às contas da entidade relativas ao exercício de
1992.
Trata-se de processo originário de Denúncia formulada pelo Sr. Deputado Federal Édison Andrino
acerca de irregularidades que teriam ocorrido na empresa de Telecomunicações de Santa Catarina S.A. durante
a gestão do Sr. Douglas de Macedo de Mesquita e no período imediatamente posterior ao seu afastamento
o cargo.
Após diligências preliminares efetivadas nos órgãos envolvidos, o Tribunal, em Sessão Plenária de
02
29.09.93, adotou a Decisão n 2 147/93, por intermédio da qual conheceu da mencionada Denúncia e
determinou uma série de providências, dentre as quais a realização de Inspeção Ordinária na TELESC para
verificação de inúmeras ocorrências.
De posse dos novos elementos juntados ao presente processo, que compõem os 04 (quatro) Volumes
anexos, incluindo-se a audiência-prévia dos responsáveis e outros documentos trazidos à colação pelo Sr.
Douglas Mesquita, ex-Presidente da TELESC, nas diversas oportunidades em que compareceu aos autos, a
Unidade Técnica competente reexaminou a matéria, conforme bem elaborada instrução de fls. 428 a 444.
O nobre Representante do Ministério Público, Dr. Paulo Soares Bugarin, também se manifestou mais
uma vez nos autos (fls. 455 a 456), sustentando judicioso Parecer concordando, em parte, com as proposições
da SECEX/SC.
Em Sessão Plenária de 30.07.97, esta Egrégia Corte, pela Decisão n 2 451/97, deliberou:
05.
"8.1 - transformar o presente processo em Tomada de Contas Especial com vistas à citação
solidária dos responsáveis, Srs. Douglas de Macedo de Mesquita, Sélgio Luís Sacenti, Leon Schmiegelow
Oadi João Pereira, nos termos do art. 12, inciso II, da Lei n 2 8.443/92 c/c o art. 153, inciso II, do
Regimento Interno do TCU, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem alegações de defesa ou
recolherem aos cofres da TELESC a quantia de Cr$ 18.974.600,00 (dezoito milhões, novecentos e setenta
quatro mil e seiscentos cruzeiros), monetariamente atualizada e acrescida dos juros, calculados na forma
legal;
8.2 - determinar à Fundação Roquette Pinto a observância das normas estabelecidas pelo Direito
Público, sempre que celebrar contratos que impliquem na utilização de seus bens patrimoniais por
particulares, a fim de que não se repita caso semelhante ao do Contrato n 2 038/92, referente ao Termo de
Contrato de Comodato, que estabeleceu o empréstimo gratuito de equipamentos da Fundação à TV
CARACOL;
8.3 - após o julgamento final deste processo, deverá ser promovida a sua juntada às contas da
TELESC, exercício de 1992 (TC-674.055/93-4), que foram sobrestadas em seu julgamento por
determinação da 2 Câmara deste Tribunal, em Sessão de 01.09.94 (Relação n 2 21/94, Ata n2 30/94)."
• Os responsáveis foram citados, solidariamente, por intermédio dos seguintes Oficios da SECEX-SC
06.
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datados de 15.08.97: n 2 534/97, Sr. Douglas de Macedo de Mesquita (fls. 480/483); n 2 535/97, Sr. Sélgio Luís
Sacenti (fls. 484/487); n 2 536/97, Sr. Leon Schmiegelow (fls. 488/491); e n 2 537/97, Sr. Oadi João Pereira
(fls. 492/495).
Em atendimento às citações acima relacionadas, os Srs. Douglas de Mesquita e Oadi Pereira
efetuaram o pagamento do débito, comprovando, pelos documentos de fls. 503 e 504, o recolhimento, em
02.09.97, da quantia de R$ 24.971,46 (vinte e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e seis
centavos), aos cofres da TELESC. A Analista verificou a ocorrência de um erro no cálculo dos juros, restando,
ainda, uma diferença a ser recolhida de R$ 152,85 (cento e cinqüenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).
Todavia, considerando o pequeno valor do débito remanescente, a mesma propôs que fosse dispensado o
referido recolhimento, até mesmo por economia processual.
Os outros dois responsáveis envolvidos, Srs. Leon Schmiegelow e Sélgio Luís Sacenti, após
conseguirem prorrogação do prazo fixado pelo Tribunal para apresentarem alegações de defesa,
protocolizaram a documentação consubstanciada no Vol. V anexo e nas fls. 507 a 535, centrando suas razões
em três pontos principais:
prescrição do débito;
cerceamento de defesa; e
mérito.
A informante ressaltou, de início, que a análise da tese da prescrição do débito levantada pelos dois
responsáveis supracitados era inoportuna, tendo em vista que o débito já havia sido efetuado.
No que tange ao cerceamento de defesa alegado, em razão de somente em 20.08.97 terem
sido cientificados de seu envolvimento nos autos, quando receberam os Oficios citatórios, a Analista registrou
que os reclamantes confiindiram o processo original de Denúncia contra o ex-Presidente da TELESC (autuado
em 06.04.93), com o presente, transformado em Tomada de Contas Especial, sendo extinto aquele e
inaugurado novo procedimento, a partir da Decisão n 2 451/97-Plenário, de 30.07.97.
Somente a partir daí é que os alegantes, caracterizados como responsáveis solidários, poderiam
aproveitar a oportunidade de recolher o débito ou apresentar alegações de defesa, tendo optado por esta
última, enquanto que os outros dois responsáveis tomaram a iniciativa de pagar a dívida. Assim, não cabe a
alegação de cerceamento de defesa.
Quanto à viagem para participar de Congresso nos EUA, paga com recursos da TELESC, sem
autorização da Telebrás e sem comprovação da existência de razões de interesse público, a Analista destacou
as justificativas dos responsáveis, a saber:
"- desconheciam, até o seu retorno, que era preciso autorização da Telebrás para a realização de
viagem ao exterior;
não lhes foi informada, previamente, a forma como deveria ser feita a prestação de contas do
adiantamento recebido;
quando do retorno, foi-lhes determinado que a prestação de contas fosse feita segundo roteiro
interno no País que cobrisse a despesa havida;
alertaram o Chefe de Gabinete da Presidência quanto à irregularidade, tendo aquele assumido
a responsabilidade pelo procedimento;
os responsáveis, como empregados, acataram a decisão do Gabinete;
foram notificados pelo Gabinete da Presidência quanto à necessidade de ser substituída a
prestação de contas, em virtude de inadequação detectada pela contabilidade da empresa;
assinaram nova prestação de contas preparada pelo Gabinete da Presidência;
- acreditaram que a primeira prestação de contas tivesse sido anulada."
Rebatendo tais alegações, a informante, dentre outras observações, afirmou que:
13.
"A documentação agora trazida aos autos (fls. 507 a 535 e Vol. V) demonstra mais uma vez a
posição de destaque que os dois responsáveis ocupavam na empresa, e, por conseqüência, que eram
sabedores do complexo ordenamento administrativo ali existente.
O conhecimento das regras administrativas já havia ficado patente no depoimento do Sr.
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Schmiegelow (fls. 174 - item 21 - Vol. III).
Não há dúvida quanto à existência do grupo de trabalho objetivando o desenvolvimento do projeto
de comunicação de imagem (...).
Ocorre que o grupo foi constituído somente após a viagem aos EUA (fls. 159 do Vol. III), em maio
de 1992 (fls. 4 e 120 do Volume III), não ficando caracterizada, desta forma, a existência de razões de
interesse público (...).
Em que pese a influência de subordinação, principalmente quando emanada da autoridade máxima
da empresa, esse argumento não é suficiente para isentá-los de responsabilidade no episódio (...)."
Assim, a Analista concluiu sua instrução manifestando-se pela rejeição das alegações de defesa desses
14.
dois responsáveis; pela aceitação do recolhimento efetuado pelos outros dois envolvidos como quitação do
débito; pela irregularidade das contas, dando-lhes quitação; e pela juntada dos autos às contas da TELESC
relativas ao exercício de 1992 (TC-674.055/93-4), como previsto no item 8.3 da Decisão n 2 451/97.
O Sr. Diretor da 3 2 DT, depois de concordar com o exame de mérito sustentado pela Analista,
15.
aduziu alguns comentários acerca da prescrição alegada pelos co-responsáveis, afirmando, de início, que o
simples recolhimento do débito não deve ser suficiente para que se deixasse de analisar a questão.
Citou diversas deliberações deste Tribunal, umas pela imprescritibilidade, outras pela aplicação do
prazo prescricional de 20 anos, enfatizando que o "o ordenamento jurídico pátrio parece repudiar, em nome
da segurança jurídica, a tese da imprescritibilidade ...", manifestando-se contrário à aplicação da prescrição
vintenária, por força do que dispõe o art. 177 c/c o art. 179 do Código Civil.
Entendeu ser um caso de lacuna da lei e invocou o § 5 2 do art. 37 da Constituição Federal, verbis:
"Art. 37
§ 5 2. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente,
servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento."
Prosseguindo em sua análise da matéria, o Sr. Diretor transcreveu ensinamentos de Hely Lopes
Meirelles e sustentou entendimento no sentido de que o direito de reclamar créditos contra a Fazenda Pública
prescrevem em 05 (cinco) anos, da mesma forma como são tratados os créditos tributários da União. E, mais,
manifestou sua discordância com a tese de que "... na falta de norma reguladora do caso, aplica-se a regra
geral contida no art. 177 do Código Civil."
Diante dessas ponderações, discordou das retrocitadas decisões desta Casa, propondo que fosse
excluída a responsabilidade dos Srs. Leon Schmiegelow e Sélgio Luís Sacenti, por ter-se operado a prescrição
administrativa, mas concordou com as demais proposições da informante.
O Sr. Secretário de Controle Externo manifestou-se de acordo com o Parecer do Diretor.
Solicitei audiência da douta Procuradoria, que sustentou judicioso Parecer (fls.549/550), da lavra
do então Procurador-Geral em exercício, Dr. Jatir Batista da Cunha.
O nobre Subprocurador-Geral procurou desenvolver o seu exame dos autos com ênfase também para
a questão referente à prescrição do débito suscitada pelos alegantes, tendo em vista que, conforme ressaltou,
os outros dois pontos (cerceamento de defesa e as razões de mérito), não poderiam prosperar, de acordo com
as informações consubstanciadas no presente processo e os pareceres unânimes nele contidos.
Assim, depois de registrar que não se aplicava ao caso o disposto no Decreto n 2 20.910, de
06.01.1932, invocado pela defesa, tendo-em vista que a citada norma legal diz respeito a dívidas passivas da
Fazenda Pública e na situação presente a entidade da Administração Pública representa o pólo ativo da
relação, o nobre Representante do Ministério Público passou a enfocar esse aspecto, isto é, a Administração
Pública na condição de pólo ativo dessa relação.
Dentro dessa linha de raciocínio sustentou o seguinte:
"Sob essa ótica, duas modalidades de pretensão do Estado hão de ser consideradas.
A primeira diz respeito à denominada responsabilidade civil decorrente do ato ilícito, qual seja
simplesmente o direito da entidade pública de ter ressarcido o prejuízo lhe causado pela prática do ato
ilícito.
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Nesse caso, anuimos ao posicionamento da instrução de que a extinção do débito é prejudicial
da análise da matéria concernente à prescrição. Mesmo porque a dívida eventualmente prescrita é típica
obrigação natural, não se podendo pleitear a repetição do que se pagou, nos precisos termos do artigo
970 do Código Civil.
A Segunda pretensão em tela é relativa à possibilidade do TCU de vir a aplicar aos responsáveis
a sanção administrativa, consistente no julgamento pela irregularidade das contas, com fundamento no
artigo 16, inciso III, alínea `1,', da Lei n° 8.443/92, em razão da prática de atos com infração à norma
legal ou regulamentar de administração financeira, impondo aos responsáveis arcarem com todos os
consectários legais decorrentes dessa deliberação.
Relativamente a esse direito de punir do Estado, deve-se destacar que a própria Constituição
Federal, em seu artigo 37, § 5°, determina afixação, por intermédio de lei ordinária, de prazos de
prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente público, ressalvando-se, todavia, as respectivas
ações de ressarcimento.
Observa-se que a situação em tela amolda-se à regra contida no início do parágrafo
supracitado, e não na exceção contemplada no seu final.
Tem-se, por essencial, que o legislador pátrio não regulou especificamente a matéria, devendo-se
buscar, pois, os dispositivos legais, recepcionados pela Constituição de 1988, aplicáveis ao caso.
Diferentemente do Sr. Diretor (f7s. 545, item 15), entendemos que a hipótese ora avaliada - de
aplicar aos responsável punição administrativa por prática de ato ilegal -- não guarda qualquer
semelhança ontológica com o direito do Estado de se ressarcir de débitos decorrentes de alcance ou de
cobrar dívidas de origem tributária, visto se tratar de pretensões de naturezas diversas.
Dessa forma, considerando, outrossim, que o ordenamento jurídico brasileiro, em nome da
segurança jurídica, é adverso ao acolhimento da tese da imprescritibilidade, mesmo reconhecendo que
a questão ainda não se encontra pacificada no âmbito desta Corte de Contas, entendemos que se aplica
ao caso a regra geral do prazo prescricional de vinte anos, estabelecido no artigo 177 c/c artigo 179 do
Código Civil."
É o relatório
VOTO

De acordo com o Relatório que acabo de apresentar a este Colendo Plenário verifica-se que as
matérias suscitadas no presente processo já foram exaustivamente examinadas por este Tribunal, a partir da
Denúncia oferecida pelo Deputado Federal Édison Andrino acerca de irregularidades que estariam ocorrendo
na Telecomunicações de Santa Catarina S.A., com envolvimento da então TV Caracol.
Esta Corte de Contas, numa primeira deliberação, acolheu a mencionada Denúncia e determinou uma
série de providências, dentre elas, inspeções in loco, nas quais foram constatadas outras impropriedades
relacionadas ao teor do documento apresentado pelo denunciante.
Posteriormente, nova deliberação deste Egrégio Plenário, que resultou, dentre outras conseqüências,
no recolhimento do débito apurado nos autos, por dois dos quatro responsáveis solidários, conforme
documento de fl. 504.
Agora o processo é mais uma vez submetido à apreciação deste Colegiado, tendo em vista o
comparecimento aos autos dos outros dois responsáveis solidários, que ainda não haviam respondido à citação
do Tribunal.
Além do cerceamento de defesa e das razões de mérito envolvendo a viagem aos Estados Unidos
impugnada pelo TCU, quando do último julgamento deste processo, os alegantes suscitaram matéria preliminar
relativa à prescrição do débito, invocando o Decreto n 9- 20.910, de 06.01.1932.
Quanto às questões relativas ao cerceamento de defesa e à viagem ao exterior - sua necessidade e
importância para a TELESC -, vale ressaltar que o Tribunal já teve oportunidade, nas duas assentadas em que
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apreciou o presente processo, de examinar exaustivamente esses aspectos trazidos, somente agora, por esses
dois co-reponsáveis, em suas alegações de defesa, tornando-se, portanto, dispensável, repetir, as mesmas
argumentações também registradas no Relatório que acompanha o presente Voto.
Assim, merece destaque para análise mais aprofundada a questão referente à prescrição do débito
levantada pelos Srs. Sélgio Luís Sacenti e Leon Schmiegelow nas razões apresentadas em conjunto por
intermédio de seus representantes legais (fls. 507 a 535).
Um dos fundamentos legais invocados pelos responsáveis (art. 1 2, do Decreto n2 20.910, de
06.01.1932), dispõe, expressamente, o seguinte:
"Ar!. 1 2 As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer
direito de ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram" (grifei)
A lúcida análise sustentada pelo douto Subprocurador-Geral Jatir Batista da Cunha em seu judicioso
Parecer acerca da matéria em questão e as reiteradas deliberações deste Tribunal em casos análogos
dispensariam quaisquer outros argumentos favoráveis ao entendimento no sentido de que o prazo prescricional
de 05 (cinco) anos previsto no preceito legal acima transcrito não se aplica às dívidas para com o Erário,
chamadas dívidas ativas, mas tão-somente às dívidas passivas da fazenda pública, conforme foi clara e
intencionalmente colocado no texto sob exame.
O Tribunal tem decidido, reiteradamente, em matérias dessa natureza pela imprescritibilidade do
débito ou pela adoção do prazo prescricional de 20 anos, que é a regra geral prevista no Código Civil
Brasileiro, na falta de lei específica, conforme estabelece o § 5 2 do art. 37 da Constituição Federal.
Em primeiro lugar, convém definir o que seja prescrição, no sentido técnico que lhe dá o direito
punitivo, penal e administrativo. Assim, buscando nas palavras de Cretella Júnior, vale afirmar que: "...
prescrição é a extinção da iniciativa de punir, resultado da inércia, durante certo lapso de tempo, do poder
público, na perseguição da infração ou na execução da sanção."(Comentários à Constituição de 1988, Vol.
IV)

e.

Com essa definição, entendo que a tese da imprescritibilidade não deve prevalecer, conforme bem
ressaltou o Diretor da 3 2 DT ao registrar que o ordenamento pátrio parece repudiá-la, tendo em vista que tais
casos devem estar expressamente previstos. E, mais uma vez, recolho dos ensinamentos de Cretella Júnior
(mesma Obra citada), valiosa argumentação acerca do assunto, a saber:
"Sob o aspecto do direito de punir, a relação jurídica entre o titular da ação punitiva, o Estado,
e o paciente, a pessoa física afetada pelo decurso do tempo, extingue-se em determinado momento. Nem
teria sentido que a sanção pairasse, indefinidamente, como a espada de Dâmocles, sobre o infrator da
norma, para ser aplicada muito mais tarde, quando os fatos, as circunstâncias de local e de tempo, os
documentos, as testemunhas e as provas tivessem de vir à tona para extemporânea valoração pelo aphcador
da pena, dentro de quadro bem diverso daquele que cercava o fato e o autor, na época da consumação do
fato."
Ademais, sobressai nesse enfoque aspecto tão importante, em especial no âmbito da Administração
Pública, que é o da eficácia das normas legais, a qual, sem sombra de dúvida, está umbelicalmente ligada à
celeridade em que os efeitos das mesmas devem ser sentidos e demonstrados.
Todavia, a argumentação ora sustentada em defesa da prescritibilidade dos atos ilícitos que causem
dano ao Erário não significa que se deve afastar do preceito constitucional inserido no § 5 2 do art. 37, que
prevê a existência de lei ordinária na fixação dos prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer
agente, servidor ou não.
Diante disso, na falta de lei ordinária específica, entendo que o desate da questão sob exame está na
regra geral, conforme muito bem acentuou o nobre Representante do Ministério Público. Aplica-se então o
estabelecido no art. 177 c/c o art. 179 do Código Civil Brasileiro, a saber:
"Art. 177 - As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre
presentes e entre ausentes em quinze anos, contados da data em que poderiam ter sido propostas."
"Art. 179- Os casos de prescrição não previstos neste Código serão regulados, quanto ao prazo,
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pelo artigo 177."
Ao comentar os artigos acima transcritos, Antônio José Levenhagen, in "Código Civil Comentários
40.
Didáticos", afirmou que:
"Ações pessoais são as que visam ao cumprimento de uma obrigação; (..).
A regra geral contida no artigo 177 é a de que as ações pessoais têm o seu tempo de prescrição
fixado em vinte anos, o que acontece, por exemplo, (..); com a ação de reparação de ato ilícito (..).

•

Desse modo, o entendimento a ser dado ao artigo 179 acima transcrito é o de que, desde que o
Código Civil, ou outra lei esparsa, não contenha disposição expressa sobre prazo prescricional, devem ser
aplicadas as normas de caráter geral constantes do art. 177."
Ante o exposto, entendo que o Tribunal deve evitar a adoção da imprescritibilidade em seus
julgamentos e seguir a regra geral de vinte anos para que os débitos dessa natureza sejam considerados
prescritos, enquanto não existir lei específica estabelecendo prazo diferente.
No que tange aos demais assuntos contidos nos autos, conforme já foi ressaltado, o Tribunal teve
oportunidade de examiná-los detidamente e os fatos mais graves tiveram seus diversos desdobramentos com
a efetivação de providências tendentes à regularização das principais ocorrências, em que pese o tempo
transcorrido.
Como bem enfatizou o eminente Ministro Paulo Affonso, então Relator deste processo, em Sessão
de 30.07.1997:
"Lamentavelmente este é mais um caso nesta Corte de Contas, cujas peculiaridades e
desdobramentos não permitiram que se chegasse a uma solução rápida, como deve sempre ocorrer, no
sentido de se evitar conseqüências danosas a órgãos ou entidades atingidos por fatos submetidos a exame
deste Tribunal.
Todavia, após 4 anos de tramitação do presente processo, as principais questões restaram
esclarecidas e parte dos prejuízos ressarcidos, mas permanece ainda sem cobertura o débito original no
valor de Cr$ 18.974.600,00 (dezoito milhões, novecentos e setenta e quatro mil e seiscentos cruzeiros),
referente ao adiantamento de viagem ao exterior, não legalmente autorizada, concedido pela TELESC a dois
de seus engenheiros."
Também não resta dúvida quanto à co-participação dos quatro responsáveis apontados nos autos
a respeito da mencionada viagem aos EUA, com recursos da TELESC, sem autorização da TELEBRÁS, bem
como os desdobramentos dela decorrentes.
Assim, ante todo o exposto, considerando que o débito em questão foi ressarcido, ficando apenas
uma quantia irrisória, em face do atraso de alguns dias no recolhimento, depois da efetivação do cálculo
referente à atualização da divida, acolho, em parte, as conclusões da douta Procuradoria e Voto no sentido
de que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto a este Colendo Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 17de j unho de 1998

AL C ELO
Ministro-Relator
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Na Sessão de 30.07.97, decidiu o E. Tribunal:
"8.1 - transformar o presente processo em Tomada de Contas Especial com vistas à citação
solidária dos responsáveis, Srs. Douglas de Macedo de Mesquita, Sélgio Luís Sacenti, Leon Schmiegelow
e Oadi João Pereira, nos termos do art. 12, inciso II, da Lei n.° 8.443/92 c/c o art 153, inciso II, do
Regimento Interno do TCU, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem alegações de defesa ou
recolherem aos cofres da TELESC a quantia de CrS 18.974.600,00 (dezoito milhões, novecentos e
setenta e quatro mil e seiscentos cruzeiros), monetariamente atualizada e acrescida dos juros,
calculados na forma legal;
8.2 - determinar à Fundação Roquete Pinto a observância das normas estabelecidas pelo
Direito Público, sempre que celebrar contratos que impliquem na utilização de seus bens patrimoniais
por particulares, a fim de que não se repita caso semelhante ao do Contrato n.° 038/92, referente ao
Termo de Contrato de Comodato, que estabeleceu o empréstimo gratuito de equipamentos da Fundação
à TV CARACOL;
8.3 - após o julgamento final deste processo, deverá ser promovida a sua juntada às contas da
TELESC, exercício de 1992 (TC-674.055/93-4), que foram sobrestadas em seu julgamento por
determinação da 20 Cámara deste Tribunal, em Sessão de 01.09.94 (Relação n.° 21/94, Ata n.° 30/94)."
Citados solidariamente aqueles responsáveis, os Srs. Douglas de Macedo de Mesquita e Oadi
João Pereira promoveram o recolhimento de R$ 24.901,46, fls. 504, correspondente ao débito original
atualizado até 15.08.97. A instrução acusa remanescente moratório de R$ 152,85, vez que o recolhimento
se deu em data posterior àquela.
No entanto, os outros dois responsáveis, Sélgio Luís Sacenti e Leon Schmiegelow,
inconformados, questionam a V. Decisão proferida, destacando, como fundamentos da defesa, três
questões essenciais, a saber: prescrição do débito, cerceamento da defesa e razões de mérito.
Quanto à alegação de prescrição, a instrução (fls. 537) defende que, extinto o débito originário,
não há como cuidar de examinar-se a preliminar.
O Sr. Diretor de Divisão (fls. 544, itens 2 e 3), por sua vez, com o aval do Sr. Secretário de
Controle Externo (fls. 547), assevera que, constituindo-se a prescrição em preliminar de mérito, uma vez
declarada a sua incidência, a responsabilidade dos imputados seria automaticamente afastada. Acrescenta
que, tendo o julgamento das contas outros reflexos, que não meramente financeiros, o simples
recolhimento do débito não deve ser suficiente para que se deixe de analisar a questão (fls. 544, item 4).
Entendemos que as alegações dos requerentes fundadas no instituto da prescrição
administrativa merecem acurada reflexão.
Nesse mister, urge apreciar, inicialmente, a aplicabilidade, ao caso, do Decreto n.° 20 910, de
06.01.1932, invocado pela defesa.
De plano, pode-se afastar a sua incidência, visto que a citada norma legal trata da prescrição
qüinqüenária atinente a atos que digam respeito a dividas passivas da fazenda pública. Na situação
presente, observa-se que, contrariamente, a entidade da Administração Pública representa o pólo ativo da
relação.
•
Há de se examinar a questão, portanto, com o enfoque do ente da Administração Pública, na
condição de pólo ativo a relação jurídica.
Sob essa ótica, duas modalidades de pretensão do Estado hão de ser consideradas.
Proc-g\Proc-g_733 \Doc_Publico\Parecer98
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A primeira diz respeito à denominada responsabilidade civil decorrente do atb ilícito, qual seja
simplesmente o direito da entidade pública de ter ressarcido o prejuízo lhe causado pela prática do ato
ilícito
Nesse caso, anuímos ao posicionamento da instrução de que a extinção do débito é prejudicial
da análise da matéria concernente à prescrição Mesmo porque a dívida eventualmente prescrita é típica
obrigação natural, não se podendo pleitear a repetição do que se pagou, nos precisos termos do artigo 970
do Código Civil
A segunda pretensão em tela é relativa à possibilidade do TCU de vir a aplicar aos responsáveis
a sanção administrativa, consistente no julgamento pela irregularidade das contas, com fundamento no
artigo 16, inciso III, alínea "b", da Lei n.° 8 443/92, em razão da prática de atos com infração à norma
legal ou regulamentar de administração financeira, impondo aos responsáveis arcarem com todos os
consectários legais decorrentes dessa deliberação.
Relativamente a esse direito de punir do Estado, deve-se destacar que a própria Constituição
Federal, em seu artigo 37, § 5°, determina a fixação, por intermédio de lei ordinária, de prazos de
prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente público, ressalvando-se, todavia, as respectivas
ações de ressarcimento.
Observa-se que a situação em tela amolda-se à regra contida no início do parágrafo supracitado,
e não na exceção contemplada no seu final
Tem-se, por essencial, que o legislador pátrio não regulou especificamente a matéria, devendose buscar, pois, os dispositivos legais, recepcionados pela Constituição de 1988, aplicáveis ao caso.
Diferentemente do Sr Diretor (fls. 545, item 15), entendemos que a hipótese ora avaliada — de
aplicar aos responsável punição administrativa por prática de ato ilegal — não guarda qualquer semelhança
ontológica com o direito do Estado de se ressarcir de débitos decorrentes de alcance ou de cobrar dívidas
de origem tributária, visto se tratar de pretensões de naturezas diversas.
Dessa forma, considerando, outrossim, que o ordenamento jurídico brasileiro, em nome da
segurança jurídica, é adverso ao acolhimento da tese da imprescritibilidade, mesmo reconhecendo que a
questão ainda não se encontra pacificada no âmbito desta Corte de Contas, entendemos que se aplica ao
caso a rega geral do prazo prescricional de vinte anos, estabelecido no artigo 177 c/c artigo 179 do
Código Civil.
No que tange à alegação de cerceamento de defesa, também não procede, pois esta foi facultada
• aos interessados no instrumento de citação, inclusive com dilação de prazo deferida.
Igualmente, as razões de mérito não podem prosperar, uma vez que, ao contrário do que
asseveram os requerentes, tinham conhecimento de que a viagem fora concedida sem permissão da
autoridade competente, bem como tinham ciência da irregularidade da prestação de contas
Ante o exposto e desprezada a cobrança do débito remanescente de R$ 125,85, de valor pouco
representativo, manifestamo-nos, em atenção à audiência propiciada pelo eminente Ministro-Relator
VALMIR C AMPELO (fls. 548), de acordo com as conclusões do parecer de fls. 540 (item 6, letras "a" a
"e"), acrescentando, com relação à letra "c", que a condenação deve fundar-se no artigo 16, inciso III,
letra "b", da Lei n.° 8.443/92.
rocuradoria, em 07 de abril de 1998

Jatir Batista da Cunha
Procurador-Geral em exercício
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"ACUDÃO NÃO ACOLHIDO"

ACÓRDÃO N2 /98 - TCU - Plenário
Processo n2 TC-005.092/93-0 c/ 05 Vols. anexos
Classe de Assunto: IV - Tomada de Contas Especial
Responsáveis solidários: Douglas de Macedo de Mesquita; Sélgio Luís Sacenti; Leon Schmiegelow; e Oadi
João Pereira
Entidade: TELECOMUNICAÇÕES DE SANTA CATARINA S.A.
Vinculação: Ministério das Comunicações
5 Relator: Ministro Vahnir Campelo
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Dr. Jatir Batista da Cunha
Unidade Técnica: SECEX-SC
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, originária de Denúncia,
relativa a irregularidades envolvendo a TELESC, durante o exercício de 1992.
Considerando que regularmente citados pelos Ofícios n 2s. 534, 535, 536, e 537, de 15.08.97, dois
dos responsáveis solidários indicados no item 3 (três) acima (Douglas de Macedo de Mesquita e Oadi João
Pereira), recolheram a quantia de R$ 24.971,46 (vinte e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta
e seis centavos), conforme documento de fl. 504, referente ao débito original apurado nos autos, devidamente
corrigido, ficando apenas a parcela de R$ 152,85 (cento e cinqüenta e dois reais e oitenta e cinco centavos),
em face de erro no cálculo da atualização monetária;
Considerando que as demais irregularidades consubstanciadas no processo já mereceram cuidadosas
análises desta Corte, nas duas assentadas em que os autos foram submetidos à apreciação deste Colendo
Plenário;
Considerando que restava pendente de regularização apenas o débito acima mencionado, cujo
ressarcimento foi comprovado pelo documento de fl. 504;
Considerando que, após obter prorrogação de prazo, os co-responsáveis, Srs. Sélgio Luís Sacenti
e Leon Schmiegelow, compareceram aos autos e apresentaram em conjunto alegações de defesa, por
intermédio de seus representantes legais (fls. 507 a 535);
Considerando que as razões de justificativa sustentadas não lograram afastá-los de responsabilidade
quanto à viagem ao exterior realizada em desacordo com as normas regulamentares vigentes, sem
comprovação de interesse para a TELESC e utilizando-se de falsas informações; e
Considerando, ainda, a determinação constante do subitem 8.3 da Decisão n 2 451/97-TCU-Plenário,
de 30.07.97, pela juntada destes autos às contas da entidade relativas ao exercício de 1993, que se encontram
sobrestadas (TC-674.055/93-4),

•

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante
as razões expostas pelo Relator, em:
8.1 - com fundamento nos §§ P e 2 2 do art. 12 da Lei n 2 8.443/92, rejeitar as alegações de defesa
apresentadas pelos responsáveis Leon Schmiegelow e Sélgio Luís Sacenti, mantendo a responsabilidade
solidária dos mesmos quanto aos atos questionados neste processo;
8.2 - com fundamento nos arts. 1 2, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei n 2 8.443/92, julgar as presentes contas
regulares, com ressalva e dar quitação aos responsáveis indicados no item 3 supra, desprezada a cobrança do
débito remanescente de pouco valor representativo;
8.3 - determinar a juntada dos presentes autos às contas da TELESC, relativas ao exercício de 1992 (TC674.055/93-4), conforme previsto no subitem 8.3 da Decisão Plenária n 2 451/97.
Ata n2 34 /98 - Plenário
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Data da SessãO:19/ 8 /1998 - Ordinária
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quorum:
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AL C EL O
Ministro-Relator
Fui Presente:
Rep. do Ministério Público
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GRUPO II- CLASSE IV - Plenário
TC-005.092193-0 c/ 5 Volumes
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Telecomunicações de Santa Catarina S. A. - TELESC
Responsáveis: Douglas de Macedo de Mesquita, Sélgio Luís Sacenti,
Leon Schmiegelow e Oadi João Pereira.
Ementa: Denúncia convertida em Tomada de Contas Especial, pela
Decisão Plenária n° 451/97. Citação dos responsáveis. Recolhimento
tempestivo do débito pelos Srs. Douglas de Macedo de Mesquita e
Oadi João Pereira. Rejeição das alegações de defesa dos Srs. Leen
Schmiegelow e Sélgio Luís Sacenti. Boa-fé não comprovada. Contas
irregulares e quitação aos quatro responsáveis solidários. Dispensa do
recolhimento da parcela remanescente, ante a insignificância do valor.
Determinação de juntada do processo às contas da Entidade relativas
ao exercício de 1992.

VOTO REVISOR

•

Inicialmente, devo registrar minha concordância com os judiciosos fundamentos do Voto do eminente
Relator, Ministro Valmir Campelo, ao afastar as preliminares argüidas pelos Srs. Leon Schmiegelow e Sélgio
Luís Sacenti de prescrição do débito e cerceamento de defesa. Em que pese o aspecto literal do comando
inserto no § 5° do art. 37, in fine, da Constituição Federal, que poderia privilegiar a tese da imprescritibilidade
das ações de ressarcimento de danos ao erário, entendemos perfeita a aplicação, in casu, dos preceitos
estabelecidos nos arts. 177 e 179 do Código Civil Brasileiro, pois constituem regra geral sobre prescrição,
aplicáveis também a questões de Direito Público, na ausência de regras específicas sobre a matéria.
Quanto ao mérito do julgamento das presentes contas, algumas considerações devem ser feitas.
Reconheça-se a aparente contradição que adviria de decisão que, conjuntamente, rejeite alegações de defesa
e julgue as contas regulares com ressalva. Entretanto, esta contradição é, como afirmado, apenas aparente,
pois se coaduna perfeitamente com o sistema adotado pela Lei n° 8.443/92. Isso porque, na hipótese de os
responsáveis efetuarem o recolhimento tempestivo do débito e for reconhecida a existência de boa-fé, o
Tribunal poderá julgar as contas regulares com ressalva, nos termos do § 2° do art. 12 do mencionado Diploma
Legal. Para que isso ocorra, portanto, dois pressupostos são inafastáveis e deverão ocorrer simultaneamente:
a) liquidação da dívida dentro do prazo legal e b) reconhecimento, pelo Tribunal, da boa-fé dos responsáveis.
No caso sob comento, não há dúvida quanto à presença do primeiro requisito citado acima. Por meio
dos documentos de fls. 503/506, os Srs. Douglas de Macedo de Mesquita e Oadi João Pereira, devidamente
citados via postal, em 20.8.97, comprovaram o pagamento da quantia de R$ 24.972,46 (vinte e quatro mil,
novecentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos) para a TELESC, em 2.9.97, dentro, portanto,
do prazo legal de 15 (quinze) dias. Apesar de o pagamento não ter sido pelo valor total, remanescendo
pendente a quantia de R$ 152,85 (cento e cinqüenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), reputo possa ser
considerado saldada a dívida, dando-se quitação aos responsáveis, ante a insignificância do valor restante, que
representa cerca de 0,6% do montante total do débito, como proposto pelo eminente Relator.
Resta, dessa forma, inferir a existência ou não de boa-fé na conduta dos responsáveis para que as
contas sejam julgadas regulares com ressalva. Neste ponto, data maxima venha, divirjo do Voto do eminente
Ministro Valmir Campelo, por entender que os agentes não conseguiram demonstrar a lisura de seus atos,
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relacionados ao pagamento das diárias e passagens aos Estados Unidos. Ao contrário, os elementos constantes
dos autos indicam a existência de procedimento doloso dos responsáveis, ao tentarem burlar os normativos
internos da TELEBRÁS e da TELESC.
As viagens internacionais de empregados das antigas empresas pertencentes à Holding só poderiam
ser autorizadas se previamente deferidas pela TELEBRÁS, conforme consta da Diretriz n° 164, aprovada pela
RED1R no 690, de 28.11.91. Em abril de 1992, mediante autorização do Sr. Douglas de Macedo de Mesquita,
então Presidente da TELESC, os Srs. Leon Scluniegelow e Sélgio Luís Sacenti realizaram viagem aos Estados
Unidos da América, com o intuito de participar do Congresso Mundial de Fabricantes de Equipamentos de
Broadcasting, acompanhados dos Srs. Alexandre Mota de Mesquita e Henrique Mota de Mesquita, filhos do
já mencionado Presidente da TELESC e diretores da rede de televisão TV Caracol, envolvida nos fatos
apontados no presente feito e já tratados nas Decisões n°451/97 — Plenário e 174/93 — Plenário (Sigilosa),
retificada pela Decisão n° 478/93 — Plenário. Mencione-se, ainda, que a autorização para o deslocamento dos
funcionários ao exterior não foi sequer submetida à apreciação da TELEBRÁS.
Por conta da referida viagem, os Srs. Leon Schiemegelow e Sélgio Luís Sacenti receberam, a título
de adiantamento, a quantia de Cr$ 18.974.600,00 (dezoito milhões, novecentos e setenta e quatro mil e
seiscentos cruzeiros). Entretanto, para burlar o normativo acima indicado, os responsáveis fraudaram a
prestação de contas, simulando a realização de uma série de viagens dentro do Brasil, durante o Congresso
referido, em valor idêntico ao montante despendido na viagem internacional, conforme atestam os relatórios
de viagens dos envolvidos, juntados aos autos às fls. 204 e 219 do Volume I. Ademais, os próprios nominados,
em seus depoimentos à Comissão de Inquérito Administrativo da Empresa, reconheceram que fraudaram suas
prestações de contas (fls. 27, 32, 49 e 50 do Volume I), sob a orientação do Sr. Oadi João Pereira.
Após apresentarem as prestações de contas acima, foi solicitado aos dois empregados, pelo Sr. Oadi
João Pereira, Chefe de Gabinete da Presidência à época dos fatos, que assinassem novas prestações de contas,
em um montante de Cr$ 24.625.698,00 (vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, seiscentos e
noventa e oito cruzeiros) e Cr$ 13.642.080,00 (treze milhões, seiscentos e quarenta e dois mil e oitenta
cruzeiros), conforme demonstrativo de fl. 24 do Vol. III, sob o argumento de que a primeira teria sido
recusada pelo setor de contabilidade. Comparando os valores indicados com o recebido em adiantamento, temse um excedente de Cr$ 19.293.178,00 (dezenove milhões, duzentos e noventa e três mil, cento e setenta e
oito cruzeiros), que foi entregue ao ex-Presidente, Sr. Douglas de Macedo de Mesquita, conforme declaração
do Sr. Oadi João Pereira (fl. 165 do Vol. III). A elaboração de novo documento de prestação de contas,
segundo este último, visou ressarcir o Sr. Douglas de Macedo de Mesquita pela viagem de seus dois filhos.
O então Chefe de Gabinete do Sr. Douglas de Macedo de Mesquita afirmou, em depoimento prestado à
Comissão de Inquérito da TELESC, que: "O Douglas então disse que além do Sacenti e do Leon, mais duas
pessoas viajaram para os EUA, já que ele, Douglas, não pode ir. Disse que se o Sacenti e o Leon gastaram
18 milhões na viagem, as Prestações de Contas deveriam ser refeitas de forma a ressarcir outros 18 milhões
de cruzeiros, gastos com a viagem dessas duas pessoas que foram em seu lugar. (..omissis...) O Douglas
queria ser ressarcido das despesas de viagens do Alexandre e do Henrique. Mas nós ainda não sabíamos
como fazer a prestação. Quando nós resolvemos fazer a prestação com diárias dentro do Brasil, imagino
que ele quis ter ressarcidas pelo menos parte de suas despesas." (fl. 165 do Volume III).
Presume-se, ademais, que as declarações acima prestadas são verdadeiras, pois se coadunam com
os demais elementos integrantes do processo. Ressalte-se, por necessário, em realce à tese colocada, que o
pagamento do débito imputado pelo TCU foi efetuado pela empresa DOUGLAS Consultores Associados
Ltda., em nome do Sr. Douglas de Macedo de Mesquita e Oadi João Pereira, que inclusive assinaram
conjuntamente o documento (fl. 503) que remete ao Tribunal o recibo de fl. 504. Não é crível que os dois
responsáveis, antagonizados em decorrência de graves declarações contraditórias, apuradas no decorrer do
processo, possam hoje atuar conjunta e harmonicamente, sob o pálio de empresa de consultoria que leva o
nome de um dos envolvidos. É de concluir pela veracidade da versão oferecida pelo Sr. Oadi João Pereira, que
enfatiza a ação integrada e dolosa dos gestores.
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Importa destacar que o valor de Cr$ 19.293.178,00 (dezenove milhões, duzentos e noventa e três
mil, cento e setenta e oito cruzeiros) foi devolvido pelo ex-Presidente da TELESC, razão pela qual não
constou do instrumento citatório. Entretanto, o simples pagamento dos valores envolvidos não implica a
descaracterização do procedimento irregular cometido voluntariamente pelos responsáveis. Percebe-se que
os fatos foram arquitetados, de modo a fraudar os normativos internos e propiciar o ressarcimento dos valores
despendidos com pessoas estranhas aos quadros da TELESC.
Pelo exposto, restou demonstrada a participação dos responsáveis nas irregularidades cometidas por
ocasião da mencionada viagem. Os Srs. Leon Schmiegelow e Sélgio Luis Sacenti conscientemente falsificaram
as prestações de contas apresentadas à empresa. O Sr. Oadi João Pereira formulou e executou o procedimento
viciado ora tratado, além de ter simulado nova prestação de contas para favorecer pessoas estranhas aos
quadros da Entidade. O Sr. Douglas de Macedo de Mesquita autorizou a viagem ao exterior, sem a necessária
aprovação da TELEBRÁS, fato este que ganha realce, tendo em vista a participação de dois filhos do exdirigente na referida jornada, estranhos aos quadros da Empresa. Mais ainda, consoante realçado
anteriormente, atuou ilicitamente no sentido de forjar as prestações de contas irregulares ora referidas.
10.
É de registrar, ainda, que, pelas irregularidades apuradas no presente processo e que foram objeto
de determinações por parte do Tribunal, nos termos da Decisão n° 174/93 — Plenário, os empregados Leon
Schmiegelow, Sélgio Luis Sacenti e Oadi João Pereira foram penalizados com suspensão pela TELESC.
Ademais, os responsáveis ocupavam posições de destaque na Empresa, detinham conhecimento das
regras aplicáveis à espécie, como afirmaram textualmente. Dessa forma, pretenderam iludir, de maneira
deliberada, os normativos internos da TELEBRÁS e da TELESC. Por conseguinte, data maxima venha do
posicionamento exarado pelo eminente Relator, entendo não estar configurada a boa-fé dos responsáveis no
presente caso, razão pela qual reputo devam as contas serem julgadas irregulares.
Ante o exposto, pedindo as venhas de estilo por divergir do Voto do eminente Relator, acompanho
os pareceres uniformes da Unidade Técnica e do douto representante do Ministério Público e VOTO por que
o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação deste E. Plenário
TCU, Sala das Sessões, em 19 de agosto de 1998.
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DECLARAÇÃO DE VOTO
Da proposta inicialmente apresentada pelo nobre Relator, eminente Ministro Valmir Campeio,
permito-me divergir, data venha, do tópico que diz respeito ao mérito proposto, para, dessa forma,
recepcionar a sugestão de irregularidade das contas, com quitação aos 4 (quatro) responsáveis, conforme
alvitrado pela Sra. Analista (item 14 do Relatório).
Ora, o Regimento Interno do Tribunal, em seu art. 153, §§ 4 0 e 5 0 , estabalece que se for
reconhecida a boa-fé do responsável, a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, sanará
o processo, se não houver sido observada outra irregularidade, hipótese em que as contas serão julgadas
regulares com ressalva dando quitação ao interessado.
Ocorre que, no caso em discussão, a partir dos fatos descritos no brilhante Relatório
apresentado no primeiro momento pelo Ministro Valmir Campelo, complementado pela lúcida exposição feita
pelo Ministro Revisor, não vislumbro elementos de convicção que favoreçam a caracterização de boa-fé.
A argumentação sustentada pelos signatários, por exemplo, no sentido de que "não lhes foi
informada, previamente, a maneira como deveria ser feita a prestação de contas do adiantamento recebido"
(item 12 do Relatório) torna-se insipiente diante da ponderação seguinte, uma vez que acentuam os próprios
responsáveis que "quando do retorno, foi-lhes determinado que a prestação de contas fosse feita segundo
roteiro interno no Pais, que cobrisse a despesa havida".
Compartilho o entendimento da Sra. AFCE, posto que calcado nos documentos referidos (fls.
507 a 535 e vol. V), os quais demonstram, "... mais uma vez aposição de destaque que os dois responsáveis
ocupavam na empresa, e, por conseqüência, eram sabedores do complexo ordenamento administrativo ali
existente" (item 13 do Relatório).
De igual modo, a questão atinente à existência de razões de interesse público cai por terra,
diante da comprovação documental (item 13 do Relatório) de que o citado grupo de trabalho teria sido
constituído somente após a viagem aos EUA, ensejadora das irregularidades em comento.

•

Vê-se que o próprio Relator, conclusivamente (item 44 do Voto), assevera que "não resta
dúvida quanto à co-participação dos quatro responsáveis apontados nos autos a respeito da mencionada
viagem aos EUA, com recursos da IELESC, sem autorização da TELEBRÁS, bem como os desdobramentos
dela decorrentes".
Permito-me dissentir da proposta de regularidade das contas sugerida na primeira oportunidade
pelo Relator, tendo em vista, ainda, que o próprio teor do Acórdão registra que "as razões de justificativa
sustentadas não lograram afastá-los de responsabilidade quanto à viagem ao exterior realizada em
desacordo com as normas regulamentares vigentes, sem comprovação de interesse para a TELESC e
utilizando-se de falsas informações".
A despeito do recolhimento tempestivo . do débito, penso, portanto, que a rejeição das
alegações de defesa está associada à irregularidade das contas, à vista do que prescreve o art. 153, §§ 4° e 50 ,
do Regimento Interno, uma vez que os elementos processuais impedem que seja reconhecida pelo Tribunal
a boa-fé.
Aliás, as diversas anotações assentadas no percuciente Voto Revisor demonstram, de forma
cabal, estar afastada a hipótese de boa-fé, no qual se consigna que os responsáveis fraudaram a prestação de
contas, simulando a realização de uma série de viagens dentro do Brasil, durante o período do referido
Congresso, em valor idêntico ao montante despendido na viagem internacional
1 C:\zarquivo\Voto1998\005O9293 - declaração de voto.doc
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Assim sendo, acompanho a sugestão formulada pelo Senhor Ministro Benjamin Zymler no
sentido da irregularidade desta Tomada de Contas Especial, dando quitação aos responsáveis ante o
recolhimento da divida, promovendo-se a juntada do processo às contas ordinárias de 1992, desprezando-se
a cobrança da quantia remanescente ante as razões aduzidas
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 19 de agosto de 1998

LI COLN MAGAL ÃES DA
Ministro-Sus stituto

•

2. C \zarquivo\ Voto1998\00509293 - declaração de voto.doe
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ACÓRDÃO I•12 1 1 6 /98 - TCU - Plenário

.ã

•

Processo n2 TC-005.092/93-0 c/ 5 volumes.
Classe de Assunto: IV — Tomada de Contas Especial.
Responsáveis: Douglas de Macedo de Mesquita, Sélgio Luís Sacenti, Leon Schmiegelow e Oadi João
Pereira.
Entidade: Telecomunicações de Santa Catarina S. A. — TELESC.
Relator: Ministro Valmir Campelo.
Revisor: Ministro Substituto Benjamin Zymler.
Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha.
Unidade Técnica: SECEX/SC.
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, originária de
Denúncia referente a irregularidades envolvendo a TELESC no exercício de 1992
Considerando que regularmente citados os Srs. Douglas de Macedo de Mesquita e Oadi João
Pereira recolheram a quantia de R$ 24.971,46 (vinte e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta
e seis centavos), conforme documento de fl. 504, referente ao débito original apurado nos autos relativos a
pagamento irregular de diárias e passagens a empregados e pessoas estranhas aos quadros da TELESC, para
participarem do Congresso Mundial de Fabricantes de Equipamentos de Broadcasting, realizado em 1992
nos Estados Unidos da América;
Considerando que a parcela remanescente, no montante de R$ 152,85 (cento e cinqüenta e dois
reais e oitenta e cinco centavos), é insignifante, correspondendo a cerca de 0,6% do valor total do débito;
Considerando que as demais irregularidades consubstanciadas no processo já mereceram
cuidadosas análises desta Corte, nas duas assentadas em que os autos foram submetidos à apreciação deste
Colendo Plenário;
Considerando que, devidamente citados, os Srs. Leon Sclunielegow e Sélgio Luís Sacenti
apresentaram suas alegações de defesa, que, no entanto, são insuficientes para afastar as irregularidades
apontadas no processo, relativas à viagem ao exterior, realizada em desconformidade com os normativos
internos, sem comprovação de interesse para a TELESC e mediante informações falsas;
Considerando que os elementos contidos nos autos não comprovam a existência de boa-fé dos
responsáveis na prática dos ilícitos apontados no processo; e
Considerando, ainda, a determinação constante do subitem 8.3 da Decisão n° 451/97 —
Plenário, de 30.7.97, pela juntada deste processo às contas da Entidade relativas ao exercício de 1992 (TC674.055/93-4), que se encontram sobrestadas,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Revisor, em:
8.1. com fundamento nos §§ 1° e 2° do art. 12 da Lei n 2 8.443/92, rejeitar as alegações de defesa
apresentadas pelos Srs. Leon Schmielegow e Sélgio Luís Sacenti;
8.2. com fundamento nos arts. 16, inciso III, alínea `1)', e 27 da Lei n° 8.443/92, julgar irregulares as
contas dos Srs. Douglas de Macedo de Mesquita, Sélgio Luís Sacenti, Leon Schmiegelow e Oadi João Pereira
e dar quitação aos responsáveis supramencionados, desprezando a cobrança do débito remanescente por seu
pouco valor representativo;
8.3 determinar ajuntada dos presentes autos às contas da TELESC, relativas ao exercício de 1992 (TC674.055/93-4).
Ata n° 34/98 - Plenário
Data da Sessão: 19/8/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
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11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo (Relator) e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Revisor).
11.2. Ministros com voto vencido: Adhemar Paladini Ghisi e Valmir Campelo (Relator).

BEJJAMIN MLER
Ministro- visor

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

a

• •
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I

• L NCAR RO RIGUES
Procurador-Gera
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ANEXO II DA ATA N° 34 , DE 19-08-98
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA
Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de n's 549
a 562, proferidas pelo Tribunal Pleno em 19 de agosto de 1998, e Acórdãos n's 117 e 118 , aprovados
nesta data, acompanhados de Pareceres em que se fundamentaram (Regimento, Interno, artigos 19, 20,
31, inciso VI, 42 a 46, 66, incisos VI a VIII, 77, § 1° a 7° e 9°, 80, incisos V e VI, 84 a 86).
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1 - RELATÓRIO
GRUPO I - Classe I - Plenário.
TC-224.024/94-9
Natureza: Recurso de Revisão
Responsável: Cícero Paes Ferro
Entidade: Prefeitura Municipal de Minador do Negrão - AL
Ementa: Recurso de Revisão interposto em processo de Tomada de
Contas Especial. Ausência de requisitos de admissibilidade. Não
conhecimento Ciência ao responsável.
Adoto como Relatório a bem-lançada Instrução do AFCE Elson Rodrigues da Silva Junior,
acolhida integralmente pelo Sr. Diretor da 10' SECEX:
"Versa a espécie sobre recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Cícero Paes Ferro, ExPrefeito Municipal de Minador do Negrão/AL, contra o Acórdão n° 036/97 da ia Câmara, que julgou
irregulares as contas referentes à tomada de contas especial instaurada em virtude de irregularidades na
prestação de contas de ajuste celebrado entre o Município e a Caixa Econômica Federal, com vistas a
modificar aquele "decisum", com base nos fatos e fundamentos expostos em sua peça impugnatória.
Em 30 de dezembro de 1987, a União, representada pelo Ministério da Habitação, Urbanismo
e Meio Ambiente, celebrou com a CEF o Convênio MI-TU (GM) n° 1.008/87, cujo objeto se constituía
na promoção de ações destinadas à execução de programa habitacional dirigido às faixas de baixa renda
(fl. 06 - vol. principal).
Com base naquele convênio, teria o Município de Minador do Negrão celebrado ajuste com a
CEF, cujo objeto seria a execução de habitações, por meio do 'Programa de Mutirão de Moradia'. Tal
assertiva é feita com base no documento de fl. 31, eis que não há nos autos o termo do ajuste objeto do
feito. Note-se que o termo de ajuste colacionado aos autos (fls. 10/14) não diz respeito ao Município de
Minador do Negrão, mas ao de Santo Amaro/BA.
A tomada de contas especial fora instaurada por determinação desta Corte, consubstanciada na
tomadas de contas especiais das
Decisão Plenária n° 251/92, no sentido de que a CEF instaurasse
Prefeituras Municipais omissas no dever de prestar contas e/ou na comprovação da aplicação dos
recursos repassados a essas Entidades em decorrência do convênio celebrado entre a essa Empresa e
o então Ministério de Desenvolvimento Urbano e Habitação... '.
No curso da tomada de contas especial, e antes mesmo de ser citado, o responsável juntou aos
autos cópias dos documentos que, segundo afirma, já haviam sido enviados ao Ministério da Habitação
a título de prestação de contas. Às fls. 59/65 do volume principal encontram-se colacionadas cópias
daqueles documentos.
Regularmente citado (fl. 93 do volume principal), o responsável reapresentou os documentos
já mencionados acrescidos de outros objetivando ter por aprovada a sua prestação de contas (fls.
100/113 - vol. principal).
Por meio da Decisão n° 385/96 da 2' Câmara, o TCU rejeitou a defesa apresentada pelo
responsável, ao fundamento de que os argumentos oferecidos não foram suficientes para demonstrar a
regularidade das contas.
DA ADMISSIBILIDADE
Conquanto o recorrente tenha nominado o recurso como sendo de revisão, se nos afigura de
melhor alvitre que se lhe confira processamento como recurso de reconsideração. É que, se recebido
como recurso de revisão, sofreria, in limine, restrições quanto à sua admissibilidade, haja vista que não
se verifica nenhuma das hipóteses legais permissivas do conhecimento de recurso de revisão (incisos do
art. 35 da Lei n° 8.443/92). Ademais, haveria impossibilidade de receber futuro recurso de revisão,
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ainda que devidamente fundamentado no dispositivo legal sobredito, eis que já se haveria verificada a
preclusão consumativa do direito de interpor aquele tipo de recurso.
Quanto à tempestividade, constata-se que o oficio notificatório, conforme faz prova o
documento de fl. 131, não foi entregue ao recorrente. Diante desse fato, a SECEX/AL expediu novo
oficio (fl. 132 - vol. principal), que foi recebido pelo recorrente em 30.04.97. Esse é, portanto, o termo
inicial para fluição do prazo recursal. Interposto o recurso em 26.05.97, fora, pois, do prazo legal de 15
dias, é de tê-lo por intempestivo. Por outro lado, também não se verificam fatos novos capazes de
excepcionar a intempestividade da peça impugnatória.
Destarte, somos pelo não conhecimento do recurso interposto às fls. 01 usque 08
do volume I dos autos.
DO MÉRITO
Passamos à análise do mérito, haja vista que existe a possibilidade de o Tribunal adotar
entendimento diverso no que diz respeito à admissibilidade.
Irresignado com o julgamento das contas pela irregularidade e com a sua condenação em
débito, o recorrente alega, em síntese, que:
12.1 o objeto do ajuste firmado pelo Município de Minador do Negrão não era a construção de
habitações, mas a melhoria das condições de habitação de pessoas carentes;
12.2 os documentos apresentados a título de prestação de contas provam a aquisição e o
pagamento dos materiais;
12.3 as acusações feitas pela Sra. Prefeita (fls. 43/44 - vol. principal) não procedem;
12.4 a CEF não cumpriu a obrigação de orientar os prefeitos;
12.5 a Prefeitura não tomou conhecimento de termo de ajuste modificando o objeto do convênio;
12.6 às fls. 67, a ENGER/AL não afirma que os materiais não tenham sido distribuídos;
12.7 ainda quanto à acusação de que um dos recibos contém assinatura falsificada, eis que o
suposto signatário já haveria falecido, o recorrente não merece imputação, haja vista que somente
autorizou o pagamento com base em atestado, emitido por funcionário da Prefeitura, de que o material
havia sido recebido;
12.8 entende estar comprovada a execução do objeto do ajuste;
12.9 não há provas das acusações feitas pela Sra. Prefeita; e
12.10 se a prestação de contas não está conforme o exigido, a responsabilidade há de ser também
da CEF.
A título de esclarecimento, importa ressaltar que as 'acusações feitas pela Sra. Prefeita', a que
se refere o recorrente, dizem respeito aos documentos de fls. 43/45 e 49 do volume principal dos autos.
Ali, a Sra. Maria do Socorro Cardoso Ferro afirma que há falsidade no recibo de fls. 49, uma vez que
datado de 29.12.88, enquanto que o signatário, Sr. José Tavares Neto, faleceu em 08.02.84 (fl. 45).
Quanto à dúvida de que o objeto do ajuste refira-se a construção ou melhoria de habitações,
não há nos autos elementos capazes de formar convencimento.
De fato, o termo de ajuste colacionado às fls. 10/14 do volume principal dos autos tem como
signatários a CEF e Município de Santo Amaro/BA. À fl. 81, a CISET constatou a falta do termo de
ajuste. Todavia, a instrução processual prosseguiu sem que se fizesse constar dos autos referido
documento.
O resultado é que não há como precisar qual seria o objeto do ajuste. Contudo, como se
demonstrará, esse fato não terá maiores conseqüências no deslinde da questão.
Seja qual for o objeto do ajuste, fato é que o responsável não comprovou a legalidade no
emprego dos recursos financeiros federais. À fl. 03 do volume I dos autos, o recorrente reconhece ter
firmado um ajuste com a CEF. A prestação de contas desse ajuste, qualquer que seja o seu objeto,
deveria ter vindo na forma estabelecida pela Portaria/CISET/MDU/N° 031/87 (cópia às fls. 15/16 - vol.
principal). Analisando os documentos juntados pelo recorrente a título de prestação de contas (fls.
59/65 - vol. principal), bem como aqueles acrescidos às fls. 101/103, o que se verifica é que não se
podem ter as contas por prestadas. Faltam documentos essenciais exigidos pela norma regulamentar
2
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sobredita. Em especial, falta o extrato bancário, eis que o colacionado às fl. 105 é absolutamente
ilegível, não podendo ser considerado.
Quanto à alegação do recorrente no sentido de que não há provas das acusações feitas pela
Sra. Prefeita, até lhe assiste razão quanto a não caber-lhe responsabilidade pelo fato de o recibo ter sido
assinado com falsidade. Todavia, cabe lembrá-lo de que a condenação não lhe foi imputada com base
em mencionadas acusações, mas sim pela deficiência na prestação de contas. O onus probandi de
comprovar o correto emprego dos recursos públicos federais é do recorrente, que, como já dito,
daquele não se desincumbiu.
As afirmações de que a CEF também deveria ser responsabilizada não merecem prosperar. A
obrigação de prestar contas era exclusivamente da Municipalidade. Se o responsável sentia-se
despreparado para enfrentar tal obrigação, deveria ter tido a iniciativa de procurar a CEF para ajudá-lo.
Vale, no caso sob exame, o brocardo dormientibus non sucurrit jus.
Isto posto, entendendo o Tribunal pelo conhecimento do recurso, manifestamo-nos, no
mérito, pelo seu não provimento.
CONCLUSÃO
`Ex positis', submeto os autos à consideração superior, propondo:
que não seja conhecido o recurso de reconsideração de fls. 01/08 do volume I dos autos, eis
que intempestivo e que ausentes fatos novos capazes de excepcionar-lhe a intempestividade;
a sua remessa, via Ministério Público/TCU, ao Gabinete do eminente Ministro Adhemar
Paladini Ghisi, Relator do feito."
O então Dirigente da 10a SECEX manifestou sua concordância em que o presente recurso
não seja conhecido. Não obstante, ressaltou seu entendimento no sentido de que a peça recursal deve
receber processamento de recurso de revisão, destacando que a fungibilidade recursal não deve admitir
contornos tão amplos. Assim, grifou que "O recorrente nominou sua peça de 'Recurso de Revisão" e que
"pode, inclusive, tê-lo feito por perceber que já havia escoado o prazo para interposição de recurso de
reconsideração". Finalmente, observou que o recorrente poderá interpor recurso de reconsideração desde
que estribado em fato novo efetivamente comprovado.
O Ministério Público, representado nos autos pelo Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico,
colheu integralmente a proposta do ex-Dirigente, propugnando o não conhecimento do recurso.
É o Relatório.
II- VOTO
Inicialmente, consigno meu elogio à 10a SECEX pelo trabalho que trouxe à consideração
deste Relator . objetivo, conciso e bem-fundamentado, tanto no que concerne à preliminar de conhecimento
de recurso, quanto ao mérito das questões trazidas pelo recorrente.
Quanto ao deslinde, considero irretocáveis as conclusões do então Dirigente da 10a
SECEX, agasalhadas integralmente pelo douto Ministério Público, motivo pelo qual VOTO no sentido de
que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

19 de agosto

de 1998.

MAR PALADINI GHISI
Ministro-Relator
3
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ACÓRDÃO N° 11 7 /98-TCU - Plenário
Processo TC n° 224.024/94-9
Classe de Assunto: I - Recurso de Revisão
Responsável: Cícero Paes Ferro (ex-Prefeito)
Entidade: Prefeitura Municipal de Minador do Negrão - AL
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: Dr. Marinus Eduardo De Vries Marsico
Unidade Técnica: 10' SECEX
Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso interposto em processo
de Tomada de Contas Especial instaurada pela omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos
mediante convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Minador do Negrão - AL, o Ministério da
Habitação e do Bem-Estar Social e a Caixa Econômica Federal.
Considerando que o Responsável, consciente da expiração do prazo para a interposição de
Recurso de Reconsideração apresentou, intencionalmente, Recurso de Revisão;
Considerando, entretanto, que não está preenchido qualquer dos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 35 da Lei n° 8.443/92,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
com fulcro no art. 35 da Lei n° 8.443/92, em não conhecer do recurso apresentado pelo responsável, Sr.
Cícero Paes Ferro, dando-se-lhe ciência do teor desta deliberação, bem assim do Relatório e Voto que a
fundamentaram.
Ata n° 34/98 - Plenário
Data da Sessão: 19/8/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi (Relator), Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaça, 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.

HOMERO SANTOS
Presidente

Fui presente:

ADHEMAR ADINI GHISI
inistro-Relator
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GRUPO I - CLASSE I - Plenário
TC 010.505/93-8, c/ 04 vols.
Apensos: TC-012.063/96-7 (com 01 volume) e TC-003.243/94-0
Natureza: Pedido de Reexame. Relatório de Inspeção.
Entidades: Programa de Garantia da Atividade Agropecuária
PROAGRO; Comissão Especial de Recursos — CER e Banco Central do
Brasil — BACEN
Interessado: Luiz Antonio Rossetti, Presidente da CER
Ementa:

- Pedido de Reexame. Conhecimento por preencher requisitos de
admissibilidade. Provimento parcial. Torna insubsistente o item 8.1.1 da
Decisão n° 106/94-TCU-Plenário. Determinações ao Banco Central do
Brasil. Comunicação ao interessado.

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Luiz Antonio Rossetti, Presidente da CER Comissão Especial de Recursos do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - CER/PROAGRO,
órgão judicante Administrativo Interministerial e vinculado ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento,
tendo em vista denúncia formulada pelo Deputado Federal Jackson de Albuquerque Pereira, já falecido, com
fundamento no art. 74, § 2°, da Constituição Federal, referente a irregularidades verificadas no âmbito do
Programa de Garantia Agropecuária - PROAGRO, criado pela Lei n° 5.969/73, com a possibilidade de ter
acarretado prejuízos da ordem de R$ 130 milhões aos cofres do Tesouro Nacional.
Foi determinada a realização de inspeção extraordinária com fito de apurar os fatos objeto da
denúncia formulada, tendo sido expedida a Decisão n° 098/93-Plenário, em Sessão Extraordinária de caráter
reservado, que acolheu a citada denúncia.
Posteriormente, após a realização da inspeção, cujo relatório e parecer do Secretário encontram-se
em fls. 60/112, instruídos pela r Secretaria de Controle Externo, foi adotada a Decisão n° 106/94-TCUPlenário, em fls. 175/6, onde foi determinada a instauração de Tomadas de Contas Especiais pelo Banco
Central do Brasil, para apurar os fatos, identificar responsáveis e quantificar danos, em função do deferimento
de recursos pela CER, em desacordo com a legislação vigente.
O prazo determinado para a realização das citadas TCE, anteriormente de 180 dias, foi
prorrogado, por meio da Decisão n° 762/94-TCU-Plenário, em fl.248, para 31/12/94.
Nova documentação foi acostada aos autos pelo Deputado Federal denunciante, Banco Central
do Brasil e pela CER, por intermédio de seu Presidente, gerando nova instrução da lavra da 7' SECEX, com
pareceres do Diretor e Secretário (fls.459/469), onde merecem destaque os seguintes elementos:
1 existência de conflito de atribuições entre o Banco Central e a CER, notadamente no tocante
a revisão de processos encaminhados pelo BACEN à CER,
2 negativa do Presidente da CER em atender às requisições de informações realizadas pelo grupo
de trabalho criado pelo BACEN, o que inviabiliza o cumprimento, pelo Banco, das determinações
desta Corte; e
3 dúvidas quanto a possibilidade de se responsabilizar o Presidente da CER pelas decisões
contrárias aos normativos, tendo em vista que as deliberações tidas como irregulares foram
adotadas com a aprovação do colegiado não constando nas mesmas como votaram
individualmente cada um de seus membros
A N01050593 doc
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Em 22/11/95 foi expedida a Decisão n° 597/95-TCU-Plenário, em fl. 499, determinando ao Sr.
git Presidente da CER o encaminhamento ao Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n° 256, de 28/02/94, do
BACEN, dos elementos necessários à instrução das Tomadas de Contas Especiais determinadas por este
Tribunal, fixando prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após o recebimento da documentação solicitada à CER,
para que o Banco Central concluísse os trabalhos de instauração das TCE.
Foi confirmado, em 20/12/95, o envio dos documentos ao BACEN, pelo Sr. Luiz Antonio
Rossetti, que protocolizou junto a esta Corte o documento de fls. 553/561, onde foi informado que, após o
cumprimento da determinação deste Tribunal, houve a solicitação do Banco Central à entidade por ele
presidida, no sentido de enviar documentos referentes a mais 1603 (um mil seiscentos e três) processos
deferidos pelo Colegiado, para instrução.
Ainda no mesmo documento, foi informado pelo interessado que houve novo expediente do
BACEN, por intermédio da CISET/MA, no qual são solicitados dados de qualificação de membros da CER,
sendo que alguns já eram falecidos e outros se encontravam em lugar incerto, bem como de servidores que
prestaram apoio administrativo ao Colegiado, como colaboradores, e que não tiveram participação efetiva no
julgamento dos processos.
Segundo informou o Presidente da CER, em requerimento de fls. 553/561, o Colegiado julga os
processos após exaustiva análise, sendo que os pareceres dos consultores são simples peças de instrução, não
sendo, em hipótese alguma, determinante do voto, sem qualquer participação dos consultores no julgamento
dos processos e, conseqüentemente, sem direito a voto.
A CER constitui-se, segundo alegação de seu Presidente, "em única instância recursal
administrativa do PROAGRO (Art. 6 0, da Lei 5969, de 11.12.73; Art. 66 da Lei Agrícola n° 8.171, de
17.01.91; Art. 1° do Decreto n° 99.364, de 03.07.90; Art. 8° do Decreto n° 175, de 10.07.91; Art. 26 do
Decreto n°1784, de 11.01.96 e Portaria 196, de 21.03.96) competindo-lhe decidir, em única instância, sobre
recursos relativos à apuração de prejuízos e respectivas indenizações no âmbito do Programa, sendo suas
decisões terminativas na esfera Administrativa Federal."
Afirma, também, que o Banco Central do Brasil, apesar de administrar o Programa junto aos
agentes financeiros, é apenas um membro da Comissão Permanente de Recursos - CER, em instância
de recurso administrativo, e que a Autarquia após a instauração da sindicância de que trata a Portaria n°
184/92, não mais participou das reuniões da Comissão e passou a ser um desafeto da CER.
Foi requerido pelo Sr. Presidente da CER, (fls. 556/559), após as considerações supra:
I) que fossem examinados, primeiramente e com a urgência que o caso requer, os processos já
instruídos, sem embargo do posicionamento constante do item 01 acostado às fl. 553, que
transcrevo abaixo .

"01. Logo após a Decisão n° 597/95-TU1-Plenário, o suplicante procurou
imediatamente V.Excia., informando-lhe que esta Presidência se colocava à
disposição desse Tribunal para que se examinasse incontinenti as decisões da
Comissão Especial de Recursos, que estavam sendo questionadas pelo órgão
administrador do Programa, o Banco Central do Brasil, afim de que não pairassem
mais dúvidas sobre a legitimidade das decisões ali constituídas, isso sem embargo
do constante em nosso expediente encaminhado a esse Egrégio Tribunal, através da
Secretaria de Controle Interno deste Ministério, no qual afirmávamos de que 'as
decisões da CER são passíveis de reapreciação somente pelo Poder Judiciário, não
cabendo ao Banco Central do Brasil, órgão hierarquicamente inferior à CER no que
concerne ao PROAGRO, ou a qualquer órgão constituído, dizer de sua legitimidade
ou reapreciar suas decisões"
(para embasar a sua requisição foram transcritos alguns trechos da legislação pertinente, conforme
fls. 556/559).
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que não sejam qualificados elementos que não tiveram participação efetiva no julgamento dos
processos, como os servidores que prestaram apoio administrativo à CER como simples
colaboradores, de conformidade com o item 05 da exposição de fl. 554;
finalmente requer que ele, como Presidente da CER, ora qualificado, seja representante do
Colegiado junto ao TCU.
Esta Ultima solicitação, segundo o requerente, daria celeridade ao processo junto ao TCU, uma
vez que seriam excluídos os diversos representantes dos órgãos do Colegiado, dando oportunidade para dirimir
a celeuma criada entre BACEN e CER, "cuja origem se baseia na renitência descabida de determinado
setor do Banco Central do Brasil em não cumprir algumas decisões da Comissão Especial de Recursos
- CER, não porque sejam ilegais, mas, única e exclusivamente, porque não contam com o voto favorável
de seus representantes." (grifei)
Tal medida, permitiria o levantamento de irregularidades que estariam sendo praticadas pelo
BACEN abaixo elencadas, in verbis .
"a) desídia administrativa, dada a indolência ocorrida com a procrastinação indefinida do
cumprimento das decisões do colegiado;
impertinência administrativa, dada a irreverência com que é tratado o ato final da
Administração Pública Federal (resolução da CER);
acometimento de abuso de poder, dado que estabelecido está que o Banco Central do Brasil
é o executor das decisões da CER e não o seu revisor ou procrastinador indefinido de suas
resoluções"
O Presidente da CER acrescentou que a inércia do BACEN no cumprimento das decisões do
Colegiado gera perdas para o Tesouro Nacional, principalmente em função dos encargos devidos até a data
do efetivo pagamento das indenizações.
Em 14/06/96 o Banco Central do Brasil encaminhou o Oficio PRESI-96/1452 (fl.562)
denunciando uma possível obstrução da CER aos trabalhos realizados pelo Grupo de Trabalho instituído pelo
Banco para dar cumprimento à Decisão n° 106/94, o que foi rebatido pelo Sr. Luiz Antônio Rossetti, por
intermédio de documento protocolizado no TCU na mesma data, onde foi requerido:
" 1- a suspensão de todas as Tomadas de Contas Especiais até a execução das Decisões da CER
por parte do Banco Central do Brasil, de conformidade com os mandamentos legais que
instruem o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO.
- após a execução solicitada, que as Tomadas de Contas Especiais sejam iniciadas, devendo,
preliminarmente, serem identificados, qualificados e responsabilizados todos os responsáveis
pela procrastinação da execução das decisões da CER, de conformidade com o requerimento em
nosso ofício de 20/05/96 (TCU I0.505/93-8)"
A Unidade Técnica propôs a realização de diligência in loco no órgão gestor do PROAGRO, o
Banco Central do Brasil, a fim de se resolver as questões levantadas pelos dois órgãos envolvidos no presente
processo, visando a obtenção dos elementos necessários ao completo saneamento destes autos e suspensão
temporária da Decisão n° 106/94-TCU-Plenário, especialmente no subitem 8.1.1, até a conclusão dos
trabalhos.
A Decisão n° 467/96 - TCU - Plenário determinou a realização de inspeção no BACEN e na CER,
suspendendo, em caráter excepcional e por racionalização administrativa, o subitem 8.1.1 da Decisão n°
106/94 - TCU - Plenário.

Realizada a inspeção supra, a Equipe apontou em seu relatório os seguintes tópicos que merecem
destaque:
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a) O BACEN deixou de efetuar os pagamentos relacionados com a maioria das Decisões da CER, por
entender-se desobrigado, ou até mesmo impedido, visto que estas estavam em desacordo com as normas
que regem o Programa;
b) a equipe analisou informações disponibilizadas em disquetes, elaborando o quadro acostado às fls.
04/05 do TC 012.063/96-7, no qual foram omitidos os nomes dos mutuários, por ser informação
irrelevante para a matéria analisada e, também, visando preservar o sigilo bancário;
c) foram contabilizados 1.585 processos elencados nas diversas situações demonstradas no quadro já
citado;
d) a equipe selecionou cópias de 15 processos presentes no BACEN como amostra para análise, onde
foram detectadas as incoerências relatadas às fls. 07/08;
e) a equipe considerou que, apesar de não ter sido realizado o pagamento de grande parte das
coberturas, tendo em vista já ter ocorrido a ordenação das despesas, havendo, portanto, o comprometimento dos recursos, caberia a instauração de Tomada de Contas Especial. Por isso, propôs que o TCU
determinasse ao BACEN o prosseguimento do processo de instauração das tomadas de contas especiais
de que trata a Decisão n° 106/94-TCU-Plenário, informando a este Tribunal, três meses após tomar
ciência desta determinação, sobre o andamento de tais procedimentos, especialmente quanto a (o):
número de TCE instauradas e por instaurar;
documentação necessária às TCE, até então não recebidas, e as providências adotadas para
sua obtenção;
f) a equipe propôs, finalmente, fosse determinado à Comissão Especial de Recursos do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento a rigorosa observância do disposto no parágrafo único do art. 5 0 da Lei
n° 5.969/73, quando da apreciação dos recursos relativos à conta do PROAGRO;
Após a juntada aos presentes autos do relatório de inspeção, objeto da Decisão n° 467/96, já
citada, o Exmo. Sr. Ministro-Relator, após análise das peças, produziu o relatório de fls. 597/599 ( parte
integrante da Decisão n° 089/97 — Plenário), de onde cabe destaque, in verbis:
"... omissis
Quando propus a realização de inspeção saneadora, observei que se tratava de 1603
processos cujo resultado prático mostrava-se duvidoso em vista das informações divergentes
contidas nos autos, oriundas dos dois entes envolvidos. Observei, ainda, que a proposta nã o
implicava na alteração da Decisão n° 106/94-TCU-Plenário e que a alteração, se necessária,
se daria num momento posterior, por ocasião do exame do relatório da inspeção então
determinada.
Devo registrar que as conclusões trazidas pela Unidade Técnica confirmaram a
necessidade da instauração das tomadas de contas especiais, devendo, por conseguinte, ser
mantida a referida Decisão.
Entretanto, os elementos juntados aos autos pela Comissão Especial de Recursos-CER
questionam, contundentemente, as conclusões aduzidas pela equipe auditora. Com efeito, o
processo administrativo, em todas as suas fases, deve assegurar o contraditório e a ampla defesa
(inciso LV do art. 5' da Constituição Federal e art. 31 da Lei n°8.443/92).
Nessa linha, dispõe nosso Regimento Interno em seu art. 228: 'em todas as etapas do
processo de julgamento de contas, de apreciação de atos sujeitos a registro e de fiscalização de
atos e contratos, será assegurada aos responsáveis ou interessados ampla defesa'.
No presente caso, após a inspeção realizada, o interessado ingressa nos autos trazendo
novos elementos. O mandamento legal está a exigir que se proceda ao exame das peças
anexadas aos autos, as quais podem, inclusive conduzir a um posicionamento diverso do até
então adotado, o que implicaria na modificação da Decisão Plenária n° 106/94.
Devido a essa possibilidade, e sendo Relator da decisão ora inquinada, deixo de me
pronunciar sobre os elementos encaminhados os quais podem, em meu juízo, ser conhecidos

•
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como recurso, devendo esses ser remetidos à Presidência do Tribunal, para sorteio de novo
relator...". (grifo da Unidade Técnica)
Após apreciação pelo Plenário desta Corte da posição abraçada pelo então Ministro-Relator, foi
proferida a Decisão n° 089/97-TCU-Plenário, com o seguinte teor
omissis
8.1 - entender superado o motivo que ensejou a suspensão do item 8.1.1 da Decisão n° 106/94TCU-Plenário;
8.2 - encaminhar os autos à Presidência deste Tribunal para sorteio de novo Relator, uma vez
que os elementos enviados pela Comissão Especial de Recursos - CER, consubstanciados no vol.
IV deste processo, objetivam alterar Decisão deste Tribunal;
8.3 - remeter cópia do Relatório, do Voto e da Decisão ora adotada aos presidentes do Banco
Central do Brasil e da Comissão Especial de Recursos, para ciência."

e

•

Foi apresentado pelo Sr. Luiz Antônio Rossetti, Presidente da CER, contraditório às informações
contidas no relatório de inspeção já citado, uma vez que tomou conhecimento do mesmo por meio de vista
dos autos. Tal documento foi recebido no gabinete do próprio Ministro-Relator, que o recebeu como recurso,
uma vez que objetivavam alterar decisão desta Corte.
Conforme entendimento da Analista responsável pela instrução de fls.606/622, por se tratar de
processo originado de denúncia, o expediente supracitado só poderia ser recebido como Pedido de Reexame.
Cabe ressaltar, entretanto, que em função da intempestividade de sua apresentação, o referido documento só
poderia ser recebido nas condições previstas no parágrafo único do art. 32 da Lei n° 8.443/92, ou seja, em
razão da superveniência de fatos novos efetivamente comprovados, já que o prazo previsto para a interposição
de pedido de reexame é de 15 dias, sendo que a decisão questionada é de 20/03/94.
Segundo a Unidade Técnica, os elementos apresentados pelo requerente visam contraditar :?.s;
informações contidas no Relatório de Auditoria produzido em atendimento à Decisão n° 467/96-TCUPlenário, cujas informações acrescentam aos autos elementos relevantes para o deslinde final do processo.
Portanto, a peça apresentada pode ser recebida como Pedido de Reexame, uma vez que os elementos trazidos
podem ser considerados fatos novos.
No documento encaminhado pelo interessado, Sr. Luiz Antonio Rossetti, presidente da CER, são
expostos e requeridos os seguintes pontos que foram recebidos como contraditório ao Relatório de Auditoria
da inspeção objeto do TC n° 012.063/96-7, que transcrevo conforme instrução da lavra da 10a SECEX, in
verbis:
Inicialmente argüi que no relatório supracitado está expressa, exclusivamente, fi
"11.1
opinião do Banco Central do Brasil a respeito da atuação da CER quanto ao julgamento de recursos
impetrados por produtores rurais contra decisões de instituições financeiras que indeferiram
pagamento de seguro garantido pelo PROA GRO.
Em seguida questiona o comportamento da equipe de inspeção, insinuando que a
11.2
exigüidade de tempo em que foi realizada a inspeção impediu uma análise mais acurada dos fatos
gerando, em conseqüência, distorções nas conclusões.
Acrescenta, ainda, que, ao entrar no mérito dos julgamentos realizados pela
11.2.1
Comissão, faltou à equipe pelo menos um melhor conhecimento sobre os aspectos legais que regem
o PROAGRO, principalmente quanto aos enunciados básicos de doutrina e do seu rito processual,
motivo que, segundo o requerente, o levou a apresentar as justificativas ora em análise.
11.3 Mais adiante faz algumas críticas ao comportamento da equipe técnica, traçando
paralelos entre o comportamento desta e o da equipe que realizou inspeção naquele órgão no período
de 16.08 a 24.09.93 (itens 3 e 4 -fls. 01 e 02 do vol. IV do TC'-010.505/93-8). Conclui afirmando que
a equipe apresentou no relatório somente a opinião de determinado setor do Banco Central do Brasil,
já que a inspeção se realizou quase que inteiramente no âmbito do BACEN, estando repetidos no
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relatório apenas os questionamentos contidos em seus próprios pedidos de revisão, constituindo-se,
desta forma, em mera peça acusatória à CER, calcada em argumentos pouco condizentes com a
legalidade constituída e com a veracidade dos fatos ocorridos.
No item 4.1 do requerimento, informa que irá esclarecer os pontos levantados no
11.4
relatório de inspeção, por assunto, procurando esclarecê-los separadamente, de acordo com a sua
importância e independentemente da ordem de apreciação ali exposta.
Visando uma melhor compreensão dos pontos, os itens serão analisados na mesma
11.4.1
ordem de exposição apresentada pelo recorrente.
O primeiro assunto se refere ao item 37 do relatório (fls. 08 do TC-012.063/96-7),
11.5
abordado na argumentação constante dos itens 5 a 9 e seus suhitens, onde o requerente defende qi!e
a administração pública, representada para os fins do assunto em análise, pela CER, tem um campo
jurisdicional maior para embaçar suas decisões, não cingindo-se apenas aos normativos do Conselho
Monetário Nacional - CMN. Contesta a argumentação da equipe de inspeção que afirma que a CER
entende que o CMN emite, quanto ao PROA GRO, normas válidas para toda a administração, exceto
para ela própria, e que a Lei não impôs limites à atuação da Comissão.
Afirma, ainda, no item 9.3 (fls. 08 do vol. IV), que a CER se manifesta pela última
11.5.1
vez sobre o PROAGRO, através de colegiado legalmente constituído para falar em seu nome, tem um
campo de ação jurídica muito mais amplo para embasar suas decisões, não se limitando em hipótese
alguma, única e exclusivamente às normas do CMN.
A argumentação acima foi reproduzida do documento acostado às fls. 42/54 dp
11.5.2
volume II deste TC. Portanto, não constitui elemento novo, já tendo sido analisado em diversas
oportunidades por este Tribunal.
O segundo assunto abordado pelo requerente refere-se ao contido nos itens 16 a 25
11.6
do relatório de inspeção (fts. 03/06), onde a equipe relata uma série de irregularidades constantes em
processos analisados e aprovados pela ('ER, em desacordo com o ordenamento vigente.
11.6.1 O recorrente afirma que a ênfase dada pela equipe com referência ao comportamento
da CER no julgamento dos processos é uma nítida tentativa de incriminar a sua atuação, e que o
enunciado dos itens transcritos às fls. 9/11 só retratam a posição do Banco Central do Brasil, não
levam em consideração outros documentos e fatos importantes contidos nos autos.
Nos itens seguintes rebate a posição manifestada pelo BACEN nos proces.scs
11.6.2
analisados na amostra separada pela equipe de inspeção, deféndendo a argumentação utilizada para
embasar as decisões adotadas pela Comissão no julgamento dos mencionados processos.
11.6.3 Procedendo-se a análise da argumentação apresentada pelo requerente em confronto
com as conclusões a que chegou a equipe de inspeção, depreende-se que são ambas muito subjetivas
para definição da questão ora em análise, qual seja, argumentação quanto à necessidade de
instauração, ou não, das tomadas de contas especiais de que trata o item 8.1.1 da Decisão n° 106194.
Por outro lado, as informações acima não podem ser consideradas relevantes, haja vista o número
muito pequeno de processos analisados (sete) em relação ao montante de casos que podem vir a se
transformar em tomada de contas especial (1803), ou seja, o número de casos concretos é
consideravelmente maior do que a amostra selecionada, o que pode induzir a uma conclusão distorcida
dos fatos.
Por outro lado, a argumentação trazida pelo recorrente já foi pelo mesmo
11.6.4
apresentada em várias oportunidades no processo, tendo sido exaustivamente analisadas em diversas
instruções. Portanto não caracteriza fato novo.
O requerente contesta o contido no item 16 do relatório de inspeção, onde a equipe
11.6.5
informa haver constatado que vários processos foram retidos pelo BACEN, não por comum
divergência de interpretação dos normativos, mas porque, de fato, a CER tem proferido decisões que
correspondem à ordenação de despesas indevidas.
Segundo o recorrente, a realidade dos fatos desmente o afirmado pela equipe, pois
11.6.5.1
o que existe entre a CER e o setor renitente do BACEN são divergências de interpretação de
legislação. Acrescenta que à CER, como representante da administração pública, é facultado examinar
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os questionamentos a ela enviados a luz de toda a legislação vigente e não somente presa à letra fria
dos normativos do CMN (fls. 22- vol. IV).
O terceiro assunto abordado refere-se ao contido nos itens 26 a 36 do relatório de
11.7
inspeção (fis. 06/08 - TC-012.063/96-7), itens estes que dizem respeito aos processos n's 6430/91, 2670/91
e alguns casos citados genericamente.
11.7.1 Quanto aos processos, o recorrente apresenta justificativas por haver deferido recurso em
processos considerados pelo BACEN como totalmente irregulares, como foi o caso do processo MA/CER
n°2607/91, onde foi autorizado o pagamento de indenizações referentes a várias lavouras de um mesmo
produtor, no mesmo município, perfazendo um montante correspondente a aproximadamente R$
900.000,00.
O recorrente comprova que o que houve de fato foi um erro do BACEN ao proceder o
11.7.2
cálculo do valor da indenização, já que o voto n° 184/90-C'MN, condicionou que, quando houvesse mais
de uma operação do mesmo produtor, no mesmo município, fossem consideradas como um único
empreendimento. No caso em análise, o recurso do produtor chegou à CER com divergência sobre o
produção que deveria ser considerada no cálculo da cobertura, tendo a comissão decidido que deveriam
ser tomadas em consideração as produções vistoriadas em tempo (03 operações), mais 70% das
produções inicialmente previstas para as operações em que o agente financeiro não tivesse providenciado
a vistoria pericial regulamentar tempestivamente (outras 03 operações).
11.7.3 Neste sentido deveriam ser somadas as importâncias garantidas pelo PROA GRO nas seis
operações, fixando, em seguida, a indenização máxima nos limites do risco garantido pelo Programa
para cada beneficiário -já que as operações haviam sido consideradas como um único empreendimento,
conforme voto do CMN citado no item 10.7. No entanto, o BA(EN contabilizou as operações
separadamente, descumprindo, assim, o próprio voto retrocitado.
11.7.4 Diante da constatação acima, e apesar de, como já salientado no item 10.6.3, a amostra
ser insignificante para que se possa generalizar a conclusão, fica evidenciado que existe falha na
operacionalização do PROAGRO.
O quarto assunto abordado e o mais decisivo para a condução deste processo, diz
11.8
respeito aos itens 38 a 40 do relatório de inspeção fls. 38 a 40 do TC-012.063/96).
11.8.1 Segundo afirmação do requerente às fis. 28 do vol. IV, os itens acima se constituem na
parte mais sensível do relatório de inspeção, já que as conclusões da equipe, nas palavras do requerente,
são "anti-doutrinárias, ilegais, confusas e divergentes" e acrescenta :
Neste sentido, é flagrante o assessoramento de servidores do setor ineficiente
'34.1
do BACEN, à vista da adequação vocabular, do linguajar e dos jargões que só se adquire
após alguns anos de trabalho na área.
Usou-se as mesmas falsas premissas co.stumeiramente apresentadas pelos
34.2
técnicos do BACEN para justificar suas parcas idéias.
Adotou-se a interpretação literal da legislação pertinente, desprezado até pelos
34.3
principiantes de Curso de Direito pela sua pobreza e arcaísmo, mas que é costumeiramente
adotada pelos técnicos administrativos do BACEN, que, invariavelmente, se pronunciam
como se autorizados e competentes fossem - contrariamente aos judiciosos pareceres emitidos
pelo Departamento Jurídico daquela Autarquia.
Além do mais, nem se procurou saber como funcionam os órgãos colegiados,
34.4
mormente a CER, Órgão Judi cante Administrativo, portanto, detentor da atribuição de falar
finalisticamente pela Administração Pública Federal no que concerne ao PROAGRO,
confundindo-a com outros colegiados executivos que não têm função parajudicial, chegando,
portanto, a conclusões errôneas e prejudiciais ao exame desse douto Tribunal de Contas. da
União.'
.

No item 36 e subitens recapitula o contido nos itens 5.2 a 8.2 da sua exposição
11.8.2
(fls. 3/7 - vol. IV), visando reforçar a posição de que a CER de fato é a única instância sobre
M1050593 doc
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recursos relativos à apuração de prejuízos e respectivas indenizações no âmbito do PROAGRO,
sendo suas decisões terminativas na esfera administrativa federal, cabendo ao BACEN simplesmente
a execução das decisões do colegiado, pois sua participação em instância de recurso administrativo
é apenas como um dos membros da Comissão.
II. 8.2. I
Quanto ao aspecto acima, acrescenta que a decisão da CER torna a resolução
vinculante para a administração, sendo-lhe obrigatório o seu cumprimento porque lhe é atribuída
definitividade, devido ter sido o ato apreciado em única instância administrativa. Acrescenta, ainda,
que segundo Helly Lopes Meirelles imodificável pela própria administração e só o judiciário pode
reapreciá-lo e dizer da sua legitimidade. Assim é porque, embora inexista entre nós a coisa julgada
administrativa, no sentido processual de sentença definitiva oponível erga omnes (coisa julgada
formal e material), existe, todavia, o ato administrativo inimpugnável e imodificável pela
administração, por exauridos os recursos próprios e as oportunidades internas de autocorreção da
atividade administrativa' (vide Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo, fls. 626, 6 2 edição)
Afirma, no item 37 de sua exposição, que o relatório de inspeção comete dois
11. 8. 3
deslizes em suas conclusões, conforme abaixo transcrito:
Assim é que, desconhecendo comezinhos princípios de direito Administrativo que
'37.1
regem a matéria, inclusive se embasando em legislação já revogaria (Parágrafo único do Art.
5°, da Lei 5.969, de 11.12.73), se arvora o Relatório em Justiça Federal, declarando em alto
e bom som, que as decisões da CER são ilegais (vide art. 38, do Relatório citado) (sic)
No mesmo sentido, procurando desconhecer que a Decisão da CER tem que ser
37.2
executada pelo Banco Central do Brasil, ou pelos Agentes do Programa, para _que tenha
eficácia definitiva, confunde decisões de Colegiado Judicante com as de meros colegiados
executivos, que simplesmente ordenam a liberação de verbas orçamentárias, despidos de
competência parajudicial de última instância (julgamento recursal sobre o mérito, etc.).
Tal desconhecimento próprio do setor incompetente do Banco Central do
37.3
Brasil incumbido da operacionalizacão do PROAGRO, levou-lhe a defender posição,
totalmente ilegal e imoral, de procrastinação das execuções da CER pelo BACEN, arvorando
o setor renitente em suposto revisor das decisões de última instância administrativa.'
Nos itens seguintes afirma que as conclusões da equipe de inspeção conflitam
11.8.4
com o próprio Departamento Jurídico do Banco Central do Brasil e, inclusive, com o
posicionamento da equipe que atuou na inspeção extraordinária composta pelos Analistas Carlos
Antonio Antunes de Macedo, Rita de Cássia Messias de Lima Oliveira e Vânia Nunes Vieira de
Matos, e com o voto do Exmo. Sr. Ministro-Relator Adhemar Paladini Ghisi, exarado em 31.07.96,
no que diz respeito à impossibilidade de revisão e procrastinação de decisões da CER (Pareceres
DEJUR 646/82, 602/83, 721/85, 415/89 e 66/92).
Quanto à divergência com a primeira inspeção extraordinária do TCU, afirma
11.8.5
que é ainda mais significativa. Reportando-se ao Relatório do Ministro-Relator que embasou a
Decisão n 2 106/94 demonstrou a divergência, conforme abaixo:
'Quesito 21° do Relatório de Inspeção Extraordinária: É correta a atitude do Banco Central
do Brasil de submeter à Secretaria do Tesouro Nacional os deferimentos de ressarcimentos
exarados pela CER, como condicionante de pagamento?
Resposta: O teor do caput do art. 37 da Constituição Federal, a administração pública deve
pautar seus procedimentos pelos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e
publicidade. Do ponto de vista da legalidade, vê-se claramente a incorreção dessa iniciativa, pois
o Decreto n° 99.364/90, ao abrigo da lei, confirma ter a CER competência para decidir como
última instância administrativa, enquanto ao Banco Central cabe a execução das decisões. Deduzse então que o BACEN, segundo esse aspecto, está agindo fora de sua competência.
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Analisando sob a ética do princípio da moralidade, poder-se-ia buscar uma justificativa do
envio dos processos à STAT, como um procedimento em defesa do Erário, uma atitude de cautela.
Parece-nos, todavia, que o Banco Central do Brasil não tem competência legal para a
iniciativa de envio de processos à apreciação da STN, quando há deferimento da CER contrário
ao seu ponto de vista. O administrador público só pode fazer o que a lei autoriza.
Não compete ao Banco Central do Brasil abalisar a legalidade ou ilegalidade do pagamento.
A responsabilidade, evidentemente, pela decisão de última instância administrativa é da CER. Ao
Banco Central compete apenas executar suas decisões. Se na defesa da moralidade (e da
legalidade, pois alega o BACEN que muitas decisões da CER acham-se eivadas desse jaez), a
prestigiosa Autarquia bancária decidir insurgir-se contra esses pagamentos, deverá, a nosso ver,
utilizar-se dos meios que o ordenamento jurídico lhe faculta (itens 293/298 - fl. 153 do vol.
principal).'
Em que pese a coerência da argumentação do requerente, o aparente conflito
11.8.6
de competência discutido, a princípio, não é elemento essencial para a definição da questão quanto
a instauração ou não das tomadas de contas especiais.
Ressalta o requerente, no item 41 - fls. 32, que as decisões da CER, sem a
11.8 .7
conseqüente autorização de pagamento do Banco Central do Brasil ou dos agentes do Programa,
perdem a eficácia, ficando o produtor impedido do seu recebimento, pois faltou-lhe a execução,
prevista em lei, para que o mesmo pudesse se habilitar ao recebimento da cobertura. Assegura que,
por este ângulo, não há como afirmar que houve 'ordenação de despesas' somente com a decisão da
CER, pois falta-lhe a eficácia da execução para personificar-se em ordenação legal.
11.8.8 Abrangendo, ainda, o assunto acima, no item 42 de sua exposição, o requerente
mais uma vez demonstra contradições entre o relatório de inspeção e o Voto do Ministro-Relator,
exarado na Sessão de 31.07.96, que deu origem à Decisão n9 4 6 7 / 9 6 -TCU - Plenário.
11.8.8.1 No citado Voto, o Ministro faz referência aos comentários efetuados pelo
requerente em resposta à determinação exarada por esta Corte de Contas no que tange a coberturas
deferidas pela CER e não pagas pelo BACEN, onde o mesmo questiona a inexistência de débito que
desse causa à instauração das Tomadas de Contas Especiais. Assim argumenta o Ministro:
Trata-se, no caso, de instauração de mais de 1603 processos que foram questionados
pelo Banco Central como deferidos ao arrepio das normas norteadoras do referido
Programa. Caso esses deferimentos não tenham sido executados pelo BACEN, não há que
se falar em prejuízo, ou débitos, descaracterizando o objetivo da TCE.
Nesse caso, seria o procedimento administrativo de instauração bastante árduo para
todos os órgãos envolvidos (Banco Central do Brasil, Ciset e TCU), sem que se alcançasse
um resultado prático, tornando inócuos e onerosos os esforços despendidos pela
administração pública.'
Argumenta, ainda, o recorrente, que o relatório de inspeção, ao recomendar a
11.8.8.2
continuidade do processo de instauração das TCEs 'caso a caso', independente de execução, tenta
transformar esse Tribunal em instância revisora das decisões da CER, o que é absolutamente ilegal
(art. 66 da Lei n2 8.171/91 - Lei Agrícola), colidindo-se, novamente com o Voto do Ministro-Relator
quando afirma:
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'Chamo a atenção para o fato de estarem os processos de cobertura de seguros deferidos
pela CER, dentro ou não das normas do PROAGRO, depende fundamentalmente da análise
e pontos de vista quanto à interpretação dos normativos pertinentes, os quais devem ser
resolvidos no âmbito do próprio Programa, não podendo esta Corte tornar-se instância final
de tais questões sob o risco de ter de passar a se pronunciar sobre cada caso em que se
verificassem divergências entre dois órgãos participantes do Programa, o que não se constitui
competência deste Tribunal. Cabe ao Poder Executivo dirimir as controvérsias advindas do
Programa em tela.'

Tribunal de Contas da União

Afirma o requerente que, segundo levantamento por ele realizado, somente pouco
11.8.9
mais de uma centena de processos foram executados, sendo que os demais se encontram
engavetados no Banco Central, causando prejuízos aos produtores rurais e ao PROA GRO, num
procedimento anti-ético, imoral e ilegal.
Na seqüência, acrescenta que não será possível dar cumprimento à segunda
11.8.10
recomendação constante do relatório de inspeção, qual seja 'que a CER passe a observar
rigorosamente o disposto no parágrafo único do art. 5 2 da Lei n 2 5.969/73, visto que o dispositivo
citado se encontra revogado pela Lei n 2 8. 171/91, que rege atualmente a matéria, fato
imperdoavelmente inobservado no Relatório'.
Por último, afirma que o Relatório de que trata o TC-012.063/96-7, não pode
11.8.11
prosperar pelos motivos abaixo transcritos que, segundo o mesmo, baseia-se em premissas falsas
incorretas, terminando por conclusões anti-doutrinárias, ilegais, confusas e divergentes 'In
verbis' :

fi

não sabendo fazer distinção entre PROAGO e Crédito Rural;
deixando transparecer idéias incompletas sobre a legislação, sem disso se perceber;
inadvertidamente registra que o programa garante o crédito, sem saber que é :)
empreendimento rural e não a operação bancária que se quer preservar;
não sabendo fazer distinção entre DECISÃ O de Colegiado Judicante e ordenação de
despesas de outros componentes do executivo e que não têm essa função;
tentando levar o Egrégio TCU a tornar-se órgão revisor da CER, o que, além de ilegal, não
constitui competência desse Tribunal;
colidindo suas conclusões com o Departamento Jurídico do Banco Central do Brasil, com
o circustancioso Relatório da Inspeção Extraordinária realizada pela primeira equipe de
Auditores desse 1CU, logo no início dos trabalhos e constantes dos autos, e, se tal não
bastasse, com decisões importantes do Exmo. Sr. Ministro-Relator Adhemar Paladini Ghisi.

Após a explanação acima, e afirmando que a divergência existente entre a CER
11.9
o setor de operacionalização do BACEN, prende-se à divergência de interpretação de legislação
pertinente ao PROA GRO, requer:
1- A suspensão de todas as tomadas de contas especiais até a execução das decisões da CER
por parte do Banco Central do Brasil, de conformidade com os mandamentos legais que
instruem o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária -PROAGRO.
11-Após a execução solicitada, que as tomadas de contas especiais sejam iniciadas,
posteriormente à apreciação final dos preclaros Assessores de V. Excia., devendo,
preliminarmente, serem identificados, qualificados e responsabilizados todos os responsáveis
pela procrastinação da execução das decisões da CER, de conformidade com requerido em
nosso oficio de 20.05.96 (TCU 10.505/93-8).
III -A identificação, qualificação e responsabilização dos elementos que causaram prejuízos
ao PROAGRO, de conformidade com o exposto nos itens 19 a 32.1, deste requerimento.
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12. Os argumentos apresentados não são suficientes para se alterar, na forma
proposta pelo requerente, a determinação constante do item 8.1.1 da Decisão n2 106/94 - TCU Plenário, quanto à instauração de Tomadas de Contas Especiais , pois mesmo desconsiderando o
contido no item 39 do relatório de inspeção acostado às fls. 08 do TC-012.063/96-7, existem
indenizações já pagas, que poderiam, caso comprovada a irregularidade, ser objeto de Tomadas
de Contas Especiais. Entretanto não se pode instaurar TCEs contra órgão colegiado cujas decisões
são consideradas julgados administrativos.
Por outro lado, cabe uma observação quanto a possibilidade aventada pelo
12.1
Ministro Adhemar Paladini Ghisi, no Relatório já mencionado no item 10.8.8.1, de não ter se
constituído a hipótese de instauração de 7CE, qual seja, o dano ao Erário. No caso em que.sião
afigura-se que a decisão da Comissão Especial de Recursos - CER, de dar provimento ao recurso
poderia ser tomada como a fase de liquidação prevista no art. 63 da Lei n2 4.320/64, pois é nessa
fase que se verifica o direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito (que no caso é a decisão que deferiu o recurso). Trata-se da
verificação do direito do credor ao pagamento.
A fase seguinte, segundo o direito financeiro, Lei 4. 320/64, seria a expedição
12.2
da ordem de pagamento (art. 64), que é o último estágio da despesa. Como tal estágio ainda não
ocorreu nos 1.603 processos levantados nestes autos, depreende-se que não se configurou, em
relação aos mesmos, o dano ao Erário que ensejaria a instauração das TC'Es.
Quanto às questões suscitadas pelo requerente em relação aos processas
12.3
analisados pela equipe de inspeção deste Tribunal, transcrita nos itens 16 a 25 do relatório às
fls.05/06, claro está que existem falhas e irregularidades no procedimento de análise dos recursos
por parte da CER. No entanto, como .salientado na análise constante do item 10.6.3 e 10.7.4 desta
instrução, a amostra selecionada pela equipe de inspeção não é significativa para que se possa
generalizar a conclusão e afirmar que são irregulares todos os processos analisados pela
Comissão. O que se pode concluir é que existe falha na operacionalização do Programa, não só
em razão dos fatos levantados nesta auditoria, como também na análise dos diversos relatórios
técnicos constantes nos autos, o que serve de parâmetro para este Tribunal vislumbrar a
possibilidade de realizar auditoria operacional no Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária - PROAGRO.
Outro argumento firmemente defendido pelo requerente e também já analisado
12.4
em diversas oportunidades por este Tribunal diz respeito à interpretação dos normativos que
definem ser a CER a última instância administrativa para decidir sobre recursos relativos à
apuração de prejuízos e indenizações no âmbito do PROAGRO (art. 66 da Lei n 2 8.171, de
17.01.91; art. 82 do decreto n 2 175, de 10.07.91 e Resolução CMNn 2 1.855, de 14.08.91).
12.4.1 Mesmo considerando que a Comissão, atuando como um tribunal
administrativo, tem ampla liberdade de revisão do ato recorrido, podendo modificá-lo ou invalidálo por motivo de conveniência, oportunidade ou mesmo por razões de ordem técnica que
comprometem a eficiência do serviço público ou utilidade do negócio em exame, como define a
própria norma, não pode confundir a discricionariedade que lhe foi conferida pela Lei com urna
absoluta desvinculação de seus julgamentos aos limites da própria Lei.
O melhor caminho para impedir que decisões eivadas de vícios e/ou
12.4.2
irregularidades prosperem, seria solicitar que a própria CER fizesse uma reavaliação dos seus
atos. Tal alternativa já foi tentada pelo Banco Central do Brasil, porém, sem êxito, conforme
demonstrado no item 07 do relatório de inspeção às fls. 03.
Como alternativa para se evitar a concretização do dano ao Erário, o BACEN
12.4.3
fez juntar aos autos o Parecer da PGFN n2 068/95, onde aquela Procuradoria defende que em
razão da CER ter sido criada no âmbito do Ministério da Agricultura, o Ministro de Estado
daquela Pasta e o Presidente da República lhes são hierarquicamente superiores. A um deles,
portanto, nos termos do Parecer, cabe a declaração da nulidade dos atos da Comissão, corno
decorrência da competência prevista nos art. 84, II, c/c o art. 87, parágrafo único, I, da
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Constituição Federal. Portanto, sugere que tal possibilidade possa ser examinada por este Tribunal
com vista a impedir que sejam realizados os pagamentos das indenizações já aprovadas pela CER
e que, do ponto de vista da Autarquia, foram julgadas 'extra legis', evitando-se, assim, a
concretização do dano ao Erário.
12.4.4
Rebatendo a tese acima, o recorrente anexou ao seu requerimento o Parecer n
GO - 112 da Advocacia-Geral da União, onde esta adota o Parecer n2 AGU/PRO-01/96, de
09.04.96, exarado no processo n2 0000.004924/95-7 (JULGAMENTOS DA CER - LIMITES
OBJETIVOS "Os atos judicialiformes da administração Pública estão sujeitos ao princípio da
legalidade"), assim se manifesta:
,(

e0

14.
Por último, sugere a PGFN que a CER reveja seus atos. Sim, mas para que faça é necessário que
seja novamente provocada, uma vez que, proferida a decisão, esgota-se sua competência. Para que os reveja, uma
vez que constitui instância única, por definição legal (art. 66 da Lei n" 8.171, de 17.01.1991), e se o ato ainda não
estiver petrificado por força da coisa julgada administrativa, cabe pedido de reconsideração (DIOGENES
GASPARINI. op.c. p. 535 HELY LOPES MEIRELLES. Direito Administrativo Brasileiro. 16. ed. atual. 2. lir. São
Paulo: RT, 1991. p. 572). confira-se ainda a lição de PONTES MIRANDA (Comentários à Constituição de 1967,
com a Emenda n° 1, de 1969. 2. ed. rev. Tomo I. são Paulo: RT. 1970. p. 337):
'Se houve processo administrativo em que se proferiu decisão ou despacho, de que resultou direito, ou de
que resultaram direitos a alguém, somente por decisão ou despacho em processo administrativo pode haver
cassação. Mas, para que se dê, é preciso que não haja razão para se exigir processo judicial. Uma vez que há
coisa julgada administrativa, não há recurso, ou não há mais recurso. Se não há recurso, ou não mais há
recurso, e há coisa julgada administrativa, absurdo seria que se admitisse que a autoridade, de que proveio a
decisão, ou o despacho, pudesse desconstituir, mesmo se com fundamento em fato pretérito. A coisa julgada
administrativa cobriu o passado. Para que se desconstitua a decisão, ou o despacho, seria preciso exercício de
remédio jurídico processual, judicial ou administrativo que a lei houvesse previsto e a Constituição permita'.
15 À vista do exposto, e tratando-se de casos teratológicos, na expressão do SUJUR do Banco Central,
que causem prejuízo ao PROAGRO, como na hipótese de indenizações não previstas nas normas (art. 65, parágrafo
único, da lei tf 8.171, de 17.01.1991) ou devidas, e considerando que por norma legal expressa a CER constitui
instância única (cf. item 8), é cabível, sempre após pedido de reconsideração, utilizar o remédio jurídico processual
próprio a fim de obter a desconstituição judicial da decisão administrativa. Não parece, ai, descartada a possibilidade
de propositura de ação popular, a que qualquer cidadão é legitimado, na defesa da moralidade administrativa
(Constituição, art. 5 0 , LXXIII) ou mesmó ação civil pública.'

12.4.5
Ressalte-se, por oportuno, que a Comissão Especial de Recursos - CER, é um
órgão judicante administrativo interministerial e que tem a participação de entidades de classe.
Foi criada pelo Decreto n9 77.120, de 10.02.76 (por determinação contida no art. 62 da Lei n 2
5.969/73), alterado pelo Decreto 1,2 99.364 de 03.07.90, com objetivo expresso de representar e ser
a última instância Administrativa Federal sobre o PROAGRO, estando somente vinculada ao
Ministério da Agricultura e do Abastecimento por ter sido criado no seu âmbito e por ser este que
a provê administrativamente (art. 66, da lei n2 8.171/91).
Portanto, diante da informação acima e considerando que as decisões emanadas
12.4.5.1
da Comissão são exaradas em reuniões extraordinárias da Turma Especial de Julgamento,
regularmente instalada para tal fim (art. 32 do Decreto 11 2 99.364, de 03.07.90), seguindo um rito
processual administrativo legalmente constituído, tais decisões tem força de julgado administrativo.
Até porque, durante a apreciação da matéria, a Comissão tem a obrigação de examinar mais
aprofundadamente o assunto, inclusive fazendo uso de um campo jurisdicional maior do que o
utilizado pelas instituições financeiras que indeferiram o pleito. Os membros da CER utilizam-se,
também, do elemento subjetivo, que é a valoração dos dados e provas contidos nos auto.,
procedimento que é muito utilizado pelos órgãos juridicionais
Portanto, diante dos elementos acima, mais defensável se torna a tese de que
12.4.6
as decisões adotadas pela CER são, de fato, julgados administrativos, o que as torna irretratáveis
pela própria administração.
Não obstante a situação acima descrita, o Banco Central do Brasil, caso entenda
13.
que as decisões da CER estejam eivadas de vícios e irregularidades poderá recorrer ao Poder
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Judiciário, para se privar de realizar pagamentos que, segundo seus representantes, podem
acarretar lesão aos Erário. A respeito desta matéria, a Administrativista Maria Sylvia Zanella Di
Pietro, no seu livro "Direito Administrativo" - Yediçào, editora Atlas, pág. 424/425, assim dispõe:
'Na função administrativa, a Administração Pública é parte na relação que aprecia; por
isso mesmo se diz que a função é parcial e, partindo do princípio de que ninguém é juiz e
parte ao mesmo tempo, a decisão não se torna definitiva, podendo sempre ser apreciada pelo
Poder Judiciário, se causar lesão ou ameaça de lesão.
Portanto, a expressão "coisa julgada", no direito administrativo, não tem o mesmo
sentido que no direito judiciário. Ela significa apenas que a decisão se tornou irretratável
pela própria Administração.
Embora se faça referência apenas à hipótese em que se exauriu a via administrativa, não
cabendo mais qualquer recurso, existem outras possibilidades que abrangem os casos de
irrevogabilidade dos atos administrativos. Aliás, a coisa julgada administrativa costuma ser
tratada dentro do tema das limitações ao poder de revogar os atos da Administração.'
(grifou-se)
Portanto, diante de todo o exposto, constata-se a inviabilidade de se instaurar
14.
as Tomadas de Contas Especiais determinadas no item 8.1.1 da Decisão n2 106/94 - Tal Plenário, em primeiro lugar por não ter ficado configurada a ocorrência de dano ao Erário em
relação a maioria dos processos aprovados pela CER, já que os mesmos ainda não foram pagos
pelo BACEN, em segundo lugar, mesmo em relação aos processos já pagos não cabe a instauração
de TCE, em razão das decisões autorizativas de seus pagamentos terem sido adotadas por órgão
colegiado e tais decisões se configurarem em julgados administrativos, portanto irretratáveis pelas
vias administrativas."
A Unidade Técnica propõe, com base na instrução já citada, bem assim, nos Pareceres da lavra
da Sra. Diretora da 2. Divisão Técnica e do Sr. Secretário de Controle Externo Substituto da 10' SECEX,
a adoção das seguintes medidas por esta Corte de Contas:
conhecer do expediente acostado às fls. 01 a 36 do vol. IV do TC-010.505/93-8 como pedido
de reexame, para, no mérito, conceder provimento parcial;
tornar insubsistente o item 8.1.1 da Decisão n 2 106/94 - TCU - Plenário;
determinar a realização de Auditoria Operacional no Programa de Garantia de Atividades
Agropecuárias - PROAGRO;
manter em seus exatos termos os demais itens da mencionada Decisão;
dar conhecimento da deliberação ao interessado.
O determinar ao BACEN que instaure processo de Tomada de Contas Especial para apurar
responsabilidade e recolher o débito decorrente de pagamento a maior no Processo MA/CER n° 2670/91, em
desacordo com as normas do PROAGRO (Carta-Circular n° 2.584, de 22.9.95).
O Ministério Público manifesta-se de acordo com a proposição da 10' Secretaria de Controle
Externo
É o relatório.
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Inicialmente, registro que relato estes autos com fundamento no art. 18 da Resolução n° 64/96
TCU, combinado com a Portaria n° 382 de 05/08/98, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de
Unidades Jurisdicionadas atribuída ao Senhor Ministro Fernando Gonçalves.
Importa ressaltar que o presente Pedido de Reexame encontra respaldo na legislação pertinente,
consoante o Parágrafo Único do art. 32 da Lei n° 8.443/92, c/c os arts. 230 e 231 do Regimento Interno desta
Casa, tendo sido trazidos aos autos fatos novos efetivamente comprovados no pedido interposto pelo
requerente.
Necessário destacar o Parecer do Ilustre Sr. Procurador Regional da República, Dr. Guilherme
Magaldi Netto, emitido em 14/05/97, que traz elucidações importantes para o tema em análise. Trata-se de
Apelação em Mandado de Segurança n° 96.01.39507-5/DF, cujo Apelante é o Banco Central do Brasil e
Apelados o Sr. Clovis Antônio Cesca e outros, relativa a Liminar concedida pelo Juízo Federal da 5' Vara DF, do qual transcrevo trechos, in verbis:
omissis
São claríssimos, com efeito, os termos peremptórios do art. 66 da Lei n° 8. 171/91:
competirá à CER decidir em única instância administrativa sobre recursos relativos à apuração
de prejuízos e respectivas indenizações no âmbito do PROAGRO. Tollitur questio. O BACEIV,
em face dessa norma, não pode mesmo rever decisões da CER, tal qual decidiu o julgador
monocrático.
Mas o BACEN insiste: se a decisão da CER for ilegal e contrária aos pareceres de
seus órgãos técnicos, como no caso dos autos, cumpre-lhe recusá-la. É que a Administração está
obrigada, por força do disposto no art. 115 da Lei n°8.112/90, a rever seus próprios atos, a
qualquer tempo, quando estes apresentarem-se eivados de nulidade.
O argumento, com a devida vênia, não procede.
É certo, sem dúvida, que a Administração pode rever seus próprios atos, desde que
neles seja constatado vício de ilegalidade. O ato revisional deve, porém, ser praticado por
autoridade competente. Quer dizer: por autoridade que a lei atribuiu competência explícita
para a prática doato revisional, ou, na lacuna da lei, por autoridade que detenha competência
implícita, fundada no poder hierárquico.
Nenhuma das duas hipóteses (a lei ou a hierarquia) socorre o BACEN. A lei, de
fato, não lhe deu competência explicita para rever e/ou anular atos da COMISSÃO ESPECIAL
DE RECURSOS DO PROAGRO. Por outro lado, tampouco se pode dizer que aquela autarquia
detenha poder hierárquico sobre a CER
Portanto, nesse "conflito" entre os dois órgãos governamentais ligados ao
PROAGRO (BACEN e CER), cabe, a nosso ver, ao segundo, a competência explícita para
decidir, em definitivo, os pedidos de indenização decorrentes de perda da safra agrícola. Aliás,
esse também é o entendimento da própria Advocacia Geral da União, que já solucionou a
divergência em favor da CER Nesse sentido, confira-se o Parecer n° AGU/PRO-01/96, de
09.04.96, que mereceu o "aprovo" do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, conforme
se vê no Parecer n° GO - 112, de 07.08.96, da lavra do eminente Advogado Geral da União.
Dentre outras considerações a respeito da impossibilidade de o BACEN descumprir
decisões da CER, cumpre transcrever as seguintes passagens da manifestação da AGU, in
verbis:
I. A Lei n° 8. 171, de 17 de janeiro de 1991, atribuiu à Comissão Especial de Recursos
- CER poder de decidir, em instância única, os recursos de financiados (ditos mutuários),
no tocante às indenizações do PROAGRO - Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (art. 66). Contudo, o Banco Central do Brasil, a quem foi cometida a
administração do Programa, recusa-se por vezes, a cumprir as decisões da CER sob
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alegação de que
'vem se tomando constante deferimentos de cobertura à revelia das normas, inclusive em assuntos com
parecer contrário do nosso Departamento de Normas' (cf. Parecer PGFN/CAT/N 1050/95, DE
16.6.1995'(...)

O hábito de comandar traz, com freqüência, a dificuldade de acatar decisões. Daí as
declarações que se vão amiudando no seio da Administração de que serão descumpridas
até mesmo decisões dos Tribunais'. (..)
Se a lei atribui a alguém ou a algum órgão a decisão sobre certo assunto urge cumpri-ia,
quando já não haja recurso ou quando já não seja possível reformá-la, administrativa ou
judicialmente, sob pena de agravo à própria lei. Mas cumpre não esquecer que os
próprios membros de um mesmo tribunal divergem. Assim, não tem qualquer sentido
estranhar que a CER não siga os pareceres do Departamento de Normas do Banco
Central. Se tivesse de segui-los, seria uma Comissão inteiramente dispensável. ' (..)
Por último, sugere a PGFN que a CER reveja seus atos. Sim, mas para que o faça é
necessário que seja novamente provocada, uma vez que, proferida a decisão, esgota-se sua
competência. Para que o reveja, uma vez que constitui instância única, por definição
legal, (art. 66 da Lei n°8.171, de 17.1.1991), e se o ato ainda não estiver petrificado por
força da coisa julgada administrativa, cabe pedido de reconsideração (DIOGENES
GASPARINI. OP.C. P. 535 HELY LOPES MEIRELLES. Direito Administrativo Brasileiro.
16 ed. atual. 2. tir. São Paulo: RT, 1991. p. 572). Confira-se ainda a lição de PONTES
DE MIRANDA (Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n°1 de 1969. 2. ed.
ver. Tomo I São Paulo: RT, 1970. p. 337). ' (..)
Á vista do exposto, e tratando-se de casos teratológicos, na expressão do SEJUR do
Banco Central, que causem prejuízo ao PROA GRO, com na hipótese de indenizações não
previstas nas normas (art. 65, parágrafo único, da Lei n° 8.171, de 17.1.1991) ou
indevidas, e considerando que por norma legal expressa a CER constitui instância única
(cf item 8), é cabível, sempre após pedido de reconsideração utilizar o remédio jurídico
processual próprio afim de obter a desconstituição judicial da decisão administrativa.
Não parece, aí, descartada a possibilidade de propositura de ação popular, a qualquer
cidadão é legitimado, na defesa da moralidade administrativa (Constituição, art. 5°,
LXXIII) ou mesmo a ação civil pública.'

go

Conclui o douto Procurador Regional da República seu parecer:
"Em face, pois, das considerações antes expendidas — e pedindo vênia para
aderir aos doutos fundamentos do parecer da AGU acima transcritos --, o M. P. F. sugere
seja mantida a r. decisão recorrida, opinando, assim, pelo improvimento dos recursos."
Na Sentença n° 039/96 — 1.40, de Mandado de Segurança/Sentença n° 112/96-B, proferida pela
5.
MM. Juiza Federal Substituta da Seção Judiciária do Distrito Federal — 5' Vara, Dra. Daniele Maranhão Costa
Calixto, extrai o seguinte trecho que reforça a tese abraçada neste Voto, in verbis:
"Como se vê, ao se opor ao decidido pela Comissão Especial de Recursos o Banco
extrapolou suas atribuições administrativas quanto ao PROAGRO, não cabendo a ele
discutir das decisões oriundas da CER, pois que resultam de única instância administrativa
eleita pela lei para decidir sobre os recursos interpostos quanto ao tema. Esta é a
interpretação que resulta do disposto no art. 5° do Decreto 77.120, de 10 de fevereiro de
1976, que criou a CER, verbis:
AM050593.doc
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Art. 5 0 - As decisões da CER, irrecorríveis na esfera administrativa, serão executadas
pelo Banco Central do Brasil.'
Nos termos da norma exposta verifica-se que as decisões da CER são irrecorríveis na
jurisdição administrativa, pois é ela quem dá a decisão final em recursos de processos
objetivando cobertura do PROAGRO.
A propósito, veja-se que o ato decisório praticado pela Administração, embora em única
instância, não tem a mesma força da coisa julgada judicial, porque o ato jurisdicional da
Administração não deixa de ser um simples ato administrativo com carga decisória, faltando
aquilo que se chama de 'poder conclusivo'.
Ocorre que as decisões administrativas finais acarretam a preclusã o administrativa, ou
irretratabilidade
do ato perante a administração. Exige-se a sua imodificabilidade para
a
garantias das relações entre as partes. Exauridas, pois, as vias administrativas, como é o
caso, o ato só poderá ser atacado via judicial, e este era o procedimento a ser adotado pelo
BACEN, na defesa da legalidade por ele aludida.
Com efeito, ao cumprir sua missão de zelar pela legalidade do ato administrativo o Banco
Central dispõe de outros meios que não o de suspender, ao seu próprio juízo, as execuções
das decisões emanadas pela CER.
A propósito, o próprio Banco, ao editar o Comunicado n°3.302/93, reconheceu que os
processos relativos ao PROAGRO, uma vez julgados pela Comissão Especial de Recursos,
não mais transitarão pelas suas dependências devendo ser encaminhados diretamente às
instituições financeiras de origem para adoção das providências cabíveis.
No caso em foco, a CER apreciou o mérito dos processos administrativos e houve por bem
corrigir uma injustiça até então praticada contra os interesses dos agricultores impetrantes,
os quais pagaram o seguro do PROAGRO, mas tiveram seus pedidos de cobertura indeferidos
por uma errônea apreciação dos agentes financeiros.
Também não cabe ao Judiciário invadir a esfera administrativa e apreciar o mérito de suas
decisões, que atendendo aos aspectos legais tem a obrigação de praticar a justiça e evitar cp.i2
o administrado seja lesado; nem tampouco tal competência detém o Banco Central, pois
apenas lhe é possível, como já foi visto, executar as decisões da CER, sem adentrar no mérito
das mesmas."

•

Os pareceres citados reforçam o que está contido na Lei n°8.171, de 17 de janeiro de 1991, no
que concerne às decisões proferidas pela Comissão Especial de Recursos — CER, quanto ao fato de não serem
as mesmas passíveis de revisão por qualquer outro órgão do Poder Executivo, sendo irrecorríveis na esfera
administrativa.
Não resta outra atitude ao Banco Central do Brasil senão a de dar fiel cumprimento às decisões
proferidas pelo citado Colegiado, sem procrastinação, sob pena de responder civil e administrativamente peles
prejuízos provocados a terceiros.
Entendo, dessa forma, cabível a determinação ao Banco Central do Brasil para que promova a
imediata execução das decisões da CER, a menos que as conteste judicialmente.
De igual forma, na linha de argumentação supramencionada, parece lícito concluir pela
inviabilidade jurídica de instauração de Tomadas de Contas Especiais pelo BACEN, para apurar eventuais
prejuízos causados por decisões emanadas pela CER.
Quanto ao pedido de instauração de TCE formulado pelo recorrente e as sugestões oferecidas pela
10' SECEX de realização de Auditoria Operacional e de instauração de TCE específica para o processo n°
MA/CER 2607/91, entendo não podem ser objeto de apreciação em sede de recurso, uma vez que não buscam
impugnar decisão prolatada por esta Corte. Nada impede, todavia, que o Ministro-Relator a quo, a seu
talante, delibere sobre esta matéria.
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Dessa forma, com as vênias de estilo, VOTO no sentido de que seja adotada a Decisão que ora
submeto à elevada apreciação deste Plenário.

T.C.U., Sala das Sessões, Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 19 de agosto de 1998.
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DECISÃO N° 549 /98-TCU- Plenário
Processo TC n° 010.505/93-8, c/ 04 vols.
Apensos: TC-012.063/96-7 (com 01 volume) e TC-003.243/94-0
Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame. Relatório de Inspeção
Interessado: Luiz Antonio Rossetti, Presidente da CER.
Entidades: Programa de Garantia da Atividade Agropecuária — PROAGRO; Comissão Especial de
Recursos — CER e Banco Central do Brasil
Relator: Ministro Benjamin Zymler
Representante do Ministério Público: Dr.Marinus Eduardo De Vries Marsico
Unidade Técnica: 10 a SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator,
DECIDE:
8.1 — conhecer do expediente acostado às fls. 01 a 36 do Vol. IV destes autos como Pedido de Reexame,
para, no mérito, conceder provimento parcial;
8.2 — tornar insubsistente o item 8.1.1 da Decisão n° 106/94 — TCU — Plenário, mantendo em seus exatos
termos os demais itens;
8.3 — determinar ao Banco Central do Brasil a imediata execução das decisões adotadas pela Comissão
Especial de Recursos — CER ou, nos casos em que julgar conveniente, a impetração de ação judicial com o
objetivo de desconstituir as decisões impugnadas;
8.4 — dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam ao interessado, bem
assim, aos Exmos. Srs. Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento e Presidente do Banco Central
do Brasil.
Ata n° 34/98 - Plenário
Data da Sessão: 19/8/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler (Relator).

HOMERO SANTOS
Presidente

BEN1AMIN ZjMLER
Ministro-Relator
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GRUPO I — CLASSE II - PLENÁRIO
TC n° 012.881/97-0
NATUREZA: Solicitação de Auditoria
ÓRGÃO: Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais
INTERESSADA: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados

EMENTA: Solicitação de auditoria. Requisito de admissibilidade
preenchido. Conhecimento. Existência de auditoria já programada para
a área em questão. Determinações com vistas ao atendimento da
solicitação. Remessa de cópias da Decisão, Relatório e Voto para
conhecimento.

Por meio do Oficio OF-P N° 191/97, o Senhor Deputado Arlindo Chinaglia, então
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, encaminhou a
este Tribunal o relatório do Deputado Nilmário Miranda à Proposta de Fiscalização e Controle n° 74/97,
formulada pelo Deputado João Magalhães.
A proposta de fiscalização, aprovada por aquela Comissão, consigna, entre outras
providências, uma solicitação para a realização de uma auditoria para verificar a aplicação dos recursos do
Ministério da Saúde, relativos ao Projeto REFORSUS, em Minas Gerais, "a fim de confrontar a
distribuição efetuada ou determinada com os critérios técnicos aplicáveis, os termos do acordo com os
órgãos internacionais de financiamento envolvidos e com os resultados das Audiências Públicas
promovidas pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e acatados pelas Câmaras
Intergestoras Regionais".
Feita a análise preliminar pela SECEX/MG, que concluiu pela admissibilidade da
solicitação, o processo foi encaminhado ao Gabinete do Senhor Ministro Fernando Gonçalves.
Posteriormente, por despacho exarado pelo Senhor Ministro José Antônio Barreto de Macedo, na
qualidade de substituto do Relator original, o processo foi restituído à SEGECEX em virtude de tratar de
matéria afeta ao Ministério da Saúde.
Assim, considerando que o Ministério da Saúde integra a Lista de Unidades Jurisdicionadas
• de minha relatoria, a SEGECEX promoveu, em 31 de julho último, o envio do processo ao meu Gabinete,
sugerindo que o mesmo fosse remetido à 4a SECEX para avaliar se o escopo da solicitação poderia ser
alcançado com as ações que serão deflagradas em decorrência da Decisão Plenária n° 476/98.
É o Relatório.

VOTO

gi)

A solicitação oriunda da Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados
preenche o requisito essencial previsto no art. 184 do Regimento Interno deste Tribunal, devendo,
portanto, ser conhecida.
Cumpre salientar, no entanto, que este Plenário, por meio da Decisão n° 476, de 29 de julho
último, aprovou um amplo programa de auditorias na área da saúde, cujos trabalhos vão contemplar
levantamentos em órgãos federais, estaduais e municipais, com vistas à realização de um diagnóstico da
saúde pública no Pais. Entre as áreas temáticas selecionadas para serem objeto dos exames, encontra-se a
de Infra-Estrutura do SUS, que tem como um dos objetivos pré-fixado a avaliação dos critérios utilizados
na distribuição e na aplicação de recursos destinados à reforma, ampliação ou manutenção da infraestrutura do SUS no âmbito do Reforsus.
MINHGS-456 C:DOCUMENTOS DOCS-01288197
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Assim, considerando que o objetivo pretendido pela Comissão de Fiscalização e Controle
da Câmara dos Deputados se insere no escopo dos trabalhos já determinados por este Tribunal, Voto por
que seja adotada a Decisão que ora submeto à consideração deste Plenário.

1998.

T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 1 9 de agosto de

HUMBERTO e MARÃES SOU
nistro-Relator
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550 /98 - TCU — PLENÁRIO

1.Processo n°: TC 012.881/97-0
2.Classe de Assunto: II — Solicitação de Auditoria
3.Interessada: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados
4.Órgão: Secretária de Saúde do Estado de Minas Gerais
5.Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
6.Representante do Ministério Público: não atuou
7.Unidade Técnica: SECEX/MG
8.Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer, por estar atendido o requisito essencial previsto no art. 184 do Regimento Interno deste
Tribunal, da solicitação de auditoria oriunda da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos
Deputados, formulada nos termos do art. 71, inciso IV, da Constituição Federal;
8.2. determinar à Secretaria de Controle Externo no Estado de Minas Gerais-SECEX/MG que,
quando da realização dos trabalhos relativos à Decisão Plenária n° 476/98, adote providências com vistas
ao atendimento da solicitação em apreço, devendo ser elaborado relatório especifico para este processo;
8.3. determinar à 4a SECEX que remeta, desde logo, à SECEX/MG, as informações pertinentes ao
Projeto REFORSUS, já obtidas junto ao Ministério da Saúde nos levantamentos preliminares realizados
com vistas às auditorias determinadas pela Decisão Plenária n° 476/98;
8.4. autorizar o envio de cópias desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentaram,
à Presidência da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados e ao Deputado Nilmário
Miranda, autor da proposição, para conhecimento.
Ata n° 34/98 - Plenário
Data da Sessão: 19/8/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir C pelo e os MinissSubstitutos Lincoln Magas4aRocha e Benjamin Zymler. /
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GRUPO I - CLASSE II - PLENÁRIO
TC-003 .597/98-9
Natureza: Solicitação
Órgão: Senado Federal
Ementa: Solicitação do Senado Federal requerendo a realização de inspeção
extraordinária em contratos firmados pelo Departamento de Polícia Federal.
com a empresa SOFREMI e a Fundação Atech. Conhecimento.
Comunicação ao interessado. Juntada dos autos.

Trata-se de Solicitação do Senado Federal, encaminhada por meio do Oficio de n° 398, de
05 05 98, atendendo a Requerimento de autoria do Senador José Eduardo Dutra para que esta Corte
realizasse inspeção extraordinária nas contratações da empresa SOFREMI e Fundação Atech pelo
Departamento de Polícia Federal, mediante dispensa de licitação, sob a alegação de "segurança nacional".
Ao analisar os elementos contidos na solicitação, a 4a SECEX informou que as contratações em
comento foram auditadas por aquela Secretaria, no período de 30.04.98 a 15.05.98, em virtude de ter o
Plenário desta Corte, em Sessão de 22.04.98, deferido requerimento formulado pelo Ministro Adhemar
Paladini Ghisi, no sentido de que fossem apurados os fatos denunciados à opinião pública do país,
relativamente à intenção do governo brasileiro de contratar empresa estatal francesa, sem licitação, para
aquisição de equipamentos para a Polícia Federal, sob a alegação de segurança nacional ( TC 002.138/980).

*

Noticiou, ainda, a Unidade Técnica que o processo de inspeção foi autuado sob o número TC
002.138/98-0, e que o relatório encontrava-se, à época, em elaboração. Propôs, então: o conhecimento da
solicitação por preencher os requisitos previstos no art.71, inciso IV da Constituição Federal c/c arts. 1°,
inciso II e 38, inciso I da Lei n° 8.443/92; que se informasse ao Exmo. Sr. Presidente do Senado que este
Tribunal, a requerimento do Exmo. Sr. Ministro Adhemar Paladini Ghisi, deferido em Sessão de 22.04.98,
realizou inspeção no Departamento de Polícia Federal abrangendo o mesmo objetivo da fiscalização
solicitada por aquela Casa, e que, tão logo, o relatório concernente ao referido trabalho seja apreciado serlhe-á dado conhecimento do inteiro teor do mesmo; e ajuntada destes autos ao TC 002.138/98-0.
É o Relatório.
VOTO
Conforme destacou a Unidade Técnica, a inspeção requerida pelo Senado Federal já havia sido
autorizada pelo Plenário desta Casa, em Sessão de 22.04.98, deferindo requerimento formulado pelo
Ministro Adhemar Paladini Ghisi.
No entanto, o trabalho produzido não reúne, ainda, condição de ser submetido à apreciação deste
2.
Plenário, em virtude de ter sido proposta audiência dos responsáveis
Por essa razão, acolho as propostas alvitradas pela Unidade Instrutiva, e VOTO no sentido de
que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à deliberação deste Plenário
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Gabinete do Ministro Iram Saraiva

TCU, Sala das Sessões, em19 de agosto
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S DA ROCHA
LINCOLN A
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DECISÃO N° 551 /98-TCU- Plenário
Processo n° TC- 003.597-98-9
Classe de Assunto: II - Solicitação
Interessado: Senado Federal
Órgão : Departamento de Polícia Federal
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: 4a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 — informar ao Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal que este Tribunal realizou auditoria nas
contratações da empresa SOFREMI e Fundação Atech pelo Departamento da Polícia Federal, no período
de 30.04 a 15.05.98, contemplando o mesmo objetivo da solicitação requerida por aquela Casa, e que, tão
logo, o relatório concernente ao trabalho executado seja apreciado por esta Corte, ser-lhe-ão
encaminhados os resultados;
8.2 - determinar a juntada destes autos ao TC 002.138/98-0, em virtude da correlação dos assuntos
analisados.
Ata n° 34/98 - Plenário
Data da Sessão: 19/8/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos
Lincoln Magalhães da Ro h (Relator) e Benjamin Zymler.

-7 ADH MA PAL ÍNI GHISI
na PresO enc . a

LINCOLN MAGALHAES DA ROCHA
Ministro-Relator
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe IV - Plenário
TC-017.526/91-4
Natureza: Prestação de Contas
Responsáveis: Wadico Waldir Bucchi
Presidentes)
Entidade: Banco Central do Brasil

e

Ibrahin

Eris

(ex-

Ementa Prestação de Contas relativa ao exercício de 1990.
Audiência prévia promovida. Elisão das falhas apontadas
Considerações acerca do instituto do direito adquirido em relação
ao direito público Aplicabilidade do Regime Jurídico único aos
servidores do Banco Central em face do teor de decisão do STF.
Regularidade com ressalvas e determinações

•

Cuida-se de Prestação de Contas do Banco Central do Brasil relativa ao exercício, de 1990.
As contas foram certificadas, pela CISET/MF, como regulares com ressalvas, em função das seguintes
impropriedades:
pagamento de adicional de função comissionada a funcionários da Autarquia cedidos a outros órgãos;
cessão de servidores à ASBAC - Associação dos Servidores do Banco Central;
cessão de servidores com ônus para o Banco;
transferência extraordinária de recursos financeiros á/CENTRUS, destinada à constituição de reservas
para atender à complementação de aposentadorias e pensões;
transferência de recursos financeiros à CENTRUS, a título de contribuição patronal, extrapolando o
limite fixado pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias;
divergência na contabilização de valores repassados pelo Banco Central à CENTRUS nas respectivas
contabilidades;
excesso de remuneração de dirigentes;
extravio de material de consumo no DEMAP/DISUP e na DERJA;
extravio de bens móveis;
j) pendência de ressarcimento ao Banco Central pelas cessionárias dos dispêndios com pessoal cedido; e
1) dívida da Polônia: não conformidade das informações prestadas pelo BACEN com o exigido pela
Decisão Plenária de 08.07.88 (TC-019.748/83-3); desconformidade, no que pertine à redução da dívida,
entre as informações prestadas pelo Ministério das Relações Exteriores e as contidas na Resolução do
Senado Federal n°040, de 01.07.92.
3
Após a promoção das diligências consideradas necessárias, a r SECEX entendeu elididas
as questões tratadas nas alíneas "a", "h" e "c", ante as notícias da adoção de providências saneadoras
Quanto ao excesso de remuneração de dirigentes (alínea "g" supra), opinou pela "dispensa excepcional da
reposição aos cofres públicos", ante a linha jurisprudencial adotada nos processos TC-025.407/91-0 e TC016.522/91-5 que fixou o exercício de 1992 como marco para as reposições. Os demais quesitos, em seu
entender, não foram convenientemente elididos, pelo que seriam passíveis de correção mediante a
efetivação de determinações

0\

Dentre as questões consideradas como não elididas, a r SECEX emprestou especial
4
atenção àquela apontada na alínea "d", elaborando extenso trabalho que denominou de "Estudo sobre as
transferências extraordinárias de recursos financeiros do Banco Central à CENTRUS, a título de
complementação de aposentadorias e pensões, relativas a servidores egressos do Programa Geral de
Previdência, que antecedeu a CENTRUS na administração de beneficios previdenciários"
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Considerando a relevância do tema, transcrevo a seguir, para maior elucidação, excerto da
5.
Instrução da zelosa r SECEX, que dá conhecimento dos aspectos históricos que envolvem a questão:
"A concessão de beneficios previdenciários na Autarquia passou a ser devidamente disciplinada
mediante o Regulamento do Programa Geral de Previdência, instituído por força do § 1° do artigo 52
da Lei n°4.595, de 31.12.64, e homologado pelo CMN, em Sessão de 05.02.75.
Sob a égide da Lei n° 6.435, de 15.07.77, e do seu regulamento, o Decreto n° 81.240, de
20.01.78, criou-se a FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - CENTRUS,
que veio a assumir as funções do então Programa Geral de Previdência, que foi extinto.
Em 1988, detectou-se que os proventos de aposentados e pensionistas do Banco não
acompanharam a evolução dos salários do pessoal em atividade, em razão das vantagens concedidas a
estes últimos após a concessão dos beneficios previdenciários aos primeiros. Tal defasagem gerou
inúmeras manifestações de ex-servidores postulando fossem desenvolvidos estudos visando a corrigir a
anomalia presente e a evitar o reaparecimento de distorções da espécie no futuro.
Com vistas a promover o mencionado estudo, criou-se, por despacho do então Diretor de
Administração, em 16.08.88, um Grupo de Trabalho encarregado de produzir relatório contendo as
soluções possíveis para o problema.
Com base no referido relatório, datado de 16.09.88, no Parecer DEJUR 540/88 e no Parecer, de
02.01.89, de lavra do Sr. Consultor da República Raymundo Nonato Botelho de Noronha, acolhido
pelo Sr. Consultor-Geral da República J. Saulo Ramos a Diretoria do Banco aprovou, em sessão de
03.05.89, o Voto BCB n° 377/89.
O Voto BCB 377/89 autorizou a revisão dos proventos dos aposentados e pensionistas,
promovendo a paridade dos mesmos com os vencimentos do pessoal da ativa, nas condições seguintes:
'VOTO BCB n° 377/89
7. Objetivando dar início aos trabalhos de revisão, proponho sejam observadas as seguintes
condições no processo de revisão:
a revisão será efetuada independentemente de requerimento dos interessados e da existência de
ações em curso, ou julgadas..;
a revisão será processada com base na situação funcional dos servidores nos doze meses
anteriores à aposentadoria, tomando-se, porém, como base de cálculo, as tabelas atualmente vigentes e
os atuais critérios para pagamento de abonos, adicionais e anuênios, devendo ser igualmente
considerado o percentual de 12% resultante da promoção coletiva ocorrida em 01.03.87 para o pessoal
da ativa...;
a diferença entre o novo valor apurado e os dos proventos de aposentadoria (ou pensão)
atualmente percebidos serão custeados pelo Banco que, à vista de disponibilidades orçamentárias,
poderá transferir os encargos decorrentes para a CENTRUS, mediante constituição das reservas
necessárias, conforme facultado pela Lei 6.435, de 15.07.77...;
a revisão abrangerá todos os funcionários e pensionistas de funcionários admitidos até a data
da constituição da CENTRUS (31.03.80), e vigorará a partir de 01.10.88, adotando-se os mesmos
critérios para funcionários participantes do extinto PGP, inclusive que venham a se aposentar
futuramente (na hipótese de instituição de novas vantagens pecuniárias para funcionários em atividade,
transformações de planos de cargos e funções, bem assim em razão de alteração nos critérios de
pagamento de abonos, adicionais, anuênios, etc.).'.
Com fulcro nessas disposições do Voto BCB 377/89, a Autarquia vem efetuando transferências
extraordinárias à CENTRUS, visando a constituição de reservas para a complementação de
aposentadorias e pensões de servidores ex-contribuintes do Programa Geral de Previdência."
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Ocorre que no entender da 7. SECEX o Voto BCB 377/89 carece de base jurídica para sua
6.
sustentação, sendo nulo. Argumenta, em síntese, que o fundamento utilizado pelo Banco para sustentar o
Voto BCB 377/89 ("o direito adquirido de natureza trabalhista dos empregados da Autarquia, admitidos
até a data de constituição da CENTRUS, a haver do Banco a complementação de aposentadorias e
pensões, segundo as normas constantes no Regulamento do Programa Geral de Previdência") é
improcedente. Arrima sua tese em Parecer exarado pelo Ministério Público nos autos do TC-019.312/938, no sentido de que "a partir da caracterização do vínculo jurídico de natureza ontologicamente pública
existente entre o Banco Central e seus servidores, conclui pela inexistência de direitos adquiridos de
natureza trabalhista aos servidores da Autarquia, pois que sobreleva, in casu, o princípio geral da
supremacia do interesse público sobre o interesse privado".
Nessa linha, sustentou que "o princípio da supremacia do interesse público deve prevalecer
7
sobre a garantia do direito adquirido..."
Por outro lado, atacou o Voto BCB 377/89 por entender que "o Estatuto dos Funcionários
8.
da Autarquia, longe de gerar direito subjetivo exercitável pelos servidores e oponível contra o BACEN,
estabeleceu, tão-só, norma meramente declaratória, enunciadora de propósitos, sem lograr, contudo,
aperfeiçoar qualquer obrigação para as partes"
Mais ainda, entendeu que o Programa Geral de Previdência não autorizava os reajustes
9
concedidos, posto que os beneficios somente seriam reajustados quando houvesse "elevação geral dos
salários pagos pelo Banco, referentes aos cargos efetivos".
10.
Por fim, a 7a SECEX entendeu que o comando constitucional constante do art. 40, § 4 0 , da
Constituição Federal, que prevê a concessão, aos inativos, dos beneficios concedidos aos servidores em
atividade, não seria autoaplicável. Destacou que "a incidência deste comando constitucional está
condicionada à existência de lei regulamentadora" e que "a Lei que instituiu o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis, entre os quais se encontram os servidores do Banco Central do Brasil, é a de n°
8.112, de 11 12.90", que "exclui em seu artigo 251, a sua aplicabilidade aos servidores do Banco Central".
Concluiu, assim, que "resta inconteste que, para os servidores do Banco Central do Brasil, o comando
constitucional em tela, continua sem a necessária regulamentação, pressuposto básico de sua eficácia.
Desse modo, conclui-se não haver possibilidade de o Banco Central invocar este dispositivo constitucional
como fundamento para a revisão dos beneficios previdenciários em apreço".

Efr

Conclusivamente, propôs a 7' SECEX, em pareceres uniformes:
"I - com fundamento (...) julgar as presentes contas regulares, com ressalvas, ( ..), dando-se
quitação as responsáveis e dispensando-se, em caráter excepcional, a reposição dos excessos
remuneratórios percebidos pelos ex-dirigentes do Banco Central do Brasil, no exercício em apreço, em
consonância com a Decisão proferida no julgamento das contas da TELEBRÁS, relativa ao exercício
de 1990 (TC-016.522/91-5);
II - determinação ao Banco Central do Brasil para:
promover a conciliação contábil de todos os recursos financeiros repassados à CENTRUS, a
título de contribuição patronal, contribuição pessoal e transferência com base no Voto BCB 377/89,
desde o exercício de 1989 até a presente data, com vistas a resolver as divergências apontadas nos
subitens (...), bem como comunicar à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda os
resultados alcançados;
anular o Voto BCB n° 377/89, por falta de amparo legal;
suspender os pagamentos decorrentes da revisão de beneficios previdenciários, autorizada pelo
referido Voto BCB n° 377/89, bem como sustar as transferências extraordinárias de recursos
financeiros à CENTRUS, para esta finalidade;
3
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d) adotar providências, após a consolidação contábil de que trata a alínea 'a' supra, no sentido de
reaver da CENTRUS todos os valores, corrigidos monetariamente, transferidos a esta entidade de
previdência, com fulcro no Voto BCB n° 377/89, desde o exercício de 1989 até a presente data,
descontadas as parcelas efetivamente pagas, pela CENTRUS, aos aposentados e pensionistas da
Autarquia, em decorrência do mencionado Voto, considerando-se a boa fé dos beneficiários;
observar rigorosamente a legislação que rege a complementação de beneficios previdenciários,
por meio de entidades fechadas de previdência privada (Lei 6.435, de 15.07.77, Lei 8.020, de 12.04.90
e o Decreto 81.240, de 20.01.78);
adotar providências no sentido de reaver os valores, devidamente corrigidos, repassados, a
título de contribuição patronal, à CENTRUS, em excesso ao limite preestabelecido pelo inciso III do
artigo 16 da Lei 7.800, de 10.07.89;
providenciar a regularização das pendências sobre reembolso de remuneração de servidores
cedidos sem ônus pela Autarquia, acrescida dos respectivos encargos legais, no caso das cessões para
órgãos ou entidades não abrangidas pelo § 1° do artigo 4° do Decreto-lei n° 2.355/87 e suas alterações;
observar as normas legais e infralegais, no que concerne às providências a serem adotadas nos
casos de desaparecimento de bens móveis (art. 8° da Lei n° 8.443, de 16.07 92, art. 84 do Decreto-lei n°
200, de 25.02.67 e o item 10.1 da IN/DTN n° 08, de 21.12.90);
promover a instauração de tomada de contas especial dos responsáveis pela guarda dos bens
desaparecidos no DEMAP/DISUP e na DERJA, respectivamente, nos valores de Cr$ 116.176,60 e Cr$
462,26, nos termos dos dispositivos legais e infralegais mencionados na alínea 'h' supra;
III - determinação à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda para informar nas
próximas contas do Banco Central do Brasil as providências adotadas pela Autarquia, relativas aos
comandos contidos nas alíneas 'a', `1)', 'c', 'd', T, 'g', 'h' e 'i' do item II supra;
IV - remessa à CISET/MF e à Secretaria da Previdência Complementar o inteiro teor do estudo
de fls. (...), recomendando-se a esta última Secretaria que promova fiscalização na CENTRUS, nos
termos preconizados na Lei 6.435/77, artigo 35, inciso II, alínea 'c' c/c o § 2° do mesmo artigo
(atinente ao cumprimento das normas gerais de contabilidade, atuária e estatística), com vistas a
verificar a possibilidade de redução das contribuições à Fundação, em especial a patronal, em virtude da
magnitude do patrimônio da entidade, comparado às despesas anuais com a complementação de
aposentadorias e pensões;
V - comunicação ao Sr. Ministro da Fazenda da Decisão que vier a ser adotada por esta Colenda
Corte, no que pertine às transferências de recursos à CENTRUS com fulcro no Voto BCB 377/89, para
fins da supervisão Ministerial de que trata o artigo 19 do Decreto-lei n° 200, de 25.02.67".

4

12.

O Ministério Público concordou com as propostas apresentadas pela 7" SECEX.
É o Relatório.
II- VOTO

Não restam dúvidas de que o tratamento a ser conferido aos servidores do Banco Central
do Brasil, após a promulgação da Constituição de 1988, foi matéria cercada de polêmicas e bem abalizados
estudos defendendo posições antagônicas, o que culminou com a proposição, por parte do Sr. ProcuradorGeral da República, de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o art. 251 da Lei n° 8.112, de
11.12.90, que excluía os servidores do Banco Central do Brasil do Regime Jurídico Único e dos Planos de
Carreira aludidos no artigo 39 da Lei Maior, enquanto não fosse editada a Lei Complementar de que trata
o art. 192 da Constituição Federal.

•

Exatamente em função desta polêmica sobrestei, em meu Gabinete, os presentes autos, no
2
aguardo do desfecho da mencionada ADIN, de n° 449-2, uma vez que um dos principais argumentos da 7a
4
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SECEX, contrários à legalidade dos beneficios conferidos aos servidores inativos e pensionistas do
BACEN era, exatamente, a impossibilidade, in casu, de ser invocado o § 4 0 do art. 40 da Constituição
Federal
Na realidade, tal sobrestamento demonstrou ser bastante apropriado, posto que o Supremo
3.
Tribunal Federal, por votação unânime, considerou procedente a mencionada ADIN, entendendo que "o
art 251 da Lei n° 8.112, de 1990, é incompatível com o art. 39 da Constituição Federal, pelo que é
inconstitucional". Mais ainda, entendeu pela aplicabilidade do Regime Jurídico Unico aos servidores do
BACEN.
Com isso, fica automaticamente aplicável aos servidores do BACEN a regra geral contida
4.
no art. 189, Parágrafo único, da Lei n° 8.112/90, no sentido de que "são estendidos aos inativos quaisquer
beneficios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria",
ficando, portanto, prejudicada a tese defendida pela zelosa r SECEX.

Não obstante, apesar de não serem necessárias maiores considerações para que se veja,
5.
agora, reconhecido aquele direito, objeto da principal análise dos autos, ainda assim gostaria de tecer
breves comentários acerca de alguns pontos levantados pelos pareceres com os quais não posso concordar.
O primeiro desses pontos diz respeito à questão do direito adquirido. Os pareceres
6.
argumentam que "o Estatuto dos Funcionários da Autarquia, longe de gerar direito subjetivo exercitável
pelos servidores e oponível contra o BACEN, estabeleceu, tão-só, norma meramente declaratória,
enunciadora de propósitos, sem lograr, contudo, aperfeiçoar qualquer obrigação para as partes". Ocorre
que tal direito precede, em verdade, ao próprio Estatuto, uma vez que a Lei n° 4.595/64 estabeleceu,
dentre outras, que:
o quadro de funcionários do BACEN seria constituído por concurso ou por requisição a bancos oficiais
federais;
os direitos legalmente atribuídos aos funcionários e servidores seriam garantidos no Estatuto do
BACEN, preservando-se todos os direitos e vantagens assegurados pelos órgãos de origem, no caso de
requisições;
correriam por conta do Banco Central todas as despesas com a cobertura dos direitos trabalhistas e
previdenciários, inclusive as aposentadorias, na forma que viesse a ser definida no Estatuto.
Desta forma, o Estatuto dos Funcionários apenas veio a disciplinar o exercício dos direitos
7.
já previstos na mencionada Lei n° 4.595/64. Observe-se que não poderia ser diferente, uma vez que, vale
lembrar, diversos dos servidores do Banco Central que passaram a compor seu Quadro de Pessoal, à época
de sua criação, eram egressos de outras instituições federais, como por exemplo o Banco do Brasil, ente
tradicional na concessão de beneficios a seus servidores em atividade e aposentados, por intermédio de sua
Caixa de Previdência (PREVI). Ora, como poderia o Governo pretender que tais servidores "abrissem
mão" dos beneficios a que tinham direito em seus órgãos de origem e optassem pelas carreiras do Banco
Central se não lhes assegurasse igual tratamento na área previdenciária?

•

E o primeiro dos Estatutos do BACEN foi já bastante claro ao enunciar que "ao funcionário
8.
aposentado pelo IAPB será concedida complementação a ser fixada em regulamento baixado pela
Diretoria" e ainda que "O Banco prestará assistência ao funcionário, à sua família e a seus dependentes
econômicos" e que "as modalidades da assistência referida são as previstas na legislação em vigor,
podendo o Banco incluir outras, de conformidade com regulamento a ser baixado pela Diretoria".
5
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Também nesse sentido, em 1975 foi editada, pelo BACEN, portaria, aprovada pelo
Conselho Monetário Nacional, instituindo o Programa Geral de Previdência (PGP), que possuía como
objetivo principal - "oferecer aos servidores do Banco Central - do Brasil- condições para obter os meios
indispensáveis à preservação de seu padrão sócio-econômico, em caso de aposentadoria, e manutenção de
seus dependentes, em caso de morte". O - art. 37 do PGP -previa que as complementações de aposentadoria
seriam reajustadas sempre que houvesse elevação geral dos salários pagos pelo Banco, referentes aos
cargos efetivos.
Ocorre que nos idos de 1988 - o Banco Central; "em face da aceleração do processo
inflacionário do País", procurou "minorar as perdas salariais de seus funcionários mediante a adoção de
medidas diversas: transformação de quinqüênios em anuênios, concessão de vantagens em caráter pessoal e a instituição do adicional de dedicação integral". Tais medidas, entretanto, deixaram de ser pagas, ao
tempo certo, aos aposentados, por não estarem explicitamente relacionadas ao reajustamento do
vencimento-padrão.
No entanto, claro está que por serem medidas de caráter geral; concedidas a todos os
servidores em atividade, configuraram real elevação de salários. O Banco Central, em verdade, utilizouse de artificios para conceder reajustes salariais. E em sendo reajustes salariais, ainda que "camuflados",
deveriam ser estendidos aos servidores aposentados para que fosse mantida a paridade.
12.
Nesse ponto, valemo-nos da doutrina e da jurisprudência para lembrar que os direitos e
obrigações trabalhistas nascem predominantemente dos contratos de trabalho (nos termos de Orlando
Gomes, in Curso de Direito do Trabalho, H' ed:, pg. 209): Sob esta ótica, assinalo que o Egrégio
Tribunal Superior do Trabalho já afirmou que "o regulamento da empresa é fonte normativa do direito do
trabalho". Assim, integra o contrato individual - de trabalho, suas cláusulas são obrigatórias como se
houvessem sido aceitas pelo empregado, tem fundamento bilateral, é sujeito a todas as condições
contratuais e não pode ser alterado unilateralmente.
Rememore-se, por oportuno, que o art. 468 da CLT já previa que "nos contratos
individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, ainda
assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da
cláusula infringente desta garantia". Nesse sentido, é a lição de Amauri Mascaro Nascimento, quando
afirma que "-a imodificabilidade das condições de trabalho, salvo as mais benéficas ao empregado, é a
regra geral das alterações do contrato de trabalho. O - empregador não poderá modificar unilateralmente
essas condições de trabalho. Só poderá fazê-lo com a concordância do empregado e desde que este
nenhum prejuízo venha a sofrer":
Creio, assim, ser perfeitamente defensável a existência do direito adquirido que motivou a
edição do Voto BCB 377/89; uma vez que resta claro que o Banco Central, que detinha a obrigação (de
natureza contratual) de manter a paridade entre os salários dos aposentados e dos servidores em atividade,
majorou os vencimentos dos servidores em atividade, gerando, com isso, a necessidade de reajustar
também os vencimentos dos inativos e pensionistas.

Outro ponto com o qual gostaria de destacar minha divergência refere-se especificamente
à tese defendida nos pareceres no sentido de que, na situação que se examina, deveria prevalecer "a
supremacia do interesse público sobre a garantia do direito adquirido".
6
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De início, cabe indagarmos qual seria o real interesse público: consistiria o interesse
público na simples economia trazida aos cofres públicos, a qualquer preço, ou o interesse público
residiria na manutenção da ordem jurídica mediante a aceitação das relações legitimamente
estabelecidas? Vale lembrar que a segurança jurídica é uma das principais ferramentas em que se
assentam os estados democráticos de direito.

•

Valemo-nos, novamente, da doutrina, para lançarmos luz sobre a questão. Ensina Celso
Ribeiro Bastos:
"Não há dúvida de que o problema do direito adquirido continua a ser um dos mais desafiantes
da nossa época. Isso porque conflitam dois princípios de grande amplitude e que talvez sejam as vigas
mestras do sistema jurídico. De um lado, o propósito de proporcionar segurança ao cidadão,
respeitando tudo aquilo que adquiriu e patrimonializou em um tempo em que a própria lei vigente lhe
facultava tal beneficio. De outra parte, não se pode ignorar a força própria da lei para regular todas as
situações que constituem seu objeto. A evolução social está a impor a constante mutação das leis.
No campo do direito público, há que banir qualquer preconceito no sentido de que neste não
ocorrem os direitos adquiridos. Não é verdade. O Estado não teria condições de, com justiça,
relacionar-se com os particulares se não respeitasse aqueles direitos que a eles deferiu de forma
permanente." (in Curso de Direito Constitucional, 13 3ed., pg. 202).
E prossegue o mestre, na tentativa de demonstrar quais seriam os direitos que poderiam ser
considerados como concedidos de forma permanente:
"A pergunta a fazer-se é a seguinte: teria sentido esta norma sem admitirmos o caráter de
perdurabilidade do beneficio por ela criado? Se a resposta for negativa, estaremos diante de um direito
adquirido".
Parece-nos claro que nenhum sentido faria a edição de uma norma que assegurasse aos
servidores em atividade a manutenção de seu padrão remuneratório após sua aposentadoria, se tal norma
não fosse de caráter perene.

•

No mesmo sentido, ensina Reynaldo Porchat:
"O que convém ao aplicador de uma nova lei de ordem pública ou de direito público é verificar
se, nas relações jurídicas, já existentes, há ou não direitos adquiridos. No caso afirmativo, a Lei não
deve retroagir, porque a simples invocação de um motivo de ordem pública não basta para justificar a
ofensa ao direito adquirido, cuja inviolabilidade, no dizer de Gabba, é também um forte motivo de
interesse público." (In Curso Elementar de Direito Romano, vol. I, 2 ed., pgs. 338/339)
Também Mário da Silva Pereira assinala a aplicabilidade do direito adquirido na esfera do
direito público:
"De início, cumpre assinalar que a idéia do direito adquirido, tal como consignada na Lei de
Introdução, tem aplicação tanto no direito público, quanto no direito privado. Onde quer que exista um
direito subjetivo, de ordem pública, ou de ordem privada, oriundo de um fato idôneo a produzi-lo
segundo os preceitos da lei vigente ao tempo em que ocorreu e incorporado ao patrimônio individual,
a lei nova não o pode ofender." (in Instituições de Direito Civil, vol. I, pg. 107)
Finalmente, trazemos à colação a jurisprudência predominante na Excelsa Corte, iniciando
com as palavras do Exmo. Sr. Ministro Moreira Alves, com a tese vencedora apresentada quando da
votação da ADIN n° 493:
"Sem embargo da tese sustentada por eminentes juristas, nos brilhantes pareceres proferidos a
propósito da presente controvérsia, o princípio inscrito no artigo 50, inc. XXXVI, da Constituição
7
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Federal, segundo o qual a 'lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada', compreende também as normas de direito público." (grifo nosso)

Prosseguimos com o magistério do Exmo. Sr. Ministro Paulo Brosard, no Voto condutor
do Recurso Extraordinário RE159979/SP:
"O contrato concluído se constitui em ato jurídico perfeito e goza da garantia de não estar
atreito a lei nova, tanto quanto a coisa julgada e o direito adquirido, eis que a eficácia da lei no
tempo vem sendo assim regulada ha mais de meio século. A garantia prevista no art. 5., XXXVI, da
Constituição submete qualquer lei infraconstitucional, de direito publico ou privado." (grifo nosso)
Não há, portanto, que se falar da inexistência de direito adquirido nas relações mantidas
entre os particulares e o poder público e de uma suposta supremacia do interesse público sobre o direito
adquirido para negar-se a concessão de beneficios que decorram de atos jurídicos perfeitos.

•
Feitas estas breves considerações, ressaltando que a solução dada à ADIN n° 449-DF torna
indiscutível o direito que têm os aposentados e pensionistas à paridade de sua remuneração com aquela
percebida pelos servidores em atividade, divirjo, data vênia, dos pareceres e VOTO no sentido de que o
Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em

19t'de agosto

de 1998.

P ADINI GHISI
Ministro-Relator

•

•
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ACÓRDÃO N°

11 8 /98-TCU - Plenário

1. Processo TC n° 017.526/91-4
2. Classe de Assunto: II - Prestação de Contas
3. Responsáveis: Wadico Waldir Bucchi e Ibrahin Eris (ex-Presidentes)
4. Entidade: Banco Central do Brasil
Vinculação: Ministério da Fazenda
5. Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
6. Representante do Ministério Público: Dr. Jatir Batista da Cunha
7. Unidade Técnica: 7 a SECEX
8. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam da prestação de contas do Banco
Central do Brasil relativa ao exercício de 1990.
Considerando que os autos revelaram a existência de falhas que, todavia, não
comprometeram a gestão dos recursos públicos;
Considerando que as diligências efetuadas findaram por elidir as falhas apontadas,
obtendo-se, notícias das providências adotadas no âmbito da Entidade com vistas à apuração dos pontos
ainda não resolvidos;
Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADIN n° 449/DF, decidiu
pela inconstitucionalidade do art. 251 da Lei n° 8.112/90, sendo, portanto, aplicáveis aos servidores do
Banco Central do Brasil os comandos insertos naquela Norma;
Considerando que a Lei n° 8.112/90 assegura a paridade de vencimentos entre os servidores
ativos e inativos;
Considerando, finalmente, que as questões suscitadas pelos pareceres, no que concerne à
área de pessoal, tiveram solução definitiva a partir da nova luz lançada pelo STF ao decidir acerca da
aludida ADIN,
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 Srs. Wadico Waldir Bucchi e
Ibrahin Eris, ex-Presidentes do Banco Central do Brasil no exercício de 1990;
determinar ao Banco Central do Brasil que observe as normas legais e infralegais, no que concerne
às providências a serem adotadas nos casos de desaparecimento de bens móveis, máxime o consignado no
art. 8° da Lei n° 8.443/92 e o art. 84 do Decreto-lei n° 200/67.
9. Ata n° 34/98 - Plenário
10. Data da Sessão: 19/8/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (na Presidência), Adhemar Paladini
Ghisi (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO I - CLASSE V — PLENÁRIO
TC-009.605/92-4 (5 volumes)
Natureza: Relatório de Exame Documental
Instituição: Banco Central do Brasil — BACEN
Responsáveis: Francisco Roberto André Gros e outros
Ementa: Retificação, com fulcro no Enunciado n° 145 da Súmula de
Jurisprudência deste Tribunal, da Decisão TCU n° 126/98 — Plenário,
adotada na Sessão de 25.03.98, em razão de inexatidão material
decorrente de erro na referência aos responsáveis relativamente à
aprovação de Votos BCB.
RELATÓRIO E VOTO
Este Tribunal, na Sessão Plenária de 25.03.98, adotou a Decisão n° 126/98, cujo item 8 estabelece:
"8. Decisão: Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.2 determinar:
8.2.3. à r SECEX proceder, de acordo com os termos do art. 11 da Lei n° 8.443/92 combinado
com o art. 194, II, do Regimento Interno do TCU, diligências para colher, no prazo de quinze dias, razões
de justificativas junto aos Senhores:
Francisco Roberto André Gros, Armínio Fraga Neto, Cincinato Rodrigues de Campos, Luiz Nelson
Guedes de Carvalho, Pedro Luiz Bodin de Moraes, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, Ibrahim Eris,
Antonio Cláudio L. Pereira Sochaczewski, Eliseu Martins, Joubert Furtado e Luiz Eduardo Alves de
Assis, em relação à aprovação do Voto BCB n° 454/61, de 14.08.91, que autorizou a contratação de
serviços profissionais;
Francisco Roberto André Gros, Arminio Fraga Neto, Cincinato Rodrigues de Campos, Luiz Nelson
Guedes de Carvalho, Pedro Luiz Bodin de Moraes e Gustavo Jorge Laboissière Loyola,. relativamente à
aprovação dos Votos: BCB n° 60/61, de 18.02.91, que autorizou a contratação de serviços profissionais
do Senhor Décio Nunes Teixeira, BCB n° 374/91, de 16.07.91, que autorizou a contratação de serviços
profissionais da Senhora Dulce Ângela Arouca Procópio de Carvalho, sem observância das normas legais;
BCB n° 504/61, de 27.08.91, que autorizou a contratação de serviços profissionais do Senhor Sérgio
Paschoal Naddeo;"
Está consignado nos autos instrução da r SECEX (fls. 265/266) nos seguintes termos:
"Devidamente cientificado da Decisão n° 126/98, adotada na Sessão Plenária desta Corte de
Contas, em 25.03.98, o BACEN apresentou o oficio de fl. 235, procedente do Departamento de Auditoria
Interna da Autarquia, juntamente com os documentos de fls. 236 a 264, informando a esta Corte de
Contas, da inversão quanto à citação dos Votos ali mencionados.
Conforme o expediente do Banco Central - BACEN, às fl. 235, ficou constatada a inexatidão
material da Decisão Plenária n° 126/98 constante às fls. 229/230 deste processo, especificamente no que
diz respeito aos dirigentes relacionados nas alíneas "a" e "b" do item 8.2.3 da referida Decisão,
relativamente à aprovação dos Votos BCB n's 60/91, 374/91, 454/91 e 504/91.
De acordo com a Autarquia (Oficio de fls. 235/236), ocorreu ainda, engano, no ano de referência
dos votos BCB n's. 60, 454 e 504 (/91), e, nas datas em que foram aprovados os votos BCB n's 60/91
454/91(08.02.91 e 07.08.91, respectivamente).
MIN-VC_I69\\C: \Trabalho\votos\960592.doc
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Há de observar ainda, que relativamente à aprovação do voto BCB n° 60/91, ficou registrada na Ata
da 1.354' Sessão da Diretoria do Banco Central do Brasil (fls. 237.238), em que a mesma foi aprovada, que
o Diretor de Assuntos Internacionais do Banco, Sr. Antonio Claúdio Leonardo Pereira Sochaczewski, não
compareceu à reunião, por se encontrar em gozo de férias.
Considerando a necessidade de se adequar a redação das alíneas "a" e "h" do item 8.2.3 da Decisão
Plenária n° 126/98, bem como de se explicitar a vinculação de cada um dos dirigentes com os Votos em
questão aprovados pelos mesmos;
Sugerimos, encaminhar o presente processo, à apreciação do Exmo. Ministro Relator, propondo que o
E. Plenário desta Corte, promova a retificação, das alíneas "a" e "h" do item 8.2.3 da Decisão n° 126/98 de
25.03.98, adotando a seguinte redação:
"8.2.3 ...
Ibrahim Eris, Eliseu Martins, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, Jourbert Furtado e Luis Eduardo
Alves de Assis, em relação à aprovação do voto BCB n° 60/91, de 08.02.91, que autorizou a contratação de
serviços profissionais do Senhor Décio Nunes Teixeira;
Francisco Roberto André Gros, Armínio Fraga Neto, Cincinato Rodrigues de Campos, Luiz Nelson
Guedes de Carvalho, Pedro Luiz Bodim de Moraes, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, relativamente à
aprovação dos Votos: BCB n° 374/91, de 16.07.91, que autorizou a contratação de serviços profissionais
da Senhora Dulce 'Angela Arouca Procópio de Carvalho, sem observância das normas legais; BCB n°
454/91, de 07.08.91, que autorizou a contratação de serviços profissionais; BCB n° 504/91, de 27.08.91,
que autorizou a contratação de serviços profissionais do Senhor Sérgio Paschoal Naddeo;"
Submetidos os autos ao exame do Ministério Público junto ao Tribunal, este deu aval ao proposto
pela Unidade Técnica com fulcro no Enunciado n° 145 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal de Contas
da União (fl. 270-verso).
Ressalvo que, além da inexatidão material reclamada pelo BACEN, constam na deliberação
inquinada outras inexatidões referentes à redação dada ao item 8 e subitem 8.2.3.
4.1. No primeiro caso refiro-me à expressão "8. Decisão: Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo
Relator, DECIDE.", enquanto o correto é "8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo
Relator, DECIDE:";
4.2. No segundo refiro-me à fundamentação legal, visto que está grafado naquele item referido a seguinte
expressão: "8.2.3. à r SECEX proceder, de acordo com os termos do art. 11 da Lei n° 8.443/92 combinado
com o art. 194, II, do regimento Interno do TCU, diligências para colher, no prazo de quinze dias, razões de
justificativas junto aos Senhores.", quando a redação correta deve ser: "8.2.3. à r SECEX proceder, de
acordo com os termos do art. 43, II, da Lei n° 8.443/92 combinado com o art. 194, III, do Regimento Interno
do TCU, diligências para colher, no prazo de quinze dias, razões de justificativas junto aos Senhores:"
Pelo exposto nada obsta a que se proceda a retificação da deliberação inquinada na forma proposta
pela Unidade Técnica, ao mesmo tempo em que se procedam, por serem oportunas e necessárias as
retificações das inexatidões às quais me referi nos itens 4.1 e 4.2 .
Assim, Voto no sentido do Tribunal adotar a deliberação, cujo teor ora submeto à elevada apreciação
deste Colegiado.
TCU, Sala das Sessões,19 de agosto de 1998.

VALKIIR CAMPELO
Ministro-Relator
MIN-VC_169\\C: \Trabalho\votos\960592.doc
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DECISÃO n°

. 552 /98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n° TC-009.605/92-4 (5 volumes)
Classe de Assunto (V): Relatório de Exame Documental
Instituição: Banco Central do Brasil - BACEN
Vinculação: Ministério da Fazenda
Responsáveis: Francisco Roberto André Gros; Armínio Fraga Neto; Cincinato Rodrigues de Campos;
Gustavo Jorge Laboissière Loyola; Luiz Nelson Guedes de Carvalho; Pedro Luiz Bodin de Moraes; Ibrahim
Eris; Joubert Furtado; Eliseu Martins; Antonio Cláudio L. Pereira Sochaczewski; e Luiz Eduardo Alves de
Assis.
Interessado: Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos dos Entes de Formulação, Promoção e
Fiscalização da Política da Moeda e do Crédito - SINAL
Relator: Ministro Valmir Campelo
Representante do Ministério Público: Jatir Batista da Cunha
Unidade Técnica: r SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no Enunciado n° 145
da Súmula de Jurisprudência do Tribunal de Contas da União, DECIDE:
8.1. Retificar a Decisão TCU n° 126/96 - Plenário, adotada na Sessão de 25.03.98 para dar ao seu
item 8 a seguinte redação:
"8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. não conhecer da petição do Sindicato Nacional dos Servidores Federais Autárquicos dos Entes de
Formulação, Promoção e Fiscalização da Política da Moeda e do Crédito - SINAL, item VI do expediente
de 15.06.92 inserido às fls. 124/136 dos autos deste processo, por não haver dispositivo legal que
ampare seu acolhimento;
8.2 determinar:
8.2.1 ao Senhor Presidente do Banco Central do Brasil:
que adote providências no sentido de que, em futura licitação e contratação de profissional
especializado, seja observada, rigorosamente, a Lei n° 8.666/93, especialmente os arts. 2°, 24 e 23
combinados com os arts. 13, 26, 60 e 61;
no caso de configurada e devidamente justificada a impossibilidade de competição para contratação
de serviço técnico especializado relativo ao patrocínio ou defesa de causa judicial (art. 13, I, combinado com
o art. 25, II, da Lei n° 8.666/93), realize pré-qualificação do profissional recrutado, devendo o respectivo
ato ser formalizado de acordo com os arts. 54 e 55 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas funções
acompanhadas e fiscalizadas de modo a assegurar o fiel cumprimento do estabelecido entre as partes,
podendo valer-se, ainda, do auxílio da Advocacia Geral da União, conforme entendimento firmado na Nota
AGU/LA n° 01/93, publicada no Diário Oficial da União de 26.02.93;
8.2.2. à Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda, que, em futuras contas do Banco
Central do Brasil, a serem encaminhadas a este Tribunal de Contas, informe a respeito do andamento ou
resultados das Ações Populares instauradas contra o BACEN, referidas nos autos deste processo e
indicadas pela Unidade Técnica;
8.2.3. à r SECEX proceder, de acordo com os termos do art. 43, II, da Lei n° 8.443/92 combinado
com o art. 194, III, do Regimento Interno do TCU, diligências para colher, no prazo de quinze dias, razões
de justificativas junto aos Senhores:
Ibrahim Eris, Eliseu Martins, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, Jourbert Furtado e Luis Eduardo
Alves de Assis, em relação à aprovação do voto BC n° 60/91, de 08.02.91, que autorizou a contratação de
serviços profissionais do Senhor Décio Nunes Teixeira;
Francisco Roberto André Gros, Armínio Fraga Neto, Cincinato Rodrigues de Campos, Luiz Nelson
Guedes de Carvalho, Pedro Luiz Bodin de Moraes, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, relativamente à
aprovação dos Votos: BCB n° 374/91, de 16.07.91, que autorizou a contratação de serviços profissionais da
Senhora Dulce Ângela Arouca Procópio de Carvalho, sem observância das normas legais; BCB n° 454/91,
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de 07.08.91, que autorizou a contratação de serviços advocatícios para ex-servidores; BCB n° 504/91, de
27.08.91, que autorizou a contratação de serviços profissionais do Senhor Sérgio Paschoal Naddeo;"
9. Ata n° 34/98 - Plenário
Data da Sessão: 19/8/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo (Relator) e os Ministros-Substitutos
Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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I - RELATÓRIO
GRUPO II - Classe VII - Plenário
TC-275.024/97-0
Natureza: Representação
Interessado: Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá (Procurador da
República)
Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Distrito Sanitário de Crato
-CE
Ementa: Representação formulada por Procurador da República.
Irregularidades comprovadas mediante inspeção. Conversão dos
autos em tomada de contas especial, sem prejuízo de determinações
imediatas.

ek.

Trata-se de expediente remetido pelo Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, Procurador da
República da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Estado do Ceará, encaminhando cópia de
denúncia que lhe foi dirigida e solicitando, ao mesmo tempo, uma realização de auditoria na Fundação
Nacional de Saúde no Distrito de Crato
A análise inicial a cargo da SECEX-CE, após destacar que aquele órgão não possui
2
competência para solicitar auditorias a esta Corte, realizou, inicialmente, diligências com o intuito de
possibilitar melhor juízo acerca dos diversos pontos denunciados. Do atendimento das diligências,
surgiram fortes indícios de veracidade dos pontos denunciados, e ante o acentuado descontrole existente
em diversas áreas da entidade, que pode ser vislumbrado já a partir da documentação recebida, a zelosa
Secretaria entendeu conveniente realizar inspeção para uma completa apuração das irregularidades.
A inspeção, de escopo bastante abrangente, destacou, de plano, que "a situação encontrada
no Distrito auditado foi das piores possíveis" e que aquela Unidade nunca havia sofrido qualquer tipo de
trabalho de auditoria. As diversas ocorrências são descritas nos itens a seguir.

e
Quanto às licitações:
Cartas-Convite n° 12, de 23.09.94, e n° 02, de 12.05.95 - Aquisição de Materiais para
4.1.
limpeza, cozinha e escritório.
não observância do prazo de cinco dias úteis para abertura dos Convites;
inclusão de materiais de escritório, de cozinha e de limpeza em uma mesma licitação, inviabilizando as •
cotações de firmas de ramos distintos;
Carta-Convite n° 14, de 30.09.94 - Aquisição de 1058 filtros de cerâmica para atender à
4.2.
população carente de diversas localidades do Município.
não observância do prazo de cinco dias úteis para abertura dos convites;
das três firmas convidadas, duas pertenciam a uma mesma pessoa (firma individual Francisco Ildertan
Bezerra e Silva e firma Hanna Com. e Representação Ltda);
a firma Hanna Com. e Representações Ltda não foi localizada no endereço informado;
aquisição dos filtros por preços superiores aos de mercado;
não consta a entrada da mercadoria no Almoxarifado e a Ficha . de Controle de Estoque entregue à
equipe foi elaborada a posteriori;
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segundo informações dos servidores do Distrito, os filtros não foram entregues à população carente,
mas desviados;
os Termos de Entrega dos Filtros são falsificados;

•

4.3.
Carta-Convite n° 08, de 30.10.95 - Aquisição de Materiais para limpeza, cozinha e
escritório.
não observância do prazo de cinco dias úteis para abertura dos Convites;
inclusão de materiais de escritório, de cozinha e de limpeza em uma mesma licitação, inviabilizando as
cotações de firmas de ramos distintos;
Homologação do Convite ocorrida antes mesmo da realização do certame licitatório, posto que o
Pedido para aquisição e o "Autorizo" do Chefe do Distrito estão datados de 23.10.95, o Laudo de
Julgamento e a Ata de abertura das propostas datam de 30.10.95 e a Homologação do processo licitatório
data de 23.10.95;

4.4.
Carta-Convite n°05, de 11.06.96 - Aquisição de peças para pulverizador
Homologação do Convite ocorrida antes mesmo da realização do certame licitatório, posto que o
Pedido para aquisição, o "Autorizo", o Laudo de Julgamento e a Ata de abertura das propostas datam de
11.06.96, um dos recibos de entrega dos Convites data de 07.06.96 (os outros dois estão sem data) e a
Homologação do processo licitatório data de 10.06.96;
"o custo das peças para a reparação de pulverizadores, na verdade, supera mais de duas vezes o preço
estimado de um pulverizador no mercado da Região, além de que os preços, conforme a cotação da
vencedora do suposto certame, e em comparativo com o mercado, estarem superfaturados";
"o participante vencedor foi o servidor da Fundação Nacional de Saúde Sr. Eugênio Cláudio Siébra de
Queiroz, com a firma em nome de sua esposa Neyle Amorim B. De Queiroz e nome de fantasia Casa do
Agricultor";
"apurado por esta Auditoria em Iguatu (sede da firma), foi constatado que o próprio Eugênio aprontou
as propostas dos demais `participantes';
"o recibo passado pela firma vencedora está assinado pelo próprio Eugênio";
O "conforme informações colhidas no próprio Distrito, o Eugênio foi quem levou em mãos as propostas";
g) "pelas NFs n's 000020 e 000022, de 13.06.96, as peças foram entregues parcialmente, porém consta
também Declaração de recebimento das mercadorias assinada por pessoa estranha ao setor, já que o chefe
do Almoxarifado recusou-se a assinar porque faltavam peças no valor de R$ 1.947,60";
4.5.
Compra direta com dispensa de licitação (P.B.S. n° 49/94, de 21.07.94) - Aquisição de
lubrificantes (óleos e graxa)
a) "aquisição de 04 (quatro) caixas de óleo para freios, com 20 unidades de 1/2 litro em cada caixa, junto à
firma Central Peças, de Juazeiro do Norte - CE, com preço bem acima daquele corrente no mercado local,
ou seja, superfaturado: no valor pago de R$ 600,00 (R$ 150,00 cada caixa, com 20 unidades de 1/2 litro, a
R$ 7,50 a unidade (em torno do dobro do preço normal de venda a varejo)";
4.6.
Compra direta com dispensa de licitação (P.B.S n° 58/96, de 18.07.95) - Serviços de
pintura no prédio Sede do Distrito Sanitário do Crato - CE
"a pesquisa de preços apresentada como sendo verdadeira, de fato eram montadas a posteriori à
execução dos serviços, como é possível constatar nas propostas da 'pesquisa de preços', cópia nos autos";
"as duas propostas que constam os nomes dos senhores José Simobilino Pereira e Jair da Silva Pereira
foram montadas pelo Sr. José Mário Teles Esmeraldo (irmão da Sra. Maria do Socorro Teles Esmeraldo
que à época chefiava o Setor Financeiro do Distrito; é também genro do Sr. Simobilino - bem idoso - e
cunhado ou parente próximo do Sr. Jair - tudo conforme informações que nos prestaram no Distrito, e
pela própria servidora Maria do Socorro T. Esmeraldo)";
2
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". . um dos proponentes (Jair da Silva - que possivelmente seja filho do Sr. Simobilino) assinou pelo
outro concorrente - supostamente concorrente";
"informações chegadas até a Auditoria desta SECEX-CE, por intermédio de Servidores da FNS/Crato,
dão conta de que 'parte do material adquirido nessa compra foi desviado para atender interesses pessoais
do ex-Chefe do Distrito, Dr. Gladstone'. Entretanto, em razão do parco tempo disponível para os
trabalhos no Órgão, não restou bem apurada essa informação, e também considerando a relevância de
outras despesas irregulares que necessitavam melhor exame";
4.7.
Compra direta com dispensa de licitação (P.B.S. n° 50/96, de 13.05.96) - Instalação de 2
linhas telefônicas e um ramal na Sede do Distrito
a) "atesto" de recebimento dos serviços dado por servidor "que não tinha nada a ver com os serviços
prestados, nem tampouco estava inteirado dos mesmos" (...) conforme revelou o próprio servidor em
nossa auditoria";
4.8.
Compra direta com dispensa de licitação (P.B.S. n° 71/96, de 21.05.96 - Instalação de 2
ramais telefônicos na Sede do Distrito
propostas apresentadas quatro dias antes mesmo da existência de Pedido dos serviços;
novamente o vencedor das pesquisas de preços foi o Sr. José M. Teles Esmeraldo;
o serviço executado é da mesma natureza do apresentado no item anterior, podendo ser executado em
um único contrato.
5
Quanto à perfuração de poços profundos, destacou a existência de poço perfurado no
Município de Juazeiro do Norte - CE, no denominado "Sítio Pedrinhas", de propriedade do próprio gestor
dos recursos, Gladstone Lins de Alencar, "em recinto interno, fechado". De fato, pelas fotos anexadas aos
autos o poço não se presta a qualquer serviço de utilidade pública, uma vez que se situa no meio do mato,
cercado de arame farpado para impedir o acesso de terceiros.
6.
Quanto aos processos de concessões de diárias, foram detectados diversos pagamentos
indevidos, a maior, consoante revelou o cotejo das Propostas e Concessões de Diárias com os Relatórios
de Viagens e os Boletins Diários de Trafego. São os seguintes os valores recebidos indevi damente:
Beneficiário
PCD n°
Valor pago a maior

Gladstone Lins de Alencar

Francisco Justino Filho

•

002/94
131,94
015/96
038/96
041/96
065/96
080/96
112/96
118/96
137/96
019/96
039/96
045/96
066/96
082/96
119/96
138/96
3

Cr$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

33 852,00
101,80
123,70
137,44
39,36
247,38
68,72
68,72
68,72
171,80
103,10
114,56
28,64
206,20
57,28
57,28
114,56
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Beneficiário

PCD n°
018/96
040/96
064/96
081/96
061/96
016/96
031/96
059/96
068/96

Francisco José de Sá Macedo

Roberto Luiz Sousa Arruda
Ivo Antônio Siebra de Brito
José Erlanio de Sá Barreto

•

Valor pago a maior
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

103,10
114,56
206,85
57,28
257,76
103,10
257,76
257,76
200,48

7.
Em conclusão, propôs a SECEX-CE a conversão dos presentes autos em Tomada de
Contas Especial, "para fins de citação dos responsáveis por atos irregulares nas despesas do Distrito
Sanitário do Crato/CRC/FNS/MS, conforme os itens I, II e III, abaixo expendidos":
"I - Quanto às Licitações e Compras:
a - Carta-Convite n° 14, de 23.09.94 - irregularidades graves no processo de licitação para
aquisição de 1.058 (mil e cinqüenta e oito) filtros de barro; no valor de R$ 26.450,00 (...); da firma
INCOFIL - Indústria e Comércio de Filtros Ltda; como responsáveis o ordenador da despesa Sr.
Gladstone Lins de Alencar e Sr. Francisco Ildertan Bezerra e Silva, responsável pelas firmas Francisco
Ildertan Bezerra e Silva e Hanna Com. e Representações Ltda;
b - Carta-Convite n° 05, de 11.06.96 - irregularidades graves no processo de licitação para
aquisição de peças para pulverizador, da firma Neyle Amorim B. De Queiroz, de nome fantasia 'Casa
do Agricultor', no valor de R$ 23.227,40 (vinte e três mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta
centavos), como responsáveis o ordenador da despesa Sr. Gladstone Lins de Alencar e o servidor da
FNS, Sr. Eugênio Cláudio Siebra de Queiroz (esposa da Sra. Neyle Amorim B. De Queiroz,
proprietária da firma do mesmo nome - a vencedora da licitação);
c - Cartas-Convite n's 12 (de 23.09.94) - no valor de R$ 10.742,00; 02 (de 12.05.95) - no valor
de R$ 18.476,22; 08 (de 30.10.95) - no valor de R$ 22.978,86: irregularidades e/ou falhas nas
licitações; como ordenador das despesas o Sr. Gladstone Lins de Alencar;
d - Compras diretas: PBS nos 49 (de 21.07.94) - no item superfaturado (04 caixas de óleo de
freio), no valor de R$ 600,00; 58 (de 18.07.95) - pintura do prédio da Sede do Distrito, no valor de R$
1.733,87; 02 (de 19.01.96) - serviço de recuperação de uma fossa da FNS, no valor de R$ 525,00; 50
(de 13.05.96) - instalação de duas linhas telefônicas e um ramal na Sede do Distrito, no valor de R$
320,00; e 71 (de 21.05.96) - instalação de dois ramais telefônicos na Sede do Distrito, no valor de R$
220,00; irregularidades e/ou falhas nas aquisições dos serviços com dispensa de licitação; como
ordenador das despesas o Sr. Gladstone Lins de Alencar;
II - Quanto aos poços profundos:
a - Pedrinhas (em Juazeiro do Norte) - Poço cavado pela FNS na 'Fazenda do Chefe do Distrito e da família - à época', Dr. Gladstone L. De Alencar, e fora dos propósitos do programa que custeou os
recursos para cavação dos poços na Região do Cariri, no valor básico de R$ 2.050,00, mais os
substanciais dispêndios com pessoal e equipamentos inerentes à cavação de um poço profundo pela
FNS; é responsável pela despesa o Sr. Gladstone Lins de Alencar;
III - Quanto às diárias:
a - Conforme os Quadros com as irregularidades apontadas no subitem (...), e tudo na gestão do
Sr. Gladstone Lins de Alencar;
IV - Outras Medidas:
a - Encaminhamento de cópia desta Instrução, bem como do Relatório, Voto e Decisão, a serem
emitidos pelo Tribunal, à Coordenação Regional do Ceará/FNS/CE, para que o Sr. Coordenador
4
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Regional se pronuncie formalmente, em diligência preliminar, acerca das providências adotadas visando
ao reparo dos danos causados ao Erário, consoante as irregularidades/falhas levantadas em relatório de
inspeção, apresentando, no prazo de 15 (quinze) dias, à SECEX/CE, o resultado final obtido, fulcrado
no § 10 do art. 10 da Lei n° 8 443/92"
É o Relatório
- VOTO
Os dados coletados pela SECEX-CE revelam a existência de irregularidades inequívocas
que estariam sendo praticadas no âmbito da Fundação Nacional de Saúde - Distrito Sanitário do Crato,
sob a gestão do Sr Gladstone Lins de Alencar
,

Vejamos, primeiramente, quanto à distribuição dos filtros: diversos dos "recibos"
supostamente emitidos pelos beneficiados trazem exatamente a mesma assinatura (ex., fls. 56/58); outros
recibos indicam o recebimento de "filtro quebrado" (ex., fls. 59, 63); outros, ainda, trazem o nome de um
beneficiário e a assinatura de pessoa distinta (ex., fl. 64). Interessante se faz observar, também, que a Ficha
de Estoque do Almoxarifado indica que os filtros entraram em estoque nos dias 14 e 17/10/94 e as saídas
ocorreram em 25 e 26/10/94, datas compatíveis com as constantes das Notas Fiscais de aquisição;
contudo, diversos dos "recibos" dos filtros possuem datas anteriores àquelas, ou seja, inexplicavelmente os
filtros teriam sido "distribuídos" antes mesmo de serem adquiridos e recebidos, o que vem a revelar uma
aparente farsa.
Quanto à construção de poço profundo em terra de propriedade do mesmo Sr. Gladstone
Lins de Alencar, sobreleva destacar que não existe qualquer escritura de doação do terreno, bem assim de
termo de servidão pública da mencionada obra. Aliás, a inspeção comprovou que o mencionado poço
encontra-se cercado de arame farpado, atendendo exclusivamente a interesses particulares. Assim, o Sr.
Gladstone obteve vantagem ilícita equivalente ao custo do poço, ou seja, R$ 2.050,00.
Quanto aos serviços de pintura da Sede do Distrito Sanitário do Crato, o orçamento
supostamente elaborado pelo Sr. José Simobilino Pereira está assinado pelo Sr. Jair da Silva Pereira,
suposto concorrente que apresentou, em seu próprio nome, outra proposta; a "Comissão Permanente de
Licitação apontou como vencedor o Sr. José Mario Teles Esmeraldo em 18.07.95; entretanto,
estranhamente, a Nota de Empenho em nome deste Senhor já havia sido emitida um dia antes. Mais ainda:
o Pedido dos serviços foi expedido posteriormente à apresentação das propostas, à emissão do empenho e
à decisão da Comissão de Licitação, tudo demonstrando nova farsa, que voltou a se repetir em dezembro
daquele ano, quando novamente os mesmos três "competidores" foram novamente consultados para a
realização de novos serviços de pintura, repetindo-se as farsas quanto às datas e à nítida montagem de um
processo que nunca existiu.
Aliás, registre-se que a firma individual José Mario Teles Esmeraldo, ao que parece,
somente existe para prestar serviços à FNS, conforme se depreende da análise das Notas Fiscais por ela
emitidas: NF 032, de 15.12.95, NF 033, de 31.01.96, NF 034, de 14.05.96, NF 035, de 28.05.96, ou seja,
em um prazo de mais de cinco meses a firma emitiu apenas 04 Notas Fiscais, todas para a prestação de
serviços junto à Fundação Nacional de Saúde.

•

6
Quanto à aquisição de peças para pulverizador, a firma vencedora, Casa do Agricultor, foi
representada na licitação pelo Sr. Eugênio Cláudio Siebra de Queiroz, servidor da própria Fundação
Nacional de Saúde. Aliás, o recibo da importância paga pela FNS também foi assinada pelo referido
servidor. Nesse mister, foram inobservados o art. 117 da Lei n° 8.112/90, que veda aos servidores públicos
5
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valerem-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função
pública, bem assim de participarem da gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil,
ou de exercer o comércio. Tal fato não podia ser ignorado pelo Sr. Gladstone Lins de Alencar, a quem
competia a instauração de processo administrativo, nos termos do art. 143 da mesma Lei.
Não obstante a imensa gama de irregularidades já destacadas, creio que algumas das
7.
propostas alvitradas pela SECEX-CE não sejam as mais apropriadas à espécie, senão vejamos:
quanto às irregularidades na distribuição dos filtros, não me parece oportuno promover-se a citação da
firma fornecedora, uma vez que não existe qualquer comprovação de que os materiais adquiridos não
tenham sido por ela honrados. Os documentos acostados aos autos apenas demonstram a prática de fraude
ocorrida já no âmbito da FNS;
quanto à aquisição de peças para pulverizador, entendo que não existe a caracterização de débito, uma
vez que não foram carreados aos autos elementos comprobatórios suficientes para tal. Comprovou-se,
apenas, a ocorrência de irregularidades passíveis da aplicação de multa, bem assim da necessidade de
instauração de inquérito administrativo;
quanto aos pagamentos efetuados à firma individual José Mario Teles Esmeraldo, igualmente não está
comprovado que os serviços não foram prestados. Assim, não caberia a imputação de débito, mas tãosomente a oportuna aplicação de multa;
quanto à aquisição de óleos e lubrificantes, igualmente não foram carreados aos autos elementos
suficientes para demonstrar a existência de superfaturamento ou da não entrega dos produtos adquiridos;
as diárias pagas a maior aos servidores da FNS devem ser descontadas nos termos do art. 46 da Lei n°
8.112/90, sendo desnecessária a instauração de tomadas de contas especiais. Apenas quanto às
importâncias percebidas pelo Sr. Gladstone Lins de Alencar, à época detentor de função comissionada e
não integrante dos quadros da FNS, se faz necessária a cobrança por intermédio de TCE.
Isto posto, divergindo parcialmente 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 Souza, em 19 de agosto de
1998

ADHEM ALADINI GHI SI
nistro-Relator

6

Tribunal de Contas da União

-74-

DECISÃO N° 5 53 /98 -TCU - Plenário

s

Processo TC n° 275.024/97-0
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá (Procurador da República)
Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Distrito Sanitário de Crato - CE
Vinculação: Ministério da Saúde
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX-CE
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Representação, nos termos do art. 37A da Resolução n° 77/96, com as
alterações introduzidas pela Resolução n° 110/98;
8.2. com fulcro no art. 47 da Lei n° 8.443/92, converter o presente processo em Tomada de Contas
Especial para que seja promovida a citação do Sr. Gladstone Lins de Alencar, ex-Chefe do Distrito
Sanitário de Crato - CE da Fundação Nacional de Saúde, para que apresente alegações de defesa, no prazo
de 15 (quinze) dias, relativas às ocorrências a seguir discriminadas, ou recolha aos cofres daquela
entidade as importâncias respectivas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos,
a contar das respectivas datas:
8.2.1. aquisição de 1058 filtros de cerâmica n° 8, com 2 velas e torneira, mediante pagamentos
efetuados em 14.10.94 e 25.10.94 nas importâncias de R$ 12.000,00 e R$ 14.450,00, respectivamente,
com a finalidade de atender à população carente de diversas localidades no Município de Crato - CE, sem
que esteja comprovada a efetiva distribuição dos aludidos materiais, uma vez que diversos dos "recibos"
supostamente emitidos pelos beneficiados trazem exatamente a mesma assinatura; outros recibos indicam
o recebimento de "filtro quebrado"; outros, ainda, trazem o nome de um beneficiário e a assinatura de
pessoa distinta, sendo observado também que a Ficha de Estoque do Almoxarifado indica que os filtros
entraram em estoque nos dias 14 e 17/10/94 e as saídas ocorreram em 25 e 26/10/94, datas compatíveis
com as constantes das Notas Fiscais de aquisição; contudo, diversos dos "recibos" dos filtros possuem
data anterior àquelas, ou seja, inexplicavelmente os filtros teriam sido "distribuídos" antes mesmo de
serem adquiridos e recebidos;
8.2.2. perfuração de poço profundo na Fazenda Pedrinhas, em Juazeiro do Norte - CE, de sua
propriedade, com custo de R$ 2.050,00, em 1994, fora dos propósitos do programa que destinou os
recursos para a construção de poço na Região do Cariri, inexistindo, ainda, termo de doação ou servidão
da obra, constatando-se, in loco, que o poço não se presta à utilidade pública, encontrando-se, inclusive,
cercado com arame farpado;
8.2.3. recebimento de diárias "a maior", assim discriminadas:
Valor pago a maior
PCD n°
33.852,00
Cr$
002/94
101,80
R$
131,94
123,70
R$
015/96
137,44
R$
038/96
39,36
R$
041/96
247,38
R$
065/96
68,72
R$
080/96
68,72
R$
112/96
68,72
R$
118/96
171,80
R$
137/96
8.3. determinar a realização de audiência prévia do Sr. Gladstone Lins de Alencar acerca dos pontos a
seguir relacionados:
8.3.1. inclusão, em um mesmo processo licitatório, de itens de natureza distinta, a exemplo de
materiais de escritório, cozinha e limpeza, restringindo o universo de competidores;
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8.3.2. existência de processos forjados (Carta-Convite n° 08/95 e PBS n° 58/95), a julgar pela
incompatibilidade das datas constantes dos diversos documentos pertinentes, a saber o Pedido dos
materiais e/ou serviços, a solicitação de autorização, o "autorizo", a Ata, o Laudo de Julgamento e a
homologação;
8.3.3. ausência de adoção das providências administrativas exigidas pelo art. 143 da Lei n° 8.112/90,
ante a constatação da participação de servidor público sob seu comando, Sr. Eugênio Cláudio Siebra de
Queiroz, em certame licitatório promovido por aquela entidade, na qualidade de representante, tendo
inclusive assinado a Ata da licitação e o recibo de pagamento efetuado pela FNS, infringindo o art. 117,
incisos IX e X, da mesma Lei;
8.4. determinar desde logo à Fundação Nacional de Saúde - Distrito Sanitário do Crato - CE, que:
8.4.1. adote de imediato as providências previstas no art. 143 da Lei n° 8.112/90, ante a constatação
da participação de servidor público lotado naquela Unidade, Sr. Eugênio Cláudio Siebra de Queiroz, em
certame licitatório promovido por aquela entidade, na qualidade de representante, tendo inclusive
assinado a Ata da licitação e o recibo de pagamento efetuado pela FNS, infringindo o art. 117, incisos IX
e X, da mesma Lei;
8.4.2. adote providências administrativas com vistas ao ressarcimento das diárias indevidamente
pagas a maior aos servidores abaixo relacionados, na forma prevista no art. 46 da Lei n° 8.112/90:
PCD n°
Valor pago a maior
Beneficiário
019/96
103,10
R$
039/96
R$
114,56
R$
045/96
28,64
R$
066/96
206,20
Francisco Justino Filho
082/96
R$
57,28
119/96
R$
57,28
R$
138/96
114,56
R$
018/96
103,10
040/96
R$
114,56
Francisco José de Sá Macedo
064/96
R$
206,85
081/96
R$
57,28
061/96
R$
257,76
Roberto Luiz Sousa Arruda
016/96
R$
103,10
Ivo Antônio Siebra de Brito
031/96
R$
257,76
059/96
R$
257,76
José Erlanio de Sá Barreto
068/96
R$
200,48
8.5. remeter ao Sr. Gladstone Lins de Alencar, por ocasião de sua citação, a titulo de subsidio, cópia
desta Decisão, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentam.
Ata n° 34/98 - Plenário
Data da Sessão: 19/8/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (na Presidência), Adhemar Paladini
Ghisi (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

•

MARCOS VINIC OS VILAÇA
na Presidência

DH9A' ALADINI GHISI
Ministro-Relator

—

76

&otos
—

tt. do
Sectetála

Patto
ten

` 9•

Tribunal de Contas da União

GRUPO I - CLASSE VII - Plenário
TC-015.391/97-3 (Processo juntado: TC-003.568/98-9)
110

Ementa: Representação. Possíveis irregularidades em operações de compra
de petróleo pela Brasoil Cayman. As matérias da imprensa referem-se à
Braspetro Oil Services Company. Conhecimento. Remessa ao interessado
de cópias do Relatório, Voto e Decisão, do parecer da 9 SECEX, do
Contrato Social da Braspetro Oil Services Company e das tabelas e
demonstrativos encaminhados pela PETROBRÁS. Arquivamento dos autos.
1-Natureza: Representação
2-Entidade: Petróleo Brasileiro S. A. — PETROBRÁS
3-Interessado: Deputado Federal Luciano Zica
4-Parecer da Unidade Técnica (f. 71/73):
"Examina-se representação formulada pelo Exmo. Sr. Deputado Federal Luciano Zica, acerca de
possíveis irregularidades praticadas em operações de compra de petróleo pela empresa Brasoil Cayman,
subsidiária da BRASPETRO, empresa do grupo PETROBRÁS, conforme noticiado pela imprensa.
O Deputado solicita a atuação desta Corte de Contas no sentido de obter respostas para as
seguintes perguntas: (fl. 9)
'qual o verdadeiro objetivo da citada subsidiária da Braspetro nas Ilhas Cayman?
desde quando existe a tal subsidiária?
por que a Petrobras utiliza-se de um paraíso fiscal para compra de petróleo?
qual o volume e tipos de petróleo adquiridos pela Brasoil Cayman até hoje? E quais os preços que
foram praticados?
quais são os sócios da Baspetro na Brasoil Cayman? E, por outro lado, que venha à baila, para os
devidos esclarecimentos legais, cópia do contrato de Constituição desta subsidiária citada (Brasoil
Cayman).'
Solicita, ainda, a obtenção de 'demonstrativos de preços no mercado internacional referentemente
a petróleos equivalentes'.
Os questionamentos do Deputado foram objeto da diligência de fl. 25 e, em resposta, a
PETROBRÁS encaminhou os documentos de fls. 26 a 70, nos quais nos baseamos para propor que se
informe ao ilustre parlamentar o que se segue.
É preciso destacar inicialmente que, conforme informações prestadas pela PETROBRÁS e de
acordo com a documentação por ela encaminhada, a empresa a que se referem as matérias veiculadas pela
imprensa é a Braspetro Oil Services Company, subsidiária da PETROBRÁS com sede nas ilhas Cayman,
e não Brasoil Cayman, como vinha sendo impropriamente denominada
Pode-se passar, então, diretamente às perguntas formuladas no expediente inicial:
qual o verdadeiro objetivo da citada subsidiária da Braspetro nas Ilhas Cayman?
desde quando existe tal subsidiária?
A Braspetro Oil Services Company — abreviadamente denominada de BRASOIL — é, segundo seu
Contrato Social, uma companhia com sede nos escritórios da LBI Bank & Trust Company (Cayman)
Limited, Edifício West Wind, George Town, Grand Cayman, ilhas Cayman, ou em qualquer outro local,
dentro das ilhas Cayman que os diretores periodicamente possam determinar. A Companhia foi formada
em 28 de janeiro de 1977 e registrada em 3 de fevereiro de 1977.
Os objetos para os quais a Sociedade foi constituída são os que constam do Contrato Social, cuja
cópia constitui o anexo I (fls. 33a 57).
Por que a PETROBRÁS utiliza-se de um paraíso fiscal para compra de petróleo?
Segundo resposta da empresa, 'a PETROBRÁS compra petróleo e derivados de companhias
estatais de países produtores, de grandes e médias companhias privadas multinacionais e também de
trading companies, como é o caso da Braspetro Oil Services Company — Brasoil.
A diversificação das fontes de suprimento faz parte da estratégia comercial da Companhia para o
atendimento das necessidades do País com a devida confiabilidade, tendo em vista as dimensões
continentais do Brasil e a conseqüente complexidade que isso acarreta na logística do abastecimento.
Min_mv117\CAVotos\015391973.dot
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No que se refere especificamente ao relacionamento comercial envolvendo a Brasoil, esta
subsidiária tem sido utilizada como compradora eventual de petróleo para a PETROBRÁS desde 1979 A
partir de outubro/97, o Banco Central do Brasil passou a obrigar a contratação de câmbio para pagamento
direto ao fornecedor e exigir que toda a documentação de cada embarque esteja disponível na data do
vencimento da importação. Como a maioria dos fornecedores de petróleo, a despeito das gestões
mantidas, não garantiu a entrega de todos os documentos exigidos pelo Banco Central do Brasil na data
do pagamento, para se adequar à nova legislação cambial, a solução encontrada, a fim de evitar a
possibilidade de um colapso no suprimento de petróleo importado ao país, foi ampliar o prazo usual (30
dias após a data do Conhecimento de Embarque) de pagamento através da intermediação da Brasoil.
Vale ressaltar que a existência de uma companhia com as características da Brasoil permite a
obtenção de financiamentos externos em condições mais vantajosas do que aquelas que poderiam ser
obtidas no mercado financeiro nacional, com conseqüente ganho para o consumidor brasileiro.'
Qual o volume e tipos de petróleo adquiridos pela Brasoil Cayman até hoje? E quais os preços
que foram praticados?
Em razão de dificuldades operacionais para a obtenção de dados abrangendo período de tempo
excessivamente longo, foi fixada como critério, neste caso, a recuperação de informações relativas aos
anos de 1996 e 1997.
Seguem as cópias das tabelas enviadas pela PETROBRÁS contendo produto, mês de aquisição,
volume em barris e preço, que compõem o anexo II (fls. 29 a 32).
Quais são os sócios da Braspetro na Brasoil Cayman? E, por outro lado, que venha à baila, para
os devidos esclarecimentos legais, cópia do contrato de Constituição desta subsidiária citada (Brasoil
Cayman).
Para resposta a esta pergunta, ver cópia do contrato de constituição da Braspetro Oil Services
Company — Brasoil (anexo I).
Com relação aos demonstrativos de preços no mercado internacional referentemente a petróleos
equivalentes, seguem os demonstrativos contemplando igualmente o período 1996-1997, que compõem o
anexo III (fls. 60 a 70)."
É o relatório.

VOTO

•

O parecer da 9 SECEX, complementado pelas informações contidas na cópia do Contrato
Social da Braspetro Oil Services Company e nas tabelas e demonstrativos encaminhados pela
PETROBRÁS, responde de forma adequada aos questionamentos feitos na presente representação.
Assim sendo, esses elementos devem ser anexados à Decisão que vier a ser proferida por
esta Corte, com vistas ao seu encaminhamento ao interessado, arquivando-se, em seguida, este processo.
Diante disso, Voto por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto ao Plenário.
e 1998.

T.C.U., Sala das Sessões, em 19 de a

Marcos Vinici s Vilaça
Ministro- elator
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Processo n° TC-015.391/97-3 (Processo juntado: TC-003.568/98-9)
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Deputado Federal Luciano Zica
Entidade: Petróleo Brasileiro S. A. — PETROBRÁS
Relator: Ministro Marcos Vinicios Vilaça
Representante do Ministério Público: Não atuou
Unidade Técnica: 9a SECEX
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer desta representação, nos termos do art. 37A, inciso III, da Resolução TCU n° 077/96;
8.2. encaminhar ao Deputado Federal Luciano Zica cópia do Relatório, Voto e Decisão, aos quais
devem ser anexadas cópias do parecer da 9' SECEX, do Contrato Social da Braspetro Oil Services
Company e das tabelas e demonstrativos encaminhados pela PETROBRÁS;
8.3. arquivar o presente processo.
Ata n° 34/98 - Plenário
Data da Sessão: 19/8/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça (Relator), Humberto Guimarães Souto, .Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhãe da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO II- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC n° 014.694/96-4
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO
INTERESSADO: Caixa Econômica Federal - CEF

EMENTA: Representação relativa à dispensa do Certificado de
Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - CRS/FGTS em procedimentos licitatórios. Diligência.
Audiência. Falhas sanadas. Conhecimento. Provimento. Dispensa de
determinação. Juntada às contas.

Trata-se de representação formulada pela Caixa Econômica Federal - CEF acerca de
indícios de irregularidades nos processos licitatórios realizados pelo Serviço Federal de Processamento de
Dados - SERPRO no tocante à aquisição de bens e contratação de serviços com dispensa da apresentação
do Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço CRS/FGTS, contrariando a Lei n° 8.036/90, o Decreto n° 99.684/90 e a Lei n° 8.666/93.
Analisando os expedientes encaminhados pela CEF (fls. 2/7), a Unidade Técnica verificou
que a Filial do SERPRO em Pernambuco dispensou, de fato, em diversas contratações, a apresentação
pelas firmas contratadas do certificado supracitado.
Considerando, entretanto, a necessidade de maiores informações para o saneamento dos
autos, a Unidade Técnica efetivou, preliminarmente, diligência junto ao SERPRO no sentido de obter os
elementos listados às fls. 10/11 dos autos.
Em resposta, o Diretor-Presidente do SERPRO encaminhou os elementos às fls. 16/90, por
meio dos quais esclareceu que, em razão de dificuldades operacionais das Filiais em obter das empresas
contratadas a documentação relativa à regularidade fiscal (CRS/FGTS, certidão negativa de débito junto
ao INSS e prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal) e nos casos em que a
não contratação pudesse comprometer a segurança de bens ou pessoas, o então Chefe do Departamento
de Infra Estrutura - DEINF, Sr. Vicente de Paulo e Silva Filho, emitiu orientação, em julho/1995, às
• Divisões Regionais de Administração para que dispensassem, em caráter excepcional e a seu critério, a
apresentação dos referidos documentos pelas firmas contratadas, devendo, nesses casos, notificar os
órgãos envolvidos acerca de que as referidas empresas não possuíam a documentação comprobatória para
atestar a regularidade perante aquele órgão.
Entretanto, em razão de manifestação contrária da Secretaria de Controle Interno do
Ministério da Fazenda - CISET/MF e de determinação proferida pela Diretoria do SERPRO, o DEINF
emitiu, em maio/1996, memorando interno retificando sua orientação anterior para que fossem exigidos,
em todos os processos de contratação, nas diversas modalidades, os referidos documentos.
Nesse ínterim, as filiais do SERPRO em Pernambuco e no Rio de Janeiro realizaram
algumas contratações sem exigir a documentação devida.
Atualmente, consta em todos os editais e contratos da Entidade a obrigatoriedade dos
fornecedores apresentarem, trimestralmente, a documentação supracitada.
Considerando que a ausência de permissivo legal para a dispensa da apresentação dos
documentos arrolados no art. 29, III e IV, da Lei n° 8.666/93 quando da realização de concorrências e
tomadas de preços caracteriza a ilegalidade da orientação adotada pelo SERPRO, a Unidade Técnica
propôs, então, que fosse promovida a audiência do Sr. Vicente de Paulo e Silva Filho, Chefe do DEINF à
época, para que apresentasse razões de justificativas acerca da orientação expedida no Memorando DEINF
n° 089/95, de 11/7/95, que autorizou as filiais do SERPRO a contratar bens e serviços mesmo quando as
MIN-HGS-457\ C:DOCUMENTOS \DOCS-01469496
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contratadas não apresentassem a documentação relativa à regularidade fiscal, infringindo o art. 29 da Lei
n° 8.666/93 (fls. 91/94).
Por meio do Despacho exarado à fl. 95, determinei a realização da audiência alvitrada pela
Unidade Técnica.
Analisando os esclarecimentos apresentados em resposta à oitiva deste Tribunal (fls.
102/108), a 8 SECEX verifica que, apesar da ilegalidade dos atos praticados, o comportamento do
responsável não se revestiu de caráter doloso, uma vez que ele próprio teve o cuidado de fazer uma
determinação às unidades administrativas para que comunicassem os órgãos competentes acerca da
contratação de empresas sem a exigência dos respectivos comprovantes de regularidade fiscal.
Segundo a Unidade Técnica, tal fato demonstra a preocupação do responsável em não
encobrir tais atos, além de abrir a possibilidade da adoção de alguma medida conetiva.
Ademais, não ficou constatada a existência de prejuízo ou dano causado à Entidade em
decorrência dos atos ora inquinados, mas sim a intenção do responsável em salvaguardar a empresa de
eventuais prejuízos.
Dessa forma, concluindo pelo acatamento das razões de justificativas apresentadas pelo
responsável apenas para efeito de descaracterização da gravidade da infração (afastando a possibilidade da
aplicação de multa), a Unidade Técnica propõe que a presente representação seja conhecida para, no
mérito, ser considerada procedente, que o interessado seja comunicado da decisão proferida nestes autos e
que o presente processo seja arquivado, sem qualquer determinação ao SERPRO, por já ter adotado as
providências necessárias ao saneamento das falhas apontadas nos autos (fls. 109/112).
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, assiste razão à Unidade Técnica no sentido de que, embora os atos
apontados na presente representação tenham sido praticados sem amparo legal, deles não resultou prejuízo
ou dano efetivo ao erário, além de que não ficou constatado nos autos locupletamento por parte do
responsável. Por essa razão, as justificativas apresentadas por ele merecem ser acolhidas para efeito de
descaracterização da aplicação de multa.
Concordo, também, com a dispensa de qualquer determinação ao SERPRO uma vez que a
impropriedade apontada nos autos já se encontra devidamente sanada.
No tocante à proposta de arquivamento dos autos, entendo que, de acordo com o disposto
no art. 194, §1°, do Regimento Interno do Tribunal, o processo deve ser juntado às contas respectivas da
Entidade, para exame em conjunto e em confronto.
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 Brandã Alves de Souza, em 19 de agosto de
1998.
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Processo n° : 014.694/96-4
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Caixa Econômica Federal - CEF
Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados em Pernambuco - SERPRO
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: 8 ' SECEX
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 procedente, dispensando-se, em caráter excepcional, qualquer determinação ao
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, em razão de já ter adotado as providências
necessárias à correção da impropriedade apontada nos autos;
8.2 dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao interessado;
8.3 juntar o presente processo às contas do SERPRO relativas ao período compreendido entre 1/7/95
e 30/6/96, para exame em conjunto e em confronto.
Ata n° 34/98 - Plenário
Data da Sessão: 19/8/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO II- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC n° 476.249/97-0
NATUREZA: Representação
ENTIDADE: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Gerência de
João Pessoa - CBTU/PB
INTERESSADO: Eduardo de Oliveira Carlos - ESCRITA

EMENTA: Representação contra decisão exarada pela Comissão
Permanente de Licitação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos Gerência de João Pessoa em convite realizado para contratação de
serviços de locação e manutenção de máquina repográfica. Diligência.
Proposta desclassificada por não atender às especificações do edital.
Conhecimento. Improcedência. Juntada às contas.

Trata-se de representação formulada pela firma individual Eduardo de Oliveira Carlos ESCRITA contra decisão exarada pela Comissão Permanente de Licitação da Companhia Brasileira de
Trens Urbanos - Gerência de João Pessoa - CBTU/PB no Convite n° 048/97/GELIC/GTU-JOB/CBTU,
relativo à contratação de serviços de locação e manutenção de máquina repográfica.
Segundo a firma representante, a Comissão Permanente de Licitação desclassificou a
proposta apresentada por ela em virtude da não apresentação da planilha de custos prevista no Anexo II do
edital, cuja exigência, no seu entendimento, era irrelevante e desnecessária para o processo licitatório visto
que todas as garantias para a contratação do objeto estavam claramente definidas nas suas propostas
técnica e comercial
Além disso, alega que a Comissão Permanente de Licitação agiu com arbitrariedade quando
não deu conhecimento ao recurso administrativo inteposto por ela contra a sua desclassificação do certame
licitatório em razão da inexistência nos autos de instrumento de mandato credenciando o assinante da peça
recursal.
Dessa forma, solicita que o Tribunal reverta o julgamento do convite supracitado em seu
favor, reestabelendo a situação justa de fato e de direito (fls. 1/8).
Ao analisar os elementos encaminhados pela firma representante, o Analista, entendendo
que a Comissão Permanente de Licitação agiu em conformidade com o edital ao desclassificá-la do
certame licitatório por não ter apresentado uma proposta elaborada em estrita observância às condições e
exigências estabelecidas no edital, no tocante à apresentação da planilha de custos prevista no seu Anexo
II, propôs que a presente representação fosse conhecida, por preencher os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 113 da Lei n° 8.666/93, para, no mérito, negar-lhe provimento; que o presente processo
fosse arquivado e que o interessado fosse cientificado da deliberação proferida nestes autos (fls. 9/13)
Discordando do Analista, o Diretor da 2 Divisão Técnica propôs, com anuência do
Secretário, que fosse efetivada, preliminarmente, diligência junto à CBTU/PB no sentido de que a Entidade
encaminhasse cópia do procedimento licitatório relativo ao convite supracitado (fl. 14)
Em resposta, o Coordenador da CBTU/PB encaminhou os expedientes inseridos às fls.
17/154.
Ao analisar a documentação apresentada pelo responsável, o Analista, considerando que os
elementos aduzidos • corroboram as conclusões anteriores, reitera na íntegra a proposta exarada
anteriormente na instrução de fls. 9/13 (fl. 155).
O Diretor da 2' Divisão Técnica, considerando que não foi apurada qualquer transgressão à
ordem legal ou regulamentar, sugere, com a concordância do Sr. Secretário, que o presente processo seja
juntado às contas da Entidade, nos termos do art. 194, I, do Regimento Interno do Tribunal, e que seja
MIN-HGS-457\CDOCUMENTOS\DOCS-47624997
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dado ciência ao interessado (fl. 156).
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 que a argumentação expendida pela representante carece de
procedência, pois os critérios utilizados pela Comissão Permanente de Licitação para o julgamento do
convite ora impugnado foram claramente definidos no edital.
A proposta apresentada pela firma representante foi desclassificada do certame licitatório
em razão de não ter sido elaborada de acordo com as condições e exigências contidas no edital.
No tocante ao arquivamento dos autos sugerido pelo Analista, manifesto anuência ao
parecer do Sr. Diretor da 2 Divisão Técnica, endossado pelo Sr. Secretário de Controle Externo, no
sentido de que, segundo o disposto no art. 194, I, do Regimento Interno do Tribunal, o processo deve ser
juntado às contas respectivas da Entidade.
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 Ali s de Souza, em 19 de ajosto de
1998

HUMBE Tø GUIMARÃES SOUTO
Ministro-Relator
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Processo n° : 476.249/97-0
Classe de Assunto: VII - Representação
Interessado: Firma Individual Eduardo de Oliveira Carlos - ESCRITA
Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - Gerência de João Pessoa - CBTU/PB
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX/PB
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 conhecer da presente 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 improcedente;
8.2 dar ciência desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentam, ao interessado;
8.3 juntar o presente processo às contas da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU relativas
ao exercício de 1997.9. Ata n° 34/98 - Plenário
Ata n° 34/98 - Plenário
Data da Sessão: 19/8/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
GABINETE DO MINISTRO BENTO JOSÉ BUGARIN

GRUPO: 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-010.612/97-1
NATUREZA: Representação.
ÓRGÃO: Ministério das Comunicações.
INTERESSADO: José Omar de Melo Júnior.
Solicitação formulada por José Ornar de Melo Júnior contra o
Edital referente à Concorrência n° 097/97-SFO/MC, do Ministério
das Comunicações, requerendo do Tribunal a abertura de auditoria
para confirmar vícios supostamente praticados naquele ato que
ofenderam os ditames do art. 30 da Lei n° 8.443/93, bem como o
encaminhamento da matéria, quanto à responsabilidade, se for o
caso, ao Ministério Público Federal. Conhecimento como
representação. Estatuto das licitações aplica-se às concorrências para
concessão de serviços públicos apenas no que couber, por força do
art. 14 da Lei n° 8.987/95. Incabível a aplicação do art. 30 da Lei n°
8.666/93 à espécie. Improcedência. Remessa de cópia da Decisão
adotada ao representante e ao Secretário de Serviços de Radiodifusão
do Ministério das Comunicações. Arquivamento.

•

RELATÓRIO
Adoto como relatório a informação de fls. 115 a 124 de lavra do Assessor Carlos Sávio Rosa, da
ia SECEX, endossada pelo Secretário de Controle Externo daquela Unidade:
"Trata-se de representação formulada ao Tribunal pelo Sr. JOSÉ OMAR DE MELO JÚNIOR,
advogado, mediante o expediente de fl. 01, datado de 05/08/97, contra ato do ex-Ministro das
Comunicações, Exmo. Sr. SÉRGIO MOTTA, relativo ao Edital da Concorrência n° 097/97-SFO/MC,
datado de 10/04/97. A representação, aduzindo as razões constantes da Ação Popular movida pela Sra.
ZÉLIA MARIA MATOS COSTA DO NASCIMENTO (fls. 02/34), em 31/07/97, por intermédio do
referido advogado, junto ao Juiz Federal da 4a Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, contra o
mencionado ato do então Titular ministerial (fls. 02/34), consiste em requerer ao Tribunal a abertura de
auditoria para confirmar vários vícios supostamente praticados naquele ato, com encaminhamento da
matéria quanto à responsabilidade, se for o caso, ao Ministério Público Federal.
Procedida, preliminarmente, diligência à Secretaria de Fiscalização e Outorga, do Ministério das
2.
Comunicações, conforme Oficio n° 191/97 - ia SECEX (fls. 100/101), o Titular daquela Secretaria
encaminha pronunciamento sobre as questões objeto da representação, consoante o Oficio n° 521/97CEAN/SFO/MC (fls. 103/107), complementado, posteriormente, por informações fornecidas pelo
Secretário Executivo daquele Ministério, de acordo com o Oficio n° 1.869/97-SE/MC (Anexo I destes
autos), a respeito da tramitação da Ação Popular na esfera judiciária.
Presentes os elementos necessários à análise da matéria, passamos a relatar os argumentos
3
oferecidos nos autos pelas partes, confrontando-os para efeito da proposta de encaminhamento de mérito
do assunto pelo Tribunal
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A Concorrência n° 097/97-SFO/MC, de que se trata, tem como objeto a outorga de concessão
para exploração do Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Médias, pelo prazo de 10 (dez) anos, na
localidade de Petrolândia, município do Estado de Pernambuco.
A argumentação contida na mencionada Ação Popular atém-se, principalmente, às exigências
relativas à qualificação técnica dos licitantes, na fase preliminar do procedimento licitatório, expressas
nos subitens 5.3 a 5.3.1.2 do Edital da Concorrência n° 097/97-SFO/MC (fls. 42/43), in verbis:
5.3

•

A proponente deverá comprovar sua qualificação técnica mediante:

5.3.1 Declaração, conforme ANEXO H1, de que a proponente assume o compromisso, caso
seja vencedora da licitação, de:
5.3.1.1 Admitir, como técnicos encarregados da operação dos equipamentos transmissores,
somente brasileiros ou estrangeiros com residência exclusiva no Pais, devidamente registrados e
inscritos na entidade profissional competente. Poderá ser permitida, em caráter excepcional e com
autorização expressa do Ministério das Comunicações, a admissão de especialistas estrangeiros,
mediante contrato conforme estabelecido no item 6 do art. 28 do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão;
5.3.1.2 Obedecer, na organização dos quadros de pessoal da entidade, às quahficações
técnicas e operacionais fixadas pelo Ministério das Comunicações, conforme estabelecido no item 14 do
art. 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão;'
O signatário da Ação Popular entende que há de ser imposto o reconhecimento da nulidade de
5.1
todo o procedimento licitatório, baseando-se, em síntese, nos seguintes motivos:

•

as disposições constantes dos arts. 27 e 30 da Lei n° 8.666/93 referem-se exclusivamente a certidões e
atestados fornecidos pelas pessoas designadas (pessoas jurídicas de direito público ou privado), como
documentos hábeis à comprovação da capacidade técnica do licitante, e não fazem alusão, em nenhum
momento, a uma simples declaração ou qualquer espécie de prévio compromisso do licitante, onde se
comprometa a demonstrar sua aptidão técnica na fase final do certame (fls. 11/12);
depreende-se da Lei de Licitações um espírito formalista, mediante critérios previamente traçados, no
sentido de exigir-se a documentação relativa à qualificação técnica por meio da comprovação idônea de
provas, reais e materiais, capazes de garantir um juízo prévio de plena aptidão do licitante para concorrer,
aptidão essa a ser averiguada no exato momento da habilitação, e não na fase da abertura das propostas,
sendo defesa à Administração alterar, inovar ou alternar, à sua vontade, os momentos em que ocorre a
apreciação da documentação relativa à fase preliminar (fls. 12/14),
além de infringência do principio da legalidade, a realização do julgamento da capacitação técnica dos
licitantes a posteriori, quando o licitante for declarado vencedor, fere também o princípio da isonomia,
pois, segundo acredita o signatário da Ação Popular, esse procedimento ensejará preferências e
privilégios inadmissíveis, em prejuízo do caráter competitivo do processo, 'porque o cidadão interessado
e os demais licitantes, vencidos, não terão como fiscalizar ou impugnar tal item de julgamento de forma
objetiva e direta, como direciona a lei', bem como constituirá um sério precedente à utilização de outros
mecanismos de favorecimento, não previstos na lei, permitindo o alargamento da margem de
discricionariedade do administrador na escolha da proposta mais vantajosa (fls. 16/17 e 20/24);
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d) a fase de habilitação, prestando-se à aferição das condições do direito de licitar do interessado,
representa etapa distinta da fase de julgamento das propostas e a esta antecede, havendo uma relação de
causa e efeito entre os atos anteriores e os posteriores, em que aqueles definem e condicionam estes,
consoante excertos, transcritos pelo signatário da Ação Popular, de obras doutrinárias de MARÇAL
JUSTEN FILHO e JOSÉ PEREIRA JÚNIOR e, ainda, de julgados uniformes oriundos de diferentes
Tribunais Regionais Federais. Dessa forma, segundo a exegese extraída da Lei de Licitações e da
jurisprudência, o momento para investigação dos dados concernentes à qualificação técnica é mesmo na
fase preliminar à apreciação das propostas (fls. 17/19 e 25/26).
Manifestando-se a respeito das questões constantes da representação, o Secretário de
6.
Fiscalização e Outorga, do Ministério das Comunicações, esclarece que a autora da Ação Popular é sóciagerente do Sistema de Rádio Petrolândia Ltda., participante da Concorrência n° 097/97-SFO/MC, e que,
embora tivesse aproximadamente 55 (cinqüenta e cinco) dias para impugnar o Edital, só o fez pela Ação
Popular, após apresentar proposta em desacordo com as condições do certame. Os envelopes da proposta
apresentada pela licitante, por serem 'não opacos' ou 'transparentes', por isso em desacordo com o item
8.6 do Edital daquela licitação, foram lacrados em saco plástico, conforme consta da Ata de Reunião
assinada pela mencionada licitante (fls. 108/114).
6.1
Em seguida, afirma que os editais de licitação para o Serviço de Radiodifusão Sonora e de
Sons e Imagens foram liberados em atendimento às determinações constantes do art. 175 da Constituição
Federal de 1988 , tendo sido elaborados com base na Lei n° 4.117/62, Decreto-Lei n° 236/67, Lei n°
5.785/72, Decreto n° 52.026/63, Decreto n° 52.795/63 e Lei n° 8.666/93 e respectivas alterações, assim
como nas normas técnicas específicas daquele Serviço.
Dessa forma, as exigências relativas à qualificação técnica, contidas nos subitens 5.3 a 5.3.1.2
6.2
do Edital da Concorrência n° 097/97-SFO/MC, decorrem de legislação própria do setor de
telecomunicações, estando de conformidade, nesse caso, com o art. 38 da Lei n° 4.117/62 e, também, com
os itens 6 e 14 do art. 28 do Decreto n° 52.795/63, que aprovou o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão.
•

Além disso, o Secretário de Fiscalização e Outorga considera que a Lei n° 8.666/93, ao tratar de
6.3
matéria referente à concessão e permissão de serviços públicos, respeitou os procedimentos
administrativos próprios da Administração Pública, já consagrados ao longo do tempo, conforme dispõe
em seu art. 124, in verbis: 'Aplicam-se às licitações e aos contratos para permissão ou concessão de
serviços públicos os dispositivos desta Lei que não conflitem com a legislação específica sobre o
assunto'.
O mencionado Secretário faz uso, ainda, de entendimento doutrinário colhido em obra de HELY
6.4
LOPES ME1RELLES e de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que, entre outros
aspectos atinentes à qualificação técnica na licitação, não se justifica a exigência da disponibilidade de
bens e equipamentos no momento da apresentação das propostas, mas apenas no ato da realização do
objeto da licitação, consoante as disposições legais contidas no art. 30, inciso II, da Lei n° 8.666/93.
Dessa forma, o representado procura demonstrar que, também no caso do pessoal a ser utilizado pelo
licitante na exploração dos Serviços de Radiodifusão Sonora e de Sons e Imagens, deve aplicar-se o
mencionado dispositivo legal, não se justificando 'a proponente manter no seu quadro de pessoal
técnicos ociosos, arcando com os encargos econômicos para uma possível contratação futura, que
ocorrerá apenas para o licitante vencedor da concorrência'.
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Para tanto, o representado diz que o Edital da Concorrência n° 097/97-SFO/MC 'exige uma
6.4.1
declaração da proponente, responsabilizando caso seja a vencedora da licitação a contratação dos
técnicos, sendo esta exigência constante do contrato a ser firmado entre a proponente e a União Ministério das Comunicações.'
Por fim, o Secretário de Fiscalização e Outorga considera que, caso seja dado provimento à
6.5
Ação Popular, com fundamento em que a qualificação técnica deve ser apresentada por concorrentes do
ramo especializado, isto é, que, no caso específico, já devem executar o Serviço de Radiodifusão Sonora
ou de Sons e Imagens, estará o Ministério das Comunicações executando suas atividades em desacordo
com o art. 220, § 5°, da Constituição Federal, que estabelece que `(..) os meios de comunicação social
não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio'.
Com referência à tramitação da Ação Popular no Judiciário, os documentos constantes do Anexo
6.6
I, encaminhados ao Tribunal pelo referido Secretário, mediante o Oficio n° 1869/97-SE/MC, informam o
seguinte:
a Ação Popular, de n° 97.0008762-0, foi protocolada, em 05/08/97, na 4' Vara da Seção Judiciária de
Pernambuco da Justiça Federal de 1' Instância, com pedido de decretação de nulidade da Concorrência n°
097/97-SFO/MC e, também, de liminar;
a liminar requerida foi denegada, em 08/08/97, por não reconhecer os requisitos da lei (Anexo I, fl.
69);
a Advogacia-Geral da União foi citada (Mandado de Citação n° 4769/97-SC), em 18/08/97, para
apresentar contestação (Anexo I, fl. 70);
a Procuradoria da União no Estado de Pernambuco apresentou contestação ao Juiz Federal da 4' Seção
Judiciária de Pernambuco, em 16/09/97 (Contestação PU/PE n° 1794/97) (Anexo I, fls. 72/75),
os autos da Ação Popular aguardam andamento.
Em análise da matéria, consigne-se, de início, que os processos de outorga para execução de
Serviços de Radiodifusão Sonora e de Sons e Imagens, em diversas localidades do País, têm sido
encaminhados ao Tribunal pelo Ministério das Comunicações, em cumprimento do disposto no art. 5° da
Instrução Normativa TCU n° 10, de 22/11/95, para fins de análise por esta Corte de Contas. O 1° e 2° lotes
das licitações instauradas, sob as Concorrências n's 001/97 a 113/97-SFO/MC, estão sendo objeto de
exame, por esta Secretaria, nos autos do TC-003.280/97-7.
De acordo com a nova Estrutura Regimental do Ministério das Comunicações, aprovada pelo
Decreto n° 2.389, de 18/11/97, compete à Secretaria de Serviços de Radiodifusão a outorga dos serviços
de radiodifusão (arts. 2°, inciso III, alínea a, e 7°, inciso IV, daquele Decreto), atribuição antes cometida à
extinta Secretaria de Fiscalização e Outorga. A fiscalização, quanto aos aspectos técnicos, das estações
emissoras de radiodifusão sonora e de sons e imagens, cabe, nos termos do art. 211, parágrafo único, da
Lei n° 9.472, de 16/07/97 (Lei Geral das Telecomunicações), à Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL, autarquia especial vinculada àquele Ministério.

min_bjb_160p\processos do 13113\1998\d4

-89—

CtoZP--) (501MA
do .plená0
aienls ft, ;a Cg
sw etax,

TRIBUNAL DE CONTAS DA

UNIÃO
GABINETE DO MINISTRO BENTO JOSt RUGARIN

TC-010 612/97-1

No presente caso concreto, a abordagem das questões constantes na representação em comento,
9.
que faz uso da totalidade do teor da Ação Popular impetrada junto à 4' Vara da Seção Judiciária de
Pernambuco da Justiça Federal de 1' Instância, suscita uma primeira compreensão do contexto em que se
inserem os serviços de radiodifusão no ordenamento jurídico pátrio e da aplicabilidade da legislação
apropriada, se não vejamos.
Consoante se depreende do disposto no art. 21, inciso MI, alínea a, da Constituição Federal,
9.1
com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 8, de 1995, compete à União explorar direta ou
indiretamente, neste caso mediante os regimes da autorização, concessão ou permissão, os serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens. No caso de exploração indireta, o art. 175 da Constituição
Federal estabelece que incumbe ao Poder Público, na forma da lei, a prestação de serviços públicos
sempre através de licitação. Entende-se, portanto, a partir da combinação do teor dos mencionados
dispositivos constitucionais, que os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens são serviços
públicos, que, no caso de exploração indireta, sujeitam-se sempre à licitação, na forma da lei,
entendimento esse pacífico também na doutrina corrente.
Quanto ao aspecto da normatização das licitações em geral, a Lei n° 8.666/93, de 21/06/93, já se
9.2
referia expressamente às concessões e permissões em seu art. 2°, tendo sido posteriormente acrescida,
nesse mesmo sentido, do art. 124, pela Lei n° 8.883, de 08/06/94, in verbis:
Lei n° 8.666/93 (destaques nossos)

As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões,
'Art. 20
permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão
necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei'.
Aplicam-se às licitações e aos contratos para permissão ou concessão de serviços
'Art. 124.
públicos os dispositivos desta Lei que não conflitem com a legislação específica sobre o assunto.
Parágrafo único. (.)'
Todavia, as normas legais disciplinadoras da outorga de concessão, permissão ou autorização de
9.3
• serviços públicos, na forma preconizada pelo art. 175 da Constituição Federal e referenciada no art. 124
da Lei n° 8.666/93, só vieram a lume com a edição da Lei n° 8.987, de 13/02/95, alterada e
complementada posteriormente pela Lei n° 9.074, de 07/07/95, e pela Medida Provisória n° 1531-1, de
31/12/96 (atualmente, MP n° 1531-18, de 29/04/98).
No caso específico dos serviços de radiodifusão, já vigoravam, antes do advento da Constituição
9.4
Federal de 1988, as normas legais que embasaram o Edital da Concorrência n° 097/97-SFO/MC (subitem
6.1 desta Instrução), quais sejam, a Lei n° 4.117, 27/08/62 (institui o Código Brasileiro de
Telecomunicações), o Decreto-lei n° 236, de 28/02/67 (complementa e modifica a Lei n° 4.117/62), o
Decreto n° 52.026, de 20/05/63 (aprova o Regulamento Geral do Código Brasileiro de
Telecomunicações), Decreto n° 52.795, de 31/10/63 (aprova o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão), e a Lei n° 5.785, de 23/06/72 (prorroga o prazo das concessões e permissões de serviços
de radiodifusão sonora).
As mencionadas normas relativas aos serviços de radiodifusão, vigentes antes da Constituição
9.5
Federal de 1988, foram recepcionadas pelo art. 175 da nova Carta Magna (subitem 9.1 desta Instrução),
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exceto quanto a disposições conflitantes com o novo ordenamento jurídico. A título de exemplo, passouse a ter a exigência de licitação, antes inexistente nas outorgas daqueles serviços.
A propósito, o entendimento expendido no subitem anterior, no sentido de que as normas
9.6
relativas aos serviços de radiodifusão foram recepcionadas pelo novo texto constitucional, tornou-se
expresso na própria legislação ordinária mais recente.
É o que se constata, de início, pela Lei n° 8.987/95, que, ao disciplinar questões relativas à
9.6.1
outorga de concessão e permissão de serviços públicos, na forma prevista no art. 175 da Constituição
Federal, excluiu de sua abrangência o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, consoante o
disposto no seu art. 41. Os procedimentos relativos à outorga dos serviços de radiodifusão, de que trata a
Lei n° 4.117/62, anteriormente disciplinados pelo Decreto n° 52.795/63, foram, também, compatibilizados
com o novo mandamento constitucional da licitação mediante o Decreto n° 2.108, de 24/12/96, que
acresceu, em relação àquele Regulamento, disposições específicas concernentes a procedimento
licitatório. Mais recentemente, a Lei n° 9.472/97 dispôs, de forma expressa, em seu art. 215, inciso I, que
fica revogada 'a Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, salvo quanto à matéria penal não tratada nesta
Lei e quanto aos preceitos relativos à radiodifusão' (destaque nosso).
Entendemos pertinentes essas considerações iniciais, com o intuito de esclarecer que, para a
análise de procedimentos licitatórios relativos à concessão e permissão dos serviços de radiodifusão,
atendo-se ao caso concreto da Concorrência n° 097/97-SFO/MC, há que se conjugarem, entre si, a partir
dos mandamentos constitucionais, as disposições contidas na Lei das Licitações (n° 8.666/93), Lei n°
4117/62 e regulamentação pertinente.
Nesse sentido, a Lei n° 4.117/62 e regulamentação pertinente, por conterem disposições
específicas sobre os serviços de radiodifusão, prevalecem em relação à Lei n° 8.666/93, norma geral de
licitações, aplicando-se, todavia, às licitações e contratos atinentes àqueles serviços, os dispositivos desta
que não conflitem com aquela legislação específica, conforme estabelecido no art. 124 da Lei n° 8.666/93
(subitem 9.2 desta Instrução).
No Caso do Edital da Concorrência n° 097/97-SFO/MC, a questão reside em saber se as
exigências constantes dos subitens 5.3 a 5.3.1.2 (transcritos no item 5 desta Instrução) já deveriam estar
satisfeitas pelo licitante no momento de apresentação de suas propostas, ou se poderia o proponente
comprovar sua qualificação técnica mediante declaração, onde assumisse o compromisso, caso fosse
vencedora da licitação, de admitir técnicos para operação dos equipamentos transmissores com os
requisitos de nacionalidade na forma preconizada no subitem 5.3.1.1 do Edital, e de obedecer, na
organização de seus quadros de pessoal, às qualificações técnicas e operacionais segundo os requisitos
estabelecidos no subitem 5.3.1.2 do Edital.
A solução encontra-se nas novas disposições incorporadas ao Decreto n° 52.795/63 pelo Decreto
12.1
n° 2.108/96, disciplinando procedimentos específicos relativos à licitação de serviços de
radiodifusão, haja vista o mandamento do art. 175 da Constituição Federal e a Lei n° 8.666/93 (conforme
preâmbulo do Decreto n° 2.108/96), dos quais destacamos os arts. 15 e 16, in verbis:
'A ri. 15. Para habilitação exigir-se-á dos interessados documentação relativa à:
1- habilitação jurídica;
- qualificação econômico-financeira;

•
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III - regularidade fiscal; e
IV - nacionalidade e outras exigências relacionadas com os sócios e dirigentes.

As propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os quesitos e
Art. 16
critérios estabelecidos neste artigo:

•

§ 1° Para a classificação das propostas, serão considerados os seguintes quesitos e critérios
estabelecidos neste artigo:
tempo destinado a programas jornalísticos, educativos e informativos - máximo de quinze
pontos;
tempo destinado a serviço noticioso - máximo de quinze pontos;
tempo destinado a programas culturais, artísticos e jornalísticos a serem produzidos e
gerados na própria localidade ou no município à qual pertence a localidade objeto da outorga - máximo
de trinta pontos;
prazo para início da execução do serviço objeto da outorga, em caráter definitivo - máximo
de quarenta pontos.
§ 9° Do contrato de concessão ou portaria de permissão constará, como condição obrigatória
na execução do serviço, o cumprimento do indicado pela entidade vencedora nos itens de sua proposta,
relativos às alíneas do § I° deste artigo, bem assim os preceitos estabelecidos no artigo 28.' (destaque
nosso)
Por sua vez, o artigo 28 do Decreto n° 52.795/63, a que se refere o art. 16, § 9°, transcrito no
12.2
subitem anterior, teve sua redação alterada pelo Decreto n° 88.067/83, in verbis:
Art. 28 - As concessionárias e permissionárias de serviços de radiodifusão, além de outros
que o Governo julgue convenientes aos interesses regionais, estão sujeitas aos seguintes preceitos e
obrigações:
I - publicar o extrato do contrato de concessão no Diário Oficial da União no prazo de 20
(vinte) dias, contados da data de sua assinatura;
2 - submeter à aprovação do Ministério das Comunicações o projeto de instalação da emissora
no prazo de 6 (seis) meses, prorrogável um única vez, no máximo, por igual período, e contado da data
da publicação do extrato do contrato de concessão ou da portaria de permissão;
6- admitir, como técnicos encarregados da operação dos equipamentos transmissores, somente
brasileiros ou estrangeiros com residência exclusiva no País, permitida, porém, em caráter excepcional e
com autorização expressa do Ministério das Comunicações, a admissão de especialistas estrangeiros,
mediante contrato;
14 - obedecer, na organização dos quadros de pessoal da entidade, às qualificações técnicas e
operacionais fixadas pelo Ministério das Comunicações;'
Da disposição contida no art. 15 do Decreto n° 52.795/63 (transcrito no subitem 12.1 desta
12.3
Instrução), constata-se que o procedimento licitatário especifico de serviços de radiodifusão não
contempla, na fase de habilitação, a exigência de documentação relativa à qualificação técnica de que
tratam os arts. 27, inciso II, e 30, inciso II e § 1°, da Lei n° 8.666/93. Em contrapartida, estabelece
rain_bjb_160p \ processos do BJB \ 1998 \ d4

—92—

e lene

tr-

Sectotásla

Lint#0

t

do rion2 o

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
GABINETE DO SIDIISTRO BENTO JOSÉ BUGARIN

TC-010.612/97-1

condições quanto à 'nacionalidade e outras exigências relacionadas com os sócios e dirigentes' (art. 15,
inciso IV, retrotranscrito), não previstas expressamente na Lei de Licitações.
12.4
Isso não significa, todavia, que o requisito da qualificação técnica tenha sido relegado na
legislação específica de serviços de radiodifusão. À toda evidência, as 'concessionárias e permissionárias
de serviços de radiodifusão' a que se refere o caput do art. 28 do Decreto n° 52.795/63 (transcrito no
subitem 12.2 desta Instrução) são, em verdade, licitantes vencedoras de licitações daqueles serviços.

•

12.4.1 Conjugando-se as novas disposições regulamentares contidas no art. 28 com as do art. 16, § 90 ,
ambas do Decreto n° 52.795/63, depreende-se que se está exigindo, das licitantes vencedoras que
assinaram os contratos de concessão ou permissão de serviços de radiodifusão, por isso 'concessionárias
e permissionárias' , entre outros requisitos, a publicação do extrato do contrato (item 1), a submissão, ao
Ministério das Comunicações, do projeto de instalação da emissora (item 2), bem como as condições
relativas à admissão de técnicos (item 6) e às qualificações técnicas e operacionais na organização do
quadro de pessoal (item 14). Essas duas últimas condições são exatamente aquelas questionadas pelo
representante, no sentido de que deveriam ser contempladas na fase de habilitação, e não em etapa
posterior.
12.4.2 Em verdade, o equívoco incorrido pelo representante deve-se a que se reportou tão-somente aos
requisitos do procedimento licitatório disciplinado pela Lei n° 8.666/93, ignorando a especificidade dos
serviços de radiodifusão, que se sujeitam a legislação própria, assistindo razão ao Secretário de
Fiscalização e Outorga ao se pronunciar nesse sentido em diligência (subitens 6.2 e 6.3 desta Instrução),
como agora também se demonstra.
12.4.3 É perfeitamente compreensível, à vista dessas considerações, que o Edital da Concorrência n°
097/97-SFO/MC estabeleça, nos subitens 5.3 a 5.3.1.2, que a 'proponente deverá comprovar sua
qualificação técnica mediante (..) declaração, conforme ANEXO III, de que (..) assume o compromisso,
caso seja vencedora da licitação, (..)' de cumprir as exigências relativas aos itens 6 e 14 do art. 28 do
Decreto n° 52.795/63. O administrador público, dessa forma, está apenas se resguardando de um direito
que lhe assiste, de que seja firmado, pela licitante, um compromisso de atendimento de uma condição, a
ser efetivado na etapa posterior, que é a do contrato.
Paralelamente à legalidade expressa das exigências contidas nos subitens 5.3 a 5.3.1.2 do Edital,
13.
conforme se demonstrou nesta Instrução, há razões de fundo técnico-econômico e lógico em não se exigir
o preenchimento daqueles requisitos na fase de habilitação do procedimento licitatório.
Com efeito, a ideologia que se deflui do contexto dos textos legal e regulamentar pertinentes aos
13.1
serviços de radiodifusão está calcada em critérios bem determinados, como o princípio da nãoexclusividade e a prestação de serviço de forma regionalizada, não se afastando, também, dos princípios
atinentes à administração pública, consoante o art. 37 da Constituição Federal, art. 3 0 da Lei n° 8.666/93 e
art. 10, § 1 0 , do Decreto n° 52.795/63 (na redação dada pelo Decreto n° 2.108/96).
O caráter de não-exclusividade na prestação dos serviços de radiodifusão está expresso no art.
13.2
35 da Lei n° 4.117/62, efetivando-se, na prática, pela proibição de que a mesma pessoa participe da
direção de mais de uma concessionária ou permissionária do mesmo tipo de serviço de radiodifusão, na
mesma localidade, e de que a quantidade de outorgas de concessão ou permissão daqueles serviços a uma
entidade exceda a determinados limites, conforme previsto no art. 38, alínea g, da Lei n° 4.117/62
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combinado como o art. 12, § 5 0 , do Decreto-lei n° 236/67. Essa vedação está contemplada no subitem
4.2.3 do Edital da Concorrência n° 097/97-SFO/MC (Anexo I, fl. 44).

•

A prestação de serviço de forma regionalizada, de modo a permitir a divulgação e preservação
13.3
da cultura local e regional, se depreende dos critérios utilizados para os limites de tempo fixados e
exigidos para cada tipo de programação da emissora, de acordo com o art. 16 § 1 0 , do Decreto n°
52.795/63, na redação dada pelo Decreto n° 2.108/96 (transcrito no subitem 12.1 desta Instrução). No
caso do mencionado Edital, a proposta técnica da licitante é pontuada, por exemplo, levando-se em
consideração o percentual do tempo total diário de funcionamento da emissora destinado a 'programas
culturais, artísticos e jornalísticos' e a 'serviço noticioso' produzidos e gerados na própria localidade
de execução do serviço ou no município a que pertence (subitens 6.1.3 e 6.1.4 do Edital; Anexo I, fl.
49)
Portanto, a legislação específica dos serviços de radiodifusão busca atingir, na licitação, um
13.4
maior número de possíveis interessados na exploração daqueles serviços, ao impedir que as empresas já
detentoras do mesmo tipo de serviço de radiodifusão participem do certame na mesma localidade, e ao
impor, também, limites à quantidade de outorga à mesma entidade Essa intenção está de conformidade
com a de divulgação e preservação da cultura, arte e informação locais e regionais, porquanto incentiva a
formação de novas empresas da localidade ou da região para participarem das licitações.
A propósito, a noção de que os quadros de pessoal e os equipamentos necessários à exploração
13.5
dos serviços sejam contratados ou adquiridos pela licitante vencedora da licitação, e não exigidos como
condição a priori de participação no certame, coaduna-se com o princípio da razoabilidade ou
proporcionalidade que rege a administração pública em geral

•

13.5.1 Ora, se a intenção é ampliar o contingente de interessados nas próprias localidades, buscando a
divulgação e preservação dos valores locais e regionais, não haveria, do ponto de vista racional e lógico,
consoante o princípio da razoabilidade, sentido em se exigir que somente empresas já estabelecidas, do
ramo de serviço de radiodifusão, já dotadas de técnicos e de equipamentos especializados, participassem
das licitações. Não haveria, também, segundo o princípio da proporcionalidade, uma proporção entre a
exigência e a finalidade da licitação, porque, conquanto todos os licitantes devessem possuir quadro de
pessoal e equipamentos, a finalidade da licitação seria a de contratar apenas o licitante vencedor.
13.5.2 Acrescente-se, ainda, que as licitações dos serviços de radiodifusão em andamento no âmbito do
Ministério das Comunicações contemplam localidades as mais diversas no País, em regiões de baixa
produção econômica e poder aquisitivo de seus habitantes aquém dos grandes centros populacionais, o
que corrobora o entendimento expendido nos subitens anteriores desta Instrução, no sentido de que
somente a licitante vencedora, diante da certeza de ter vencido o certame, arcará com os encargos
relativos a técnicos e equipamentos. Assiste, portanto, razão ao Secretário de Fiscalização e Outorga ao
pronunciar-se, quanto ao aspecto ora enfocado, no sentido de que não se justifica 'a proponente manter
no seu quadro de pessoal técnicos ociosos, arcando com os encargos econômicos para uma possível
contratação futura, que ocorrerá apenas para o licitante vencedor da concorrência'(subitem 6.4 desta
Instrução).
Por fim, no que tange à preocupação do representante em fiscalizar a capacitação dos licitantes
14
para a execução dos serviços, a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL é a entidade
encarregada da fiscalização, quanto aos aspectos técnicos, das estações emissoras de radiodifusão sonora
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de sons e imagens, nos termos do art. 211, parágrafo único, da Lei n° 9.472, de 16/07/97 (Lei Geral das
Telecomunicações), consoante já mencionado no item 8 desta Instrução.
De qualquer modo, não prospera a afirmação do representante de que 'o cidadão interessado e
14.1
os demais licitantes, vencidos, não terão como fiscalizar ou impugnar tal item de julgamento de forma
objetiva e direta, como direciona a lei', porquanto todos os licitantes e os cidadãos em geral dispõem de
mecanismos constitucionais e legais para fazer valer, a qualquer tempo, seus direitos e interesses perante
Poder Público, não ensejando o Edital preferências e privilégios inadmissíveis, em prejuízo do caráter
competitivo do processo e da isonomia, como alega também o representante.

•

Concluída, portanto, a análise da representação de autoria do Sr. JOSÉ OMAR DE MELO
JÚNIOR, tem-se que resultaram improcedentes os fatos aduzidos com base nas razões constantes da Ação
Popular movida pela Sra. ZÉLIA MARIA MATOS COSTA DO NASCIMENTO junto à 4' Vara da
Seção Judiciária de Pernambuco da Justiça Federal de ia Instância, porquanto atêm-se apenas aos
requisitos do procedimento licitatório disciplinado pela Lei n° 8.666/93, ignorando a especificidade dos
serviços de radiodifusão sonora objeto do Edital da Concorrência n° 097/97-SFO/MC, que se sujeitam a
legislação própria, conforme demonstrado nesta Instrução.
Diante do exposto, submetemos os presentes autos à consideração superior, propondo que:
I - seja conhecida a Representação formulada pelo Sr. JOSÉ OMAR DE MELO JÚNIOR, para, no
mérito, considerá-la improcedente, uma vez que os fatos anunciados quanto aos subitens 5.3 a 5.3.1.2 do
Edital da Concorrência n° 097/97-SFO/MC, aduzindo as razões constantes da Ação Popular movida pela
Sra. ZÉLIA MARIA MATOS COSTA DO NASCIMENTO junto ao Juiz Federal da 4' Vara da Seção
Judiciária de Pernambuco, não lograram confirmar-se;
II - seja comunicada a Decisão que vier a ser proferida, mediante o envio de cópia de seu teor, bem assim
do Relatório e Voto, ao Secretário de Serviços de Radiodifusão e ao Secretário de Controle Interno,
ambos do Ministério das Comunicações, e ao signatário da Representação, para conhecimento;
III - sejam juntados os presentes autos ao TC-003.280/97-7, que trata do acompanhamento, consoante o
disposto no art. 5 0 da Instrução Normativa TCU n° 10, de 22/11/95, das Concorrências n's 001/97 a
113/97-SFO/MC."
É o Relatório
VOTO
Preliminarmente, registro que, não sendo o interessado pessoa competente para solicitar
ao Tribunal a realização de auditorias, o expediente sob exame merece acolhida como representação, com
base no disposto na Lei 8.666/93, art. 113.
No mérito, tenho por improcedentes as alegações do representante.
Entretanto, diferentemente do que afirma a 1' SECEX, tal não decorre da combinação do
art. 124 da Lei 8.666/93 com o art. 15 do Decreto n° 52.795/96 (com a redação dada pelo Decreto n°
2 108/96), pois esse entendimento pressupõe sobreposição do regulamento à lei.
A Lei 8.987/95 - que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação dos
serviços públicos previstos no art. 175 da Constituição Federal — dispõe em seu art. 18 que os editais de
licitação para concessões de serviço público serão elaborados com a observância "no que couber" dos
unn_bib_160p\processos do 13113 \ 1998 \dg

—95—

e

ienir
Se cretatla

c5an"'
plo,átto

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
GABINETE DO MIN/STRO BENTO JOSÉ MIGARES

TC-010.612/97-1

•

'critérios e das normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos'. Esse o dispositivo que
elucida a questão proposta nos autos.
Enfatizo que, do Estatuto das Licitações, somente aquilo que a citada lei denominou
'critérios' e 'normas gerais' disciplina as licitações para concessões; não todas as disposições. Ademais,
mesmo os critérios e normas gerais referidos aplicam-se apenas no que couber.
A meu ver, não cabe, no caso em questão, a aplicação do art. 30 da Lei das Licitações
porquanto, como bem alertou a Unidade Técnica, tal aplicação, pretendida pelo representante, conduziria
a que fosse exigido de cada interessado, desde o momento da licitação, que mobilizasse vultosos recursos
apenas eventualmente necessários no futuro, a depender do resultado do certame. Decerto que ofende a
razoabilidade a idéia de fixar exigências tão descabidas como a de que as empresas interessadas
mobilizem equipamentos e pessoal para a operação de emissora de televisão, por exemplo, antes de se
sagrarem vencedoras da necessária concorrência.
Inaceitável, igualmente, a conseqüente discriminação, totalmente injustificada, dos
interessados de menor porte econômico-financeiro, afrontosa ao princípio da igualdade, que, a teor do
art. 14 da mencionada Lei 8.987/95, regerá as licitações para concessão de serviço público.
De notar, ademais, que a reduzida competitividade daí resultante dificilmente se
harmonizaria com a vedação constitucional à oligopolização do setor (art. 220, § 5°) ou com os
princípios da livre concorrência, da não exclusividade e da regionalização da prestação dos serviços —
consagrados na legislação específica do setor — , princípios estes cuja aplicação não se viabiliza, na
prática, sem abertura da possibilidade de participação nos certames licitatórios ao maior número possível
de potenciais interessados.
Consoante comunicação que fiz a este Egrégio Plenário na Sessão de 01/04/1998, esta
Corte vem realizando, por meio das ações da 1' SECEX, em atenção ao que prevê a IN-TCU n° 10/95, o
acompanhamento dos procedimentos licitatórios levados a cabo pelo Ministério das Comunicações
referentes às outorgas de concessão para prestação de serviços públicos de radiodifusão. Portanto,
considerando a estreita correlação das matérias, acedo à proposta de juntada dos autos ao
TC-003.280/97-7 apresentada pela Unidade Técnica.
Ante o exposto, acolhendo na essência as proposições da la SECEX, VOTO por que
Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 19 de agosto de 1998

BENTO JO
B IGARIN
Ministr -Relator
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Processo n°010.612/97-1.
Classe de Assunto: VII - Representação.
Interessado: José Ornar de Melo Júnior.
Órgão: Ministério das Comunicações.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Não atuou.
Unidade Técnica: ia SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente representação, por preencher os requisitos previstos no art. 213 do
Regimento Interno, para, no mérito, considerá-la improcedente;
8.2. determinar a remessa de cópia da presente Decisão ao representante e ao Sr. Secretário de
Serviços de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, para conhecimento;
8.3. determinar ajuntada dos presentes autos ao processo TC-003.280/97-7, para exame em conjunto
e em confronto.
Ata n° 34/98 - Plenário
Data da Sessão: 19/8/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO I - CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-001.198/98-0
NATUREZA: Representação.
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Juquiá/SP.
INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo acerca de irregularidades praticadas por ex-Prefeito.
Conhecimento. Realização de diligência. Tomada de Contas Especial
já instaurada no âmbito do órgão repassador dos recursos.
Comunicação ao interessado. Arquivamento dos autos.
41è

•

Trata-se de Representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a
respeito de irregularidades que teriam sido praticadas pelo ex-Prefeito do Município de Juquiá/SP, Sr. Said
Apaz.
Tal Representação teve origem na denúncia formulada pelo Sr. Douglas Issamu Tamada,
atual Prefeito da citada Municipalidade, segundo a qual houve desvio dos recursos, no valor de R$
18.501,69, originários do Convênio n° 1.470/94, celebrado entre a União Federal, por intermédio do
Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde, o Instituto Nacional da Alimentação e Nutrição e a
Prefeitura Municipal de Juquiá/SP, cujo objeto era a implementação do programa de atendimento aos
desnutridos e às gestantes de risco nutricional.
Em atendimento à diligência formulada pela SECEX/SP (fls. 190), a Coordenação de
Prestação de Contas do Fundo Nacional de Saúde/MS informou que foi instaurada Tomada de Contas
Especial relativa ao Convênio supra e que esta foi encaminhada à Secretaria de Controle Interno
competente.
Diante disso, a Unidade Técnica propõe que o Tribunal (fls. 192):
conheça da presente representação;
efetue comunicação a respeito da instauração da TCE;
determine o arquivamento dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Consoante informação fornecida pelo Fundo Nacional de Saúde, repassador dos recursos,
o Convênio n° 1.470/94 foi objeto de instauração de Tomada de Contas Especial, que se encontra em fase
de exame pela CISET/MS. Como conseqüência natural, o processo deverá ser encaminhado ao Tribunal
para julgamento
Diante disso, acolho a proposta da SECEX/SP e VOTO no sentido de que o Tribunal
adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 19 de agosto de 1998.

BENTO JO
BU ARIN
Ministr -Rela or
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55,8 /98 - TCU - Plenário

Processo n° 001.198/98-0
Classe de Assunto: VII - Representação.
Interessado: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Entidade: Prefeitura Municipal de Juquiá/SP.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/SP.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Representação, uma vez que foram preenchidos os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 213 do Regimento Interno/TCU;
8.2. comunicar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que as contas relativas ao Convênio n°
1.470/94, firmado entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde/Fundo Nacional de
Saúde, o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição e a Prefeitura Municipal de Juquiá/SP, foram
objeto de instauração, no âmbito do órgão repassador dos recursos, de Tomada de Contas Especial, cujo
processo encontra-se em exame pela Secretaria de Controle Interno - CISET/MS; e
8.3. determinar o arquivamento destes autos.
Ata n° 34/98 - Plenário
Data da Sessão: 19/8/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalh -es da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO 1- CLASSE VII - PLENÁRIO
TC-001.790/98-6
NATUREZA: Representação.
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim/SP.
INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo —
TCE/SP.

Representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo acerca de irregularidades praticadas por ex-Prefeito na
utilização de recursos federais. Conhecimento. Tomada de Contas
Especial já instaurada no âmbito dá órgão repassador dos recursos.
Comunicação ao interessado. Arquivamento dos autos.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo encaminhou a esta Corte representação de
autoria do Município de Mogi Mirim, apresentada por seu Procurador Jurídico, contra José dos Santos
Moreno, ex-Prefeito do citado Município no período de 12/08 a 13/10/94, em razão de gestão, que
entende irregular, de recursos recebidos por meio do Convênio n° 55/94, celebrado entre a Municipalidade
e o Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde.
Referido Convênio, celebrado em 26/08/94, objetivava a aquisição de equipamentos com
vistas a fortalecer a capacidade técnico-operacional no atendimento aos serviços de saúde do Município e
sua integração ao Sistema Único de Saúde - SUS. Os recursos do convênio eram no valor total de R$
375.000,00, dos quais R$ 300.000,00 eram provenientes do Ministério supramencionado.
A Prefeitura comprometeu-se, no prazo de um ano, a contar de 26/08/94, a executar direta
ou indiretamente os trabalhos necessários à consecução do objeto, a aplicar os recursos exclusivamente no
objeto pactuado e a promover as licitações para aquisição de materiais de acordo com a legislação.
O autor da representação demonstra, pelos documentos de fls. 26/29, a transferência, em
22/09/94, dos recursos acrescidos dos rendimentos no valor de R$ 4.591,91 - totalizando R$ 304.895,91-,
da conta-corrente n° 13.350-7 (Banco do Brasil) para a de n° 2.409-0, do mesmo Banco, cujo titular é a
Santa Casa de Misericórdia, mediante autorização do Prefeito em exercício, à época, Sr. José dos Santos
Moreno. A Santa Casa procedeu, então, à aquisição direta dos equipamentos, a despeito da
obrigatoriedade de o Município promover as licitações para obtenção dos materiais e executar direta ou
indiretamente os trabalhos necessários à consecução do objeto. Relata, ainda, que o atual Diretor do
Departamento de Saúde do Município, verificando irregularidades na execução do convênio, comunicou
o fato ao Departamento Jurídico e à Auditoria Geral do Município em 03/09/97. Esta última procedeu a
levantamento de auditoria e constatou irregularidades na gestão dos recursos.
Em 26/01/95, o Município, por meio do Prefeito, à época, Sr. José dos Santos Moreno,
prestou contas ao Ministério/Fundo Nacional de Saúde, que constatou as irregularidades a seguir
transcritas:
"a) divergência dos totais constantes do Relatório de Execução Físico-Financeira com o
Relatório de Execução da Receita e Despesa;
b) a Prefeitura, ao invés de comprar os equipamentos, repassou os recursos para a Santa
Casa em 08.09.94, à conta corrente 2.409-0, Banco do Brasil, não específica para o convênio. No entanto,
no mês de novembro, apresentou movimentação da conta 13.350-7 (conta em que foram depositados os
recursos);
c) o montante de R$ 91.385,91 foi utilizado em despesas fora do objeto do convênio."
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De conseqüência, o Fundo Nacional de Saúde instou a Prefeitura, em 07/04/95, a exibir os
extratos bancários referentes à conta-corrente 13.350-7, em que o Ministério da Saúde creditara os
recursos, e os concernentes à conta-corrente de titularidade da Santa Casa de Misericórdia, para a qual a
Prefeitura transferira os recursos. Determinou, ainda, que a Prefeitura procedesse à devolução do
montante de R$ 91.385,91, por entender caracterizada sua utilização fora do objeto do convênio, ou à
aquisição dos equipamentos relacionados no plano de trabalho, parte integrante do instrumento de
convênio.
A SECEX/SP realizou diligência junto ao FNS/MS, obtendo a informação de que as
contas relativas ao convênio em pauta encontram em fase de instauração de Tomada de Contas Especial
em virtude da não aprovação das contas (fls. 96).
Diante disso, a Unidade Técnica propõe que o Tribunal:
a) conheça da representação;
b) efetue comunicação a respeito da instauração da Tomada de Contas Especial; e
c) determine o arquivamento dos presentes autos.
É o Relatório.

VOTO
A prestação de contas do Convênio n° 555/94, celebrado entre a Prefeitura Municipal de
Mogi Mirim/SP e o Ministério da Saúde, por intermédio do Fundo Nacional de Saúde, foi, consoante
informação prestada pelo órgão concedente, objeto de instauração da competente Tomada de Contas
Especial.
Diante disso, acolho as propostas da SECEX/SP e do Ministério Público e VOTO no
sentido de que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 19 de agosto de 1998

BENTO JOS BU ARIN
Ministro- elat
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DECISÃO N°

559 /98 - TCU - Plenário

Processo n° 001.790/98-6
Classe de Assunto: VII - Representação.
Interessado: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP.
Entidade: Prefeitura Municipal de Mogi Mirim/SP.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECEX/SP.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente Representação, uma vez que foram preenchidos os requisitos de
admissibilidade;
8.2. comunicar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que as contas relativas ao Convênio n°
555/94, firmado entre a Prefeitura Municipal de Mogi Mirim/SP e o Ministério da Saúde, por intermédio
do Fundo Nacional de Saúde, encontram-se, no âmbito daquele Ministério, em face de instauração da
competente Tomada de Contas Especial, procedimento este que objetiva apurar a responsabilidade
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário;
8.3. fixar o prazo de 60 (sessenta dias) para que a CISET/MS adote as providências necessárias no
sentido de remeter a este Tribunal a correspondente TCE; e
8.4. determinar o arquivamento dos presentes autos.
Ata n° 34/98 - Plenário
Data da Sessão: 19/8/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campeio e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalesda Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO: II - CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-005.072/98-0
NATUREZA: Solicitação.
ÓRGÃO: Hospital Municipal de Cacoal/RO.
INTERESSADO: Exmo. Sr. Senador Odacir Soares.

Solicitação formulada por Senador, no sentido de obter cópia do
TC-750.052/96-1, que trata de Relatório de Auditoria realizada na
obra de construção do Hospital Municipal de Cacoal/RO. Informação
ao interessado no sentido de que o TCU poderá atender à solicitação
desde que encaminhada por qualquer dos órgãos elencados no art.
71, inciso VII, da Constituição Federal. Remessa à autoridade
solicitante de cópia do Acórdão n° 138/97-TCU-Plenário, prolatado
nos autos do citado processo, bem como do Relatório e Voto que o
fundamentaram, alertando-a de que a eficácia do mencionado
Acórdão está suspensa em virtude de recurso, em fase de análise
nesta Corte, interposto pelos responsáveis, motivo pelo qual o
julgamento proferido está sujeito a reforma. Ciência ao interessado.
Juntada ao TC-750.052/96-1.

RELATÓRIO

•

Trata-se de solicitação formulada pelo Exmo. Sr. Senador Odacir Soares, no sentido de
que lhe seja remetida cópia do TC-750.052/96-1, em análise na 10' SECEX, que trata de Relatório de
Auditoria realizada na obra de construção do Hospital Municipal de Cacoal/RO.
PARECER DA 10' SECEX (fls. 2/3): a Titular da Unidade Técnica, após considerar que:
o TCU tem indeferido pedido de cópia formulado por parlamentar, a exemplo das
Decisões Plenárias n's 364/94, 36/95 e 193/95, tendo em vista que o art. 71, VII, da Constituição Federal
restringe a legitimidade dessa iniciativa ao Congresso Nacional;
"vislumbra-se a tendência ao reconhecimento da legitimidade dos membros do
Congresso Nacional para a obtenção de cópias dos processos aqui desenvolvidos, dada menção aos
pedidos formulados por essas autoridades na Portaria n° 331, editada pela Presidência do TCU em
22.06.98";
- "A Resolução TCU n° 36/95 também dá margem ao deferimento do pedido em questão,
na medida em que o seu artigo 15 prevê a possibilidade de concessão de informações para defesa de
direitos individuais e esclarecimentos de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado", o que, segundo entende, aplica-se ao
caso em tela, porquanto a "tutela de interesses gerais da sociedade é inerente à função parlamentar
exercida pelo Requerente";
"o Congresso Nacional exerce precipuamente o controle externo, ex vi do art. 70 da
Constituição Federal, entende-se que o deferimento do pleito encontra respaldo por concorrer para o
min_bjb_160p\processos do BJB\1998\d2
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atendimento dessa relevante missão cometida ao órgão do qual é membro o Requerente";
propõe:
"a) seja deferido o pedido formulado, atribuindo-se seu atendimento à 10" SECEX e
salientando-se a possibilidade de modificação da decisão originária em face da interposição de recurso
pelos responsáveis;
b) seja informada a autoridade solicitante por remessa da decisão a ser adotada."
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCU (fls. 05): por solicitação do
Ministro José Antonio Barreto de Macedo, Relator da Decisão recorrida, assim se manifestou o Ministério
Público, representado pelo Subprocurador-Geral Jatir Batista da Cunha:
"Não obstante a proposição da Unidade Técnica, observamos que há copiosa
jurisprudência deste Tribunal no sentido do indeferimento desse tipo de solicitação, por não atender aos
requisitos constitucionais de admissibilidade, pois, de conformidade com o artigo 71, inciso VII, da
Constituição Federal, cabe ao Tribunal de Contas da União, in verbis:
'Art.
VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas
Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas'.
Nesse sentido, mencionamos a Decisão n° 364/94-TCU-Plenário, proferida nos autos do
TC-010.844/94-5, de relatoria do eminente Ministro CARLOS ÁTILA ÁLVARES DA SILVA, na qual
restou assente que: 'Enquanto a Constituição Federal for mantida nesses termos, o Tribunal ficará sem
condições de atender às inúmeras solicitações singulares, formuladas pelos Senhores Parlamentares, sem
a observância das citadas normas constitucionais'.
Idêntico posicionamento foi sustentado nas Decisões Plenárias n's 436/95 - Ata n°
40/95; 463/95 - Ata n°41/95; 681/96 - Ata n° 42/96; e 82/97 - Ata n° 08/97.
Desse modo, e por tratar-se de pedido singular de Parlamentar, não aprovado por
qualquer das Casas ou Comissões do Congresso Nacional, manifestamo-nos:
pelo não conhecimento da presente solicitação, por não atender aos requisitos
constitucionais de admissibilidade;
no sentido de informar-se ao Exmo. Sr. Senador ODACIR SOARES que, por
imposição constitucional, o Tribunal está adstrito ao atendimento de solicitações formalizadas pelo
Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer de suas respectivas Comissões, na
forma estabelecida no artigo 71, inciso VII, da Constituição Federal; e
c) pelo arquivamento do presente processo."
Levado à apreciação do Plenário na Sessão de 29/07/98 pelo Ministro José Antonio
Barreto de Macedo, foi o presente processo retirado de pauta e encaminhado ao meu Gabinete, tendo em
vista ser o Relator atual do TC-750.052/96-1 em face da interposição de recurso.
É o Relatório.

VOTO

Pelas razões bem expostas pelo ilustre Subprocurador-Geral Jatir Batista da Cunha,
entendo que, de fato, não se deve atender à presente solicitação.
Ad argumentandum tantum, faço as seguintes considerações quanto ao parecer da 10'
SECEX.
A Portaria n° 331/98 da Presidência do TCU, conforme exposto em sua ementa,
min_bib_1600processos do BJB\1998\d2
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"Estabelece procedimentos para a tramitação e instrução de expedientes dirigidos ao TCU" e foi
motivada, segundo consta da própria Portaria, "CONSIDERANDO que o art. 60 da Resolução n° 77, de 4
de dezembro de 1996, autoriza a Presidência do Tribunal a expedir os atos necessários à
regulamentação daquela norma".
Nesse sentido, é de se concluir que, diante do princípio da hierarquia das normas,
impossível se mostra ampliar por Portaria matéria disciplinada em Resolução, no caso a de n° 77/96, que
sequer tratou de quem tem legitimidade para formular tais solicitações, mas sim da tramitação delas, o
que, aliás, foi também o objetivo da referida Portaria, consoante se depreende do contido expressamente
na supratranscrita ementa do normativo.
O art. 15 da Resolução/TCU n° 36/95, que "Estabelece procedimentos sobre o exercício
da ampla defesa no âmbito do Tribunal de Contas da União", por sua vez, prescreve que:
"Art. 15. Mediante requerimento fundamentado do interessado ao Presidente, o Tribunal
expedirá certidão e prestará informações para defesa de direitos individuais e esclarecimentos de
interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança
da sociedade e do Estado."
A interpretação dada pela Unidade Técnica ao referido artigo não me parece se coadunar
com a sua finalidade, porquanto a norma busca garantir a defesa de interesses individuais e possibilitar
esclarecimentos de interesse particular, coletivo ou geral. Naturalmente que os interesses individuais e os
esclarecimentos de interesse particular dizem respeito à parte no processo e a quem possa ser atingido
juridicamente pelos efeitos das decisões da Corte prolatadas nos autos, não cabendo elastecer o seu
alcance.
De outra forma, esclarecimentos de interesse coletivo ou geral não se confundem com a
tutela de interesses gerais da sociedade.
Ademais, conforme lembrado pela Unidade Técnica, "o Congresso Nacional exerce
precipuamente o controle externo, ex vi do art. 70 da Constituição Federal", em razão do que a matéria
encontra solução na esfera constitucional, como, aliás, já decidira o Tribunal na Decisão/TCU n° 364/94Plenário, citada pelo nobre representante do Ministério Público junto ao TCU, devendo, portanto, ser
observado o comando do inciso VII do art. 71 da CF/88, no sentido de que cabe ao Tribunal de Contas da
União "prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por
qualquer de suas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas"(grifei).
Além disso, é de citar a Decisão Normativa/TCU n° 26/92 que disciplina as formas e
condições em que o TCU prestará auxílio ao Congresso Nacional. Os itens 3 e 4 do art. 1° estabelecem
que:
"3. Para ser acolhida, é condição essencial que, nos termos dos artigos 71, itens IV e
VII, e 72, parágrafo 1°, da Constituição Federal, a solicitação tenha sido endereçada ao Tribunal pelo
Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, por alguma de suas Comissões Técnicas ou de
Inquérito ou pela Comissão Mista Permanente a que se refere o art. 166, parágrafo 1°, da Constituição;
4. Quando não preencher essa condição, o Relator levará o fato ao conhecimento do
Plenário, que decidirá pela resposta ao signatário com o esclarecimento de que o Tribunal está adstrito,
por imposição constitucional, a atender exclusivamente requerimentos e pedidos de informações que
tenham sido aprovados pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das
respectivas Comissões, Técnicas ou de Inquérito, não podendo, por essa razão, dar andamento a pedidos
que não preencham tal requisito."
Considerando, no entanto, que o Tribunal prolatou o Acórdão n° 138/97-Plenário,
atualmente com sua eficácia suspensa tendo em vista a interposição de recurso pelos responsáveis, entendo
que deva ser encaminhada cópia ao ilustre solicitante.
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Ante o exposto, com as vênias de estilo por divergir da Unidade Técnica, acolho o parecer
do Ministério Público e VOTO por que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação do
Plenário.

Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 19 de agosto de 1998.

\

BENTO JOS
Ministro
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DECISÃO N° 560/98 - TCU - Plenário
Processo n° 005.072/98-0
Classe de Assunto: VII - Solicitação.
Interessado: Exmo. Sr. Senador Odacir Soares.
Entidade: Hospital Municipal de Cacoal/RO.
Relator: Ministro Bento José Bugarin.
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Jatir Batista da Cunha.
Unidade Técnica: 10' SECEX.
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. informar ao ilustre solicitante que:
8.1.1. o TCU, nos termos do art. 71, inciso VII, da Constituição Federal, poderá atender à solicitação
de V. Exa. desde de que encaminhada pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por
qualquer das respectivas Comissões Técnicas ou de Inquérito;
8.1.2. independentemente dessa providência, tão-logo haja decisão definitiva sobre a matéria, serlhe-á remetida cópia da mesma.
8.2. encaminhar ao interessado:
8.2.1. cópia do Acórdão n° 138/97-TCU-Plenário, prolatado nos autos do TC-750.052/96-1, bem
como do Relatório e Voto que o fundamentaram, alertando-o de que a eficácia do mencionado Acórdão
está, nos termos do art. 33 da Lei n° 8.443/92, suspensa em virtude de recurso interposto pelos
responsáveis, atualmente em fase de análise nesta Corte, motivo pelo qual o julgamento então proferido
está sujeito a reforma;
8.2.2. cópia desta Decisão assim como do Relatório e Voto que a fundamentam.
8.3. juntar os presentes autos ao TC-750.052/96-1.
Ata n° 34/98 - Plenário
Data da Sessão: 19/8/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Homero Santos (Presidente), Adhemar Paladini Ghisi, Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin (Relator), Valmir Campelo e os
Ministros-Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
11.2. Ministros com vo verre'do: Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO II - CLASSE VII- Plenário
TC-000.701/97-1
Natureza: Representação
Interessado: Câmara Municipal de Alta Floresta D'Oeste/R0
Entidade: Prefeitura Municipal de Alta Floresta D'Oeste/R0
Ementa: Representação acerca de procedimentos irregulares atinentes
à Tomada de Preços n° 006/CPL/93. Conhecer da presente
Representação para considerá-la procedente, tendo em vista a
constatação de boa parte das impropriedades apontadas. Falhas de
caráter formal. Ausência de dolo ou má-fé e de prejuízo ao erário.
Determinações e cientificações.
Adoto como Relatório o parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral, Dr. Paulo Soares Bugarin,
a seguir transcrito:
"O presente processo de Representação originou-se de 'denúncia' encaminhada por Vereadores
, da Câmara Municipal de Alta Floresta D'Oeste/R0 ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que versa
sobre irregularidades em licitação promovida pela Prefeitura daquele município para consecução de obras
de recuperação de estradas vicinais, objeto do Convênio n° 515/93 MIR.
Após apurar os fatos questionados, inclusive mediante realização de inspeção in loco e citação do
responsável, aquela C.Corte decidiu, entre outras medidas, conhecer da aludida denúncia -- deixando de
julgá-la por dizer respeito à aplicação de recursos federais -- e encaminhar os autos a este Tribunal.
Promovida a audiência do Sr. Batista Marco Fuzari (fls. 465/466), dando cumprimento ao
despacho do eminente Ministro-Relator (fls. 463-v), a SECEX/RO, após análise das alegações de defesa
apresentadas (fls. 468/473), propõe que sejam expedidas determinações à Prefeitura Municipal de Alta
Floresta D'Oeste/R0 (fls. 477/478), basicamente no sentido de serem obedecidos os dispositivos das Leis
n's 4.320/64 e 8.666/93, por considerar, entre outros aspectos, que 'as irregularidades praticadas pelo exPrefeito decorreram do descontrole organizacional de setores da Prefeitura responsáveis por processos
licitatórios, controles contábeis e de entendimento jurídico estrábico de regras básicas do administrador
público, mas que não resultaram em dano ao Erário'. Aduz, ainda, que 'o justificante, mesmo tendo
• exposto sua administração e recursos do Erário a risco desnecessário, apresentou documentos que
atestaram a tempestividade na prestação de contas ao extinto MIR, bem como a aprovação final desse
órgão à aplicação dos recursos transferidos ao Município, julgando regular a adequação feita ao objeto
do Convênio (lis. 280/284)'.
II

4È

Verifica-se, inicialmente, ante tudo o que se apurou nestes autos, que não restou caracterizada a
existência de débito a ser imputado ao responsável, tendo em vista que foi considerada procedente a
justificativa de não ter sido possível cumprir totalmente o objeto do Convênio em virtude da desvalorização
monetária ocorrida no período compreendido entre a realização do procedimento licitatório e a efetiva
liberação dos recursos. Ademais, consta à fl. 284 cópia de documento mediante o qual o Inventariante do
extinto MIR aprova as contas relativas ao Convênio n° 515/93, declarando que os recursos transferidos
tiveram boa e regular aplicação.
Ocorre, todavia, que o fato de atingir o objeto da avença, por si só, não é motivo suficiente para
elidir todas as graves irregularidades constatadas nestes autos e que não foram devidamente esclarecidas
ou justificadas.
6.
Sobe o assunto, é oportuno transcrever o seguinte trecho do Voto proferido pelo eminente
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11:

Ministro ADHEMAR PALADINI GIUSI, ao relatar o processo TC n° 574.084/93-2, que fundamentou a
Decisão n° 386/95 — 2 Câmara (in Ata n° 40/95):
'Não basta ao Administrador Público alcançar os objetivos fixados para sua gestão; é
necessário que os alcance pautado pelas normas disciplinadoras que regem o Serviço Público. Em se
tratando de Administração Governamental, é inválida a máxima de que 'os fins justificam os meios'. Ao
contrário, o principio da legalidade restringe o poder discricionário e exige o cumprimento de
formalidades, que passam a ser atributos dos atos administrativos.
Consoante se verifica nos autos, embora tenha justificado a realização apenas parcial do
objeto conveniado, argumentando acerca das agruras inerentes ao processo inflacionário que ocorreu
entre a solicitação e o efetivo recebimento dos recursos, não conseguiu o Sr. Waldique Bispo Pereira
elidir as diversas irregularidades apontadas pela SECEX-PR, limitando-se a questionar a competência
deste Tribunal para julgar suas contas, tema esse que pela pacificidade deixo de discorrer.
Não logrou êxito o Responsável em justificar a ausência de licitação, os pagamentos
antecipados, e as demais ocorrências apontadas pela SECEX-PR. (..)'
Examinando-se as alegações de defesa, nota-se que o responsável procura justificar grande parte
das irregularidades apuradas atribuindo sua ocorrência à falta de capacidade técnica e ao despreparo dos
servidores municipais.
Entendemos que tal argumentação não pode prosperar, tendo em vista a gravidade das faltas
cometidas, que não podem, salvo melhor juízo, ser consideradas como meras falhas de caráter formal.
Com efeito, muito embora possa ser admitido que o objeto do convênio foi alcançado, fica
evidente, conforme registrou a SECEX/RO, que o responsável assumiu o risco de produzir um resultado
totalmente desfavorável à administração pública, na medida em que, por exemplo, efetuou pagamentos
antecipados sem obter qualquer garantia de que a empresa contratada executaria a obra nos termos e no
prazo avençados, com a circunstância agravante de que a licitação foi efetuada sem a existência de Projeto
Básico e de Projeto Executivo.
ifi
Ante todo o exposto, considerando que o conjunto de irregularidades comprovadamente
praticadas quando da aplicação dos recursos transferidos por meio do Convênio n° 515/93 - MIR configura
a ocorrência de grave infração à norma legal, propugna este Representante do Ministério Público pela
aplicação ao responsável da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei n° 8443/92, sem prejuízo das
determinações consignadas na alínea 'a', e das cientificações propostas nas alíneas 'h' e 'c', todas do item 16
da instrução técnica (fls. 477/478).
Adicionalmente, caso seja acolhida a proposição supracitada, poderá ser autorizada, desde logo,
a cobrança judicial da dívida ou o arquivamento do feito, a título de economia processual, dependendo do
valor da penalidade que vier a ser imposta, tendo em vista o limite fixado na Decisão n° 466/95 (Ata n°
30/95 - Plenário)."
É o Relatório.

VOTO
Cumpre de início assinalar que a presente representação merece ser conhecida, porquanto preenche
2.
os requisitos de admissibilidade previstos no art. 37-A, V e §§ 1° e 2° da Resolução n° 77/96-TCU,
consoante alteração introduzida pela Resolução n° 110/98-TCU, bem assim por encontrar respaldo no art e
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113, § 1°, da Lei n°8.666/93.
Do exame dos autos promovido pela SECEX/RO, restaram comprovadas as seguintes
3.
impropriedades:
pagamento de despesa sem a regular liquidação, na seguinte forma: 60% do valor contratual
da obra no ato da assinatura do contrato e os outros 40% após a mobilização de todo o equipamento e início
do serviço (arts. 62 e 63 da Lei n° 4320/64 e art. 38 do Decreto n° 93.872/86);
descumprimento do art. 40, XIII, da Lei n° 8.666/93, por ter pactuado valor de mobilização
sem que tivesse previsto em edital e em separado das demais parcelas em planilhas;
ausência de cláusula essencial no termo de contrato fazendo menção às penalidades e multas
por inexecução ou atraso da obra, conforme estabelece o art. 55, VII, da Lei n° 8.666/93;
ausência no procedimento licitatório dos Projetos Básico e Executivo, contrariando o art. 7°
da Lei n° 8.666/93;
falta do cronograma fisico-financeiro da obra definindo o desembolso efetuado
proporcionalmente aos serviços executados dentro do prazo previamente estabelecido, em desacordo,
portanto, com o art. 7°, § 2°, III, da Lei n° 8.666/93;
descumprimento do art. 67, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93, por não ter aberto um registro próprio
(Diário de Obras) de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;
ausência de publicação do extrato do contrato na forma prevista no art. 61, § 1 0 , da Lei n°
8.666/93; e
infringência ao art. 38, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93, uma vez que não consta dos autos
do processo 2226/93 o parecer da assessoria jurídica.
À vista dos esclarecimentos prestados pelo responsável, verifica-se que tais impropriedades
4.
decorreram da não observância de alguns aspectos formais exigidos na legislação específica, em razão da
baixa qualificação do corpo técnico daquela Prefeitura, bem assim pela ausência, à época, de profissionais
habilitados ao desempenho de tarefas eminentemente técnicas, e não proveniente da falta de zelo com o
patrimônio público.
Nesse sentido, impõe ressaltar conclusão da instrução dos autos no sentido de que as
5.
irregularidades acima descritas decorreram do descontrole organizacional de setores da Prefeitura
responsáveis por processos licitatórios, controles contábeis e em razão de errôneas interpretações jurídicas
das regras básicas do administrador público, mas que não resultaram em dano ao Erário.
6. Ademais, verifica-se que, a despeito das falhas cometidas, o responsável apresentou
tempestivamente a prestação de contas do convênio em questão ao extinto Ministério da Integração
Regional - MfR, onde obteve a competente aprovação final desse órgão à aplicação dos recursos
transferidos ao Município, julgando regular a adequação feita ao objeto conveniado.
Outrossim, não se pode olvidar que não há registro de que as irregularidades procedimentais
7.
verificadas tenham frustrado a lisura do certame licitatório, o que, a par do entendimento firmado acerca
da inexistência de dano ao Erário, sinaliza no sentido de ausência de dolo ou má-fé por parte do responsável.
8. Quanto ao precedente invocado pelo d. Ministério Publico, cumpre mencionar que o caso
destacado não se presta a uma boa analogia, pois diferentemente do caso sob exame, o responsável, além
de deixar de apresentar justificativas tendentes a elidir às irregularidades ali evidenciadas, incorreu no erro
de não realizar a competente licitação, o que, de per si, prejudica sensivelmente o entendimento sobre a
regularidade das despesas ali tratadas.
No que tange à ausência de projeto básico e projeto executivo, circunstância sobrelevada no
9.
parecer da Procuradoria, vislumbro, em harmonia com deliberação recente deste C. Plenário (Decisão n°
526/98-TCU-Plenário, Ata 32/98), que a recuperação de estradas vicinais, assim como a própria construção
das mesmas, "é tarefa de relativa simplicidade, não exigindo soluções particulares que lhes proporcionem
características únicas", consoante bem asseverado na sobredito decisum trazido à colação.
NIIN-VC_169\C:\Trabalho\votos\70197.doc
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Outrossim, cumpre observar que em diversas deliberações recentes desta Corte de Contas a
inexistência de projeto básico, a elaboração de projeto básico sem a perfeita caracterização do objeto
licitado ou até mesmo a realização de licitação antes da aprovação do projeto básico foram consideradas
falhas de natureza formal, resultando tão-somente no envio de determinações aos respectivos gestores no
sentido de obediência aos ditames legais em vigor (Acórdão n° 273/97 — r Câmara, Ata 16/97 - TC600.193/95-0; Decisão n° 13/97 - Plenário, Ata 03/97 - TC-300.224/95-8; Decisão n° 68/97 - Plenário, Ata
06/97 - TC-300.372/96-5; Decisão 91/97 - Plenário, Ata 09/97 - TC-350.250/96-6; Decisão n° 111/96 Plenário, Ata 09/96 - TC-015.706/95-8).
Com relação ao pagamento de despesa sem a regular liquidação, vale destacar que o ex-Prefeito,
ao confirmar a referida impropriedade defendeu-se observando que os serviços foram plenamente prestados
e que a assessoria jurídica, responsável pela elaboração do contato, deveria ter tecido restrições quanto à
falha administrativa e no entanto não o fez, em razão da existência de garantia fidejussória. Isto "fez o
executivo assinar o referido contrato, havendo com isso apenas falha administrativa".
Assim, ao revés do entendimento da Procuradoria, se me afigura consistente a idéia de que em
situação semelhante a ora apreciada, na qual não se vislumbra nos atos do responsável dolo ou má-fé, bem
assim face à apuração de irregularidades sanáveis, possam ser consideradas tais irregularidades como falhas
de natureza formal, parecendo-me, portanto, ser, na espécie, descabida a cominação de multa ao gestor.
Dessarte, ante o que restou evidenciado nos autos e na mesma esteira dos precedentes por mim
invocados, creio que a proposição mais consentânea para o deslinde da matéria em apreço deve cingir-se
ao envio de determinação à Prefeitura do Município de Alta Floresta D'Oeste/R0 para a adoção de
providências, de modo a coibir a ocorrência das falhas de natureza formal apurada nos autos, a teor do que
dispõe o art. 43, I, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 194, II, do Regimento Interno deste Tribunal.
Assim, com as vênias de praxe por dissentir, em parte, do parecer do Ministério Público, Voto por
que o Tribunal adote a Decisão que ora submeto à apreciação deste Plenário.
TCU , Sala das Sessões, em 19 de agosto de 1998

VALMIR CAMPELO
Ministro-Relator
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O presente processo de Representação originou-se de "denúncia" encaminhada por Vereadores
da Câmara Municipal de Alta Floresta D'Oeste/R0 ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que
versa sobre irregularidades em licitação promovida pela Prefeitura daquele município para consecução de
obras de recuperação de estradas vicinais, objeto do Convênio n° 515/93 - MIR.
Após apurar os fatos questionados, inclusive mediante realização de inspeção in loco e citação
do responsável, aquela C. Corte decidiu, entre outras medidas, conhecer da aludida denúncia — deixando
de julgá-la por dizer respeito à aplicação de recursos federais — e encaminhar os autos a este Tribunal.
Promovida a audiência do Sr. Batista Marco Fuzari (fls. 465/466), dando cumprimento ao
despacho do eminente Ministro-Relator (fls. 463-v), a SECEX/RO, após análise das alegações de defesa
apresentadas (fls. 468/473), propõe que sejam expedidas determinações à Prefeitura Municipal de Alta
Floresta D'Oeste/R0 (fls. 477/478), basicamente no sentido de serem obedecidos os dispositivos das Leis
IN 4.320/64 e 8.666/93, por considerar, entre outros aspectos, que "as irregularidades praticadas pelo
ex-Prefeito decorreram do descontrole organizacional de setores da Prefeitura responsáveis por
processos licitatórios, controles contábeis e de entendimento jurídico estrábico de regras básicas do
administrador público, mas que não resultaram em dano ao Erário". Aduz, ainda, que "o justificante,
mesmo tendo exposto sua administração e recursos do Erário a risco desnecessário, apresentou
documentos que atestaram a tempestividade na prestação de contas ao extinto MIR, bem como a
aprovação final desse órgão à aplicação dos recursos transferidos ao Município, julgando regular a
adequação feita ao objeto do Convênio (fls. 280/284)".

Verifica-se, inicialmente, ante tudo o que se apurou nestes autos, que não restou caracterizada a
existência de débito a ser imputado ao responsável, tendo em vista que foi considerada procedente a
justificativa de não ter sido possível cumprir totalmente o objeto do Convênio em virtude da
desvalorização monetária ocorrida no período compreendido entre a realização do procedimento licitatório
e a efetiva liberação dos recursos. Ademais, consta à fl. 284 cópia de documento mediante o qual o
Inventariante do extinto MIR aprova as contas relativas ao Convênio n° 515/93, declarando que os
recursos transferidos tiveram boa e regular aplicação.
Ocorre, todavia, que o fato de atingir o objeto da avença, por si só, não é motivo suficiente para
elidir todas as graves irregularidades constatadas nestes autos e que não foram devidamente esclarecidas
ou justificadas.
Sobre o assunto, é oportuno transcrever o seguinte trecho do Voto proferido pelo eminente
Ministro ADHEMAR PALADINI GHISI, ao relatar o processo TC n° 574.084/93-2, que fundamentou a
Decisão n° 386/95 - 2 Câmara (in Ata n° 40/95):
"Não basta ao Administrador Público alcançar os objetivos fixados para sua gestão; é
necessário que os alcance pautado pelas normas disciphnadoras que regem o Serviço Público. Em se
tratando de Administração Governamental, é inválida a máxima de que 'os fins justificam os meios'. Ao

-112—

c

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Ministério Público

.elesnel:lotá-tia

s„nto

do Plodátle
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contrário, o princípio da legalidade restringe o poder discricionário e exige o cumprimento de
formalidades, que passam a ser atributos dos atos administrativós.
Consoante se verifica nos autos, embora tenha justificado a realização apenas parcial do
objeto conveniado, argumentando acerca das agruras inerentes ao processo inflacionário que ocorreu
entre a solicitação e o efetivo recebimento dos recursos, não conseguiu o Sr. Waldique Bispo Pereira
elidir as diversas irregularidades apontadas pela SECEX-PR, limitando-se a questionar a competência
deste Tribunal para julgar suas contas, tema esse que pela pacificidade deixo de discorrer.
Não logrou êxito o Responsável em justificar a ausência de licitação, os pagamentos
antecipados, e as demais ocorrências apontadas pela SECEX-PR. (..)"
Examinando-se as alegações de defesa, nota-se que o responsável procura justificar grande parte
das irregularidades apuradas atribuindo sua ocorrência à falta de capacidade técnica e ao despreparo dos
servidores municipais.
Entendemos que tal argumentação não pode prosperar, tendo em vista a gravidade das faltas
cometidas, que não podem, salvo melhor juízo, ser consideradas como meras falhas de caráter formal.
Com efeito, muito embora possa ser admitido que o objeto do convênio foi alcançado, fica
evidente, conforme registrou a SECEX/RO, que o responsável assumiu o risco de produzir um resultado
totalmente desfavorável à administração pública, na medida em que, por exemplo, efetuou pagamentos
antecipados sem obter qualquer garantia de que a empresa contratada executaria a obra nos termos e no
prazo avençados, com a circunstância agravante de que a licitação foi efetuada sem a existência de Projeto
Básico e de Projeto Executivo.
ifi

Ante todo o exposto, considerando que o conjunto de irregularidades comprovadamente
praticadas quando da aplicação dos recursos transferidos por meio do Convênio n° 515/93 - MIR
configura a ocorrência de grave infração à norma legal, propugna este Representante do Ministério Público
pela aplicação ao responsável da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei n° 8.443/92, sem prejuízo das •
determinações consignadas na alínea "a", e das cientificações propostas nas alíneas "h" e "c", todas do
item 16 da instrução técnica (fls. 477/478).
Adicionalmente, caso seja acolhida a proposição supracitada, poderá ser autorizada, desde logo,
a cobrança judicial da dívida ou o arquivamento do feito, a título de economia processual, dependendo do
valor da penalidade que vier a ser imposta, tendo em vista o limite fixado na Decisão n° 466/95 (Ata n°
30/95 - Plenário).
Ministério Público, em 14 de agosto de 1997
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1. Processo n° TC-000.701/97-1
2. Classe de Assunto: VII - Representação
3. Interessado: Câmara Municipal de Alta Floresta D'Oeste/R0
4. Entidade: Prefeitura Municipal de Alta Floresta D'Oeste/R0
5. Relator: Ministro Valmir Campelo
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral, Dr. Paulo Soares Bugarin
7. Unidade Técnica: SECEX/RO
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - conhecer da presente Representação, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 37-A, V e §§ 1° e 2° da Resolução n° 77/96-TCU, consoante alteração introduzida pela
Resolução n° 110/98-TCU, bem assim no art. 113, § 1 0 , da Lei n° 8.666/93, para, no mérito, considerá-la,
procedente;
8.2 - 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, tendo em vista a natureza formal das irregularidades constatadas, determinar à
Prefeitura Municipal de Alta Floresta D'Oeste/RO, a adoção das seguintes medidas quando da realização
de futuros processos licitatórios com recursos de origem federal:
estrita observância das disposições contidas nos arts. 62 e 63 da Lei n° 4320/64, 38 do Decreto
Federal n° 93.872/86 e 40, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93, no que se refere a pagamento de despesas e de
valor de mobilização;
observe o disposto no art. 55 da Lei n° 8.666/93, que estabelece as cláusulas necessárias para os
termos contratuais;
quanto à execução de obras e serviços, obedeça o contido no art. 7° da Lei n° 8.666/93; em especial
à elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo, bem assim do Cronograma Físico-Financeiro da obra,
definindo, assim, o desembolso a ser efetuado proporcionalmente aos serviços a serem executados, dentro
de prazos previamente estabelecidos;
providencie a abertura de registro próprio (Diário de Obras) de todas as ocorrências relacionadas
com execução do contrato, conforme preconizado no art. 67, § 1°, da Lei n° 8.666/93;
promova a publicação do extrato do contrato na forma prevista no art. 61, § 1°, da Lei n° 8.666/93;
O faça constar nas minutas dos editais de licitação, contratos, acordos, convênios e ajustes, o parecer
da assessoria jurídica, consoante preceitua o art. 38, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93;
8.3 - comunicar aos Representantes, Senhores Albino Alves de Oliveira e Jedião Xavier da Silva, então
membros da Câmara Municipal de Alta Floresta D'Oeste e ao atual Presidente dessa Casa Legislativa o inteiro
teor desta Decisão, bem assim do Relatório e Voto que a fundamentam;
8.4 - enviar, ainda, cópia desta Decisão ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia para que tome
conhecimento das medidas adotadas por este Tribunal;
8.5 - arquivar o presente processo.
9. Ata n° 34/98 - Plenário
10. Data da Sessão: 19/8/1998 — Ordinária.
11. Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo (Relator) e os Ministros-Substitutos
Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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VALMIR AMPELO
Ministro-Relator
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Grupo I - Classe VII — Plenário
-TC-017.750/96-2 (com 02 volumes)
Natureza: Representação.
-Interessada: Secretaria de Contas do Governo e Transferências
Constitucionais.
-Responsáveis: Arnaldo Higino Lessa (ex-Prefeito Municipal de Campo
Grande/AL), Glaube Fireman Tenório (ex-Prefeito Municipal de Murici/AL) e
Florentino de Almeida Santana (ex-Prefeito Municipal de Teotônio Vilela/AL).
Ementa: Representação de iniciativa de equipe de auditoria, ante a existência
de indícios de irregularidades. Investigação do assunto. Esclarecimentos
satisfatórios. Determinações aos Executivos Municipais nominados.
Arquivamento do processo.

RELATÓRIO

Referem-se estes autos à Representação formulada por equipe técnica da Secretaria de Contas do
Governo e Transferências Constitucionais-SECON, por ocasião do Levantamento de Auditoria realizado nas
Prefeituras Municipais de Arapiraca, Campo Grande, Murici e Teotônio Vilela, localizadas no Estado de
Alagoas, ante a percepção de procedimenos reputados como anômalos.
O trabalho então desenvolvido pela SECON (fiscalização in loco) tinha como finalida&-colher
2
elementos de suporte à elaboração do Relatório pertinente às Contas do Governo da República, exercício de
1996, com base em orientação fixada, à época, pela Decisão n° 685/95-TCU-Plenário.
Encontrados, todavia, indícios de irregularidades, cuidou a equipe de auditoria de formular a
Representação que deu origem a estes autos
Coube à SECEX/AL dar seguimento ao assunto, o que a levou a promover diligência junto aos
responsáveis pelas Prefeituras envolvidas (fls. 38, 39 e 40), recebendo, em atenção, os elementos de fls. 41/232
(de interesse da Prefeitura Municipal de Campo Grande), 01/262 do Volume I (enviados pela Prefeitura
Municipal de Murici) e 01/82 do Volume II (remetidos pela Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela).
Posteriormente, novas diligências fizeram-se necessárias, dessa feita dirigidas à Gerência Estadual
5
do Ministério da Saúde em Alagoas (fl. 236) e à Delegacia do MEC naquela Unidade Federada (fl. 237).
Os elementos vindos à colação, a partir de iniciativa da DEMEC/AL (fls. 240/244) e da Gerência
6
Estadual do Ministério da Saúde em Alagoas (fls. 245/252), favoreceram, juntamente com os esclarecimentos
prestados pelos responsáveis, a formulação de compreensão definitiva acerca do assunto, conforme consignado
na instrução de fls. 253/258, da qual extraio o seguinte excerto, verbis:

•

"(..)
6. Considerando que os elementos acostados ao processo suprem a ausência de documentação
apontada pela Equipe de Auditoria, assim como as justificativas apresentadas, MV, são satisfatórias,
elidindo as possíveis irregularidades apontadas na Representação de fls. 01/06 destes autos, ensejando,
1 \\min-lmr_482\c\zarquivo\voto1998\01775096.doc
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no entanto, determinação para que aquelas Prefeituras mantenham em arquivo, em boa ordem, a
documentação que respalde as despesas efetuadas por conta de convênios, nos termos do § 1°, do art.
30 da IN /STN n° 01/97.
Considerando que não se vislumbra, ante as peças constantes dos autos, indícios de
locupletamento, por parte dos responsáveis anteriormente identificados;
Considerando que as informações prestadas pela Delegacia do MEC em Alagoas, bem como
pela Gerência Estadual do Ministério da Saúde nesse mesmo Estado, são satisfatórias, indicando,
inclusive, providências saneadoras (pelos órgãos repassadores, ante as irregularidades/impropriedades
verificadas nas prestações de contas dos convênios em epígrafe).
Considerando, enfim, elididos os fatos apontados na Representação de fls. 01/06, face à
documentação acostada aos autos, às justificativas apresentadas pelos Prefeitos Municipais e, ainda,
às providências noticiadas pela DEMEC/AL e pela Gerência do Ministério da Saúde no Estado, no que
tange às impropriedades verificadas por aqueles órgãos, quando da análise dos processos de prestação
de contas dos convênios anteriormente identificados bem como por realização de vistoria in loco
(Convênio n° 016/95-FNS/INAN).
Submetemos os presentes autos à consideração superior, ressaltando que o Relator destes é
o Exmo. Ministro LINCOLN MAGALHÃES DA ROCHA, propondo que o Tribunal, DETERMINE:
1- às Prefeituras Municipais de Campo Grande, Murici e Teotônio Vilela/AL, nos termos do §
1° do art. 30 da IN/STN n° 01/9 7 que os documentos referentes à comprovação das despesas, efetuadas
por conta de convênios, tais como: faturas, recibos, notas fiscais, processos licitatórios e quaisquer
outros documentos comprobatórios, deverão ser mantidos em arquivo em boa ordem, no próprio local
em que foram contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contados da aprovação da prestação ou tomada de contas, do gestor do órgão ou entidade
concedente, relativa ao exercício da concessão;
II - o arquivamento dos autos."

VOTO

•

O detido exame levado a termo no âmbito da SECEX/AL logrou comprovar que os elementos
constantes dos autos não concorrem para a caracterização de locupletamento, por parte dos responsáveis
nominados no Relatório precedente.
Ademais, os fatos questionados na peça exordial foram convenientemente tratados na esfera
2
dos órgãos repassadores de recursos, sendo alvo de diligências, acolhimento ou providências saneadoras.
Dessarte, coloco-me concorde com a orientação preconizada pelo Órgão Técnico, em relação
à matéria sub judice, e Voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto ao descortino do
Egrégio Colegiado.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza,
em 19 de agosto de 1998

411/
L-INC-0 N MAG HÃES DA ROC
Ministro-Relator
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Tribunal de Contas da União

DECISÃO N°

562 /98-TCU-Plenário

Processo n°017.750/96-2 (com 02 volumes).
Classe de Assunto: VII - Representação.
Responsáveis: Arnaldo Higino Lessa (ex-Prefeito Municipal de Campo Grande/AL), Glaube Fireman
Tenório (ex-Prefeito Municipal de Murici/AL) e Florentino de Almeida Santana (ex-Prefeito Municipal
de Teotônio Vilela).
Interessado: Secretaria de Contas do Governo e Transferências Constitucionais - SECON.
Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha.
Representante do Ministério Público: não atuou.
Unidade Técnica: SECON (estágio inicial) e SECEX/AL (instrução conclusiva).
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE determinar:
8.1. às Prefeituras Municipais de Campo Grande, Murici e Teotônio Vilela/AL, nos termos do § 1°,
do art. 30 da IN/STN n° 01/97, que os documentos referentes à comprovação cias despesas, efetuadas por
conta de convênios com órgãos/entidades federais, tais como: faturas, recibos, notas fiscais, processos
licitatórios e quaisquer outros documentos comprobatórios, deverão ser mantidos em arquivo,
adequadamente organizado, no próprio local em que foram contabilizados, à disposição dos órgãos de
controle interno/externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da aprovação das contas anuais alusivas
ao gestor do órgão ou entidade concedente; e
8.2. o arquivamento do presente processo.
Ata n° 34/98 - Plenário
Data da Sessão: 19/8/1998 — Ordinária.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos
Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Benjamin Zymler.

AD EMAR PALADINI GHISI
na Presidenc a

CQLN MA HÃES DA ROCHA
Ministro-Relator
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ANEXO III DA ATA N° 34 , DE 19-08-98
(Sessão Ordinária do Plenário)
PROCESSOS ORIUNDOS DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CARÁTER
RESERVADO

Relatórios e Votos, emitidos pelos respectivos Relatores, bem como Decisões de ti% 563 e
565 a 567, adotadas nos processos n's 005.173/98-1, 575.877/90-1, 013.225/97-9 e 013.477/95-1
respectivamente, relatados na Sessão Extraordinária de Caráter Reservado realizada nesta data (Parágrafo
Único do artigo 66 do Regimento Interno).

•
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Gabinete Ministro Humberto Souto

GRUPO 1- CLASSE VII- PLENÁRIO
TC-005.173/98-1
NATUREZA: Administrativo
ÓRGÃO: Tribunal de Contas da União
INTERESSADO: Comitê Técnico de Auxilio ao Congresso Nacional
EMENTA: Proposta para realização de experiència piloto com vistas à
implementação do Sistema de Informações de Obras do Orçamento da
União - SIOB. Autorização para a SAUDI enviar os formulários
eletrônicos aos órgãos responsáveis pelas obras selecionadas, por
intermédio do Controle Interno dos referidos órgãos. Fixação do prazo
de 30 (trinta) dias para atendimento às diligências. Publicação do
Relatório, Voto e Decisão na ata da Sessão Ordinária.

Trata-se de Representação da Secretaria de Auditoria e Inspeções - SAUDI, na qualidade de
Coordenadora Geral do Comitê Técnico de Auxílio ao Congresso Nacional, solicitando autorização para
realizar experiência piloto com vistas a uma futura implementação por este Tribunal de um sistema
informatizado sobre obras constantes do orçamento da União.
Os trabalhos até então desenvolvidos por aquela Secretaria em conjunto com a Secretaria de
Informática - SE1NF resultaram de estudos feitos em decorrência do item 8.6.2 da Decisão Plenária n° 625/97,
proferida no TC 009.810/97-8, na Sessão Extraordinária de caráter reservado realizada em 17/09/97. No
referido item, foi determinado à SEGECEX que iniciasse "estudos com vistas a instituir mecanismos
apropriados que permitam agregar maior agilidade nos levantamentos de informações para atender
solicitações semelhantes à de que trata o inciso 1, do art. 69, da Lei n°9.473/97, devendo ser os resultados,
após análise no âmbito do Comitê Técnico de Auxilio ao Congresso Nacional, levados ao conhecimento do
Plenário".
A idéia básica é a futura instituição de um banco de dados contendo informações sobre obras
constantes do orçamento da União. Para isso, foi desenvolvido, com suporte técnico da SEINF, o programa
intitulado SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE OBRAS DO ORÇAMENTO DA UNIÃO-SIOB, instrumento
destinado à coleta de dados junto aos gestores das obras selecionadas.
De um total de 3.768 programas de trabalho relativos a obras constantes dos Orçamentos Fiscal
e da Seguridade Social do corrente exercício, importando dotações totais no valor de R$ 3.980.976.514,00,
foram selecionados para essa experiência piloto 687 programas de trabalho, que representam 18,23% do
número total de obras e 88,56% do total das dotações, haja vista os programas eleitos somarem R$
3.525.699.332,00.
A metodologia empregada pela SAUDI para selecionar os programas de trabalho abrangeu as
81 unidades orçamentárias que têm previsão de recursos para obras nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
de 1998 e considerou a distribuição desses empreendimentos pelo território nacional. Outra preocupação da
SAUDI foi não sobrecarregar as 18 unidades orçamentárias que detêm um número expressivo de obras a seu
encargo, algumas das quais com mais de 350 programas de trabalho. Para estas unidades, o método
desenvolvido procurou trazer para a experiência piloto os programas de trabalho mais expressivos
considerando a sua representatividade conjunta de acordo com distribuição nos seguintes intervalos de valor:
- de R$ 100 mil a R$ 250 mil;
de R$ 250 mil a R$ 500 mil;
- de R$ 500 mil a R$ 1 milhão;
- de R$ 1 milhão a R$ 2,5 milhões;
de R$ 2,5 milhões a R$ 5 milhões;
MINHGS-457NC: DOCUMENTOS \ DOCS-00517398

—119—

toLv""‘j
cg- (Santé
i• do ?toá
rC
sowew a

lnl

•
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Gabinete Ministro Humberto Souto

de R$ 5 milhões.
Para operacionalizar a experiência piloto, a SAUDI sugere que sejam encaminhados aos órgãos
responsáveis pelas obras selecionadas, por intermédio do Controle Interno, disquetes contendo o programa
intitulado Sistema de Informações de Obras do Orçamento da União - SIOB e manual de instruções para
preenchimento, cuja restituição deve ser feita no prazo de 30 (trinta) dias.
É o Relatório.
-

VOTO

•

Na Sessão Extraordinária realizada em 17 de setembro do ano passado, apresentei ao Plenário
os resultados dos levantamentos de auditoria e de informações efetuados por diversas Secretarias do Tribunal
com vistas a atender às disposições do artigo 69 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1998
(Lei n° 9.473/97).
Naquela oportunidade, além de ser autorizada a remessa dos resultados dos levantamentos à
Comissão Mista Permanente do Congresso Nacional prevista no art. 166 da Constituição Federal e aos
Senhores Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, o Plenário, entre outras deliberações,
recomendou que fossem iniciados estudos com vistas a instituir mecanismos apropriados para agilizar o
levantamento de informações para atender solicitações semelhantes à de que trata o inciso I, do art. 69, da Lei
n° 9.473/97, cuja redação é a seguinte:
"O Tribunal de Contas da União enviará à comissão mista permanente prevista no ,¢ 1° do
art. 166 da Constituição Federal, até 30 de setembro de 1997:
I - relação das obras em execução com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da
seguridade social da União, nas quais tenham sido identificados indícios de irregularidades em sua gestão,
ainda que os processos se encontrem em tramitação, incluídos ou não na proposta orçamentária, indicando
a classificação institucional e funcional-programática do subprojeto ou subatividade correspondente, órgão
executante, a localização da obra, os indícios verificados e outros dados julgados relevantes para sua
apreciação, pela Comissão;".
Embora os referidos estudos ainda não tenham sido concluídos, no curso dos debates surgiu
a idéia de criação de um banco de dados que reunisse informações básicas sobre as obras constantes dos
orçamentos fiscal e da seguridade social, idéia essa que veio a ser desenvolvida e resultou na elaboração do
programa intitulado Sistema de Informações de Obras do Orçamento da União - SIOB.
A estratégia sugerida pela SAUDI permitirá a coleta de dados sobre a execução de obras
públicas de forma ágil e sistematizada, devendo sem dúvida trazer beneficios à ação fiscalizadora do Tribunal,
permitindo um melhor direcionamento das auditorias e, principalmente, reduzindo o tempo despendido nos
trabalhos de campo, uma vez que as equipes já contariam ao iniciar as fiscalizações com dados básicos sobre
as obras que seriam validados em um curto espaço de tempo.
Ante todo o exposto, entendo que o Tribunal deva aprovar a experiência piloto sugerida, na
forma da Decisão que submeto à consideração do Plenário.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 19 de agosto de 1998.

•

RTO GUIMARÃES S UTO
Ministro-Relator
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

DECISÃO N°

•

563 /98 - TCU - PLENÁRIO

Processo n°: TC 005.173/98-1
Classe de Assunto: VII - Administrativo
Interessado: Comitê Técnico de Auxilio ao Congresso Nacional
Órgão: Tribunal de Contas da União
Relator: Ministro Humberto Guimarães Souto
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SAUDI
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 - autorizar a Secretaria de Auditoria e Inspeções - SAUDI a implementar experiência piloto, mediante
a remessa de disquetes contendo o programa intitulado Sistema de Informações de Obras do Orçamento da
União - SIOB e o respectivo manual de preenchimento, por intermédio do Controle Interno, às 81 unidades
orçamentárias indicadas na relação anexa à presente Decisão;
8.2 - fixar o prazo de 30 (trinta) dias para restituição dos formulários eletrônicos devidamente
preenchidos a este Tribunal;
8.3 - autorizar a publicação desta Decisão, bem como do Relatório e Voto que a fundamentaram, na ata
da Sessão Ordinária realizada nesta data.
Ata n° 33/98 - Plenário
Data da Sessão: 19/8/1998 — Extraordinária de caráter reservado
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça,
Humberto Guimarães Souto (Relator), Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Sibtitutos
Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

ADHEMA4 PAL INI GHISI
na Pr dência

BERTO GUIMARÃE SOUTO
Ministro-Relator
••■••■
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RELAÇÃO ANEXA À DECISÃO N°5 6 3/98-PLENÁRIO
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39201
22101
26298
30907
39101
42101
44101
48201
36901
44203
26101
33903
44204
47101
36211
42204
20301
25201
30101
30909
12102
39205
39207
42902
12104
12105
16101
20101
47202
12106
15104
22901
24101
26275
28101
34103
34104
39208
44201
47203
01101
02101
03101
10101

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
MINISTÉRIO DA CULTURA
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
BANCO CENTRAL DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
FUNDO P/ APAR. E OPER. ATIV.-FIM POL. FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA I' REGIÃO
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A
FUNDO NACIONAL DE CULTURA
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3' REGIÃO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4' REGIÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENO DA AMAZÔNIA
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5' REGIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3' REGIÃO
FUNDO FEDERAL AGROPECUÁRIO
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
MINISTERIO DA INDÚSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO
MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATUR
SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
CÂMARA DOS DEPUTADOS
SENADO FEDERAL
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIA°
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
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73
39
35
34
33
28
27
26
25
22
17
16
14
13
13
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
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12103
13101
14101
14102
14104
14106
14107
14108
14110
14111
14113
14114
14115
14117
14118
14120
14121
14122
14124
14125
14126
14127
14128
15101
15103
15124
20105
26217
26231
28201
28202
30103
32101
34101
34102
38901
73105

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA r REGIÃO
JUSTIÇA MILITAR
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA r REGIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 REGIÃO
ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE QUÍMICA — RJ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO
INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
ARQUIVO NACIONAL
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
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1- RELATÓRIO
GRUPO II - Classe VII - Plenário
TC-575.877/90-1- Sigiloso
Natureza: Denúncia
Entidade: Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro - Lloydbrás
Ementa: Representação acerca de fraude no transporte de
mercadorias envolvendo navios da Lloydbrás. Instauração de
inquérito policial. Fraudes perpetradas pela ação de empregados de
firma contratada. Responsabilidade da empresa, nos termos do art.
1.521, III, do Código Civil. Conversão dos autos em Tomada de
Contas Especial para citação da firma BRASCON RIO.
Cuidam os autos de expediente de autoria do então Secretário de Controle Interno do
Ministério da Infra-Estrutura, conhecido pelo então Relator dos autos como denúncia, dando notícia de
fraude no transporte de mercadorias, envolvendo navios da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro Lloydbrás.
No dia 13.05.90 o navio Itapé, da frota daquela entidade, chegou ao porto de Nova Iorque,
onde descarregou, dentre outras mercadorias, doze conteineres que, à vista dos documentos de embarque,
deveriam conter 240.000 toneladas de lingotes de estanho. Ocorreu, porém, que no desembarque dos
conteineres verificou-se seu pouco peso, o que ensejou a abertura dos mesmos e a constatação de que se
encontravam inteiramente vazios. Idêntico fato ocorreu em relação ao navio Mary, que transportava dez
conteineres que deveriam conter a mesma carga mas, no entanto, estavam vazios.
Os fatos foram levados ao conhecimento das autoridades fiscais e policiais de ambos os
países - Brasil e Estados Unidos -, bem assim dos seguradores da Lloydbrás, com vistas à definição das
responsabilidades.

•

4.

No âmbito deste Tribunal os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Exmo. Sr. Ministro
Marcos Vilaça, que determinou a promoção de diligências saneadoras, bem assim de inspeção para maior
compreensão dos fatos. Das verificações, restou clara a dificuldade de seu completo esclarecimento, bem
assim da apuração de responsabilidades. A equipe de auditoria, entretanto, esclareceu que as apurações
agora revelaram a ocorrência de outras fraudes, de natureza semelhante, que teriam sido praticadas
anteriormente, possivelmente como parte de uma mesma operação: em cinco transações antes realizadas,
foi declarado junto ao Lloyd, para preenchimento e obtenção do formulário denominado "Conhecimento
de Transporte", que estavam sendo embarcados conteineres contendo lingotes de estanho. No entanto,
para despacho junto à Receita Federal, foi declarado o embarque de "azulejos". Tudo indica que não
houve qualquer confronto entre os manifestos dos navios e as cargas ditas como embarcadas
A equipe auditora obteve relatos verbais (baseados em investigações que estão sendo
5.
efetuadas por equipes brasileiras e norte-americanas) que traçam hipótese para as ocorrências:
acredita-se que o proprietário da carga estava de posse de um elevado estoque de estanho, em território
norte-americano, sem amparo nas normas fiscais e aduaneiras. Para legalizar a situação, simulou a
importação de estanho do Brasil;
tendo obtido sucesso com a importação de azulejos, como sendo estanho, e tendo verificado a
fragilidade dos controles brasileiros, teria havido uma tentativa de reduzir os custos da exportação
mediante o embarque de conteineres vazios (sequer sem o custo de aquisição dos azulejos);

b ly,„;„-...)csanto
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c) as investigações indicam que teria sido contratado, em Nova Iorque, um motorista já conhecedor
daquela realidade, para dirigir o caminhão que retiraria os conteineres vazios do porto daquela cidade. No
entanto, esse motorista teria se ausentado do trabalho no exato dia da retirada dos conteineres, por
motivos de saúde, e o motorista indicado para substitui-lo percebeu que os conteineres não apresentavam
o peso esperado para a quantidade de mercadoria que deveria carregar. Comunicou, assim, o fato às
autoridades locais, dando, então, início às apurações.
Considerando que os fatos descritos no item 5 supra não puderam (ainda) ser efetivamente
6
comprovados, a firma importadora entrou com ação na justiça de Nova Iorque alegando ter sido furtada
pelo Lloyd, exigindo indenização. O Lloyd, por sua vez, contactou seu Clube de Proteção e Indenização
(uma espécie de "seguro"), que conseguiu concretizar acordo com a importadora para pagamento da
importância de US$ 1,300,000.00, referente à carga dos dois navios (caso não houvesse o acordo o
prejuízo seria de aproximadamente US$ 3,000,000.00). De fato, como os conteineres apresentavam o lacre
do Lloyd, dificilmente não lhe seria imputado judicialmente o pagamento integral da dívida.
Como a carga constante do navio "Mary" não estava coberta pelo seguro (pelo fato de ter
sido emitida Nota de Embarque pré-datada para aquela carga), o Lloyd teve de arcar com um prejuízo de
US$ 1,169,502.21).

•

A instrução a cargo da SECEX-RJ destacou que as contas do Lloyd relativas ao exercício
de 1990 - TC-599.077/91-3- foi sobrestado em seu julgamento, por despacho da então Relatora, Ministra
Élvia Lordello Castello Branco, aguardando o deslinde destes autos. Não obstante, destacou a
independência das instâncias, já proclamada por esta Corte em reiteradas oportunidades, aduzindo que a
demora nos processos judiciais não deve impedir o julgamento, por esta Casa, dos presentes autos.
Concluindo, em pareceres uniformes, propôs a SECEX-RJ:
determinar-se à CISET/MT que instaure tomada de contas especial destinada "a apurar os fatos,
identificar os responsáveis e quantificar o dano causado à Lloydbrás pelas alegadas fraudes ocorridas no
transporte marítimo de conteineres vazios do Rio de Janeiro para Nova Iorque, nos Estados Unidos, pelos
navios Itapé e Mary", remetendo-se-lhe, a título de subsídios, cópias de peças deste processo;
determinar ao liquidante da Lloydbrás que envie à SECEX-RJ informações periódicas acerca . da
situação do processo n° 9000228816, em trâmite na 13 a Vara Federal Criminal da Justiça Federal, até seu
desfecho.
É o Relatório.
II- VOTO

Este Tribunal, no exercício de sua competência constitucional, já teve, por diversas vezes, a
oportunidade de constatar a desordem administrativa que reinava no âmbito da Companhia de Navegação
Lloyd Brasileiro - Lloydbrás. Agora nos deparamos com a revelação de uma face até então desconhecida
desse desbaratado ente estatal: a face da clandestinidade, presente em diversas de suas operações. Por mais
kafkiano que possa parecer, observa-se a utilização de uma empresa estatal para a prática de operações
danosas ao próprio Estado, com fraudes fiscais e afetações em nossa política de comércio exterior.
Conforme bem explicitado pela SECEX-RJ, as fraudes foram perpetradas mediante
2.
complexas operações, em que se torna dificil a definição exata das pessoas que teriam delas participado.
As investigações ainda estão em curso e envolvem não apenas as autoridades policiais brasileiras, mas
também aquelas norte-americanas. Ao que tudo indica, parece que o esquema dos fraudadores não tinha o
objetivo de trazer qualquer prejuízo ao Lloyd, mas apenas de se utilizar da desordem desse ente como
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instrumento para seus ilícitos propósitos. Aliás, observe-se que nas fraudes ocorridas anteriormente às
tratadas especificamente nestes autos (que são relativas aos navios Itapé e Mary), não houve qualquer
reclamação pelo fato de terem sido recebidos "azulejos" quando se esperava o transporte de "lingotes de
estanho". Tal fato reforça a hipótese traçada a respeito de interesses na regularização de estoques de
estanho irregulares existentes no exterior, que passariam à condição de regulares quando arrimados em
documentos fiscais de exportação emitidos pelo governo brasileiro, não lastreados em qualquer carga.
Nessa linha, penso que se a fraude não tivesse sido detectada (ignorando-se que os conteineres se
encontravam vazios) possivelmente não haveria qualquer reclamação por parte do importador e o Lloyd
teria sido poupado dos prejuízos. No entanto, a situação fática com a qual agora nos deparamos é
exatamente a contrária: com a descoberta da farsa, o importador, acuado, fez a reclamação, obrigando o
Lloyd à indenização.
Temos, pois, situações concretas que demonstram: 1°) o prejuízo sofrido pelo Loyd; 2°) a
3.
dificuldade em se apontar as pessoas envolvidas. Nesse mister, gostaria, de pronto, manifestar-me de
acordo com a SECEX-RJ quando defende a independência das instâncias para propor o seguimento
imediato do curso deste processo. Vou ainda mais além: as investigações que estão sendo conduzidas no
âmbito policial objetivam identificar criminosos; a este Tribunal não interessa, in casu, apontar criminosos,
mas certificar-se do resguardo dos interesses do erário.
Dos diversos documentos e narrativas carreadas aos autos pela SECEX-RJ, alguns fatos
emergem cristalinos da intrincada farsa que foi montada: o Lloyd não se desincumbia diretamente do
manuseio, embarque e verificação dos conteineres; valia-se de empresa contratada, denominada de
representante comercial, ou simplesmente de "Agente". No porto do Rio de Janeiro, a agência contratada,
à época, era a firma BRASCON RIO - Agência Marítima Ltda, que tinha suas atribuições definidas no
Contrato de Agenciamento e de Prestação de Serviços de Agente Operador de Conteineres para os Portos
do Rio de Janeiro e Niterói no Estado do Rio de Janeiro, celebrado em 06.10.88.
Dentre as responsabilidade da firma BRASCON RIO, definidas no item 2 do Contrato,
incluíam-se:
"2.1 - Agenciamento
a - (omissis);
b - (ornissis);
c - preparação de toda documentação pertinente;
d - promoção e controle do uso de conteineres e equipamentos;
e - controle e relatório de reclamações de carga (falta e avarias);
f- (omissis);
g - (omissis).
2.2 - Operação de Conteineres
a - (omissis);
b - vistoria, reparo, manutenção e inspeção pré-viagem em conteineres comuns, especiais e
frigoríficos, respeitado o atual contrato de manutenção de conteineres comuns, especiais e frigoríficos,
respeitado o atual contrato de manutenção de conteineres frigoríficos;
- movimentação terrestre de conteineres, em todos os seus aspectos;
d - (omissis);
- (omissis)."
Mais ainda, o item 6 do Contrato rezava:
"6. Coleta e Remessa de Fretes:
Todos os fretes e direitos coletados pelo Agente serão depositados conforme forem recebidos, de
acordo com Instrução específica do Principal [o Lloyd]. O Agente está obrigado a proteger os direitos
3
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do Principal e deverá provar que todos os recursos razoáveis comerciais e legais esgotaram-se antes de
ser excluído de responsabilidade de débitos, outros que não aqueles causados por erro ou omissão do
Agente".
Consta dos autos que todas as operações atinentes ao embarque dos navios Itapé e Mary
foram executadas pela representante comercial BRASCON RIO Observe-se que o Contrato mantido entre
o Lloyd e a BRASCON RIO previa tarifas distintas a serem pagas pelo transporte de conteineres,
dependendo de estarem cheios ou vazios. No caso presente, a BRASCON RIO cobrou pelos serviços
como se estivessem sendo transportados conteineres cheios.
As investigações já realizadas, no âmbito policial, apuraram que com o auxílio de
empregados da BRASCON (que teriam recebido "propinas" para forjarem os documentos), foram
preparados dois jogos de documentos de transporte, a saber:
a) um Conhecimento de Transporte e um manifesto indicando estarem os conteineres com a carga de
lingotes de estanho. Esse documento seria utilizado para a regularização dos estoques irregulares em posse
do importador.
b) um segundo Conhecimento de Transporte e um manifesto indicando estarem os conteineres vazios. Esse
documento foi usado para despacho alfandegário.
O Relatório do Delegado de Polícia Federal que apurou o caso (fls. 189/192) foi
contundente ao apontar a responsabilidade de empregados da BRASCON RIO (ou de despachantes por
ela contratados) na fraude que culminou com os prejuízos arcados pelo Lloyd. Mais ainda: a própria firma
BRASCON RIO realizou sindicância interna, concluindo pela participação de cinco de seus empregados
nas fraudes, os quais foram demitidos por justa causa.
Não obstante as ações que tramitam no âmbito policial, nenhuma providência foi adotada
com vistas à reparação do dano civil, muito embora o Lloyd tenha sofrido um prejuízo concreto
equivalente a US$ 1,169,502.21, assim discriminado:
honorários advocatícios para atendimento ao Navio "Mary": US$ 24,202.31 (Notas de Débito nos 90/B0
572; 90/B0 534 e 90/B0 499, todas emitidas pelo Clube P & I);
despesas com processos judiciais: US$ 136,426.70 (Notas de Débito n's 90/B0 493; 90/B0 4173 e
90/B0 4172, todas emitidas pelo Clube P & I);
- franquia da viagem do Navio Itapé: US$ 9,000.00 (Nota de Débito n° 90/B0 491, emitida pela Clube P
& I);
honorário dos vistoriadores do Navio "Mary": US$ 1,473.20 (Nota de Débito n° 90/B0 078, emitida
pela Clube P & I);
Liquidação da Reclamação relativa à carga do Navio "Mary": US$ 998,400.00 (Nota de Débito n°
90/130 480, emitida pelo Clube P & I).
Diz o Código Civil, em seu art. 1.521, III, que são também responsáveis pela reparação civil
11.
os empregadores pelos atos de seus empregados e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir,
ou por ocasião dele. Isso posto, creio ser transparente a responsabilidade da BRASCON RIO no presente
episódio. Causa-me surpresa, inclusive, o fato de não constarem dos autos quaisquer peças que
demonstrem ter havido, no âmbito do Lloyd, a intenção de acionar-se a mencionada firma pelos prejuízos
que lhe foram causados em decorrência da ação inescrupulosa de empregados daquela.

•

Assim, já existindo nestes autos a quantificação do débito, bem assim cientes da
12.
responsabilidade que toca à empresa BRASCON RIO, permito-me discordar, quanto ao mérito, da
proposta formulada pela SECEX/RJ, por entender ser mais apropriada a conversão imediata dos presentes
4
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autos em tomada de contas especial para que seja promovida a citação da firma BRASCON RIO pela
totalidade dos prejuízos causados ao Lloyd.
Por fim, observo que dada a circunstância de terem os pagamentos sido efetuados em
dólares norte-americanos, em momentos distintos, e ante a existência de dúvidas quanto ao exato
momento do pagamento, opto por que adotemos posição conservadora e consideremos como se todos os
débitos tivessem ocorrido apenas no momento da emissão do último dos documentos de débito, ou seja,
em 02 de julho de 1993, data que beneficiará o devedor posto que lhe serão imputados juros menores, bem
assim menor parcela decorrente de atualização monetária.
Esclareço, outrossim, que na mencionada data (02.07.93), o dólar norte-americano estava
cotado em Cr$ 56.363,00. Desta forma, a firma BRASCON RIO deve ser citada pelo valor histórico de
Cr$ 65.916.653.062,23, que equivalia, no mês de maio deste ano, a um débito de 3.142.432,2379 UFIRs.
Acrescento que se possa autorizar o prosseguimento normal do exame do processo de
Prestação de Contas do Lloydbrás relativa ao exercício de 1990 (TC-599.077/91-3), uma vez que não se
observou o envolvimento de dirigentes da entidade nas ocorrências tratadas nestes autos.
Ante o exposto, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto
ao Colegiado.
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 19 de agosto de
1998.
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DECISÃO N°

565 /98 -TCU - Plenário

Processo TC n°575.877/90-1
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: Renato Carreri Palomba (ex-Secretário de Controle Interno do Ministério da InfraEstrutura).
Entidade: Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro - Lloydbrás (em liquidação)
Vinculação: Ministério dos Transportes
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX-RJ
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. com fulcro no art. 47 da Lei n° 8.443/92, converter os presentes autos em Tomada de Contas Especial
e promover a citação da firma Brascon Rio Agência Marítima Ltda, pelo débito histórico de Cr$
65.916.653.062,23, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a contar de 02.07.93, até o
seu efetivo recolhimento, quantia essa que corresponde ao prejuízo sofrido pelo Lloydbrás em decorrência
de fraudes praticadas nos transportes de cargas pelos navios "Itapé" e "Mary", sujeitos a seu serviço de
agenciamento e de operações de conteineres, nos quais foi apurado, ainda, o envolvimento de
empregados dessa firma no patrocínio das referidas fraudes;
8.2. autorizar o prosseguimento dos exames da Prestação de Contas do Lloydbrás relativa ao exercício de
1990, processo TC-599.077/91-3, atualmente sobrestado;
8.3. retirar a chancela de sigilo aposta aos presentes autos.
Ata n° 33/98 - Plenário
Data da Sessão: 19/8/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (na Presidência), Adhemar Paladini
Ghisi (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campeio e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.

MARCOS VINICI S VILAÇA
na Presidêhcia

ADHE
Ministro-Relator
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I - RELATÓRIO
GRUPO I - Classe VII- Plenário
TC- 013.225/97-9
Natureza: Denúncia
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 16 Região
Interessado: identidade preservada (art. 55, § 1 0 , da Lei n° 8.443/92,
c/c o art. 35, § 4 0 , inciso II da Resolução n° 77/96)
Ementa: Denúncia sobre a nomeação de servidora para ocupar
cargo em comissão no TRT — 16 Região com possível infringência
ao art.. 10 da Lei n° 9.421/96. Irregularidade comprovada.
Conhecimento da denúncia para no mérito considerá-la procedente,
em parte. Determinações ao TRT-16' Região. Encaminhar cópia da
decisão ao denunciante e ao TRT-16' Região. Cancelar a chancela
de sigilo aposta aos autos. Juntada do processo às contas do TRT/ 6' Região, relativas ao exercício de 1998.

Cuidam os autos de denúncia acerca da nomeação da Sra. Terezinha de Jesus Cunha
Belfort como Diretora da Secretaria da Junta de Conciliação e Julgamento de Barra de Corda-MA, com
possível infringência às disposições da Lei n° 9.421, de 24.12.96.
Alega o denunciante que a Sra. Terezinha de Jesus Cunha Belfort, estranha ao Quadro de
2.
Carreira do TRT da 16 Região, respondia pela Secretaria de Coordenação e Assistência aos Servidores —
PRÓ-SOCIAL, que foi extinta pela Resolução Administrativa n° 079/97-TRT-16' Região, e revertida ao
cargo de Diretor de Secretaria da Junta de Conciliação e Julgamento de Barra do Corda - MA.
Ressalta que a Sra. Terezinha de Jesus Cunha Belfort é irmã do Juiz vice-presidente do
).
TRT 16 Região, Fernando José Cunha Belfort, havendo indícios de que a mesma foi nomeada ou
designada para responder pela JCJ de Barra do Corda contrariando o art. 10 da Lei n° 9.421/96 e os
Princípios da impessoalidade e moralidade administrativa.
Assinala que a Resolução Administrativa 079/97 — TRT 16 Região apresenta fortes
4.
indícios de que buscou acomodar interesses pessoais, mais especificamente, da irmã do Vice-Presidente
daquela Corte, vez que face a vedação do art. 19 da Lei n° 9.421/96 e os comandos complementares da
Resolução Administrativa n° 388/97 do TST, criou o subterfúgio de "reverter" o cargo de Secretaria de
Coordenação e Assistência dos Servidores — PRÓ-SOCIAL em Diretor de Secretaria da JCJ de Barra do
Corda.
Por fim, requer que, caso seja confirmada a ilegalidade dos atos ora noticiados, este
5.
Tribunal tome todas as providências no sentido de anular todos os atos do TRT 16 Região, que
culminaram com a nomeação da Sra. Terezinha de Jesus Cunha Belfort, para a JCJ de Barra do Corda,
sem prejuízo de outras cominações legais possíveis.
Preliminarmente, a Unidade Técnica promoveu diligência junto ao TRT-16' Região no
6.
sentido de obter os seguintes esclarecimentos:
se a Sra. Terezinha de Jesus Cunha Belfort pertence ao quadro permanente de pessoal do
TRT;
se a mesma exerce ou exerceu o cargo de Diretora de Secretaria da Junta de Conciliação
e Julgamento de _Barra do Corda — MA;
qual a relação de parentesco entre a referida senhora e o Juiz Vice-Presidente desse
TRT
Em atenção ao requerido, o TRT informa que a Sra. Terezinha de Jesus Cunha Belfort é
7.
irmã do atual Vice-Presidente do TST, Juiz Fernando José Cunha Bueno Belfort, e é servidora requisitada
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da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, exercendo atualmente a função comissionada de
Diretora de Secretaria da JCJ de Barra do Corda.
Informa ainda que a referida servidora foi nomeada em 13.10.94, através do Ato G.P. n°
123/94, para exercer o cargo em comissão de Diretora da Secretaria de Assistência ao Servidores — PRÓSOCIAL, código TRT/16' - DAS — 101-5, na vaga criada pela Lei n° 7.729/89, redistribuído conforme
Resolução Administrativa n° 112, de 05.10.94. Acrescenta que através da Resolução Administrativa n°
079, de 17.06.97, em conseqüência da extinção do PRÓ-SOCIAL, ficou revertido o cargo de Diretor de
Secretaria de que trata a RA n° 112/94, para a Junta de Conciliação e Julgamento de Barra do Corda, local
de origem do referido cargo.
A Unidade Técnica, em primeira instrução, após analisar se "poderia o cargo de Diretor de
Secretaria da JCJ de Barra do Corda/MA ser transformado em Diretor de Secretaria do Pró-Social e
posteriormente revertido à origem ?; e , tendo sido a irmã de Juiz do Órgão nomeada para o cargo de
Diretora do Pró-Social poderia permanecer no cargo de Diretora da referida Junta após a vedação imposta
pela Lei n° 9.421/96?", concluiu que não houve irregularidades na utilização temporária do cargo de
Diretor de Secretaria da JCJ para fins de provimento pelo titular da Secretaria de Coordenação e
Assistência dos Servidores, tampouco na nomeação da servidora, pelo que propôs conhecer da presente
denúncia, para no mérito considerá-la improcedente.
No entanto, reexaminados os autos, em virtude da Decisão n° 752/97-TCU-Plenário, a
Unidade Técnica apresenta os comentários a seguir expostos:
"2.
O objeto da denúncia - transformação do cargo de Diretor de Secretaria da JCJ de
Barra do Corda/MA em Diretor de Secretaria do Pro-Social com a nomeação da Sra. Terezinha de
Jesus Cunha Belfort, irmã do Dr. Fernando José Cunha Belfort, Juiz do TRT-16a Região, mediante Ato
G.P. n° 123, de 13.10.94, e posterior extinção da Secretaria de Coordenação e Assistência aos
Servidores com reversão do cargo de Diretor de Secretaria à Junta de Conciliação e Julgamento de
Barra do Corda/MA, por meio da Resolução Administrativa n° 079, de 17.06.97, mantendo esse
Tribunal a referida titular apesar da vedação imposta pela Lei n° 9.421/96 - foi analisado, temos
concluído (subitem 3.2.1.1.) pela regularidade do fato.
3. Ocorre, entretanto, que a Sra. Terezinha de Jesus Cunha Belfort foi nomeada para exercer o
Cargo Comissionado do TRT-16a Região em 13.10.94, posteriormente à Decisão n° 118/94-TCU Plenário, proferida em Sessão de 09/03/94, publicada no DOU de 28/03/94, referente ao TC015.802/93-0, aonde o TRT-17a Região consulta esta Corte de Contas a respeito da ocupação de cargos
em comissão no âmbito daquele Tribunal em razão do disposto no art. 18 da Lei n° 7.872, de 08/11/89
- lei de criação daquele Órgão Judiciário Trabalhista, nos seguintes termos: "Não poderão ser
nomeados, admitidos ou contratados, a qualquer título, para funções de gabinete, cargos em comissão
ou funções gratificadas da administração do Tribunal, cônjuges ou parentes consanguíneos ou afins,
até o terceiro grau, de Juizes em atividade, ou aposentados há menos de 5 (cinco) anos."
3.1.
O Ministério Público/TCU, na oportunidade, emitiu Parecer, do qual destacamos:
"Com efeito, temos que aos Tribunais Regionais do Trabalho compete, no âmbito das suas
jurisdições e competências, a aplicação das normas que os regem e disciplinam, sem que se
discrimine esta ou aquela Região.
O art. 111 da atual Constituição Federal define: 'São órgãos da Justiça do Trabalho:
1- o Tribunal Superior do Trabalho;
- os Tribunais Regionais do Trabalho;
III - as Juntas de Conciliação e Julgamento.'
Vê-se, portanto, que os Tribunais Regionais do Trabalho são integrantes da Justiça
Trabalhista que, ao constituírem Juízos monocráticos ou Tribunais, ainda que independentes entre si,
estão sujeitos às mesmas normas gerais de administração e funcionamento nos limites da sua
organização e estrutura funcional.
Entende-se, assim, que as determinações promanadas da Corte de Contas são uniformes
para todo e qualquer órgão que componha a administração e funcionamento da Justiça Trabalhista,
nas diversas Regiões em que esta se organiza."
2
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3.2.
A partir dessa ocasião este Tribunal firmou o entendimento expresso na Decisão
Plenária n° 118/94, in verbis:
"O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, decide, por unanimidade,
transmitir à autoridade consulente que:
I. a consulta formulada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 170 Região se aplica, de
igual modo, a todo e qualquer órgão da Justiça Trabalhista, quanto à matéria então tratada, de
acordo com o AT 2' do art. 210 do Regimento Interno desta Corte;
2. se caracterizada a condição de servidor titular de cargo público de provimento efetivo de
Juízo ou Tribunal, esse servidor não sofrerá a restrição de que trata o art. 18 da Lei n° 7.872/89."
3.2.1.
Através dessa Decisão este Tribunal lapidou as respostas dadas ao Tribunal
Regional do Trabalho da 18 Região no TC-325.052/93-0, Consulta relativa a abrangência da vedação
imposta pelo artigo 18 da Lei n° 7.873/89 (Lei de criação daquele TRT, de igual teor ao artigo 18 da
Lei n° 7.872/89, acima transcrito) às Juntas de Conciliação e Julgamento daquela jurisdição.
"O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator decide responder ao MM JuizPresidente do TRT da 18a Região que a redação contida no art. 18 da Lei n° 7.873 atinge os titulares
de cargos públicos de provimento efetivo, os cargos em comissão e funções gratificadas da Sede
daquele Tribunal e das respectivas Juntas de Conciliação e Julgamento, desde que tenham o
parentesco ou afinidade em grau proibitivo previsto naquele dispositivo legal, excetuado os que
pertençam ao quadro de carreira do TRT da 18' região oriundos de Concurso Público." -Decisão
Plenária n° 228/93, Sessão de 02/06/93, publicada no DOU de 16/06/93.
"O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, decide prestar esclarecimentos à
autoridade consulente no sentido de que, se caracterizada a condição de servidor titular de cargo
público de provimento efetivo, esse servidor não sofrerá a restrição incidente na vedação posta no art.
18 da Lei n° 7.873, de 09 de novembro de 1989." - Decisão Plenária n° 383/93, Sessão de 18/08/93,
publicada no DOU de 06/09/93 e proferida em razão de pedido de esclarecimento acerca da parte final
da Decisão n° 228/93.
4. Em recente Decisão (n° 752/97, de 05/11/97), proferida no TC-425.018/94-6, Relatório de
Inspeção Ordinária Setorial realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 14' Região, este Tribunal
determinou à Presidência daquele Órgão a "anulação do Ato GP n° 132/95, de nomeação do Senhor
Domingos Pereira de Oliveira Sobrinho, por descumprimento do artigo 18 da Lei n° 7.873/89 c/c a
Decisão Plenária n° 118/94, sendo preservada a percepção das contraprestações aos trabalhos já
executados."
4.1.
Na fase de apresentação de defesa o Dr. Pedro Pereira de Oliveira, Juiz-Presidente
do TRT-14' Região, assim justificou a nomeação de parentes para cargos em comissão:
"A Lei n° 7872, de 08 de novembro de 1989, trata da Criação da 17a Região da Justiça do
Trabalho, dispondo no artigo 18 de normas sobre admissão ou contratação, no âmbito daquela
Região.
O Tribunal Regional do Trabalho da 14" Região, foi criado através da Lei n° 7.523, de 17 de
julho de 1986, não dispondo, a mesma, de nenhuma restrição sobre procedimentos de nomeação ou
contratação.
As nomeações e os respectivos cargos não têm vinculação com a Lei 7.872/89, que não rege
a matéria no Poder Judiciário, mas sim no Tribunal Regional do Trabalho da 170 Região. Tanto é
assim que esse dispositivo vem sendo repetido, caso a caso em leis de criação de Cargos de DAS, que
vem sendo editadas e, ainda, o foi, recentemente, na lei que criou novos cargos em Comissão no
Tribunal Superior do Trabalho, Lei 8.867/94.
A entender-se que o dispositivo seria aplicável, genericamente, ocorreriam duas situações
anômalas:
- o texto não autoriza isso, e se o autorizasse não haveria porque ele ir repetindo lei após lei;
- a se considerar aplicável genericamente, à Justiça do Trabalho, isso iria contra o princípio
da isonomia, porquanto o princípio da isonomia ele se aplicaria a todos, à Administração Pública que
tem regência da Lei 8.112/90."
3
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4.2.
Em seu Voto o Exmo. Sr. Ministro-Relator Humberto Guimarães Souto
manifestou-se neste sentido:
"Com relação à Decisão TCU-Plenário-118/94, que estendeu a todos os Órgãos da Justiça
Trabalhista a proibição contida no artigo 18 da Lei n° 7.873/89, de contratação de cônjuges ou
parentes consangüíneos ou afins até o terceiro grau, de juízes em atividade ou aposentados há menos
de cinco anos, para funções de gabinete, cargos em comissão ou funções gratificadas, observo que tal
Decisão decorre da necessidade de aplicação analógica desse dispositivo aos demais Orgãos
Trabalhistas, em virtude da necessidade de mesmo tratamento a órgãos equivalentes (princípio da
isonomia), em decorrência da abordagem fracionada que o legislador adotou ao disciplinar o
mandamento contido no artigo 112 da Constituição Federal.
Embora haja leis específicas para criação de cada TRT, não podem existir privilégios no
tocante às regras de admissão de pessoal, daí decorrendo a interpretação dada por esta Corte de
Contas à matéria.
Tendo sido as Senhoras Ana, Lívia e Iris contratadas antes da publicação da referida
Decisão, entendo que não há reparos afazer, pois foi obedecida a interpretação aceita à época.
O Senhor Fábio, sendo do quadro de carreira, não é atingido pela proibição do artigo 18 da
lei n° 7.873/89.
Quanto ao Senhor Domingos, reproduzo, como fundamentação, a instrução do Senhor
Analista da Unidade Técnica:
'2.2.5 Relativamente à terceira alegação, verifica-se que o Sr. Domingos Pereira de Oliveira
Sobrinho foi originalmente nomeado através do Ato GP n° 324, de 26.07.93, pelo Juiz Presidente
Pedro Pereira de Oliveira, para o Cargo em Comissão de Diretor da Secretaria da MM 3' IC.J de
Rio Branco (AC), tendo sido, posteriormente transferido, através do Ato GP n° 132/95, de 04.05.95,
pela Juíza Presidente Rosa Maria Nascimento e Silva, para o Cargo em Comissão de Diretor da
Secretaria da MM. J.C.1 de Xapuri (AC).
2.2.5.1. A nomeação inicial para o Cargo em Comissão de Diretor da Secretaria da MM. 3"
.1C.J. de Rio Branco (AC) é anterior à Decisão Plenária TCU n° 118, de 09.03.94, pelo que, da
mesma forma que o exposto no item 2.2.3, não há que se falar em descumprimento da Decisão do
TCU A segunda nomeação, já sob a Presidência da Juíza Rosa Maria Nascimento Silva para o Cargo
em Comissão de Diretor da Secretaria da MM J.C.J. de Xapuri (AC), é de 04.05.95, contrariando
assim o disposto na Lei c/c a Decisão do TCU.'"
Logo, a nomeação da Sra. Terezinha de Jesus Cunha Belfort, parente consangüíneo de
segundo grau do Dr. Fernando José Cunha Belfort, Juiz do TRT-16a Região, e Professora requisitada
da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, para a titularidade do Cargo de Diretor da extinta
Secretaria de Coordenação e Assistência aos Servidores - Pro-Social, ocorrida em 13/10/94, fere
dispositivo legal, segundo entendimento predominante neste Tribunal, em consideração ao princípio da
igualdade entre Órgãos da mesma esfera judiciária, apesar da Lei de Criação desse TRT não ter
expressamente declarado esta vedação. Tal fato é, como podemos observar, analógico ao acima
apresentado.
Ante o exposto, submetemos os autos à consideração superior para posterior encaminhamento
ao Ministro-Relator, Exmo. Sr. Adhemar Paladini Ghisi, propondo ao Tribunal que decida por:
I) conhecer da presente denúncia por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no
art. 213 do Regimento interno/TCU, para considerá-la em parte procedente;
II) determinar à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 16 Região:
a anulação do Ato GP n° 123/94, de nomeação da Sra. Terezinha de Jesus Cunha Belfort,
por descumprimento do artigo 18 da Lei n° 7.872/89 c/c a Decisão Plenária n° 118/94, sendo
preservada a percepção das contraprestações aos trabalhos já executados; e
a observância do artigo 18 da Lei n°7.872/89 c/c Decisão Plenária TCU n° 118/94.
III) determinar ao Controle Interno do TRT-16a Região, através da Presidência do Órgão, que
faça constar no Relatório de Auditoria relativo a Tomada de Contas do Exercício de 1997 o
cumprimento da determinação contida no item II acima;
4
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retirar a chancela de sigiloso aposta aos autos,
dar ciência ao interessado da Decisão que vier a ser proferida, assim como de seus
respectivos Relatório e Voto, e
determinar a juntada dos presentes autos às contas do Tribunal Regional do Trabalho - 16a
Região, Exercício de 1997."
É relatório
II- VOTO

•

De acordo com o Ato GP n° 123/94, de 13.10.94 (fl. 24) a Sra. Terezinha de Jesus Cunha
Belfort, irmã do atual Juiz Vice-Presidente do TRT da 16 Região, foi exonerada de cargo em comissão
criado pela Lei n° 8.432/92 (código DAS 101.5) e nomeada para o cargo em comissão de Diretora da
Secretaria de Coordenação do Programa de Assistência aos Servidores — PRÓ-SOCIAL (código DAS
101.5), criado pela Lei n°7.729/89.
A Lei n° 8.432/92, que dispõe sobre a criação de Juntas de Conciliação e Julgamento nas
Regiões da Justiça do Trabalho, define jurisdição e dá outras providências, estabelece em seu art. 44, § 3°,
que "não poderão ser nomeados, designados para os cargos em comissão, criados nesta lei, parentes
consangüíneos ou afins até o terceiro grau, de Juízes em atividade ou aposentados há menos de cinco
anos, tanto do primeiro como do segundo grau de jurisdição".
O Ministério Público ao manifestar-se nos autos do TC-350.040/93-1, que trata da
denúncia formulada pelo SINTRAJUFE-MA contra o TRT da 16 Região, relativa a irregularidades na
requisição de pessoal e nomeação de parentes consangüíneos ou afins, apreciado pelo Tribunal na Sessão
de 16.08.94, fez a seguinte consideração:
"No que concerne à recomendação contida no inciso II de fls. 337, força é convir seu exato teor,
posto que o escopo do § 3°, do art. 44 da Lei n° 8.432, de 11.06.92, deve ser ampliado de sorte a
abarcar todos os cargos em comissão existentes naquele TRT, por conseqüência direta do princípio da
impessoalidade e da moralidade, expressamente mencionadas no `capue do art. 37 da C.F."
Verifica-se assim que a primeira nomeação da Sra. Terezinha de Jesus Cunha Belfort, para
ocupar cargo criado pela Lei n° 8.432/92, foi ilegal, uma vez que a referida lei veda, conforme art. 44, §
3°, a ocupação dos cargos ali criados por parentes consangüíneos ou afins dos juízes. Logo após a
apreciação pelo TCU do TC-350.040/93-1 já mencionado, o TRT exonerou a denunciada, nomeando-a,
no mesmo ato, para outro cargo, criado pela Lei n° 7.729, de 16.01.89, que não contém dispositivo de
teor semelhante ao da Lei n° 8.432/92.
Não obstante, na data de nomeação da denunciada para o cargo em comissão de Diretora
da Secretaria do Pró-Social, em 13.10.94, o Tribunal já havia firmado o entendimento com relação a
nomeação de parentes para cargos e funções comissionadas nos Tribunais, consubstanciado na Decisão n°
118/94-Plenário, prolatada na Sessão de 09.03.94.
6
Assim, apesar da Lei n° 7.671, de 21.09.88, que criou a 16 Região da Justiça do Trabalho
e o respectivo Tribunal Regional do Trabalho, não conter vedação ao preenchimento de cargos em
comissão por parentes consangüíneos ou afins de juízes em atividade ou aposentados, é inadmissível que
o TRT tenha continuado a nomear parentes de juízes valendo-se da ausência de dispositivo na sua Lei de
criação, pois já era de conhecimento público que essa vedação se estendia até aos Tribunais cuja lei de
criação não contivesse tal dispositivo, consoante entendimento já manifestado por este Tribunal em várias
assentadas, inclusive em processos de consulta, cuja resposta tem caráter normativo, devendo ser
observado por todos os órgãos jurisdicionados.
7.
Finalmente, a Lei n° 9.421, de 24.12.96, publicada no DOU de 26.12.96, que cria as
carreiras dos servidores do Poder Judiciário, fixa os valores de sua remuneração e dá outras providências,
veio esclarecer de vez a questão de nomeação ou designação de parentes nos Tribunais, conforme
disposto no art. 10, abaixo transcrito:
5
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"No âmbito da jurisdição de cada Tribunal ou Juízo é vedada a nomeação ou designação,
para os Cargos em Comissão e para as Funções Comissionadas de que trata o art. 9 0 , de cônjuge,
companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados,
salvo a de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das Carreiras Judiciárias, caso em que a
vedação é restrita á nomeação ou designação para servir junto ao magistrado determinante da
incompatibilidade."
8.
Destaco que o Tribunal Superior do Trabalho — TST, considerando que o TCU já se
pronunciou várias vezes sobre a aplicação de dispositivos semelhantes ao art. 10 da Lei n° 9.421/96,
resolveu fixar, mediante edição da Resolução Administrativa n° 388/97, as seguintes regras para aplicação
do citado artigo da Lei n° 9.421/96: "1 — Os Órgãos da Justiça do Trabalho deverão seguir a exata
observância da vedação, com efeitos a contar de 26 de dezembro de 1996, preservando-se apenas os atos
jurídicos perfeitos de nomeação ou designação constituídos antes de sua vigência, 2 3 — O termo jurisdição circunscreve-se à competência administrativa do Órgão, nos termos dos arts. 96,
inciso I, alínea e, e 99 da Constituição Federal, assim a vedação atinge no caso do Tribunal Superior do
Trabalho as funções comissionadas de seu Quadro de Pessoal e, no caso dos Tribunais Regionais do
Trabalho, as respectivas funções comissionadas de seu Quadro de Pessoal, incluindo-se as Juntas de
Conciliação e Julgamento da Região..."
Ante o exposto, e com os ajustes considerados necessários 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
19 de agosto
de' 1998.

A HE

•
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Processo TC n°013.225/97-9
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92, c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da
Resolução TCU n° 77/96)
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 16 Região
Relator: MINISTRO ADHEMAR PALADINI GHISI.
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: SECEX-MA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 1°, inciso XVI,
da Lei n° 8.443/92, DECIDE:
8.1 conhecer da presente denúncia por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art.
213 do Regimento Interno do TCU, para considerá-la em parte procedente;
8.2 fixar o prazo de quinze (15) dias, com fulcro no art. 71, IX, da Constituição Federal, c/c o art. 45
da Lei n° 8.443/92 e art. 195 do Regimento Interno do TCU, para que o TRT-16" Região adote as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, no sentido de anular o ato que nomeou a Sra.
Terezinha de Jesus Cunha Belfort para o cargo em comissão criado pela Lei n° 8.432/92,tendo em vista a
infringência ao art. 44, § 3°, da referida Lei, bem como o Ato GP n° 123/94, que nomeou a citada
servidora para ocupar o cargo em comissão de Diretor da Secretaria de Coordenação e Assistência aos
Servidores — PRÓ-SOCIAL, por descumprimento da Decisão n° 118/94, de caráter normativo, prolatada
nos autos de Consulta (TC-015.802/93-0), sendo preservada a percepção das contraprestações aos
trabalhos já executados;
8.3 determinar ao TRT da 16 Região que observe o contido na Decisão TCU n° 118/94 — Plenário e
no art. 10 da Lei n° 9.421/96, bem como a orientação contida na Resolução Administrativa do TST n°
388/97, no sentido de que é vedada a nomeação ou designação, para os cargos em comissão e para as
funções comissionadas de que trata o art. 9 0 , de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau,
inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, salvo a de servidor ocupante de cargo de
provimento efetivo das carreiras judiciárias, caso em que a vedação é restrita à nomeação ou designação
para servir junto ao magistrado determinante da incompatibilidade
8.4. retirar a chancela de sigilo aposta aos autos;
8.5. encaminhar cópia desta Decisão, do Relatório e Voto que a fundamentam, ao denunciante, bem
como ao TRT da 16 Região;
8.6 determinar ajuntada dos presentes autos às contas do TRT-16" Região, referentes ao exercício de
1998.
Ata n° 33/98 - Plenário
Data da Sessão: 19/8/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça (na Presidência), Adhemar Paladini
Ghisi (Relator), Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os MinistrosSubstitutos Lincoln Magalhães da Rocha e Benjamin Zymler.
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GRUPO 1- CLASSE VII- Plenário

TC-013.477/95-1 (Sigiloso)
Natureza: Denúncia
Unidade: Prefeitura Municipal de Jacobina/BA
Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n°
8.443/92 c/c o art. 35, § 4 0 , inciso II, da Resolução n°
77/96-TCU)
Ementa: Denúncia sobre possíveis irregularidades
verificadas na aplicação de recursos federais transferidos
pelo extinto Ministério do Bem-Estar Social - MBES à
Prefeitura Municipal de Jacobina/BA mediante o Convênio
n° 130/SH/93 e a Subvenção Social n°
93/PORT/GM/1431. Diligências. Conhecimento.
Provimento parcial. Tomada de contas especial referente
ao mencionado convênio já encaminhada ao Tribunal (TC250.114/98-4). Aprovação, pelo órgão repassador, da
prestação de contas de que trata a subvenção social em
comento. Juntada do presente processo à referida tomada
de contas especial. Ciência ao interessado. Retirada da
chancela de sigilo aposta aos autos.

Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades verificadas na Prefeitura Municipal de
Jacobina/BA no exercício de 1993, relativamente aos recursos federais repassados pelo extinto Ministério
do Bem-Estar Social - MBES mediante o Convênio n° 130/SH193 e a Subvenção Social n°
93/PORT/GM/1431
2.
A instrução da Secex/BA esclarece que, promovida diligência à Secretaria de Controle
Interno do Ministério da Administração e Reforma do Estado - CISET/MARE (Oficio SECEX/BA n°
1540, de 19/8/1996, reiterada pelo Oficio SECEX/BA n° 686/97, de 19/5/1997), este Tribunal foi
informado, por três vezes, sobre os procedimentos adotados quanto ao exame das prestações de contas
das referidas avenças. A última situação informada, em 4/2/1998, dispunha que:
quanto à subvenção social, o Departamento de Extinção e Liquidação - MARE, em
19/1/1998, havia diligenciado à Prefeitura Municipal de Jacobina para que fosse apresentada a
documentação complementar à prestação de contas anteriormente encaminhada ou fossem devolvidos os
recursos com os devidos acréscimos legais. Tão logo expirasse o prazo concedido, seria emitido parecer
conclusivo sobre as contas, com a conseqüente informação do resultado ao TCU;
a respeito do Convênio n° 130/SH193, estava sendo providenciada a instauração da
respectiva tomada de contas especial.
3
Ante o exposto, considerando já terem sido adotadas as providências cabíveis ao
esclarecimento dos fatos, a Unidade Técnica propõe o arquivamento dos autos, após ciência ao
denunciante, nos termos do parágrafo 10 do art. 212 do Regimento Interno deste Tribunal
4
Após a instrução da Secex/BA, ingressou nesta Casa novo expediente da Ciset/MARE (de
12/6/1998), encaminhando cópia da Informação n° 298 do Departamento de Extinção e Liquidação do
os,
min-is_443/c:/alex/013477
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ministério, dando ciência à Coordenação-Geral para Assuntos de Inventariança - SFC/MF da aprovação da
prestação de contas referente à subvenção social de que trata a Portaria n° 1.431, de 23/12/1993, ante a
boa e regular aplicação dos recursos.
É o relatório.
VOTO
Registro, inicialmente, que atuo nos presentes autos com fundamento no art. 18 da
Resolução n° 64/96-TCU, haja vista tratar-se de processo relativo à Lista de Unidades Jurisdicionadas
atribuída ao Senhor Ministro Iram Saraiva
2.
A denúncia ora apreciada merece ser conhecida, por preencher os pertinentes requisitos de
admissibilidade. Quanto ao mérito, entendo que pode ser considerada procedente com relação ao
Convênio n° 130/SH/93, uma vez que, consoante informado, a Coordenação-Geral para Assuntos de
Inventariança - SFC/MF estaria providenciando a instauração da respectiva tomada de contas especial,
diante da constatação de irregularidades na gestão dos recursos transferidos. De fato, em pesquisa junto ao
CAPT, verifica-se que o referido processo ingressou neste Tribunal em 30/3/1998 (TC-250.114/98-4),
pertencendo à relatoria do Senhor Ministro Marcos Vinicios Vilaça. Diante desse fato, entendo que estes
autos devam ser juntados àquelas contas, para exame em conjunto e em confronto.
3
Com relação à subvenção social de que trata a Portaria MBES n° 1 431, de 23/12/1993, a
informação prestada pela Ciset/MARE de que a respectiva prestação de contas foi aprovada pelo
Departamento de Extinção e Liquidação do mesmo ministério em 5/6/1998 parece-me que resolve a
questão.
4.
Com estas considerações, voto por que o Tribunal adote a decisão que ora submeto à
deliberação deste Plenário.
TCU, Sala das Sessões, em 19

de agosto de 1998

LINCOLN MAGAL AES DA ROCHA
Ministro-Relator

min-is_443/cialex/007596
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Processo n° TC 013.477/95-1 (Sigiloso)
Classe de Assunto: VII - Denúncia
Interessado: Identidade preservada (art. 55, § 1°, da Lei n° 8.443/92 c/c o art. 35, § 4°, inciso II, da
Resolução n° 77/96-TCU)
Unidade: Prefeitura Municipal de Jacobina/BA
Relator: Ministro Lincoln Magalhães da Rocha
Representante do Ministério Público: não atuou
Unidade Técnica: Secex/BA
Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. conhecer da presente denúncia, por preencher os requisitos e formalidades previstos nos arts. 212
e 213 do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente;
8.2. determinar a juntada do presente processo ao TC-250.114/98-4, que trata da tomada de contas
especial referente ao Convênio n° 130/SH193;
8.3. dar ciência desta deliberação ao interessado;
8.4. retirar a chancela de sigilo aposta aos autos.
Ata n° 33/98 - Plenário
Data da Sessão: 19/8/1998 — Extraordinária de caráter reservado.
Especificação do quorum:
11.1. Ministros presentes: Adhemar Paladini Ghisi (na Presidência), Marcos Vinicios Rodrigues
Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Bento José Bugarin, Valmir Campelo e os Ministros-Substitutos
Lincoln Magalhães da Rocha or) e Benjamin Zymler.
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ÍNDICE DOS PROCESSOS INCLUÍDOS EM PAUTA E CONSTANTES
DA ATA N° 34, DE 19.08.1998
SESSÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO
TC N°

RELATOR

000.701/97-1

Min. VC

UNIDADE
TÉCNICA
SECEX-RO

001.198/98-0

Min. BJB

001.790/98-6

ACÓRDÃO

DECISÃO

PÁG.

561

107/113

SECEX-SP

558

097/098

Min. BJB

SECEX-SP

559

099/101

003.597/98-9

Min.-Subst. LMR

4' SECEX

551

052/054

005.072/98-0

Min. BJB

10' SECEX

560

102/106

005.092/93-0

Min. VC

SECEX-SC

005.173/98-1

Min. HGS

SAUDI

563

118/122

009.605/92-4

Min. VC

r SECEX

552

064/067

010.505/93-8

Min.-Subst. BZ

10' SECEX

549

031/048

010.612/97-1

Min. BJB

1' SECEX

557

085/096

012.881/97-0

Min. HGS

SECEX-MG

550

049/051

013.225/97-9

Min. APG

SECEX-MA

566

129/135

013.477/95-1

Min.-Subst. LMR

SECEX-BA

567

136/138

014.694/96-4

Min. HGS

8 SECEX

555

079/081

015.391/97-3

Min. MVRV

9a SECEX

554

076/078

017.526/91-4

Min. APG

r SECEX

017.750/96-2

Min.-Subst. LMR

SECEX-AL

116

009/025

118

055/063
562

114/116

SECON
224.024/94-9

Min. APG

10' SECEX

117

275.024/97-0

Min. APG

SECEX-CE

553

068/075

476.249/97-0

Min. HGS

SECEX-PB

556

082/084

575.877/90-1

Min. APG

SECEX-RJ

565

123/128

027/030

